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ME.fotográfi a

 Jelen lapszámunkat a kolozsvári Minerva Művelődési Egyesület 

sajtófotó archívumából származó fényképekkel illsztráltuk.

 A kommunista rendszer idején és a rendszerváltás első éveiben 

készült felvételek közül azokat választottuk ki a 2016/1-es ME.dok számára, 

amelyek udvarokat, épületek által határolt zónákat ábrázolnak, így nyújtván 

betekintést magánházak és közintézmányek belső tereibe, amelyek kinézetelét, 

berendezését nem szabályozták olyannyira a prosperitás látszatának 

fenntartására túl sokat adó hatóságok – e képek által a szocializmusnak, és 

az azt követő, keserves átmeneti periódusnak „félig intim tereiben” tetten 

érhető, sajátos, perszonalizált lenyomatát ismerhetik meg olvasóink.

 A leginkább Kolozsváron és környékén készült fotók közül néhánynak 

sikerült visszanyerni a metaadatait, néhánynak nem. A képaláírásokban a 

http://www.photoarchive.minerva.org.ro/Hu/

weboldalon található fényképazonosítókat közöljük, amelyek sok esetben 

nagyban hozzájárulnak a fotók dokumentáris értékének növeléséhez. Sok 

esetben, sajnos, még a fényképész sem beazonosítható.

 A gyűjteményről Tibori Szabó Zoltán által írt bevezető tanulmány 

(5. old.) szolgál részletesebb információkkal.

Bánff y-palota, Kolozsvár, 1982, 
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A kolozsvári Minerva
sajtófotó archívuma

T  S  Z

A napilapok szerkesztőségeiben folyamatos munka folyik, s az idővel, 
a testet-lelket próbára tevő határidővel küszködő munkatársak nehezen ve-
hetők rá akár csak arra is, hogy íróasztalaikon, fiókjaikban vagy szekrénye-
ikben rendet teremtsenek. A folyamatos hajsza miatt azonban olyankor is, 
amikor ez netán megtörténik, az újságíróknak aligha van idejük arra, hogy 
a felgyűlt anyagokat, kéziratokat, fotókat szortírozzák, és az utánuk jövők 
vagy éppen az utókor számára gyűjteményekbe rendezzék. Általában min-
den a szemétkosárba kerül, válogatás nélkül.

Más a helyzet a fotóriporterek esetében. Őket ugyanaz az idővel foly-
tatott állandó verseny tanította meg arra, hogy a fényképeik negatívuma-
it tanácsos elraktározni, hiszen a szerkesztőségben menetrendszerűen elő-

Rezumat  (Arhiva fotografi că a Asociației Culturale Minerva, Cluj)
În 2010 a fost găsită arhiva fotografi că a ziarelor de partid (comunist), Igazság și Făclia, din 

Cluj-Napoca, după desfi ințarea laboratorului de fotografi e al cotidianului Făclia . Negativele, 
acoperind deceniile 1960–1990 s-au dovedit a fi  documente neprețuite ale vieții cotidiene din Cluj 
și din regiune. Asociația Culturală Minerva a preluat cele aproximativ 30 de mii de negative, le-a 
arhivat, dar le-a și digitalizat, făcându-le accesibile pe site-ul instituției: http://www.photoarchive.
minerva.org.ro/Ro.

O mică parte a acestora a fost publicată în ziarele sus-amintite, dar majoritatea nu au fost 
cunoscute publicului larg. 

Cuvinte cheie fotografi e, presă, arhivă, comunism, Asociația Culturală Minerva

Abstract (The photographic archive of Minerva Cultural Association, Cluj)
In 2010 was found the photographic archive of newspapers Igazság and Făclia, in Cluj-Napoca, 

after the dissolution of the Făclia photo lab. The negatives, covering the decades of 1960-1990 
proved to be invaluable documents of everyday life in Cluj and the region. Minerva Cultural 
Association took over the approximately 30 thousand negatives, archived them, but also digitized 
them, making accessible on the institution’s website: http://www.photoarchive.minerva.org.ro/Ro .

A small part of the pictures was published in the aforementioned newspapers, but the most have 
not been widely publicized.

Keywords photography, press, archive, communism, Minerva Cultural Association

Tibori Szabó Zoltán, PhD, egyetemi docens / associate professor
Babes-Bolyai Tudományegyetem / Babes-Bolyai University 
tibori@fspac.ro 
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álló hisztérikus állapotok közepette nemegyszer szükségesnek mutatkozik 
régi felvételek gyors elővarázsolása. Ahhoz azonban, hogy valamit könnyen 
meg lehessen találni, bizonyos rendre, rendszerre van szükség. Ha ez léte-
zik, azonnal könnyebb egy portrét, valamelyik középület néhány évvel ko-
rábbi fotóját, esetleg valamikor egymáshoz tartozónak látszó emberek cso-
portképét, bármit, elővarázsolni. Így aztán a fotóriporterek többsége saját 
házi archívumot alakított ki, és a felvételeinek negatívumait abban tárolta.

Nem volt ez lényegében véve másképpen a kolozsvári napilapok eseté-
ben sem. Kéziratokat nem helyeztek el ugyan levéltárakban, azokat rendsze-
rint megsemmisítették, csupán a gazdasági akták, iratok és bizonylatok leg-
fontosabbjai maradtak meg jó esetben... és olykor a sajtófotók egy része is.

Persze, a második világháború vége előtt a napilapok fényképeket nem-
igen közöltek, ez inkább a 20. század második felében jött divatba, így nem 
meglepő, hogy a nagyobb fotófondok ebből az időszakból származnak.

Sajnos elvesztek vagy legalább is nem bukkantak még elő a nagy kolozs-
vári fotóműtermek és -műhelyek negatívumai, és félő, hogy most már nem 
is fognak.

Éppen ezért számított hatalmas meglepetésnek, amikor 2010-ben, az 
egykori Igazság és Făclia napilapok fotólaboratóriumának felszámolásakor 
előkerültek az 1960-as évektől az 1990-es évekig terjedő esztendők sajtófotó-
inak negatívumai. A laboratórium kezdetben a magyar napilapé volt, aztán a 
két pártlap közösen használta azt, majd az 1980-as évek végétől átment a ro-
mán lap birtokába. Csakhogy a laboratórium kiürítésekor a Făclia szerkesz-
tősége a régi felvételekre már nem tartott igényt. A műveletet az azóta sajnos 
elhunyt román fotóriporter kolléga egyszerűen magyarázta: ‒ Kit érdekelnek 
már azok a kommunista korszakbeli felvételek?

A megsemmítésre szánt felvételek előbb e sorok írójának irodájába, 
majd amikor a Minerva-házban a sajtóarchívum elkészült, a dobozok kü-
lön szekrényekbe jutottak. Így került öt évvel ezelőtt a Minerva Művelődé-
si Egyesület kizárólagos tulajdonába az a szakképzett fotóriporterek által a 
20. század második felében készített eredeti felvételek filmkockáit tartalma-
zó sajtófotó-archívum, amely a kommunista rendszer idején készült, és azt 
dokumentálja.

A több mint harmincezer 6x6 cm-es professzionális filmre fényképe-
zett felvétel kisebb része a korabeli Igazság és Făclia napilapokban nyomta-
tásban is megjelent, de az archívumot képező felvételek többségét a közön-
ség soha nem láthatta.

Az archívum feldolgozására azonban további éveknek kellett eltelniük.
Az elmúlt két évben, a Minerva Művelődési Egyesületnek, a szintén ko-

lozsvári Tranzit Alapítvány Conset műhelyével történő összefogásával, to-
vábbá a Romania One Alapítvány anyagi támogatásával, az archívum teljes 
filmállományát sikerült digitalizálni, és elkészült annak az internetes hon-
lap is, amelyen ezeket a nagyközönség is hiánytalanul és szabadon megte-
kintheti. Sőt, ismereteire, tudására támaszkodva, az egyes felvételeken sze-
replő személyek és helyek azonosítását is segítheti.

A felvételeken ugyanis a jelenlegi kolozsváriaknak és Kolozs megyebe-
lieknek a felmenőik bőven szerepelnek, különféle minőségekben: mezőgaz-
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AULA

dasági, ipari, kereskedelmi, oktatási dolgozókként vagy pedig egyszerű járó-
kelőkként, akiket a fotóriporterek véletlenül kaptak lencsevégre. A gyűjte-
ményben Szilágy, Beszterce-Naszód, Fehér és más erdélyi megyékből szár-
mazó felvételek is vannak. Ugyanakkor az valóságos pantheonját képezi a 
kolozsvári magyar és román íróknak, képzőművészeknek, színészeknek, tu-
dósoknak és szakembereknek, olyan személyiségeknek, akikkel a napi saj-
tó foglalkozott. Az archívum, nem utolsósorban, a kommunista diktatúra 
kommunikációs stratégiáit is szemléletesen bemutatja.

Mindezeken túlmenően, a szóban forgó fotóanyag nagyszerűen doku-
mentálja Kolozsvár és Kolozs megye egykori ipari és mezőgazdasági intéz-
ményeit, üzemeit, munkatelepeit, amelyek közül egyesek a helyi ipartörté-
net részei voltak, s amelyeket ma már látni nem lehet, mert az elmúlt két és 
fél évtizedben lebontották őket, vagy az általános nemtörődömség közepet-
te megsemmisültek.

 
Kik voltak a kolozsvári napilapok fotóriporterei?
Az egykori kolozsvári kommunista pártlapok fotóriporterei közül ma 

már csak Csomafáy Ferenc és Deák Ferenc él. Első Kolozsváron maradt, 
utóbbit az Amerikai Egyesült Államokba, New Yorkba sodorta a sors, ahol 
Frank Deak néven vált ismert fotóssá. Készségesen álltak rendelkezésünkre, 
és legjobb tudásuk szerint igyekeztek kérdéseinkre válaszolni. Az Igazság 
újságírói közül továbbá Dózsa Sándornak a remek visszaemlékező képessé-
gére támaszkodhattunk akkor, amikor a lap szerkesztőségét kiszolgáló fotó-
sok felől érdeklődtünk.

Kiderült, hogy az Igazságnak kezdetben Erdélyi Elemér fotózott, a 
Făcliának pedig David Ionel. Amikor Erdélyi nyugalomba vonult, 1960 tá-
ján, az Igazság fotóriportere Deák Ferenc lett. Ugyanabban az időszakban 
váltotta Davidot a Făcliánál Wagner Rudolf. Deák Ferenc 1965 táján távozott 
a magyar laptól. Őt az Igazságnál Csomafáy Ferenc követte, aki 1974-ig volt a 
napilap fotóriportere. Tőle a stafétabotot szintén Wagner Rudolf vette át, aki 
azt követően mindkét újságot ellátta fényképanyaggal. Wagnert, az 1980-as 
évek második felében, a két lap fotóriportereként, Nicolae Petcu váltotta, aki 
testvérével, Ioan Petcuval, az 1990-as években az Adevărul de Cluj (kezdet-
ben Adevărul în libertate; a korábbi és későbbi Făclia) napilap fotóriporterei 
voltak. Ioan Petcu az 1990-as években a Szabadság napilap számára is fotó-
zott, s felvételeit a lap, kérésére, Rigó János néven közölte.

Az 1989-et megelőző időszakban mind a román, mind pedig a magyar 
napilapnak szintén bedolgozott: Szabó Tamás, Ion Lespuc és Ioan Miclea-
Mihale. Utóbbi, főállásban, a Dolgozó Nő című folyóirat fotóriportere volt. A 
kolozsvári Állami Filharmónia koncertjeit, szólistáit és karmestereit Szabó 
Sándor, a filharmónia zenekarának tagja örökítette meg. Az Igazság által a 
koncertekről közölt képek jelentős részét ő készítette.

1989 után a Szabadság fotóriportere egy ideig Feleki Károly volt, s őt rö-
vid ideig, 1993-ig, Rohonyi Demko Iván követte, aki 2006-ban tért vissza a 
szerkesztőségbe, és ma is a lapnál dolgozik. Szintén a Szabadság fotóripor-
tere volt 1994 és 2006 között Gyurka Előd, aki Miclea-Mihale nyugdíjazása 
után került a Dolgoző Nő utódlapjához, a Családi Tükörhöz, hogy aztán an-
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nak felszámolását követően a Szabadságnál nyerjen alkalmazást, amíg nyu-
galomba nem vonult.

Sajnos, a Minervához került fotóanyag a fotósok nevét nem tartalmaz-
za, és ‒ néhány kivételtől eltekintve ‒ a felvételek szerzőit ez idáig más mód-
szerekkel sem sikerült azonosítani. Nyilván, ehhez elmélyültebb kutatások-
ra lesz majd szükség, amelyek nyomán, remélhetőleg, ez a hatalmas gyűjte-
mény tudományos feldolgozásra kerül. 

(1987–1991)
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(1987–1991)
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Kiberzaklatás a közbeszédben
B  R  K

Hangoló

A Globális Információs Társadalmi Figyelő (Global Information Society 
Watch, GISWatch.org) 2015-ös kiadásának romániai jelentése a nők elleni 
erőszak kérdését taglalja internetes környezetben. A behálózott, interaktív 
beszédterek patriarchális diskurzusoktól hangosak; ugyanakkor a világháló 
olyan véleményeknek és meggyőződéseknek is fóruma, amelyek a demokra-
tikus párbeszédet, a nemek közötti egyenlőséget támogatják.  

Romániára mindkét diskurzus jellemző: ennek élő példája a 2014-
ben Vaslui megyében elkövetett csoportos nemi erőszak után kirobbant 
kiberháború. A közösségi médiában megszólaltak azok, akik a megerősza-
kolt lányt hibáztatták a történtekért, és lejáratási kampányt indítottak elle-

Rezumat (Hărțuirea în mediul online și agenda publică)
Articolul atrage atenția asupra unui fenomen din ce în ce mai extins: hărțuirea online, mai ales 

în rândul unor grupuri vulnerabile cum ar fi  femeile și copiii. Pe baza concluziilor referitoare la 
România, formulate în Raportul Global asupra Societății Informaționale ediția 2015, articolul pune 
accentul pe hărțuirea online și violența bazată pe gen în discursul public românesc. Analiza de față 
oferă totodată o privire de ansamblu asupra unui proiect de cercetare care își propune să evalueze 
cultura digitală a copiilor din România și conclude că este nevoie de o educație media la vârste cât 
mai fragede.

Cuvinte cheie hărțuire online, copii, femei, educație media, România

Abstract (Cyber harassment and the public agenda)
The article raises awareness on the expanding phenomenon of cyber harassment, with 

special regard to vulnerable groups: women and children. It summarizes key fi ndings of the Global 
Information Society Watch 2015 edition for Romania, focused on cyber harassment and gender-
based violence on the public agenda. It also gives a snippet view on a research project aimed at 
assessing digital literacy of children from Romania, and the need for an early age media education 
in the country.

Keywords cyber harassment, children, women, media education, Romania

Bakó Rozália Klára, PhD, egyetemi docens / associated professor, 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem/ Sapientia Hungarian University of Transylvania, 

rozalia.bako@sapientia.ro
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ne. Az áldozat támogatói is hangot kaptak az Adevarul.ro napilap kampánya 
keretében, illetve a Facebookon alakult csoportokon keresztül. 

 A kiberzaklatás egyre terjed, az EU Kids Online, illetve a Net Children 
Go Mobile Romániára is kiterjedő kutatási eredményei szerint (Mascheroni–
Cuman, 2014; Tőkés–Velicu, 2015). Magyarországon is meghúzták a vész-
harangot a szakma, illetve a média képviselői (Aradi, 2014; Markó, 2013; 
Pápay, 2014), azonban komoly vitákról még nem beszélhetünk sem Románi-
ában, sem pedig Magyarországon. Azt is tudni kell, hogy a nők elleni erő-
szak egyik elterjedt formája a világháló közvetítésével, annak eszközeivel el-
követett zaklatás. Kevés olyan kezdeményezésről tudunk, amely ezt a jelen-
séget próbálná megakadályozni, vagy legalább tudatosítani a gyerekek és a 
fiatalok körében. Éppen ezért minden civil törekvés felértékelődik, mint pél-
dául a LOG IN Romania1 nagyszebeni médiaoktatási projekt vagy a bukares-
ti Discriminări Urbane2 utcaművészeti akciósorozat.

Világhálószobában élünk?

 Az internet természetéhez hozzátartozik a hálózatos, töredezett, plu-
rális jelleg, a köztér és a magántér szoros összefonódása (Ropolyi, 2006; 
Rosen–Cheever–Carrier, 2015). Ez azt jelenti, hogy az összekapcsoltság és 
az elszigeteltség, az egyéni és a társas jelleg gyakran egybemosódik ebben 
a médiumban. Az internet a pozitív és a negatív szabadság tereként is de-
finiálható (Iványi, 2015), ahol a szólásszabadság érvényesül. Gyakran elő-
fordul azonban, hogy a virtuális térben  zavaros kommunikációs helyzetek 
alakulnak ki, amikor az egyenlőtlen erőviszonyok miatt az egyik fél zsar-
nokként lép fel, a másik fél pedig „megpróbálhatja ugyan megvédeni magát, 
de sosem tudja kibeszélni magát a helyzetből” (Neves–Pinheiro, 2010: idé-
zi Pápay, 2014: 77). Az interneten zajló kommunikációt gyakran az agresz-
szió, a megfélemlítés, a kirekesztés gyakorlatai árnyékolják be. Az anonimi-
tás védelme alatt a zaklató olyan destruktív folyamatokat indíthat el áldoza-
tával szemben, amelyek szélsőséges esetben akár öngyilkossághoz is vezet-
hetnek (Aradi, 2014). 

 Minél jobb internet-hozzáféréssel rendelkezünk alacsony szintű mé-
diatudatosság mellett, annál inkább fenyeget az internetes zaklatás vala-
mely formája, és ez Romániára fokozottan érvényes, a szélessávú mobilpe-
netráció gyors növekedésével (Bakó, 2015). 

1  http://aleg-romania.eu/wp-content/themes/Aleg/documents/Brosura%20pentru%20parin-
ti%20si%20cadre%20didactice_RO.pdf

2  http://discriminari-urbane.ro/index.php/despre-noi/despre-proiect



13

KONFERENCIA –  NORMATÍV DILEMMÁK

A szélessávú internet-hozzáférés terjedése Romániában (száz lakosra ve-
títve, 2012–2015)

Mérés 
dátuma

2012.12.31.

2013.06.30.

2013.12.31.

2014.06.30.

2014.12.31.

2015.06.30.

Szélessávú 
internet

50,4 56,2 68,2 72,2 81,1 84,7

Szélessávú 
mobilnet

35,5 41,1 48,0 52,4 60,2 64,2

Forrás: ANCOM (www.ancom.org.ro) 

Sem az iskola, sem pedig a szülők nem készültek fel arra, hogy eliga-
zítást nyújtsanak ebben a dzsungelben (Sefton-Green et al., 2016). A gyere-
kek és a fiatalok többnyire a kortárscsoportban szerzik meg a digitális írás-
tudás alapjait (Tőkés–Velicu, 2015). Ennek a műveltségnek  szerves része a 
személyes adatok védelme, a kiberzaklatással szembeni hatékony fellépés is 
(Prievara–Pikó, 2015).

Az internetes zaklatás formái

 Sok fiatal és felnőtt abban a tévhitben él, hogy az interneten zajló erő-
szak „csak” amolyan virtuális, azaz nem reális agresszió, hiszen zaklató és 
áldozat nem találkozik szemtől szemben fizikailag. „Az internetezés hajna-
lán attól tarthattak a szülők, hogy az idegenek, a gonosz felnőttek jelente-
nek veszélyt a gyerekeikre. Most egy evolúciós továbblépés történt: a saját 
kortárscsoport köréből kerül ki az elkövető és az áldozat egyaránt” (Markó, 
2013). 

 Nem csak a fiatalok, a szülők és a pedagógusok felkészületlenek még 
a kibertérben zajló erőszakos cselekedetek kivédésére, hanem a jogrend 
is az: az egyre terjedő, egyre változatosabb formákat öltő kiberzaklatás, 
kiberbűnözés csak az utóbbi években (2014 óta) kezdett bekerülni Romá-
nia büntető törvénykönyvébe, illetve a közbeszédbe. Amikor a média be-
számol ilyen eseményekről, legtöbbször szenzációhajhász módon tálalja a 
történtetket, illetve a nemzetközi visszhangot kapott romániai kiberbűnözők 
eseteiről számol be. Ilyen volt például a „Guccifer” álnév alatt működő ro-
mán bűnöző esete, aki számos amerikai kormányzati honlapot tört fel, ezért 
a Wikipédia kiberlexikon is szentelt neki egy részletes bemutatóoldalt. 
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„Guccifer” (Marcel Lazăr Lehel) román hekker előállítása3  

 Nucitelli (2014) 38 féle, a világháló közvetítésével elkövetett zaklatási 
formát különített el, a szitkozódástól a fenyegetésen keresztül a megfélemlí-
tésig vagy nyilvános megaláztatásig képek, videók, személyes adatok közzé-
tételével. Ezeket részletesen bemutattuk a függelékben – itt csupán néhány 
elterjedtebb internetes agresszióról számolunk be. A szitkozódás (flaming) 
sértő üzenetek elhelyezése az áldozat megszégyenítése céljából: fórumo-
kon, közösségi oldalakon, az internetes újságok kommentárrészlegén for-
dul gyakran elő. A megszemélyesítés (impersonating) vagy identitás-lopás 
(identity theft) is egyike az elhíresült zaklatási formáknak, mely abból áll, 
hogy az agresszor célpontja nevében, annak igazi nevét vagy álnevét jogta-
lanul használva negatív hozzászólásokat tesz közzé, weboldalakat hoz létre. 
Emiatt a célszemélyt kiközösíthetik, megfélemlíthetik. Kiberzaklatás (Cyber 
harassment) akkor van, amikor internetes csatornákon küldött fenyegeté-
sek, sértő megjegyzések tartják félelemben és sresszben az áldozatot. Fenn-
állhat annak a veszélye, hogy a fenyegetés valódivá válik, ezért azonnali fi-
gyelmet kíván azok részéről, akik segítséget nyújthatnak: családtagok, ható-
ságok vagy a segítő szakma képviselői: szociális gondozó, terapeuta, közös-
ségfejlesztő.  

 A nők és a gyerekek ellen elkövetett erőszak egyik súlyos és gyakori 
formája a szexuális erőszak. Ez fokozottan érvényes az internetes erőszakra, 
hiszen egy olyan médiumről van szó, ahol az elkövető – különösebb techni-
kai ismeretek nélkül – rejtve maradhat az áldozat, illetve a bűnüldöző szer-
vek előtt. A nemi zaklatást ma már sokkal gyakoribbá teszi az okostelefonok 
terjedése, hiszen multimédiás tartalmakat – szöveget, képet, hangfelvételt 
vagy kisfilmet – könnyűszerrel lehet készíteni, és hozzáférhető áron továb-
bítani a célszemélynek. Külön nevet is kapott ez az internetes zaklatási for-
ma: „sexting”, az angol nyelvű „sex” és a „texting szavak” összekapcsolásá-
ból. Jelentése: szexuális tartalmú üzenetek küldözgetése. 

3  Forrás: https://img.rt.com/fi les/2016.03/original/56dd9a18c36188ea088b4
5e9.jpg 
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Médiaműveltség kerestetik

 Romániában kevés a tájékozott, tudatos médiafogyasztó, médiahasz-
náló – állapítja meg egy szakmai jelentés (Preoteasa–Comănescu, 2010). A 
helyzet keveset változott öt év alatt: médiaműveltséget fejlesztő tantárgy 
vagy módszertani előírás még nem jelent meg a formális oktatás keretében. 
A gyerek, a pedagógus magára marad az internetes zaklatással kapcsolatos 
problémáival: senki nem tanította meg sem őt, sem pedig a gyerekét, hogy 
mit lehet tenni ilyen esetben. Marad a rokon, az ismerős, a kortárscsoport 
vagy a szomszédban lakó rendőr bácsi.

 Bár számos országos és nemzetközi kutatás figyelmeztet a digitális 
írástudás fontosságára, a médiaműveltség szerepére, a bürokrácia malomke-
rekei lassan őrölnek. Szakmai berkekben (lásd: www.sigur.info) már konk-
rét lépésekről beszélnek, de kormányzati támogatás hiányában, hozzáren-
delt források nélkül nehéz széles körben társadalmi hatást gyakorolni. Sze-
rencsésebbek azok a nők, gyerekek, fiatalok, akik nagyvárosban élnek: itt ci-
vil kezdeményezések segítenek abban hogy felismerjék és megakadályozzák 
a zaklatás kölönféle formáit. Ilyen a már említett LOG IN Romania interne-
tes médiaműveltséget fejlesztő civil kezdeményezés Nagyszebenben, vagy a 
bukaresti Discriminări Urbane projekt, mely városi tereken előforduló, nő-
ket érő szexuális zaklatás internetes térképének elkészítését, utcaművészeti 
akciókban való megjelenítését tűzte ki célul.

  A gyerekek digitális írástudásának kérdését ma már a nemzetközi ku-
tatások rendszeresen tematizálják: az európai kitekintésű EU Kids Online 
vagy a kisebb léptékű Net Children Go Mobile projekt nem csak felméré-
sekkel, hanem szakmai ajánlásokkal is segítik a pedagógusokat, szülőket, a 
döntéshozókat abban, hogy a kiberzaklatást megelőzzék. A „zero-to-eight”, 
azaz „újszülöttektől a nyolcévesekig” fogalom is kezd ismertté válni a mé-
diakutatók körében (Holloway, Green, Livingstone, 2013; Rideout, 2013). A 
világhálóba beleszületett legfiatalabb, úgynevezett  „alfa nemzedék” a sze-
münk előtt, okostelefonnal a kezében cseperedik fel. 
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Függelék: Az internetes zaklatás formái (Nucitelli, 2014 nyomán) 

Megnevezése 
magyarul és angolul

Rövid leírása

1. Kizárás (Exclusion) Az áldozat kirekesztése valamely közösségből, 
kártékony üzenetek által. 

2. Szitkozódás 
(Flaming)

Sértő üzenetek elhelyezése online felületeken, 
hogy az áldozatot megszégyenítse.

3. Nyilvánosságra 
hozatal (Exposure)

A célpont személyes, bizalmas 
kommunikációjának nyilvánosságra hozatala.

4. E-fenyegetés 
(E-intimidation)

Fenyegető e-mailek küldése a  célpontnak és 
társainak. Ha fizikai bántalmazásra utalnak, 
akkor már kibervegzálásról beszélünk.

5. Kiberzaklatás 
(Cyber harassment)

Az áldozat zaklatása súlyos, bántó módon 
megfogalmazott üzeneteken keresztül,   hogy a 
célszemélyt folyamatos félelemben tartsa.  

6. Adathalászat 
(Phishing)

A zaklató becsapja a célpontot, meggyőzi vagy 
manipulálja annak érdekében, hogy felfedjen 
magáról vagy szeretteiről személyes és/vagy 
pénzügyi információkat. 

7. Megszemélyesítés 
(Impersonating)

A cyberbully megszemélyesíti célpontját, és 
negatív hozzászólásokat tesz közzé a nevében, 
weboldalakat hoz létre. Emiatt a célszemélyt 
kiközösítik, megfélemlítik.  

8. Hírnévrontás 
(Denigration)

A cyberbully a célszemélyről kegyetlen 
pletykákat és valótlan állításokat küld, vagy tesz 
közzé, és szándékosan sérti annak jó hírnevét, 
baráti kapcsolatait. 

9. Fotómegosztás 
mobil eszközzel 
(Mobile Device Image 
Sharing)

Nem csak zaklatási taktika, hanem bűncselekmény 
is, ha a képek pornográf tartalmúak vagy kiskorú 
gyermekeket szexuális helyzetben ábrázolnak. 

10. Beleegyezés 
nélküli terjesztés 
(Non-Consensual 
Dissemination)

A célszemélyről készült képek és videók  
elküldése társainak e-mailben, feltöltése 
közösségi oldalakra,  hogy megalázza az 
áldozatot.

11. Interaktív 
játékokon keresztül 
(Interactive Gaming 
Harassment)

Fenyegető és durva nyelvezet használata, hamis 
információk közlése, az áldozat fiókjának 
feltörése.
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12. Feliratkoztatás 
(Pornography and 
Marketing List 
Insertion)

A célpont e-mail címére pornográf tartalom 
küldése és/vagy a kiválasztott elérhetőségének 
elhelyezése kéretlen marketinggel teli listákon.

13. Kibervegzálás 
(Cyberstalking)

Internetes csatornákon küldött fenyegetések, és/
vagy sértő megjegyzések. Fennállhat annak a 
veszélye, hogy a fenyegetés valódivá válik, ezért 
azonnali figyelmet kíván.

14. Elszomorítás 
(Griefing)

Mások frusztrálása azzal, hogy a videojátékok 
szabályait nem tartja be, vagy megzavarja egy 
játékos elmélyedését a játékban. Akárcsak a  
trollok, csapatban dolgozik.

15. Jelszólopás és 
kizárás 
(Password Theft and 
Lockout)

A megszemélyesítés mellett a zaklató kizárja 
a célpontot a saját fiókjából, így az nem tudja 
bebizonyítani, hogy ő követte el az ellenséges 
üzenetek küldését.

16. Weboldalon 
keresztüli bántalma-
zás (Web Page 
Assasination)

Olyan weboldal megtervezése és közzététele, 
amely az áldozatot vagy valamely 
tulajdonságában hozzá hasonló kortársát 
kifejezetten sérti.

17. Szavazás általi 
bántalmazás (Vo-
ting & Polling Booth 
Degradation)

Online kérdőívek létrehozása azért, hogy 
mások szavazzanak a célszemélyről olyan 
kategóriákban, amelyek megalázóak számára (a 
legrondább, legkövérebb, legbutább).      

18. Bántalmazó 
fórumok 
(Bash Boards)

Az áldozat és ismerősei által beszélgetésre 
használt online fórumokon való  negatív és 
rosszalló információk közzététele a célpontról 

19. Kicselezés 
(Hoodwinking)

Az adathalászathoz hasonló taktika: titkok, 
személyes és/vagy kínos információk   
szándékos kicsalása, majd nyilvánosságra 
hozatala az interneten. 

20. Vicces pofozkodás 
(Happy slapping)

A célpontot testileg bántalmazzák vagy 
megalázzák, és erről videofelvételeket, illetve 
fényképeket készítenek, majd  nyilvánossá 
teszik közösségi oldalakon.

21. Szöveges 
bántalmazás 
(Text Wars and Text 
Attacks)

A cyberbully és cinkosai összeállnak, hogy 
elárasszák a célpontot több száz e-maillel vagy 
szöveges üzenettel.
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22. Megfertőzés 
vírusokkal 
(Malicious Code 
Dissemination)

Szándékosan küldött vírusok, kémprogramok, 
hogy az áldozat gépében kárt tegyenek. Ezeket 
igen  költséges kijavítani.

23. Feljelentési harc 
(Warning Wars)

Hamis vádakkal jelentik fel az áldozatot az 
internetszolgáltatónál, így a szülő is tudomást 
szerez a gyermekével kapcsolatos bejelentésről.

24. Nicknévrablás 
(Screen Name 
Mirroring)

Az áldozat nicknevéhez, vagy felhasználói 
nevéhez hasonlító nicket kreál a zaklató, és 
ezen a néven jelenik meg és él vissza a virtuális 
térben.

25. Kiberdráma 
(Cyber Drama)

Pletyka vagy gyalázkodó kommentháború, 
amely véget ér néhány üzenet után.  Az 
elektronikus zaklatás gyakori, passzív-agresszív 
formája.

26. Szexalapú 
virtuális zaklatás 
(Sexting)

A sex és texting szavak összevonásából 
keletkezett angol műszó. Szexuális jellegű 
képekre,videókra, szöveges üzenetekre utal. 

27. Álneves 
rejtőzködés 
(Pseudonym Stealth)

A célpontnak esetleg ismerős nicknév alatt 
gúnyolódik, kötekedik és gyalázkodik. 
A  lényeg, hogy a célpont ne legyen képes 
felismerni a zaklató valódi kilétét.

28. Bántalmazás 
cseten keresztül 
(Instant Messaging 
Attacks)

Lebecsmérlő, zaklató és fenyegető üzenetek 
küldése  csevegőszolgáltatásokon keresztül.

29. Bántalmazás 
társas kapcsolatokon 
keresztül 
(Cyberbullying by 
Proxy)

A zaklató arra ösztönöz másokat, hogy vegyenek 
részt bíráló és zaklató magatartásban. Így a 
felnőttek is könnyen bűnrészessé válhatnak 
benne.

30. Bántalmazás a 
közösségi médián  
(Social Media 
Cyberbullying)

A zaklató meggyőzi a célpontot, hogy vegye 
fel őt az online „barátok” listájára, majd elkezd 
becsmérlő információkat terjeszteni róla.

31. Zaklatás 
kalózkodás által 
(Digital Piracy 
Inclusion)

A zaklató arra ösztönzi a célpontot, hogy vegyen 
részt a digitális kalózkodásban, majd erről 
beszámol a hatóságoknak, a szülőknek vagy a 
pedagógusoknak.
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32. Negatív hírek 
tükröztetése (Tragedy 
News Mirroring)

A zaklató negatív információt terjeszt a célpont 
társainak és szeretteinek arról, hogy a célpont 
erőszakos támadást tervez.

33. Kékharisnyás 
megszégyenítés (Slut 
Shaming)

A célpontról olyan képek vagy videók készülnek 
gyakran a tudta és a beleegyezése nélkül, 
amelyek könnyen értelmezhetőek szexuálisan 
provokatív módon.

34. Kiberfenyegetés 
(Cyber Threats)

A zaklató a célpontot arról tájékoztatja, hogy 
veszélyben, támadók miatt. Célja, hogy 
növelje az áldozatban a félelmet és a szuicid 
gondolatokat.

35. Trollkodás 
(Trolling)

Becsmérlő és zaklató, azonosítatlan online 
felhasználó, ám a zaklató troll gyakran pontosan 
tudja, hogy ki a célpontja.  

35. Szexuális zsarolás 
(Sextorsion)

A zaklató szexuális témájú szívességekért 
cserébe nem hoz nyilvánosságra kínos és   
megalázó információkat az áldozatról.

37. Bántalmazás 
Twitteren 
(Twitter Pooping)

Rövid, netzsargonban írt üzenetekkel megalázni 
az áldozatot. Ha a Tweet kreatív, a zaklató még 
elismerést is kap.

38. Rövidfilmes 
bántalmazás 
(Micro-Visual 
Cyberbullying)

Az okostelefonok terjedésével a gyerekek 
hamarosan az online kisfilmmegosztás 
lehetőségével fognak élni.
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Az újságírói szakma gyakorlásá-
nak munkajogi aspektusai

V  M   

“The main object of labour law has always been, 
and we venture to say will always be, 

to be a countervailing power to counteract 
the inequality of bargaining power which is inherent and must be 

inherent in the employment relationship.”
Davies – Freedland, Labour and the Law, OUP, 1983

 
1. Bevezető gondolatok
 Az újságírói szakma gyakorlásának, ezáltal magának a médiának a mű-

ködését (is) alapvetően befolyásolja a jogszabályi háttér, amely meghatároz-
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za annak megnyilvánulási lehetőségeit és feltételeit. Minden munkavégzés 
tekintetében elmondható, hogy a munkajogi szabályozás foglalja keretbe az 
adott tevékenység elvégzésének körülményeit, szorosan ráépülve ugyanak-
kor a polgári jogi háttérjoganyagra, illetve a média esetében a szerzői jog és 
médiajog egyes szabályaira.

 Mindazok a kérdések, amelyek a munkavégzés vonatkozásáben fel-
merülhetnek a munkáltató és munkavállaló között, alapvetően a munkajo-
gi szabályozás tárgyát képezik. A román Munkatörvénykönyv (Mt.) 1. cik-
ke kimondja, hogy a jogszabály hatálya kiterjed minden munkajogi jogvi-
szony szabályozására, beleértve a különös törvény által meghatározottakat 
is, amennyiben rendelkezései nem ellentétesek az előbbivel.

 A Mt. rendelkezésein túl egy adott szakma gyakorlásának esetében ter-
mészetesen figyelembe kell venni a munkajogi szabályozás egészét, illetve 
a szakmai deontológia szabályait is, ilyen értelemben a munkavégzésnek a 
jogszabályi rendelkezések széles palettájának, de a szakma belső szabályo-
zásának is eleget kell tennie. A munkajogi rendelkezések egyszersmind a 
munkavállaló védelmét és érdekét is szolgálják, s nem csupán az olyan ké-
zenfekvő területeken, mint a munkaegészségügy vagy munkavédelem, ha-
nem a munkaviszony minden aspektusa tekintetében. Minderre egyértelmű 
szükség is van, hiszen a munkaviszony mindig rejt magában egyfajta egyen-
súlytalanságot, amely a munkavállaló a munkáltatónak alárendelt helyzeté-
ből adódik.

  
2. Ki az újságíró? A munkajogi szempontú jogalanyiság 

megatározásának nehézségei.
 Az egyéni munkaszerződésen alapuló munkaviszony esetében a leg-

alapvetőbb tényező a szerződéses viszonyba kerülő személyek, azaz a jog-
alanyok meghatározása, amely a munkáltató esetében nem vet fel problé-
mákat. Azonban a munkavállalói oldalt ha nézzük, elsődleges kérdésként 
tehetjük fel magunknak, ki is az újságíró? Ennek a meghatározását viszont 
nagyban nehezíti egyrészt a jogszabályi definició hiánya (Romániában je-
lenleg nincs hatályos sajtótörvény1), másrészt az újságírókat tömörítő szak-
mai szervezetek statútumainak hiányosságai. Ezek a szakmai statútumok, 
bár tartalmaznak meghatározásokat, megfogalmazásaikban a szervezet tag-
jává válás szempontjait sorolják fel, s nem feltétlenül azt, hogy kit tekintenek 
általánosságban újságírónak. Ugyanakkor nem hagyható figyelmen kívül az 
sem, hogy a szakmai statútumok csak a tagság számára érvényes szakmai 
deontológiai szabályokat sorolják fel, általános jogi erő és érvényesíthető-
ség nélkül.

 Ki tehát az újságíró, a szakmai szervezetek szempontjából? Lássunk né-
hány példát a meghatározásokból.

 Újságíró a felsőfokú végzettségű és legkevesebb 3 éve szakmai tevé-
kenységet folytató személy, illetve az egyetemi tanulmányaikat folytató sze-
mélyek, amennyiben rendelkeznek a munkavégzésük szerinti szerkesztőség 
ajánlásával. (Uniunea Ziariștilor Profesioniști, Statut, 10 cikk)

 Újságíró az a személy, akinek elsődleges és anyagi ellenszolgáltatás 
ellenében végzett tevékenysége az újságírás. Az első tevékenységi év szak-
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mai gyakornokságnak számít. (Clubul Român de Presă, Cod deontologic, 
Preambulum)

 Újságíró az a személy, aki tájékoztatási vagy véleményformálási cél-
lal létrehozott szellemi termékét a média valamely műfajában és csatorná-
ján keresztül rendszeresen közzéteszi, vagy a közzétételben foglalkozásá-
ból eredően közreműködik, vagy ilyen szakmai gyakorlatot követően vonult 
nyugdíjba. Újságírói tevékenységnek minősíthető a nyilvánosság tájékozta-
tásának alkotói folyamatában való hivatásszerű közreműködés. (MÚOSZ,  
Alapszabály II.3)

 A MÚRE (Magyar Újságírók Romániai Egyesülete) Alapszabályá-
ban nem határozza meg, kit tekint újságírónak, azonban Etikai Kódexének 
Preambulumában kijelenti, hogy a fenti meghatározást fogadja el érvényes-
nek önmaga és tagjai számára.2

 A román Foglalkozások Besorolási Rendszerében (COR - Clasificarea 
Ocupațiilor din România) több olyan foglalkozás szerepel, amely az újságírói 
szakma gyakorlását fedi, azonban a COR meghatározásokat nem tartalmaz. 
Példaként említhetjük a “comentator (publicist, radio, tv)”, “corespondent 
(presă, tv, radio, special, internațional, stb.)”, ”redactor”, “reporter”, “secretar 
(emisie, redacție)”, “jurnalist”, “ziarist” szakmák külön kódszámon való 
megjelenését.

 Az egyes meghatározásokban több visszatérő jellemzőt ismerhetünk 
fel, mint a felsőfokú/szakvégzettség, a rendszeres tevékenység, illetve az új-
ságírói munkának fizetség ellenében való végzése, de több helyen megje-
lenik a szakmai gyakornokok helyzete is, akiket szintén újságíróként lehet 
kezelni. A gyakornokok munkajogi helyzete is azonos lehet a szakmájukat 
már hosszabb ideje végző újságírókkal, hiszen a diákok és egyetemi hallga-
tók szakmai gyakorlatára vonatkozó 2007 évi 258 törvény értelmében a gya-
korlat idejére lehetséges az egyéni munkaszerződés  megkötése (21. cikk), il-
letve a felsőfokú tanulmányokat követő gyakornokságra vonatkozó 2013. évi 
335. számú törvény az első hat hónap gyakornoki szerződéssel kiegészített 
munkaszerződés alapján végzett szakmai tevékenységet szabályozza.

 A diákoknak szakmai gyakorlatra való munkaszerződésen alapuló al-
kalmazása esetében az említett jogszabály rendelkezéseit a Mt. és a Polgári 
Törvénykönyv (Ptk.) rendelkezéseivel összevetve, a munkaképesség munka-
jogi meghatározásával összefüggésben kell alkalmazni. A Mt. 14. cikke ér-
telmében tilos a 15 év alatti kiskorú alkalmazása (hasonló rendelkezést tar-
talmaz Románia Alkotmányának 49(4) cikke), illetve a 13. cikk alapján a 
munkaképességhez szükséges életkor 16 év. A Ptk. 42. cikke ugyanakkor ki-
mondja, hogy a kiskorú, szülői vagy gyámhatósági felügyelet mellett, önálló-
an köthet jogügyleteket a munkájára, szakmáján belüli tevékenységeire vo-
natkozóan. Ezekben az esetekben önállóan gyakorolja jogait és teljesíti köte-
lezettségeit, valamint rendelkezik a tevékenységéből szerzett jövedelemmel. 
A fenti jogszabályi rendelkezésekből az a következtetés vonható le, hogy 
mindaddig amíg jogszabályi követelményként nem jelenik meg az újságírói 
szakma gyakorlásához a szakirányú felsőfokú végzettség, addig, legalábbis 
elméletileg, a kiskorú munkavállaló is újságírónak tekinthető.
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3. Az újságírók munkaszerződésen alapuló foglalkoztatásából adódó 
gyakorlati dilemmák.

 A munkaszerződés alapján történő munkavégzés elsődleges jogszabá-
lyi keretét a román Mt.-ben találjuk, kiegészítve a munkajogi joganyaggal, 
amely szakmától függetlenül érvényesnek tekintendő. Egyes foglalkozások 
esetében ezt a joganyagot kiegészíti egy-egy különös törvény, amely rendel-
kezik azokról a speciális helyzetekről, amelyekben nem elegendő vagy nem 
megfelelő az általános munkajogi szabályozás. Ilyen törvénnyel találkoz-
hatunk az oktatás, jogászi szakmák, egészségügy vagy más területeken, a 
sajtó esetében azonban hasonló törvény, amely kitérjen a munkavégzés so-
rán felmerülő szabályokra, Romániában nincs hatályban. A sajtóban dolgo-
zók részéről többször elhangzott az a vélemény, hogy nincs szükség sajtó-
törvényre, mivel az korlátozná a bizonyos esetekben amúgy is gyenge lába-
kon álló sajtószabadságot.3 Mindezek a félelmek részben érthetőek, ugyan-
akkor munkajogi szempontból tagadhatatlan lenne a haszna és előnye egy 
ilyen törvénynek, mivel az általános munkajogi szabályok alkalmazása sok 
esetben nem megfelelő, nem megvalósítható, vagy legalábbis nem előnyös az 
újságírók számára.

 A legalapvetőbb dilemmát megfogalmazva, ha a munkaviszonyt jel-
lemző szerződési egyenlőtlenségből indulunk ki, gyakorolható az újságírói 
szakma “klasszikus munkaviszonyban”, úgy, hogy megőrizhető legyen az 
újságíró függetlensége? Különös törvény hiányában a munkajognak van-
nak-e elégséges eszközei az újságírói tevékenység önállóságának garantálá-
sára? Hiszen  munkáltató alapvető jogkörei, az utasítási jogkör a feladatok el-
látásában és kiosztásában, az ellenőrzési jogkör, illetve a szankcionálási jog-
kör megléte ellentmondani látszik e függetlenség megvalósításának.

 Az elmúlt évek (elsősorban közösségi) munkajogában sokat hangoz-
tatott flexicurity4 elve is alapvető kérdéseket vethet fel a sajtótevékenységek 
szempontjából. A rugalmasabb munkajogi szabályozás, a polgári jog felé 
való (esetleges) elmozdulása lehet előnyös a szakma gyakorlása szempontjá-
ból? A román Mt. és a munkajogi szabályozás egyelőre nem tükrözi teljessé-
gében a flexicurity elveit. A különböző atipikus foglalkoztatási formák5 kö-
zül is csak a munkaerőpiacon leggyakoribbakra vonatkozó rendelkezések je-
lennek meg a Mt.-ben, elsősorban a közösségi jogharmonizációs igények mi-
att. Ilyen szabályozásban megjelenő atipikus foglalkoztatási formák a rész-
munkaidős és határozott idejű munkaviszony, az otthoni munkavégzés és 
munkaerő-kölcsönzés, de hiányzik a pontos szabályozása a teleworkingnek, 
a megosztott munkakör intézményének vagy a több munkáltató által létesí-
tett munkaviszonynak. Mindezeknek a klasszikus munkaszerződésnél ru-
galmasabb, a megbízási szerződések egyes jellemzőit magukon viselő szer-
ződési formáknak alkalmazása előnyös lehetne az újságírók számára, mi-
közben megőriznék a munkajognak a polgári jogi szerződéseknél szélesebb 
körű és szigorúbb biztonsági intézményeit. Elegendő, ha itt a munkabizton-
sági, munkaegészségügyi intézményekre gondolunk, illetve mindazokra a 
munkajogi garanciákra, amelyeket a munkaszerződésen alapuló munkavi-
szonyban magától értetődőnek tekintünk, például a fizetett pihenőszabad-
ság, maximális napi munkaidő és hasonlók.
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 A munkaidőnek, illetve a munkanormának a Mt. alapján való megha-
tározása tipikus példája annak, amikor az általános szabályozás az újság-
írói szakma számára túlzottan merev, kevéssé felel meg a szakma konkrét 
gyakorlása által felvetett követelményeinek, igényeknek. Az ettől való elté-
rés szabályait lehetne meghatározni egy különös törvényben úgy, hogy az 
mind a szakma speciális igényeinek, mind a munkajog szigorúbb szabályo-
zási doktrínájának megfeleljen. Példaként tudnánk felhozni olyan lehetősé-
geket, mint az egyenlőtlen munkabeosztás, a rendelkezésre állás ideje vagy 
akár a munkavégzés helyére való utazásnak munkaidőbe való beleszámolá-
sa, de a sor bővíthető lehetne.

4. Jogvédelmi és garanciális eszközök az egyéni munkaszerződés 
alapján való foglalkoztatás esetében

 A munkaszerződés megkötése a tárgyalás és felek egyenlőségének elvé-
re épül, azonban a szerződés megkötése után ez az egyensúlyi helyzet meg-
bomlik, a munkavégzés folyamatában a felek között egyértelmű egyenlőtlen-
ség figyelhető meg. Az egyéni munkaszerződés ugyanakkor formai és tartal-
mi szempontból is merev szabályozási jegyeket mutat, alapvetően imperatív 
normákat tartalmaz.

 Lehetőség van azonban a Mt.-ben nevesített vagy akár nem nevesített 
speciális záradékok, rendelkezések bevezetésére, amelyek megfelelnek a tör-
vényesség követelményének és a munkajogi szabályozás szellemiségének, 
miközben egyfajta többletgaranciát szolgáltatnának az újságírónak, függet-
lensége megőrzése tekintetében.

 A román Mt. 20. cikke a nevesített záradékok között a szakmai tovább-
képzési záradék, a versenytilalmi megállapodás, a mobilitási megállapodás 
és a bizalmassági megállapodás tételes megfogalmazását tartalmazza, azon-
ban a nevesített záradékok felsorolása nem taxatív jellegű. A  törvényesség 
tiszteletben tartása mellett tehát beilleszthető a munkaszerződésbe bármely 
egyéb olyan záradék, amely a felek akaratát tükrözi, és egyben megfelel a Mt. 
és a román munkajogi szabályozás szellemiségének. A nem nevesített zára-
dékok alkalmazását a munkajog a szerződő felek közötti tárgyalásra, értel-
mezését a bírói gyakorlatra és a szakirodalomra bízza. 

 Az újságírói szakma gyakorlása, függetlenségének megőrzése szem-
pontjából a nem nevesített megállapodások közül egyértelműen kiemelke-
dik a lelkiismereti záradék intézménye. 

 Az Európa Tanács 1003. (1993) számú, az újságírói etikáról szóló Hatá-
rozatának 14. pontja kimondja, hogy: „(...) meg kell erősítenünk az újságíró 
véleménynyilvánítási szabadságának védelmét, mert végső soron ők közve-
títik az információt. Ezért jogszabályilag kell finomítani és tisztázni a lelki-
ismereti záradékot (...)”.

 Mivel a román Mt. nem nevesíti a lelkiismereti záradékot, az újságírók-
ra vonatkozó megfelelő különös törvény pedig nincs, a hazai munkajogi bí-
rósági gyakorlat és szakirodalom értelmében a lelkiismereti záradék kime-
rül abban a lehetőségében, hogy vallási, világnézeti stb. okokból kifolyólag 
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a munkavállaló megtagadhasson munkáltatói utasításokat, anélkül, hogy ez 
fegyelmi kihágásnak minősülne.

5. Munkaviszonyban született alkotások szerzői jogvédelme
 Bár láthattuk, hogy az újságíró meghatározására nincs tételes nor-

mánk, a szakmai sokféleség miatt pedig számtalan sajtómunkatárs nevez-
hető újságírónak, mégis általánosságban kijelenthetjük, hogy a szellemi al-
kotások létrehozása egyik jellemzője az újságírói munkának. A szellemi al-
kotások jogának szabályozása külön foglalkozik a munkaszerződéses jog-
viszonyban létrehozott alkotások jogvédelméről, s bár ezek a rendelkezé-
sek nem kifejezetten az újságírókra vonatkoznak, hanem általános jellegű-
ek, analóg módon alkalmazhatóak és alkalmazandóak. 

 A lényegi szabályozás nem a Mt.-ben, hanem a szerzői jogokról szóló 
1996. évi 8. számú törvényben (Szjtv.) található, azonban szorosan összefügg 
a munkaszerződés alapján való foglalkoztatás kérdésével. Természetesen a 
törvényben meghatározott főszabálytól való eltérést a munkaviszonyba ke-
rülő felek megtárgyalhatják, rögzíteni lehet a munkaszerződésben, azonban 
ennek hiányában a főszabály válik alkalmazandóvá.

 A Szjtv. 44. cikke értelmében a munkaszerződésben rögzített munka-
köri feladatok ellátásában létrehozott alkotások felhasználási jogai főszabály 
szerint a szerzőt illetik meg, azonban harmadik fél általi felhasználásra csak 
a munkáltató engedélye és díjazása mellett kerülhet sor, illetve a munkáltató 
általi felhasználáshoz nem szükséges a szerző külön engedélye. A főszabály-
tól való eltérés munkaszerződésben való rögzítése esetében kötelező ponto-
sítani az átruházás terminusát, pontosítás hiányában a törvényes átruházá-
si határidő 3 év.

 A munkáltatónak az átruházási határidő lejárta után is jogában áll mél-
tányossági juttatást követelni a szerzőtől művének hasznosításából szárma-
zó bevételei után, hiszen az alkotások létrehozásában a munkvállaló az ál-
tala fizetett munkaidőt, infrastruktúrát stb. használta fel.

 Külön, az előbbivel ellentétes szabály érvényes a fényképekre vonatko-
zóan, amelyek esetében a 86. cikk arról rendelkezik, hogy főszabály szerint 
a vagyoni jellegű szerzői jogok felhasználása 3 éves határidőre a munkálta-
tót illeti meg, s amennyiben a felek ettől való eltérésben egyeznek meg, azt a 
munkaszerződésben rögzíteni kell.  

 
Felhasznált jogszabályok jegyzéke:

Románia Alkotmánya
Román Polgári Törvénykönyv (2009/287 Törvény)
Munkatörvénykönyv (2003/53 Törvény)
1996/8 Törvény a szerzői jogokról és a szerzői jogokkal szomszédos jo-

gokról
2007/258 Törvény a diákok és egyetemi hallgatók szakmai gyakorlatáról 
2013/335 Törvény a felsőfokú tanulmányokat követő gyakornokságról
Európa Tanács 1003(1993) számú Határozat az újságírói etikáról
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Jegyzetek
1  A 2012-ben hatályon kívül helyezett 1974 évi 3. számú sajtótörvény tartal-

mazott tételes defi níciót. Az egykori jogszabály 39. cikke újságírónak tekintette azt 
a személyt, aki biztosította a szerkesztését, kidolgozását vagy vezetését a kiadvány-
oknak, rádió és televízióadásoknak, mozihíradóknak, illetve általában sajtótevékeny-
séget folytatott. A szakma gyakorlásához felsőfokú vagy szakirányú képzést, bizo-
nyított gyakorlati szakmai készségeket, egy idegen nyelv ismeretét írta elő a törvény, 
amely mellett természetesen megjelent a szocializmus erkölcsi normái szerinti élet és 
más ideológiai jellegű feltételek felsorolása is.

2   A Magyar Újságírók Romániai Egyesülete magára és tagjaira vonatkozó-
an érvényesnek tekinti a Média Önszabályzó Testület meghatározását, amely sze-
rint: „Újságíró az a személy, aki tájékoztatási vagy véleményformálási céllal létre-
hozott szellemi  termékét a média valamely műfajában és csatornáján keresztül rend-
szeresen közzéteszi, vagy a közzétételben foglalkozásából eredően közreműködik. Új-
ságírói tevékenységnek minősíthető a nyilvánosság tájékoztatásának alkotói folya-
matában való hivatásszerű közreműködés.” E meghatározás értelmében újságírónak 
minősülnek a sajtóalkotások előállításában közreműködők köréből mindazok, akik 
munkája érdemben hozzájárul a sajtóalkotás előállításához. Sajtóalkotásnak minősül 
a nyomtatott és elektronikus médiában megjelenő, elhangzó, minden tájékoztató tar-
talom. http://mure.ro/statikus/etikai-kodex (2016.04.28)

3  Lásd: http://www.kronika.ro/belfold/romlott-a-sajtoszabadsag-helyzete-
romaniaban, https://rsf.org/en/romania, http://vilag.transindex.ro/?cikk=25902 
(2016.04.28)

4  A fl exicurity koncepciója az 1990-es években jelent meg, majd a holland és 
dán munkaerőpiaci reformok sikerességét követően az EU szakpolitikai koncepciójá-
vá nőtte ki magát. Lényege a foglalkoztatás biztonságának megteremtése, szemben a 
munkahely biztonságával, azaz a rugalmas de biztonságos munkaerőpiac megvalósí-
tása. Az Európai Tanács 2007-ben elfogadott meghatározása szerint a fl exicuritynek 
négy fő alkotóeleme különíthető el: rugalmas és megbízható szerződési formák, élet-
hosszig tartó tanulás a munkavállalók esetében (is), hatékony aktív munkaerő piaci 
eszközök és korszerű társadalombiztosítási eszközök.  

5  Munkajogi értelemben tipikusnak a teljes munkaidőre, határozatlan idejű 
egyéni munkaszerződés alapján létrejött munkaviszonyt tekintjük. 
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Kolozsvár, Báthory István Elméleti Líceum, 1992
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Kolozsvár, Báthory István Elméleti Líceum, 1992
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A televíziós újságírás
oktatása 

S  K

Társult oktatóként televíziós-műfajelméleti kurzust és gyakorla-
ti képzést tartok a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Színház- és 
 Televízió Karán má sod éves operatőr szakos diákoknak, két szemeszter-
ben. Az első félévben heti öt, a másodikban heti két órában. A tantárgy 
neve: Audiovizuális gyártástechnikák. Má sod éven ennek van a legnagyobb  
kreditpontja. Az egyetem a hároméves alap kép zés során a harmadik és a ne-
gyedik félévben a tévés oktatásra helyezi a hangsúlyt. (Másodéven gyakor-
latot és egyéni felkészítőt tart heti hat órában Már kus Etelka tévészerkesz-
tő, a filmes és televíziós kép és vágás alapjait oktatja dr. Tárkányi János heti 
négy órában, dr. Bélafalvy Balázs budapesti tanár havonta egy nap kurzust 
és egyéni felkészítőt tart a filmes és televíziós képről, Venczel Pé ter zene-

Rezumat (Predarea jurnalismului televizat)
Autoarea, cadru didactic asociat la Universitatea Babeș-Bolyai, prezintă și analizează etapele 

de predare a disciplinei denumite ”Tehnici de producție audiovizuală”. Timp de două semestre, 
studenții de la Facultatea de Teatru şi Media, anul II. operatori, linia maghiară învaţă  cunoştiinţele 
de bază ale jurnalismului de televiziune, genuri ca  ştirea, interviul şi reportajul. Teoria se imbină cu 
practica, la cursuri şi în fi lmări organizate în sate apropiate  de Cluj (Stana,Izvoru Crişului, Jebuc, 
Chidea) şi  tabere de vară (Criş, Bonţida, Brâncoveneşti, Gorneşti, Valea Borcutului).

Cuvinte cheie jurnalism, televiziune, ştire, reportaj, interviu, studenți 

Abstract (Teaching journalism television)
The author, an associate professor at the Babeș-Bolyai University, presents and focuses on the 

teaching of the discipline called „audiovisual production techniques”. For two semesters, students 
from the Faculty of Theatre and Media, year II. operators, from the Hungarian line of study, learn the 
basic knowledge of journalism television genres, like news, interviews and reportage. It combines 
theory with practical classes and organized shooting in villages close to Cluj .(Stana,Izvoru Crişului, 
Jebuc, Chidea), and summer camps (Criş, Bonţida, Brâncoveneşti, Gorneşti, Valea Borcutului). 

Keywords journalism, television, reportage, interview students

Simonffy Katalin, PhD, társult egyetemi oktató / invited lecturer
Babes-Bolyai Tudományegyetem / Babes-Bolyai University
simonffykati@yahoo.com
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szerző, sound designer heti kilenc órában tanítja a film- és televíziós han got. 
Összesen tehát átlagban heti 28 órás elméleti és gyakorlati képzésben része-
sülnek a diákjaink.) 

Még egy kis statisztika: a harmadik szemeszterben 12–14 hét alatt, a fél-
év végéig kell elsajátítani az operatőröknek – idén a 10 vágónak jelentkező 
diáknak – a televíziós újságírást. A hangsúly az alapműfajokon van, ezek a 
televí zióban a hír, az interjú, és a riport. A csapatmunkához elméleti és gya-
korlati ismereteket opera tőrnek, vágónak egyaránt tudnia kell. 

Mit és hogyan tanítok a 3 és fél hónap alatt?  

Részlet a syllabusból.

8.1 Előadás Didaktikai módszerek

A televíziós újságírás mint csapatmunka. 
A riporter, az operatőr és a vágó szerepe. A 
televíziós közlés sajá tos ságai. 

powerpoint bemutató, 
videóanyag

A televíziós hírek. Tartalmi és szerkezeti 
köve tel mé nyek. Képi és szövegvilág a 
hírekben.

ppt, videóanyag, elem-
zés

Írott hír, képes hír. Hírírás megtörtént 
eseményről vagy kitalált hír.

ppt, hírek, gyakorlat

Demo, demo és szinkron, vox, stand-up, 
anyag.

ppt, videóanyag, 

Híradómodellek. Közszolgálati és 
kereskedelmi tévé csa tornák híradóinak  
összehasonlító elemzése. 

ppt, elemzés

Tévéinterjú. Interjútípusok. Felkészülés, 
forgatás, vá gás. 

ppt, videóanyag

A riport: tényfeltárás, oknyomozás. 
Televíziós kisriport szerkezete. Témaválasztás, 
dokumentálódás, filmezés, szer kesztés, vágás.

ppt, videóanyag

Híradó. Koncepció és munkafázisok. A 
stábról. Stúdió felvétel. Késleltetett élő. Az 
anyag vágása, utómunka. 

ppt, videóanyag

8.2 Szeminárium Didaktikai módszerek

Kamerakezelés, hangfelvétel. Szemléltetés, gya-
kor lat
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Forgatás különböző helyszíneken. 
Interjúalanyok kivá lasztása, megszólaltatása. 

Szemléltetés, 
gyakorlat

Demo, demo és szinkron, vox készítés. Gyakorlat

Híranyag. Forgatás, kiértékelő elemzés. Gyakorlat

A riportkészítés. Témakeresés, a téma 
bemutatása. 

Gyakorlat

Terepmunka, filmezés. Gyakorlat

A filmezett anyag  megte kin té se, script, 
szerkesztés, szö vegírás. Vágóterv, vágás 

Gyakorlat

Többkamerás stúdiófelvétel Gyakorlat

Könyvészet

Bălăşescu, Mădălina: Manual de producţie de televiziune. Polirom, Iaşi, 
2003.

Bernáth László: Bevezetés a műfajismeretbe. Dialógus Campus, 
MÚOSZ, 2008.

Bignell, Jonathan, Orlebar, Jeremy: Manual practic de televiziune. 
Polirom, Iaşi, 2009. 

Joannes, Alain: Comunicarea prin imagini. Polirom, Iaşi, 2009.
McQuail, Denis: A tömegkommunikáció elmélete. Osiris, Bp. 2003.
Nagy Éva: Látni, hallani a szöveget. A szöveg kommunikativitása a 

romániai magyar audiovizuális médiában. EDP Kiadó, 2008.
Simonffy Katalin: Képnyelv−szónyelv. Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 

2010.
Stavre, Ion: Comunicare audiovizuală. Tritonic, Bucureşti, 2011.
Széles Tamás: A képes hír. Hírkészítés a televíziós újságírásban. 

Debreceni Moz  gókép Alapítvány, 2008.

10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei
Hetente gyakorlati feladatok, hír, tudósítás, vox, interjú készítése, 
filmezés, szerkesztés, vágás. Kisriport DVD-formátumban, a vizsgára 
jelentkezés feltétele. A feladatok esetében a teljesítési határidők betartása 
kötelező. 



ME.dok • 2016/1

34

Vizsga 
Írásbeli: Tesztkérdések a leadott anyagból. Hírblokk összeállítása 
megadott hírekből. 
Gyakorlati feladat. Az elkészített Híradót bemutató nyilvános vetítés a 
vizsga részét képezi.

Az egyetem belső rendszabálya szerint a gyakorlati órákon a kötelező 
jelenlét a leg kevesebb 80% és a vizsgán való részvétel feltétele a 
szesszióban és a pót szesszi óban. 

Az első szemesztert záró vizsgafilm 2016 februárjában, az elmúlt két 
évhez hasonlóan közös produkció lesz, egy híradóműsor, műsorvezetéssel, 
helyszíni be je lent kezéssel, tudósításokkal. A tavalyi (2014–2015) évfolyam a 
filmezést, a ripor tozást, a stand up-ot, a szövegírást, a narrálást, a scriptet, 
a szerkesztést és a vágást, a stúdiófelvétel során a chroma-key használatát, 
a bevilágítást, a kamerázást, a szö vegek románra fordítását és a feliratozást 
egyénileg és párban, illetve csoportosan oldotta meg. A témaválasztást, a  
szinopszist, a riportok szerkesztését, szövegírást és hangalámondást, a vá-
gást és utómunkát irányítottam, a televíziós technikát és a műsorok képi vi-
lágának begyakorlását Tárkányi János kollégám tanította nekik. 

Híradó, 2015. Bemondó: Bedő Erika

Attól, hogy egységes koncepciónak rendeltük alá, felértékelődött az 
egyéni teljesítmény. A kisriportok, tudósítások, tágabb keretbe szerkesztve 
egymást föl erő sítették. A második félévben a vizsgafeladat egy magazinmű-
sor volt, két be mondóval, stúdiómeghívottakkal, főcímmel, reklámmal. A 
stúdiófelvételnél daruzó és travelling kamerát is használtak.
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Magazinműsor, 2015. A stúdióban: Hajdó Andrea, Kacsó Csaba, Simon Norbert, 
Kacsó Lehel.

Tan (menet) rend
1. Szemben a kamerával 
Első találkozásom a diákokkal: bemutatkozás stand up-ban. Ki, hon-

nan jött, miért választotta ezt a szakot, milyen adókat néz, honnan szokott 
tájékozódni, szeretne vagy nem tévében dolgozni, milyen munkakör érdek-
li, hol látja magát öt év múlva. Az operatőr ilyenkor kikerül a kamera mö-
götti „fedezékből”, a kényelmi zónából. A spontaneitás, a rögtönzőkészsé-
gük nyilvánul meg, a bátrabbakat mo ti válja, készségesen vállalkoznak a to-
vábbiakban bemondói szerepre. Év végén ugyan azt felvesszük, a kettőt ösz-
szehasonlítjuk. 

2. Váltogatva
A figyelem fenntartása érdekében folyamatosan váltogatom az elméle-

tet a gyakorlattal. Konkrétan: kiválasztok egy aktuális témát, azt több hír-
csatornán megnézzük, ízekre szedjük. Ezeken a példákon ismertetem az el-
méletet, a hírek tartalmi, szerkezeti, stiláris sajátosságait, azt amiben eltér-
nek  az írott sajtóban megjelenő hírektől. A tanév elején feladat volt a mene-
kültkérdés követése és össze hasonlító elemzése közszolgálati és kereskedel-
mi csatornákon.  

3. Mindent a hírekről!
A powerpoint bemutatók definíciókat, szakirodalmat, szövegértelme-

zést, kontextusba helyezést, kérdésfeltevéseket tartalmaznak. Például: a 
(sajtó)hír defi nícióját, (A hír a legrövidebb, és mint ilyen, az összes tájékoz-
tató jellegű újságírói műfaj alapja.)  a klasszikus képletet, a feltehető kérdé-
sekre, egy esemény, történés kapcsán (5W + 1H, ki, mi, mikor, hol, miért 
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és a hogyan), a Hír – információ – Hírérték ismérveit (Igaz-e, teljes-e, sértet-
len vagy torzul-e, releváns-e a hír? Első kézből származik, átment valami-
lyen közvetítésen, kódoláson vagy értelmezésen? stb.) A világhálón kikeres-
hető  példákkal illusztrálom a Hírkategóriákat: a tartalom (politikai, gaz-
dasági, kulturális, sport, tudomány stb.), a fontossági szempont (hard news, 
soft news), az időtartam (flash 30”, közepes 30”– 2 perc, bő hír, tudósítás 
2–4 perc között), az eseménytől számított közlés szerint. (Folyamatban levő: 
„vadász puskával tört rá a...”, előzetes: „holnap délben városnapok kezdőd-
nek ...” figye lem felkeltő, utólagos, „véget ért a mezőgazdászok 15-ik szakmai 
tanácskozása”) 

4. Hírszerkesztés. 
A tévéhírek építőkockái. A demo- vagy mínuszos hír. Demo és szinkron. 

Anyag.
A televíziós hírek narratív műfajúak, a szövegírás, az információ feldol-

gozása és a célközönséghez való eljuttatás is más, mint az újsághíreké. A jó 
tévés hír első hallásra érthető, világos, a mondatok rövidek, tömörek, lehe-
tőleg állítmánnyal kezdődnek. Jelzőt (minősítést) nagyon ritkán vagy egyál-
talán nem használ az em ber. Ha a diákok begyakorolják a szerkezeti eleme-
ket, simán lehet teljes hírt szer keszteni, majd az egypercesek után áttérni a 
nagyobb terjedelmű műfajokra. Vi szonylag sokat időzök ennél a fejezetnél. 

Anyag. Teljes híradóanyagot jelent, bemondószöveggel. Atmoval 
(hangeffekt, helyszíni felvétel) indulhat, ami a helyszínre visz, van ben-
ne demo (narráció), interjú (szinkron), vox (utcai vagy véleményinterjú). A 
narráció kifejti a témát, ezt szinkron(ok) törik meg, általában egyet vagy ket-
tőt tesznek be, és stand up is be le fér. A zárórész tematikailag kifelé vezet az 
eseményből. A teljes hír többnyire egy adott helyzetből, a kis ember problé-
májából indul ki, mert emocionálisan hat a nézőre. Ez a szituáció utána ki-
vetíthető társadalmi szegmensre. Konklúzió: jó hírt nehéz meghúzni.

Fontosnak tartom a feedbacket, a folyamatos visszacsatolást, a felada-
tokkal kapcsolatos észrevételeket, megjegyzéseket a tanár részéről. 

30 percben a nagyvilág. 
Kihez szól a Híradó? Dinamikus kommunikáció, információn túl véle-

mény formálás, befolyásolja, és megváltoztat(hat)ja a kulturális, szociális 
környezetet. Hogyan hat a nézőkre? Értelmi és érzelmi ráhatások az egyé-
nekre, a közösségre, az állami struktúrák, intézmények vezetőire, képvise-
lőire. Közvetlen és közvetett manipulálási technikák. Milyen közel kerül egy 
tévécsatorna a hírek révén egy adott eseményhez? Miben áll a kommuniká-
ció ereje? A riporter, a tudósító, a meghívottak személyiségjegyei, hangja, 
gesztusai, érvelése hogyan hatnak a nézőre? A kép jelentéstartalma, hol, mi-
kor, kikkel történik az esemény? Hogy keretez az operatőr? Mi van a háttér-
ben? Közvetítés bárhonnan bárhová. A Föld világfalu lett. 

Köztelevíziók feladata: gyűjtőműsorok tervezése a Híradó elé, amelyek 
nem vesztik el az előző műsorok nézőit, sőt másokat is odavonzanak. (réteg-
műsorok, növekvő minőség, értékkategória)
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Csúcsidő: 18.30–21.30. Koránfekvő, koránkelő az ország népe.  
Korábban-későbben: Többnyire a kereskedelmi tévék kezdenek, később 

hír hát téradásokkal. 
Gazdasági alapelv: A legtöbb pénzt, a tévé költségvetésének több mint 

felét ebben az időszakban költik el, a bevétel is ekkor a legmagasabb a rek-
lámokból.

A híradók kezdési időpontját illetően, a példa kedvéért, pár évvel koráb-
ban fel adat ként sorrendbe állíttattam a diákokkal a legnézettebb romániai 
és a magyar országi közszolgálati és kereskedelmi adókat. 

„A híradó mindegyik csatorna főműsoridős programjának központi sze-
replője, általában mozdulatlan, pozícióját az időpont állandósága is szilár-
dítja. Ha a híradók kezdési időpontját illetően akarjuk sorrendbe állítani az 
adókat, akkor a rangsor a következő (az eltérő időzóna figyelmen kívül ha-
gyásával):

Csatornák Híradó neve Híradó kezdési 
időpontja

Duna Híradó 18:00

Realitatea TV Realitatea la fix 18:00

CNN International Desk 18:00

TVR1 Jurnalul TVR 18:53

Pro TV Știrile Pro TV 19:00

M1 Híradó este 19:30

Ebben a tekintetben versenyeznek egymással, hiszen a cél a fogyasz-
tó minél gyorsabban, minél korábbi időpontban történő tájékoztatása, friss 
információkhoz juttatása. Mivel a híradók időpontja a teljes heti programot 
tekintve stabil, ez lesz a viszonyítási pont.” (Kozma Ágnes, II. éves újságíró-
hallgató, 2012)

Feladat volt a Híradó előtti és utáni műsorok összehasonlító elemzése 
is, a különböző tévécsatornákon.

„A híradót, és filmsorozatokat, illetve a sztárcsináló show-műsorokat, 
tehet ség kutató versenyeket emeltem ki. A TVR hírek után hétköznap min-
dig egy beszél getős műsorral folytat, a Pro TV legtöbbször filmmel vagy ne-
tán show-műsorral folytat. Hétvégén a Pro TV a rendkívüli népszerűségnek 
örvendő tehetségkutató műsora (Românii au talent) pénteken például húsz 
perccel hamarabb kezdődik, mint a TVR sztárcsináló műsora (Fabrica de 
staruri), így ezzel is tovább növeli nézőinek számát.

 Az M1 híradó után egy nemrég indított sorozatot közvetít. A Duna TV 
pedig különböző magazin műsorokkal próbálja izgalmassá tenni a műsor-
idejét. A hétvége alkalmával minden adó igyekszik színes műsorokkal ke-
csegtetni. Szinte teljesen más programokkal töltik be a főműsoridőt, de a 
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híradó időpontja természetesen vál tozatlan.” (Szigyártó Norbert, II. éves új-
ságíró-hallgató, 2012).

Az elméleti kurzus anyagában ismertetőként szerepel: 
• a híradók szerkezete (Headline, műsorvezetői felvezetés, kopf vagy 

hírfej, vezető hír, átmenő hírek, szalaghírek. Utó-headline, adásmenet, for-
gatókönyv. Minden anyagnak külön kísé rő lapja van.) 

• a televíziós technika ismertetése (Stúdióban: kamerák – esetleg – sú-
gógép, mikrofonok, lámpapark, monitorok. Vezérlőben: számítógépek, kü-
lönböző beját szó egységek, hang- és képosztály, feliratozógép. Képforrások: 
közvetítő kocsi, internetes vonalon érkező anyag, külföldi vonal, felvett kép, 
kamerával helyszínen rögzített, montírozott anyag. Helyszínen felvett, élő-
ben mondott szöveg illuszt rációja. Élő közvetítés.)

• hírműsorok vezetése (Műsorvezető: a híradó kulcsfigurája, aki kap-
csolatot te remt a különböző helyszínek, a különféle tartalmú bejátszók kö-
zött. Kapcsolja a tudósítókat, stúdióvendégekkel beszélget. Forgatókönyvet 
használ, ettől ritkán, szükség esetében tér el. Szerencsés esetben van előze-
tes szerkesztői tapasztalata is. Többnyire maga írja/stilizálja a bemondószö-
vegeit.) 

• a riporter szerepe (a sportosztályt leszámítva, ritka a szakriporter, 
rendszerint minden műfajban kérdeznek, néha felületesen.) 

• az operatőr/kameraman feladatai (Híradós operatőr terepen dolgozik, 
beját szókat, eseményt filmez. Gyors, pontos, lényeglátó. Kameraman – elő-
re kidolgo zott séma szerint, beállított kamerával dolgozik. Mozgástere kor-
látozott.)

Sztána, Körösfő, Zsobok, Kide
A korábbi években, a  második szemeszterben szakgyakorlatra, Kolozs-

vár közeli falvakba vittem el az újságíró és az operatőr szakos diákokat.
 2010-ben faluriport készült Sztánán, témája a megélhetési lehetőségek, 

a lovas turizmus, a néphagyományok, a Kós Károly által kezdeményezett far-
sang volt. 2011-ben a húsvéti szokásokat megörökítő műsort Körösfőn, Ka-
lotaszeg egyik legismertebb hagyományőrző falujában filmezték a diákok. 
2012-ben a kalotaszegi  Zsobok volt a választott helyszín, a téma pedig a he-
lyi Református Egyház községhez tartozó Bethesda Gyermekotthon és Szór-
ványiskola. A gyakorlaton szaktanárként részt vett dr. Tárkányi János.

A következő helyszín Kide, a Kolozs megyei, Dobokai-dombvidék egyet-
len mindmáig magyar többségű faluja volt. A kistelepülés több szempontból 
is kiváló életanyagot kínált a riportkészítő hallgatóknak. A szakgyakorlatot 
kétlépcsősre terveztük Keresztes Péter rendező-operatőrrel. Volt egy teljes 
nap terepmunka, ismerkedés, témakeresés, kapcsolatteremtés az adott hely-
színen. Szinopszist írtak, bemutatták az interjúalanyokat, a kérdéseket. Ezt 
követően két napig forgattak. A csapatnak volt diákszerkesztője, rendezője 
és gyártásvezetője, akik irányították a teljes munkafolyamatot, a filmezést, 
az anyag scriptelését, megszerkesztését és vá gását.
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Sztána, 2010. Interjú  dr. Szabó Zsolt egyetemi tanárral a Szentimrei-ház udvarán. 

Zsobok, 2012. Forgatás a Bethesda Gyermekotthon és Szórványiskola udvarán.
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 Kide, 2013. Utcai interjú.

Médiatáborok
A legjobb újságíró és filmes diákjaimnak, 2010 óta nyári szakmai tá-

borokat szervezek: tényfeltáró riportfilmezést. A téma: kastélytörténetek, a 
feladat, hogy kérdezzenek nagyon idős embereket a történelmi családokkal 
kapcsolatos emlé kekről. A második világháborő után a főúri családokat, a 
Bethleneket, Bánffyakat, a Keményeket és a Telekieket kitelepítették, java-
ikat széthordták, a kastélyokat tönkretették. Nemcsak az átvonuló hadse-
reg,  hanem az ott élők is vitték a közpré dá ra maradt bútorokat, műkin-
cseket. A gernyeszegi Teleki-kastélyt bemutató filmet 2015-ben Brüsszelben, 
a Balassi Intézetben vetítették, és fesztiváldíjat nyert vele Keresztes Péter 
rendező-operatőr, a Független Televíziósok 12. Nemzetközi Fesztiválján, a 
SIMFEST-en.
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Visszatérőben a gernyeszegi Teleki kastély

Bonchidai médiatábor, 2011.
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Miben látom ennek a tantárgynak a hasznát? Nem mindenkiből lesz 
operatőr vagy vágó, aki a média szakon diplomázik.  A diákkal viszont ad-
dig ismeretlen ké pes ségeket fedeztet fel, az elektronikus médiában ripor-
ter-szerkesztőként, gyártás vezetőként, vágórendezőként kamatoztatható 
rátermettséget. Kiderülhet, hogy jól kommunikál, alkalmas nagyobb pro-
dukciók megszervezésére, videozsurnalisz tikára, önálló műsorok, rovatok 
kiötlésére vagy műsorvezetésre. Személyükben értő nézőt nevel ez a tan-
tárgy. Nem utolsósorban pedig, mert keveseknek adott a le hetőség, hogy az 
egyetem elvégzése után, anyagi források nélkül, dokumen tum filmesként 
dolgozzon, vagy kisjátékfilmeket forgassanak, ezért a tévés alapismeretek-
nek köszönhetően, megnyílhat számukra a legkézenfekvőbb munkahely a 
tévé stúdiókban. Ösztönzésképpen év elején mindig elmondom a diákoknak, 
hogy a job ban sikerült anyagok bekerülnek az RTV Kolozsvári Stúdiója ma-
gyar adásába. Sikertörténetként tartjuk számon, hogy több végzettünk dol-
gozik már főállásban a Magyar Szerkesztőségben. 
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Tűzvész, 1986
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Tűzvész, 1986
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A szöveg kommunikativitása a 
romániai magyar audiovizuális 
médiában

N  É

Kosztolányi Dezső sokatmondó gondolatai napjainkban is érvényesek:  
„Az a tény, hogy anyanyelvem magyar és magyarul beszélek, gondolkodom 
és írok, életem legnagyobb eseménye [...]. Nem külsőséges valami [...]. Mé-
lyen bennem van, vérem csöppjeiben, idegeim dúcában, metafizikai rejtély-
ként.  Fontos hangsúlyozni, hogy a nyelvek kultúrák hordozói. A nyelv vi-
lágot teremt, amelyhez az ember alkalmazkodik. Minden népnek, minden 
kisebbségnek joga van a saját nyelvén való önkifejezéshez, saját kultúrájá-
nak és hagyományainak megőrzéséhez és ápolásához.” Nagy László szavai 

Rezumat (Comunicativitatea textului în mass-media audio-vizuală maghiară din 
România)

Tema prezentării este Comunicativitatea textului în mass-media audio-vizuală maghiară din 
România. Corelarea dintre scrierea/redactarea şi adaptarea/interpretarea textelor de radio şi 
televiziune infl uenţează foarte mult percipialitatea acestuia. Astfel o importanţă deosebită are 
folosirea sau nefolosirea structurii de tip „două fețe”, articularea vizibilă (aparentă) a frazelor 
(semnele de punctuație, conjuncțiile), construirea logică a știrilor (topica, șirul propozițiilor, 
coeziunea textului), „ştirea transparentă” – forma, comunicativitatea textului, concordanța imagine 
–text,  la știrile TV.

Elementele de articulare și intonație care apar în text, îşi capătă funcția și sensul lor doar în 
text, în câmpul comunicativ. Exemplele prezentate sunt culese din emisiunile de limba maghiară 
de la Radio România Internațional și TVR, deoarece mulți ani am lucrat ca redactor-prezentator la 
aceste redacții.

Cuvinte cheie text, mass-media audiovizuală maghiară, România, comunicativitate, radio, TV

Abstract (The communicativity of the text in the Hungarian audio-visual media from 
Romania) In my speech, I stress the importance of the use of language in the radio and television, 
and the  means of communication. Starting from the general description of speech, I develop the 
question of  uttering words, the speech. These are followed by the written text, the of hearing,  the 
link between the literary  work and the ideal acoustic style, as well as the text (sentences), the  role of  
intonation, underlying the importance of text and upper segments of means of communication, when 
uttering a word. This question is lying on the form of text at the radio and Tv news declaration, uttering. 
It is about the creation of communication, information, „double faced” construction, about uttering of 
speakers, types of mistakes, about logistics of the news and communication of their message. All 
these are founded on examples from the Hungarian Department of the Romanian Radio, International 
Broadcasting section, and RTV Hungarian language broadcastings, words, sentences, word clusters 
and questions becouse, many years ago I worked at the Romanian Radio for Foreign broadcasting, 
at the Hungarian department, then at the Romanian TV.

Keywords text, Hungarian audio-visual media, Romania, communicativity, radio, TV

Nagy Éva, PhD, államtitkári kabinetigazgató, / cabinet secretary 
Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sport Minisztérium, Bukarest/ Ministry
 of Education, Research, Youth and Sports, Bucharest
eva.nagy@edu.gov.ro
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ugyancsak örökérvényűek: „Nem elég magyar anyanyelvűnek születnünk, 
tanulnunk kell magyarul a sírig.”

A kommunikáció módját a korábbi nemzedékektől tanuljuk. Azt, hogy 
ki és hogyan, milyen szinten képes kommunikálni, azt az egyén korábbi ta-
pasztalatai határozzák meg. „A kommunikáció információ, gondolatok, ér-
zelmek, jártasságok átadása szimbólumok – szavak, képek, grafikai alak-
zatok stb. – használata révén.” „A kommunikáció akkor jön létre, amikor 
a befogadó reagál egy szimbólumra” – vallják a szakemberek. (Berelson–
Steiner–Cronkhite). 

Beszéd közben elsődleges célunk természetesen az, hogy megértsenek 
bennünket. De mivel a beszéd maga igen bonyolult idegi-fiziológiai folya-
mat, amelynek számos összetevője van, nem lényegtelen, hogy beszéd köz-
ben még kiejtésünkre is tudatosan kell-e figyelnünk, vagy nem.

A televíziózás elterjedésével többször felvetődött a kérdés: vajon a tv 
nem fogja háttérbe szorítani a rádiót? Beigazolódott, hogy mindkettőre szük-
ség van – nem egymás ellen, hanem egymást kiegészítve léteznek, mindket-
tőnek jól behatárolt (műszakilag is mérhető) helye van a médiában. A tele-
vízió nem nyomja el a rádiót. Kedvezően (is) hat rá.  Például úgy formálja a 
„rádiós nyelvet”, hogy – mivel működése folytán nőtt a képernyőgazdák vi-
zuális kultúrája és igénye – képszerűbb, szemléletesebb fogal mazásra ösz-
tönzi a rádiósokat. A „szemrevaló” beszéd tetszik a hallgatóknak. Ízig-vé-
rig, vagyis teljes műfaji azonosulással korszerű rádiós az, aki helyes, tiszta 
és szép beszé dével ki tudja vetíteni a „látványinformációt” a hallgatók belső 
kép(zelet)ernyőjére. A szó olyan megjelenítő eszköz, mint a festő kezében az 
ecset, amellyel a síkon a dimenziókat képes érzékeltetni. A látványt szavak-
kal is lehet ecsetelni, lefesteni. Mert mindenre „képes” a beszéd, csak képes 
legyen az ember a szavak ügyes használatára.

A tévé szöveg nélkül, csupán a képek nyelvén is tud információt köz-
vetíteni, míg a rádióban az auditív hatás teremti meg a potenciális élményt. 
Ez képszerűbb, szemléletesebb fogalmazásra kényszeríti a rádiósnyelvet, hi-
szen végül is a rádiós szöveg látványinformációt „utánoz” hanggal. A rá-
dióból szóló hang színe, ereje, magassága, a beszédtempó, az artikuláció, a 
hangsúlyozás mind-mind része az információnak. Ezért fejlődhetett külön 
úton a rádiósszöveg és a rádióbemondó beszéde mint a médiatudomány ága.

Beszélni minden egészséges ember tud, de különféle beszédszituáció-
ban az alkalomnak megfelelően megszólalni, a beszédhelyzetet hangszín, 
hangerő, beszédtempó stb. segítségével „hallatni/láttatni” a hallgatóval már 
csak a szakmabeliek tudják. A nyilvános megszólalásnak megvannak a maga 
szabályai: mennyire kell átélnie a szöveget a bemondónak, mi jobb, ha azo-
nosul vele, vagy ha távolságtartóan kívülálló? Tud-e parancsolni az érzelme-
inek, vagy az emóció hatására gyorsabban lélegzik és fokozza a beszédtem-
pót, emeli a hangot, növeli a hangerőt (például sportközvetítéskor)? Kérdez-e 
a kérdő mondatával, és mennyi szünetet kell/szabad beiktatnia a folyamatos 
szövegbe? Mi az értelmi/logikai, illetve az érzelmi hangsúly szerepe? Ho-
gyan befolyásolja a beszéd dallamát a szó-, a mondat- és a szöveghangsúly?

Ezekre a kérdésekre keresek választ a továbbiakban, a teljesség igénye 
nélkül.
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Vannak olyan sajátos tényezők, amelyek csak a rádióban/televízióban 
okoznak gondot. Ilyenek például a beszéd dinamikai változásai. Ezeket a 
mikrofon érzékenyen „veszi” és továbbítja a hallgatónak. Ugyancsak fontos 
a légzéstechnikai megoldások legfinomabb árnyalatainak kidolgozása, hi-
szen a mikrofon a levegő súrlódásának zörejét felerősíti, akár az inspiráci-
ós levegő okozza azt, akár a beszéd levegőnyomásának intenzitása. Ezek-
hez még hozzávehetjük azokat a lélektani hatásokat is, amelyek a láthatat-
lan közönséghez szóló szöveg értelmi és érzelmi megelevnítése közben hat-
nak az előadóra.

A rádió/tv-bemondó feladata általában az, hogy írott szöveget mondjon 
el. Látszólag mi sem könnyebb ennél. Valójában azonban alapos felkészülést 
igénylő feladat éppen az írott és a beszélt nyelv különbözősége miatt.

A rádió/tévészerűséget mint műfajt, a rádió/tévé részére dolgozó írók, 
újságírók vagy más téren működő szakemberek nagy része nem mérlegeli.

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

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

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

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

A rádió/tévé bemondóinak esetében szükség van arra, hogy állandó fi-
gyelemmel kísér jék egymás munkáját is, és szakszerű irányítással csiszolják 
az időszakonként jelent kező és a köznapi életből óhatatlanul átkerülő hang-
lejtési, hangsúlyozási bil lenéseket. A kiejtésben a helyesírási szabályzat elő-
írásaihoz kell igazodni. Miért fedezhetünk fel a hivatásos előadók beszédé-
ben bizonyos hibákat? A legfőbb okok a következők:

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

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

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

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

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

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

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

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

széd kin dulópontja a beszédhangok színének tiszta ejtése. Nagyon sok hang-
torzulást tapasz talunk. Közismert és nagyon elterjedt az é-bé háló, ún. rik-
kancs á: újság. De ha a torzulás nem is ilyen fülsértő mindig, azért a magyar 
magánhangzók kisebb-nagyobb színeltérése eléggé gyakori jelenség. Néha a 
szájüreg alkata már eleve elősegíti a szín torzulást, s ilyenkor a javítás is ne-
hezebb. Máskor pedig enyhe artikulációs működés következtében az egyes 
magánhangzók nyitottabban szólalnak meg. Fokozottabb mértékben nyilvá-
nul ez meg az ajakkerítéses hangoknál; ilyeneket lehet hallani: „Ítt voltam. 
Odvarhelyre otazott.”

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

A mássalhangzók hibás ejtését a szigmatizmus néven ismert „népbeteg-
séggel” kell kezdeni. Az sz, z, s, zs réshangok és a c, dz, cs, dzs affrikáták tor-
zult megje lenésének száma szinte felmérhetetlen. Javításuk azért olyan ne-
héz, mert az így beszélők túlnyomó többsége még a hiba bemutatásakor sem 
érzékeli a helyes és a rossz közti különbséget. A rádióban/televízióban még 
nehezebbé teszi a javító munkát az, hogy a mikrofon nem egyöntetűen jelzi 
a sziszegő hangok hibáit. Ezeknek a hangoknak a levegőnyomása oly mér-
tékben befolyásolja a mikrofonvételt, hogy némely torzult sziszegőt helyes 
hangszínnel közvetít, viszont máskor az első beszéd ben tisztán megszóla-
ló szigmát torzultan adja vissza. Ezért a mikrofon közvetítésév el megszólaló 
szigmatizmust különleges módon kell kezelnünk és javítanunk.
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Fontos megemlíteni a mássalhangzók időtartamának teljesen szeszé-
lyes ejtési módozatait. Különösen a hosszú mássalhangzók rövid megjele-
nési formája harapód zott el: eben, aban, ere, ara, halotam, kelene. Szintén 
gyakoriak az édessen, kedvessen, ujjabb, órakkor, önnáló, tölle, bellöle ala-
kú ejtések.

Teljes zavart tapasztalhatunk a hivatásosok (például rádiósok, tévések) 
beszédében is az egy szó és továbbképzéseinek ejtésében. Tudjuk, hogy hosz-
szú gy-vel ejtjük a következőket: együtt, egyes, egyet stb. Ugyancsak nyoma-
tékosított gy-vel ejtjük az egyelőre, de röviddel az egyenlőre szót.

Irodalmi igényű ejtésben megengedhetetlen az á hang utáni hosszú l rö-
vid ejtése: állam helyett álam.

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

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

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

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

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

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

A pattogásnak nevezett ritmushiba úgy keletkezik, hogy a beszélő nem 
külön bözteti meg ejtésében a hosszú és a rövid szótagokat, és nagyjából min-
den szótagot röv iden ejt.
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A leppegés éppen ennek ellentéte: minden szótag megközelítőleg egy-
forma hosszúsággal jelenik meg. Érdekes megfigyelni, hogy a gemináták 
ebben a nyújtott ejtésben aránylag röviden hangzanak: „Aban látom enek 
fontoságát.”

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

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

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

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

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

A fonetikai kutatások hosszú idő óta vizsgálják a nyelvnek (langue), il-
letőleg a beszédnek (parole) hangzó oldalát. A beszédfolyamat alaptényező-
it elemezve részeire bontották, szegmentálták az egyes beszédhangokat is. 
Az „artikulált” hangsorokat intonáció (hangsúlyozás, hanglejtés) is kíséri: 
a mondatok kijelentésként, kérdé sként, felszólításként is hangzanak. Mind-
ez azonban még korántsem igazi beszéd. Mert, bár az egyes mondatok ön-
magukban értelmesen, kifogástalanul, „korrektül” hangzanak, akusztikai-
lag mégsem állnak össze mondatlánccá, különösen nem szöveggé. Noha a 
szöveg mondataiban megjelenik a szövegszervező erő: a mondatokat gram-
matikai eszközök segítségével szöveggé összekötő „szövegkohézió”, akuszti-
kus változatukból még hiányzik az a valami, melyet intonációs kohéziónak 
nevezhetünk, s amely nem minden esetben az intonációs eszközök korrekt 
használatának az ered ménye.

Ezek az intonációs eszközök, melyeket mondat- és szövegfonetikai esz-
közöknek szoktunk nevezni, a beszédfolyamat egészét tekintve a mondat-
ban, s azon belül szavakon, szóelemeken (szótagokon) jelennek meg, de ér-
telmüket csak a szöveg összefüggésben, sőt a kommunikációs mezőben nye-
rik el.

A teljes beszédfolyamatban az intonációs elemek használatát mondat 
feletti, nagyon gyakran pedig szövegen kívüli tényezők határozzák meg. 
Olyan tényezők, amelyek rendszerint meghatározói magának a szövegnek, 
a szövegformának (műfaj nak, stílusnak) is; pontosabban létrejöttekor a szö-
vegalkotási, más esetekben a szöveghangoztatási (megszólaltatási), ismét 
más esetben a szövegalkotási és megszó laltatási folyamatnak.

Tudjuk a nyelvnek két fő realizálódási formája van: az írott beszéd és 
az elhangzó beszéd.

Az írott parole létrejöttének legfőbb jellemzője, hogy a kommunikáci-
ót előkészítő folyamatok után a gondolatok megfogalmazása és rögzítése egy 
viszonylag hosszabb és rendszerint elmélyült alkotói folyamat vagy cselek-
véssor. Ennek során az adó, a kommunikátor „gondolkodva fogalmaz”, azaz 
a mondanivalójának megfelelő nyelvi formát úgy alkotja meg, hogy tudato-
san is és öntudatlanul is állandóan latol gatja, megfelelőek-e a szavak, kifeje-
zések, grammatikailag helyes-e, pontos-e a mon datszerkezet, elég tömör-e a 
kifejezésmódja, alkalmazkodik-e annak a műfajnak, műnemnek stílusi sza-
bályaihoz, amelyben gondolatait elmondja. S főleg arra ügyel, megfelel-e 
szövege az írásosság szabályainak. Az így megfogalmazott írásművet az jel-
lemzi, hogy sok benne a tömör, ún. szimultán mondat.

Példa: „George Jouwlan az Európai Szövetségi Erők parancsnoka ma Bu-
karestben közzétett nyilatkozatában elmondta, hogy Romániának az Észak -
Atlanti Szövetségbe való belépése a két fél politikai határozatának ügyét ké-
pezi, a Békepartnerség pedig egy olyan viszony, amely a jövőben fog kitelje-
sedni.”

A beszélt, pontosabban elhangzó parole realizálódásának két fő válto-
zatát különböztetjük meg. Ezek közül az egyik közvetlen kommunikáció so-
rán elhangzó beszéd vagy élőszó.
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Szövegalkotási folyamatának és vele együtt hangzásvilágának jellem-
zői közül az a legfontosabb, hogy a közvetlen (interperszonális) kommu-
nikáció során a beszélő (adó) – legalábbis az interakció kezdetekor – csak 
beszédszándékának, beszédcéljának, valamint a „globális közlemény”-nek 
van birtokában. A közlemény átadásához vezető nyelvi utat és nyelvi for-
mát az interakció keresi és alkotja meg; „fogalmazva gondolkodik”, nem 
egyszer mintegy közösen beszédpartnerével (a vevővel), annak verbális és 
nonverbális visszajelzései-visszacsatolásai segítségével.

Az ilyen szövegben sok az ún. hiányos vagy megszerkesztetlen, ún. nem 
teljes mondat. Sok az olyan mondat, sőt mondatsor is, amely – főleg gramma-
tikailag – nin csen feszesen, pontosan szerkesztve, hanem nyelvileg is, kö-
vetkezésképpen akusztikailag is csak, többé-kevésbé lezárt (olykor akuszti-
kailag teljesen lezáratlan) megnyilatkozásokból áll össze. S éppen a „fogal-
mazva gondolkodás” eredményekép pen tele van nyitva hagyott szerkezetek-
kel. Így a mondat szerkezete mintegy indáz va, bonyolult kanyarokkal, köz-
bevetésekkel, visszacsatolásokkal halad. Mindez a hangzásban úgy jelent-
kezik, hogy, bár grammatikailag ugyan meg van szerkesztve, le van zárva a 
mondatok egy jelentős része, a mondatok többsége akusztikailag – intonáci-
ója tekintetében – mégis nyitva marad. Mintegy a folytatásnak és a gondolat-
sor lezáratlanságának jeleként a lebegő, nyitva tartott, előremutató hanglej-
tés jelzi, hogy a beszélő még nem ért a gondolatsor végére, folytatni kíván-
ja a beszédet. Gyakran a folytatás intonációs formája érzékelteti azt, hogy 
tulajdonkép pen új megnyilatkozási egység kezdődött el.

A beszélt, az elhangzó parole realizálódásának egy másik fontos válto-
zata a felolvasás vagy reprodukció vagy az interpretálás.

Ennek lényege az, hogy az elhangzó parole minden körülmények között 
egy korábbi, kötött szövegű írásos kommunikációra épül. Először a gondola-
tok nyelvi formába öntése (megszerkesztése, fordítása) az írásosság, az írásos 
kommunikáció törvényszerűségeinek megfelelően készül el, majd a „közvet-
len interperszonális kom munikáció” során a „befogadó” nem a szöveg írás-
változatával találkozik, hanem annak hangzó (felolvasott vagy betanultan 
interpretált) változatával. S az írásművet ráadásul nem is mindig a szerző 
szólaltatja meg, hanem nagyon gyakran hírolvasó, előadóművész stb. változ-
tatja át az írásos kódot akusztikus kóddá. Az ilyen elhangzó parole megje-
lenhet közvetlen interperszonális kommunikációban (például előadás, ün-
nepi beszéd stb. felolvasásakor), s megjelenhet közvetett, áttételes vagy ke-
vert kommunikáció formájában is. Ilyen közvetett kommunikáció, elhangzó 
parole formájú a rádió és televízió adásainak többsége.

Az ily módon elhangzó beszédet azért kell elkülönítenünk a spontán 
élőszótól, mert a megszövegezés módja az írásos mondatszerkesztés szabá-
lyainak felel meg, ezért a szöveg grammatikai megszerkesztettsége ponto-
sabb, feszesebb, mint a spon tán élőszóé. Következésképpen hangzásvilága 
(intonációja, ritmusa) is más: az írott szöveg rejtett dallamvilágának felel 
meg. Ez azt jelenti, hogy a felolvasott (vagy interpretált) szöveg hanglejté-
se emelt hangfekvésben, szűkebb hangterjedelemben, de nagyobb ívekben 
„kiénekelt” dallamokkal mozog, és a dallamvezetés „jós lásértéke” erőtelje-
sebb, mint az élőszóé. Az intonáció összefogja és tagolja a szó és a mondat-
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szerkezeteket, értelmezi, elkülöníti a kétarcú szószerkezeteket. Ugyanakkor 
világos előrejelzést ad a mondat szerkezetének felépítésére, hosszára, lezá-
ródására s a következő mondat kapcsolódására. Az is jellemzi a felolvasás 
hangzásvilágát, hogy ritmusa, tempója kiegyenlítettebb, s a szövegnek szü-
nettel vagy intonációval-hanglej téssel való tagolása szinte mindig szerkeze-
ti határra (a szószerkezetek vagy a tag mondatok határára) esik. Az is jellem-
zi az ilyen írott szövegre épülő reprodukciót, hogy a beszéd attitűdjét vagy 
az attitűdök változását jelző váltások (hangsúlyozás, ritmusváltás, fekvés-
váltás stb.) mindig kimódoltabbak, tudatosak, ezért szinte sohasem hatnak 
spontánul.

A felolvasás ezen általános jellegzetességeit színezik tovább azok a 
beszéd szándékok, amelyekkel a megszólaltató hangosítja a szöveget: reális 
közlés igénye, a teljes azonosulás érzékeltetése, a „kívülállás” vagy elhatáro-
lás kifejezése, azután idézés, spontán beszédhez közelítés, magyarázás stb. 
Ezek azonban messze vezetnek. Néhány szándék kivételével azonban soha-
sem tudják felkelteni a spontán beszéddel és a szöveggel, tartalommal való 
teljes azonosulás képzetét.

A hírfelolvasás dallamformái

A hírfelolvasás hagyományossá vált vezérmotívuma középmagas hang-
fekvésű, szekundon belül mozgó dallam. A szólamok is szintet tartanak, s a 
hang csak az utol só szólamban lép le az alaphangra.

Gyakori a kétszintű megoldás is. A dallam ezúttal felső és alsó szinten 
mozog. A két szint közötti távolság kvart vagy kvint. Több változata is van 
e témának. Gyakran egy-egy szólam alkotja a felső és alsó dallamvonalat, 
amely csak a szólamok végén ereszkedik enyhén.

Példák: ,,... E viszonyt tovább örökölték a leszármazottak is...”
„... Különös megelégedéssel távoznak Bukarestből...”

Máskor rövidebb szólamokból tevődik össze a két dallamvonal, például: 
„Műsorunk folytatásaként a «Gyökerek» című rovatot sugározzuk.”

Többszörösen is szintet válthat a hang. A szekunddal alapszint felett 
lebegő második szólam után visszatér a felső szintre, mielőtt az utolsó szó-
lamban ismét az utolsó szintre száll. Például: „Románia észak-nyugati ré-
szén fekvő Nagyváradon...”

Olykor a harmadik szólam a felső és alsó szint között helyezkedik el, 
mint például: „Még mindig nem tudni azonban, hogy mi lesz a közgyűlés 
napirendje.”
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Jellegzetes a tagadó mondat dallamának váratlan esése. A nem szó ke-
vésbé „célszerű” semleges hangú felolvasásban felső szinten állna.

Elevenebb, változatosabb egy harmadik „téma”. A nyomatékos szótagot 
mint egy szűkített kvint lelépés követi az első szólamban. Ez a lelépés vissz-
hangszerűen ismétlődik a következő szólamokban, hangterjedelme azonban 
fokozatosan csökken.

Beszéd közben az említett magasságok és terjedelmek még tovább ár-
nyalódnak. Az érzelmek magasságára és hangterjedelmén belül, a logikai-
gondolati egységeknek megfelelően, szintén különböző magasságban mozog 
a beszéd dallama. Elsősorban a gondolati egységeknek a hanglejtése mozog 
más-más magasságban. Ezek az egységek írásban külön bekezdést alkotnak.

Ezeken belül a mondatoknak és kisebb egységeiknek, a kisebb-nagyobb 
hangsúlyszakaszoknak, szólamoknak, valamint a közbeékelődéseknek a 
hanglejtése is más-más fekvésbe kerülhet. Rendszerint három fekvést: mély-, 
közép- és magas fekvést különböztetünk meg és használunk, természetesen 
az értelemnek, a mon danivalónak, a mondatszerkezetnek, a szöveg logikájá-
nak megfelelően. Ezek a fekvésváltások jelzik az értelmi, logikai összefüggé-
seket, kapcsolatokat. Ezekkel különítjük el, zárjuk közre a közbevetéseket, a 
mondanivaló szempontjából mellékes vagy kevésbé fontos vagy magától ér-
tetődő részeket stb. Például, beszédünkben a közömbös részek szokásos át-
lagmagasságát egy ún. középső fekvés jellemzi. A záró jelben, a gondolatjel 
között levő részeket, a közbevetéseket ennél mélyebb fekvésben mondjuk ki, 
az idézőjeles részeket magasabb hangfekvésben, stb.

E kisebb, mondatnyi, tagmondatnyi, szólamnyi, hangsúlyszakasz nagy-
ságú egységeken belül a nyelvi formának, a mondatok megszerkesztettségé-
nek és az érzelmeknek megfelelően követi egymást, ill. változik az egység-
nyi részek hanglejtése, dallamformája, a lejtés(formák) tendenciája – Csűry 
Bálint szavaival –, a hangnem. (MNy.TÁ 22:9)

Záróakkordként fontos elmondani, hogy értékeink legnagyobb kincse 
az anyanyelv, mert „minden nemzet a maga nyelvén lett tudós...” (Bessenyei 
György).
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A nyelv úgy telítődik értelemmel és jelentéssel, ahogy a méhkasban a 
méz kitölti a lépet. Olyan értékeket, olyan jelentéseket, olyan beleértéseket 
tartalmaz, amelyek miatt egyik nyelv nem veheti át a másiknak a helyét.

Nagyon fontos, hogy minden területen, minden lépésünkkel járuljunk 
hozzá anyanyelvünk megőrzéséhez, ápolásához és fejlesztéséhez. Ebben a 
folyamatban kiemelkedő szerepe van a médiának, s ezenbelül a rádiónak és 
a televíziónak.
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Mezőgazdaság, 1985
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Amatőrök és fényképészmozgal-
mak Kolozsváron – a kezdetek-
től a 20. század közepéig

Ú  D

Csoportkép öltönyös, nyakkendős urakkal (néhány megrögzött dohá-
nyos lehetett, az egyikük még a kép erejéig sem volt képes letenni a ciga-
rettát a kezéből) és néhány bubifrizurás, csinosan öltözött, fehér harisnyás 
hölggyel, egy felhők között lebegő puttókkal díszített háttér előtt (1. kép). 
Ki jobbra tekint, ki balra, de olyan is akad, aki szembenéz a kamerával. Ez 
az összevisszaság abból adódhatott, hogy többen is készítettek fényképet, 
és hirtelen nem tudták, merre tekintsenek. De kik ezek az urak és hölgyek, 
akiket megörökítettek a fotókon? A fénykép hátlapján szereplő felirat elárul-
ja: „A KAC. fotó-szakosztály tagjai, 1928. március 8.”. A KAC. rövidítés a Ko-

Rezumat (Amatori și mișcări ale fotografi lor din Cluj-Napoca)
Istoria fotografi ei din România, sau Transilvania, are multe părţi necunoscute, amănunte şi 

detalii interesante care nu au fost încă cercetate. Nu se ştie aproape nimic despre primele expoziţii 
de fotografi e, sau despre fotografi i amatori din secolul trecut, deşi erau prezenţi în ţară. La Cluj-
Napoca, prima expoziţie de fotografi  amatori s-a desfăşurat în anul 1906, dar şi din timpul primului 
război mondial ştim despre o expoziţie, unde au fost expuse şi fotografi i de război. După 1920 apar 
în oraş primele cluburi de fotografi , care au avut ca scop popularizarea fotografi ei şi educarea 
comunităţii despre această formă de artă. Din păcate s-au păstrat mai ales surse scrise despre 
acestea, dar sperăm că vor ieşi la iveală cândva şi fotografi i.

Cuvinte cheie fotografi e, amatori, Cluj-Napoca, Veress Ferenc, club foto, secolul al 19-lea, 
secolul al 20-lea

Abstract (Amateurs and photography movements in Klausenburg )
Romania’s history of photography is not very well known, it has interesting details that have 

never been researched. We know very little about the fi rst photography exhibitions or about the 
amateur photographers from the late 19th or early 20th century, despite their presence in the 
country. In Cluj-Napoca, the fi rst amateur photographers’ exhibition was held in 1906, and we also 
know about one organized in the middle of the First World War. This was special, because some 
soldiers sent pictures taken at the battlefi eld. After 1920, the fi rst photography clubs appeared, that 
had the goal of educating the community about this art form. We have mostly written sources about 
these, but we hope that someday photographs will also appear.

Keywords amateurs, Cluj-Napoca, Veress Ferenc, photo-club, 19th century, 20th century
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lozsvári Atlétika Clubot jelöli. De a fotószakosztály ennél lényegesebb infor-
máció, hiszen igazolja, hogy az 1920-as években működött amatőr fotóklub 
Kolozsváron. A csoportkép a Kabay család tulajdona, és az egyik felmenő-
jük – Schäfer László – is szerepel is rajta. Schäfer rengeteget fényképezett, 
és több évtizeden keresztül vezette a Kováts P. fiai fényképészeti szaküzle-
tet Kolozsváron, így egyáltalán nem meglepő, hogy hasonló társaságban ta-
láljuk. Az ő családi fényképeit kutatva és ezt a csoportképet felfedezve kezd-
tem utánanézni a kolozsvári amatőr fényképezésnek, fotókluboknak, ame-
lyek feltételezésem szerint már a 20. század legelejétől léteztek, de kevés 
nyomot hagytak maguk után.

Kik is ezek az amatőrök?

Az amatőr kifejezést általában akkor használjuk, ha valaki nem hiva-
tásból, hanem csupán kedvtelésből végez valamilyen foglalkozást. Az ama-
tőr fogalmának van egy negatív konnotációja, főleg azok számára, akik az 
adott foglalkozásból élnek meg, azaz akiket profiknak szoktunk emleget-
ni. A fényképezés területén sincs ez másként, ezért lenne bizonyos esetek-
ben indokoltabb a műkedvelő kifejezést használni, ahogyan tették a 19. szá-
zadban.

A fényképészetet bemutató, elemző szakirodalom sok mindenben el-
tér egymástól, azonban néhány pontban mégis van egyetértés. Megegyez-
nek abban, hogy az amatőröknek köszönhető a fényképezés új irányba tere-
lődése a 19. század végén. A műtermi keretek között tengődő hivatásos fény-
képészek sokáig főként festészeti előképeket használtak, a kísérletezés ezért 
inkább azokra volt jellemző, akiknek nem a megélhetését jelentette a képké-
szítés, s ha általánosítani és egyszerűsíteni akarunk, akkor az amatőrök cso-
portját érthetjük ez alatt.

A szakirodalom szereti a lelki tényezőket is bemutatni, amikor az ama-
tőrök kérdését vizsgálja. Ez meglehetősen érdekes megközelítéseket eredmé-
nyez, de nem újkeletű – csak új tartalmú –, mivel a fotográfiai szaklapok már 
az 1900-as évek elején megjelentettek ehhez kapcsolódó cikkeket. 

Rónai Dénes A fény 1914-es évfolyamának első számában írt egy rövid 
értekezést az amatőrök lelkivilágáról, amelyet így kezd: „A huszadik század 
eseményeihez már hozzáhallja az ember a kodakok kattogását, mint valami 
rendetlen sortüzet.” Akkor talán nem is sejtette, hogy mennyire igaza lesz a 
digitális fordulat után is.1  A „fotografálás szenvedélyét” két tényezőre veze-
ti vissza, ezek pedig a következőek: a kor embere művészettel körülvéve nőtt 
fel, „esztétává” vált, akit a „művészetekből feléje özönlő impressziók úgy meg-
munkáltak, hogy a fény iránt érzékeny lemezt már a lelkében viseli”. A máso-
dik tényező szerinte az, hogy az ember természetéből adódóan „kézműves”, 
azonban egyre kevesebb lehetősége van ezt az oldalát is megélni.2 Ebből adó-
dóan hiányérzetük támad, és valamiféle pótlékot keresnek, javasolja, hogy 
inkább a fényképezés felé forduljanak, amelyet „az intellektuálisak legmél-
tóbb és legproduktívabb sportjának” tart.3  Megfigyelhető, hogy ekkor még 
egyáltalán nem tekintenek negatívan az amatőrökre, Pécsi József egy évvel 
későbbi cikkében szintén azt emeli ki, hogy az amatőrök azok, akik új látás-
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módjukkal – a véletlen, pillanatnyi történések megörökítésével – frissessé-
get hoztak a fényképezésbe.4

Miként vélekednek ma az amatőrökről, mivel magyarázzák a szinte már 
mindenkire jellemző fényképkészítési lázat? Frank Heidtmann négy típusba 
sorolja az amatőröket, akinek a motivációja eléggé azonos, sőt, néhol annyira 
általános, hogy a profikról/művészekről is elmondhatjuk ugyanazt. Az első 
csoportba a kattintgatókat sorolja, ők azok, akik csupán a látottakat szeret-
nék visszaadni minél pontosabban, általában esztétikai, művészi jellemezők 
nélkül.5 A következő csoport a hobbi fotósoké, ők jobban odafigyelnek, hogy 
milyen képeket készítenek a nyaraláson. Feltűnik egyfajta esztétikai érzék is 
a képeiken, de ez a legtöbb esetben az utánzása annak a vizuális világnak, 
amelyben élnek. A harmadik csoportba a barkácsoló típus tartozik: ők sok 
technikát kipróbálnak, a kép elkészítésének folyamata foglalja le őket legin-
kább, nem pedig az ábrázolás. Az utolsó csoportot pedig a „fotografika-gyűj-
tők” alkotják, akiket nem  a vizuális téma köt le, hanem – akár a barkácso-
ló típust –, a technika.6

A különböző típusokat hajtó motivációk individuális és szociális szük-
ségletekre vezethetőek vissza, ahogyan Rónai is megfogalmazta. A fotográ-
fia egy közvetítőeszközzé válik, amelyen keresztül lehetőség nyílik önma-
gunk kifejezésére, a kommunikáció egyik formájává alakul.7

Az amatőrök száma a 19. század második felétől ugrott meg, ugyanis 
akkorra egyszerűsödött le és lett olcsóvá a fényképezés, annyira, hogy szé-
lesebb körben is elkezdhették használni. A század végén a reklámok már 
inkább azt emelték ki, hogy fényképezés közben el lehet feledkezni a mun-
káról, magunk mögött hagyhatjuk a hétköznapokat (2. kép).8 Az amatőrök 
pedig szabadidős tevékenységként kezdtek tekinteni a fényképezésre – a 
„kodakcsattogtatás” időszakához érkeztünk. Valójában ebben rejlik az ama-
tőrök és a művészfotográfusok közötti nagy különbség, hiszen utóbbiaknak 
a fényképezés ténylegesen a munkát jelenti.9

A legtöbb fotó – és ezek alatt az amatőrök által készítettekre is gondolok, 
főleg a családi képekre – kommunikál arról a kulturális közegről és világ-
ról, amelyben létrehozták. A képek mögött mindig ott van az egyén, legyen 
az a készítő, a szereplők vagy a közönség, akinek szánják a képet, ezért érde-
mes a társadalmi kontextust is figyelembe venni, amikor fényképeket, vizu-
ális termékeket vizsgálunk.10

Fotográfiai egyesületek, amatőrklubok

Magyarországon és Nyugat-Európában más irányba és más tempó-
ban fejlődött a fényképezés s az amatőrök mozgalmai is. A világon elsőként 
Franciaországban hoztak létre formális fotográfiai egyesületet, és itt indí-
tottak állami támogatással elsőként egy olyan programot, amelynek célja 
az volt, hogy az ország összes műemlékét fotókon dokumentálják, mindezt 
1851-ben.11 Magyarországon is tettek erre kísérletet, Veress Ferenc többször 
is megpróbált támogatást szerezni azon ötletének, hogy Erdély egyes része-
it – műemlékeket, természeti érdekességeket – lefényképezze, és album for-
májában adja ki, azonban soha nem talált meghallgatásra. Az egyik ilyen so-
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kat emlegetett eset az volt, amikor csupán egy ingyenes vonatjegyet kért Bu-
dapesttől Predealig, s ennek fejében vállalta, hogy minden nevezetességet, 
amely a vasútvonal közelében van, lefotóz. Természetesen elutasítás volt ek-
kor is a válasz.12

A fényképészek egyesületeinek a létrehozása körül is sokkal több ne-
hézség adódott, mint külföldön, és emiatt majdnem öt évtizedes késéssel 
kezdtek ezek megjelenni Magyarországon. A kortársak beszámolóit olvas-
va, talán nem is nehézségnek lehet nevezni a sokáig elhúzódó egyesületi 
ügyet, hanem érdektelenségnek, a szakma széthúzásának. Legalábbis ez de-
rül ki a Fényképészeti Lapokban megjelent cikkekből. A folyóiratot, amely az 
első rendszeresen megjelenő magyar fotográfiai szaklap volt, Veress Ferenc 
szerkesztette Kolozsváron, 1882 és 1888 között. Már a legelső számot indító 
cikkben felvetették az ötletét a fényképészek országos egyesületének, azzal 
is indokolva a szükségességét, hogy akkor már nem tekinthetnék őket „kó-
borló cigányoknak”.13 Az egyesületben sokan a fejlődést is látták, hiszen utá-
na könnyebb lenne ipariskolát létrehozni, ahol a fényképészetet oktathat-
nák, valamint így ki lehetne zárni a kifogásolható minőségű munkát vég-
ző kontárokat is.14 A legtöbb írás említést tesz a budapesti fényképészek kez-
deményezésének hiányáról, és a sikertelenséget is részben ezzel magyaráz-
zák.15

Az egyesületalapítási ügy, annak ellenére, hogy sikertelen volt, össze-
fogta a fényképészek társadalmát – legalábbis azt, amelyik a lapot olvasta, 
annyira, hogy hivatásos vagy amatőr nem is számított, a lényeg az volt, hogy 
fényképezzen. Az egyik számban egy műkedvelő fényképész levelét közöl-
ték, aki szerint bátorítani kellene a fényképésztársadalmat, hogy minél több 
cikket írjanak a lapnak, amelyben az összefogás megoldását is látta. A foly-
tatásában hosszasan idézett egy székesfehérvári lapban megjelent írásból, 
amely szintén foglalkozott az egyesülettel, kijelentve, ha semmit nem fog-
nak tenni a fényképészek, akkor szégyenszemre attól tarthatnak, hogy egy 
fényképésznő fogja kézbe venni az ügyet.16 Azonban a következő években ez 
a „vészjóslás” sem igazolódott be. Az amatőrökhöz, vagy ahogyan a korban 
inkább nevezték őket – a műkedvelő fényképészekhez – intéztek egy nyílt le-
velet 1886-ban, amelyben kérték őket, hogy lépjenek a nyilvánosság elé, hi-
szen rengeteg újítást az ő kísérletező kedvüknek köszönhet a szakma, fizes-
senek elő a lapra, és az egyesület megalapításán is gondolkozzanak.17 Ezek is 
szavak maradtak csupán. 

A Fényképészeti Lapok 1887-es, decemberi számában a Daguerre szü-
letésének 100. évfordulójára írt cikkben, amely nincs aláírva, de valószínű-
leg Veress Ferenc fogalmazhatta, újra megjelenik az egyesületalapítás gon-
dolata. Szinte mindenhol „a szeretet és a bizalom legbecsesebb virágfüzérei-
vel” összefűzve alakultak meg a fényképészeti társulatok, a láncolatból csak 
a magyarok hiányoznak.18 A helyzeten a következő év sem javított, sőt in-
kább rontott, mert 1888 jelentette a lapnak is az utolsó évfolyamát. Ekkor 
már nem is próbálkoztak buzdító szövegek megjelentetésével. Inkább alter-
natívákban kezdtek gondolkodni, például egy olyan albumról írtak, amely 
vándorolt volna a lap előfizetői között, hogy egyesület hiányában megismer-
hessék más fényképész munkáit is. Mindenki küldhetett volna a saját fény-
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képéből az albumba, amely körbejárt volna az erre kíváncsiak között, végül 
pedig felajánlották volna egy iparmúzeumnak, „tanulmány s megőrzés vé-
gett”.19

Magyarországon végül 1899-ben alakult meg a Photo-Club, az első fény-
képész-egyesület, és kimondottan az amatőröknek – mégpedig a fővárosban, 
Budapesten.20A köztudottan egyszerű egyesületalapítási feltételek pedig azt 
sugallják, hogy csakis a szakma tehetett róla, hogy ilyen sokáig elhúzódott 
az ügy.21Az egyesületen belül hamar nézeteltérések keletkeztek, amelyek 
többek kilépéséhez vezettek, és 1905-ben megalapították a Magyar Amatő-
rök Országos Szövetségét (MAOSZ), amelyik végül is sikeresebb lett, sőt a 
kor ismert fényképészeit is a tagok között találjuk – például Balogh Rudol-
fot.22

A 20. század legelején sorra alakultak és szűntek meg a különféle fotós- 
egyesületek, azonban Kolozsvárt elkerülte a hullám, vagy legalábbis nem ke-
rült elő eddig olyan adat, amely igazolná egy ilyen csoport létezését. Amatő-
rök viszont itt is tevékenykedtek, és kiállítások megrendezéséről is tudunk.

Fotósélet Kolozsváron

A 19. században nem lehetett könnyű dolguk a fotográfusoknak a vá-
rosban, hiszen egy olyan szaktekintéllyel konkuráltak, akihez az első erdé-
lyi fényképészműterem megnyitása is kapcsolható: Veress Ferenc. Ő viszont, 
főleg élete utolsó évtizedeiben több időt töltött a kísérletezéssel, mint a kö-
zösségi szerepvállalással, érthetően, hiszen legtöbb szakmai terve soha nem 
nyert széles körű támogatást.

Az 1900-as évektől viszont világszerte egyre többen kezdtek érdeklőd-
ni a fényképezés iránt. A kiállítások száma is jelentősen nagyobb lett, dí-
jak százait nyerték külföldön a fényképeikkel a magyar amatőrök, alkotá-
saik művészi színvonala, viszont sokak szerint kétségbe vonható. Pont emi-
att a piktorializmusnak, a kor elterjedt és sokak által követett stílusának a 
megítélése is kettős. A kezdeti időszakban nem jelentett problémát ennek az 
irányzatnak a követése, azonban a magyar amatőrök sokáig kitartottak mel-
lette. 

Kolozsvár művészeti életében viszont ezek a jelenségek másként csa-
pódtak le. Az első fontos művészeti tárlatot 1883-ban rendezték meg, de 
fényképek ezen még nem szerepeltek.23A városban rendezett fotókiállítások-
kal senki nem foglalkozott eddig. A világháború előtt egy tárlat megrendezé-
séről van adatom. Az Amatőr 1905-ös számában jelent meg egy cikk, amely 
arról tudósít, hogy az országos amatőr fényképkiállítást Kolozsváron rendez-
ték az említett év májusában, az Egyetemi Kör olvasótermében.24 A techni-
kát illetően a guminyomatú képek nagy sikert arattak, címeikből a témákra 
is következtethetünk, így ezek a következők lehettek: portrék és természet-
fotók. Utóbbiakból rengeteg volt, de kedvelhették is őket, kiemelték a „Temp-
lom a hegyek között”, „Olvadás”, „December”, „Csodakút télen”, stb. című ké-
peket.  A mindössze négy napot nyitva tartó kiállításon több mint 300 képet 
tettek közszemlére. A cikk nem említ kolozsvári fényképészeket, sem azt, 
hogy az amatőröknek itt egyesülete lenne. Azonban maga a tény, hogy a vá-
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rosban rendezték meg az országos kiállítást, azt sejteti, hogy kellett lennie 
egy fényképezésre fogékony közönségnek. 

A következő kiállításról 1916-ból származik az adat, és az Erdélyi 
Pártfogó-Egyesület hölgybizottsága rendezte. Az akkori Ferenc József Ipar-
múzeum kiállítóterében berendezett tárlaton 1500 képet mutattak be, ezek 
alkotói az ország különböző részein élő amatőrök voltak. Túlnyomó többség-
ben budapestiek és helyiek szerepeltek munkáikkal és mérték össze képes-
ségeiket.25 A háború ide is beférkőzött, többen a harctéri felvételeiket küld-
ték el, de találunk tájképeket is szép számmal. A legjobban sikerült fényké-
pek között a „Szerelmeskedés a kukoricásban” címűt emelték ki, valószínű-
leg a sok harctéri képet ellensúlyozva. A kolozsvári kiállítók közül Szabó 
Istvánt, dr. Hintz Györgynét, Krizsik Irént, Forgács Miklóst és Gámán De-
zsőt emelték ki többek között. Hintz Györgyné gyerekeiről készített felvétele-
it bájosnak jellemzik, monumentális karakterrel.26 A cikk kevés képnek köz-
li a címét, leírásokat, technikát pedig alig. A megjelentek alapján csak na-
gyon általános elképzeléseink lehetnek a kiállított anyagról, amelyik a témá-
kat tekintve széles választékot kínált: voltak harctéri képek, amelyek riport-
szerűen számoltak be a külvilág történéseiről, de mellettük ott sorakoztak az 
idilli természetfotók és családi képek. 

„Újabb tégla a kisebbségi kulturépületünkben”27 – fotóklubok a két 
világháború közötti időszakban

A világháború utáni évtizedekben ahelyett, hogy megnőne az amatő-
rökről, fotókiállításokról szóló cikkek száma, szinte semmit nem találunk a 
lapokban róluk. A művészeti tematikájú cikkek is háttérbe szorulnak, átke-
rülnek a kulturális folyóiratokba. A Kolozsváron szerkesztett és kiadott Mű-
vészeti Szalon szerencsére nem hanyagolta a fényképészet témakörét sem, 
még reprodukciókat is közöltek. A Kolozsvári Atlétika Club 1928-ban meg-
alakult fotószakosztályát az első ilyen kezdeményezésnek nevezte a város-
ból, és részletesen ismertette. A közegre is rávilágított: „(…) a mi közönsé-
günk nem ismeri a fényképezést, mint önálló művészetet. Ismeri, mint ipari, 
ismeri, mint nemesebb szórakozást. Tény az, hogy lehet ipar, lehet szórako-
zás, de lehet művészet”.28 Elnöknek Koleszár Lászlót választották, a művésze-
ti igazgató a már emlegetett Éjszaky Ödön lett, az alelnök Hintz Györgyné, 
a titkár és pénztáros Schäfer László, valamint ifjabb Orbán Lajost is ki kell 
emelni, aki a jegyző szerepét töltötte be. Ugyanennek az évnek októberében 
kiállítást is szerveztek, ahol ismerős nevek tűnnek fel – Hintz Györgyné ké-
peit a témák poétikusságáért dicsérték, de megjegyezték, hogy a nagyítógépe 
nem a legjobb. Schäfer László és Orbán Lajos fényképeinél a pillanat meg-
ragadását emelték ki.29 Kiállítás szervezése mellett előadásokat is tartottak, 
többek között a fényképezés történetéről.30

Az Erdélyi Kárpát-Egyesület által kiadott folyóiratban az 1930-as évek-
től tűnnek fel fényképezéssel kapcsolatos hírek. Az első 1930-ban, a már-
cius–júniusi számban, ebben leírják, hogy az egyesület fotószakosztályt fog 
szervezni, mivel nagyon sok tagjuk lelkes amatőr. A lap közöl még egy hosz-
szabb, ismeretterjesztő cikket is a fényképezőgépek kiválasztásáról. A fény-
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képészeti osztály létrehozásához felkérték a szakemberek segítségét is, mi-
vel az volt a céljuk, hogy alaposan megismertessék a tagokat a fotográfiá-
val, ennek technikai és művészi oldalával. Ezért tervbe vették egy tanfo-
lyamnak, valamint a folyóiratban egy állandó fotórovatnak az indítását is. 
„Az egyik legszebb célja a szakosztálynak” pedig a fotóművészeti kiállítások 
megrendezése lett, mivel azt vallották, hogy így lehet a legjobban fejleszteni 
a tagok esztétikai érzékét.31

Az ingyenes tanfolyamot következő évben rendezték, a részletes prog-
ramból kiderül, hogy a Kováts P. fiai szaküzlet volt a lebonyolító, az előadá-
sokat többen tartották. Az általános technikai ismeretek mellett megtanítot-
ták a filmek előhívását, a papírképek készítését, de kitértek a sportfelvéte-
lek készítésére is, valamint a filmfelvételekre is – a „kino-amatörizmusra”.32 
A tanfolyamot az Unitárius Kollégium természetrajzi termében szervezték, 
valamint egy kirándulás is részét képezte, amelynek érdekessége abból áll, 
hogy filmfelvételeket is készítettek róla, amelyet később levetítettek, hogy 
mindenki megnézhesse. A program egy szervezett, jól működő és nem csak 
amatőr fényképész közösséget jelez, hiszen az előadók közül többen ebből is 
éltek meg – Orbán Lajos a Kováts P. fiai üzlet egyik alkalmazottja volt. 

A szakosztály másik célját is elérte, mert sikerült kiállításokat is szer-
vezni. Ezek egyikére 1934 júniusában került sor, és országos fotóverseny 
előzte meg. Az elbírálók között ott találjuk Schäfer Lászlót a Kováts P. fiai 
szaküzlettől, ahogyan a már említett Orbán Lajost is. Mellettük megjele-
nik még Forgács Miklós neve is – kitűnő fotóamatőrként jellemzik, aki már 
1916-ban kiállított az említett kolozsvári tárlaton. A beérkezett műveket há-
rom csoportba sorolták, ezek a következőek voltak: turisztikai képek, álta-
lános művészi képek és a kezdők képei.33 A kiállításról katalógus is készült, 
amelyben közlik mindenkinek a nevét és a képek címét, amelyeket meg le-
hetett tekinteni. Ebből egy példány ma az Állami Levéltár Kolozs megyei fi-
ókjában, az EKE fondjában fellelhető, ahogyan az igen komolyan megszer-
vezett fotószakosztály többi irata is. A helyi lapok nem számoltak be a klub 
működéséről, de a kiállításaikról sem. Ezekről az Erdély folyóiratban van-
nak hosszabb-rövidebb leírások.

Egy másik amatőr klub, amelynek a létezéséről egyik sajtótermékben 
sem találtam említést, az a Tessar Teke Társaság (a későbbiekben TTT). A 
társaság évkönyveit szintén a Kabay család őrzi, ugyanis Schäfer László 
törzstagja volt a főként értelmiségiekből álló csoportosulásnak. Az évköny-
vek az 1930-as évekből származnak és hűen tükrözik a társaság szemléletét: 
tele vannak humoros rajzokkal, versekkel, fényképekkel, amelyek egy-egy 
olyan eseményhez kötődtek, amelyen többen jelen voltak közülük (3. kép). A 
tagokat a hasonló érdeklődési kör kötötte össze, rögtön az elején egy újabb 
csoportképet találunk, a Fotó-Club tagjait. A következő oldalon ezt olvashat-
juk: „A Tessar-Teke-Társaság, mint a régi Fotó-Club alapító tagjai és a teke-
játék lelkes hívei által alakított zártkörű asztal-társaság”. Valószínű, hogy a 
KAC szakosztályára utaltak. Ezt követi a tagok felsorolása. Az elnök Hintz 
György volt, akinek feleségét is a törzstagok között láthatjuk, ahogyan For-
gács Miklóst is. Ezek alapján körvonalazódik egy olyan amatőr fotóstársaság 
létezése a városban, amelynek tagjai már az 1910-es években jelen voltak, 
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csak egyetlen munkájukat sem ismerjük. Úgy tűnik, a későbbikben a fotó-
zás egyre több személy kedvtelése lett, hiszen a TTT már 53 tagot számlált, 
de nem biztos, hogy közülük mindenkit a fényképezés vonzott, valószínű-
leg egy részük elkötelezett tekéző volt. A fotózás valamilyen szinten háttér-
be szorulhatott, hiszen a szabályaik is a tekézésre tértek ki csak, a fényképe-
zést nem is említették, valamint az egyik oldalon a következő humoros cím 
olvasható: „a ritkán fotografálók gyakran tekéző társasága” (4. kép). Ez egy-
általán nem meglepő, mivel az 1920–30-as években az egész város a tekézés 
lázában égett. Az Ellenőr 1930-ban a következő címmel közölt egy interjút: 
„Meleg kuglibarátságról, női tekebajnokságról és tizenkétezer személyt befo-
gadó kolozsvári kuglistadionról nyilatkozik Móritz Béla, aki nem akarja ma-
gát dicshimnuszokkal kitüntetni, de megteremtette a kugli történelmét”. Az 
írásból kiderült, hogy abban az időszakban 18 teketársaság működött a vá-
rosban, s ezek nagyjából mind baráti társaságokból alakultak ki.34

Hivatásos és amatőr fényképészekben nem volt hiány Kolozsváron, vi-
szont egyik csoport munkásságát sem lehet teljes egészében feltárni, sőt 
részlegesen is csak alig. Az általuk készített fotókról sem sokat tudni. Ha in-
tézményekhez kerültek, akkor szinte biztos a feledésbe, névtelenségbe me-
rülésük. Valószínűbb, hogy családoknál maradtak, érdemes lenne felkutatá-
suk és közzétételük, hiszen érdekes adalékokkal szolgálhatnának az amatőr 
fényképezés mellett a városról, a mindennapi életről a két világháború kö-
zötti időszakból, ötvözve a privát és a publikus szemléletet.
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Munkás szavalókórusok, mun-
kásmatinék, szocialista költők 
előadói
A Korunk és művészeti köre

S  E. R

1. A Korunk elindulása

Balogh Edgár a Romániai Magyar Irodalmi Lexikon szócikkében1 1925 
decemberétől számolja a lap életét – pontosabban ekkor még előéletét, hi-
szen ekkor jelent meg Dienes Lászlónak, az első főszerkesztőnek a prospek-
tusa, melyben új lap indulását jelentette be 1926-tól. A Korunk indulása-
kor kettős céljának egyfelől a belső viszonyokkal, cselekvési feltétekkel való 

Rezumat (Recitaluri ale corurilor muncitorești în socialism)
Viaţa literară maghiară din perioda interbelică putem împărţi în două, privind orientaţia politică. 
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Abstract (The recital choirs of the workers in the socialism)
Having a quick view over the literary life between the two WW’s, one can divide it into two 

main sides considering politics. On one side stands the Transylvanist authors and works, while on 
the other side stands the circle of Korunk journal and the labour movement. The big picture is, of 
course, more elaborate, but this paper aims to present this latter side of the ‘20-s and ’30-s.

The Korunk journal was founded in 1926, and quickly followed the Studio Reciting Choir, whose 
debut was held almost on the same day as Ödön Palasovszky and his group’s debut in Hungary. 
Under the infl uence of the Studio Reciting Choir appeared a student reciting choir in Kolozsvar and 
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szembenézést, másfelől az európai kultúr- és eszmekörbe való bekapcsoló-
dást tartotta. Szellemi elődje az 1900–1919 között megjelenő Huszadik Szá-
zad haladó, polgári, társadalomtudományi folyóirat.

Bár első évfolyamaiban filozófiai irracionalizmussal, okkult tudomá-
nyokkal foglalkozó írások is megjelentek a folyóirat hasábjain, a szerkesz-
tők és olvasók, a konzervatív kortársak, valamint az utókor szemében is egy-
értelműen a progresszív baloldal lapjáról volt szó. Hogy ez mennyire így 
volt, azt jól példázza Balogh gondolata: „a konzervatív sajtó […] kezdettől 
»kultúrbolsevizmus«-ként minősítette, kétségbe vonva, hogy konstruktív al-
kotó tényezője lehetne a kisebbségi szellemi életnek, noha annak súlyos sors-
kérdéseiről a lapnak és szerkesztőinek átgondolt és meg nem kerülhető állás-
pontja volt”.2 Világnézeti különbségeik miatt azonban az Erdélyi Helikonnal 
éveken keresztül vitatkoztak kisebb-nagyobb intenzitással, s még a mindkét 
lapban dolgozó Szentimrei Jenő sem tudott közös nevezőt teremteni. Ma már 
látjuk, hogy egymással szembenálló, de nem feltétlen egymást kizáró rész-
igazságokat fogalmazott meg mindkét sajtóorgánum, illetve műhely. A kuta-
tás szempontjából viszont fontos a különbségeket kiemelni.

Az 1930-as évek közepére felerősödik a Korunk által messzemenőkig tá-
mogatott falukutató tevékenység, és a lap szintézisteremtésre tesz kísérletet 
a radikális jobb és baloldal között. Jelentős szerepet vállal az 1937-es Vásár-
helyi Találkozó megszervezésében és lebonyolításában, melynek célja egy 
közös nevező megtalálása volt. (A jobboldal szerint viszont a baloldal kisajá-
tította magának, és végül is nem történt semmi érdemleges. Ráadásul nem-
csak az erdélyi, esetleg más oldalon álló értelmiségi fiatalok között szült vi-
tákat, hanem például a különben sem minden tekintetben egységes Erdélyi 
Fiatalok csoportosuláson belül is töréseket idézett elő.)3 Az utolsó években 
Gaál Gábor erőteljes, a színvonalra rendkívül ügyelő szerkesztői keze fogta 
össze és irányította a lap életét. Becsky Andor szerint ez volt a leggyümöl-
csözőbb időszak, hiszen míg Dienes korában, aki szabad vitafórumot hirde-
tett, „a misztikus, a gnosztikus, a buddhista és metafizikus cikkek” uralták a 
lapot, Gaál „felismerte, hogy a Korunknak tovább kell folytatnia a küzdelmet 
a proletárforradalomért”.4 Ezt igazolja az a tipológia is, melyről Becsky An-
dor előbb idézett könyvében olvashatunk. Becsky szerint Gaál tervszerűen 
dolgozott, első lépése az volt, „hogy felmérje és leleplezze az erdélyi magyar 
reakciót”, mely eredményeképpen arra jutott, hogy három típus különíthető 
el. Az első az akadémizmus: „azonos a magyarországiéval, azzal a különb-
séggel, hogy ennek itt nincs valós alapja. Tőrőlmetszett nacionalisták, konzer-
vatív, reakciós urak és hölgyek tartoznak ide, s az egyházi emberek, akiknek 
vagyoni állapota alig változott”5; az ebbe a csoportba tartozók Becsky szerint 
nem vesznek tudomást a változásról. A második a transzszilvanizmus, mely, 
Gaál szerint csupán formájában, művészetről vallott felfogásában tér el az 
előbbitől. A harmadikra Becsky nem tér ki.

Az Erdélyi Helikonról és a Korunkról írtak fényében nem meglepő, bár a 
kutató mégiscsak valamelyest értetlenül áll az előtt a tény előtt, hogy Kuncz 
Aladár és Gaál Gábor az 1920-as évek végén mennyire ignorálták egymást 
(hogy finoman fogalmazzunk). Gaál 1927-ben meglehetősen negatív kriti-
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kát írt Az Erdélyi Helikon Anthológiájáról,6 csupán egy-kettejüket emelve 
ki pozitívan (például a kritikusként is működő Kunczot, akinek viszont az 
antológiában csak novellái szerepelnek). Valószínűleg erre válaszul Koncz 
meg sem említi 1928-as Nyugat-beli tanulmányában (Az erdélyi gondolat Er-
dély magyar irodalmában. 1928/2.) a Korunkot, Gaál pedig Az „erdélyi gon-
dolat” tartalma és terjedelme (Korunk, 1928. 12.) cikkében megkérdőjelezi 
Kuncz transzszilvanista tételét, és tiltakozik irodalompolitikai elfogultsá-
ga ellen. A világnézeti szembenállás mellett azonban, az intenzitást (és Gaál 
Kunczról írt nekrológját) tekintve, minden bizonnyal személyes okok is köz-
rejátszhattak a vitájukban (Vallani és vállalni kötetében7 Kántor Lajos is erre 
a következtetésre jut), ami az értelmezés szempontjából megkérdőjelezi a po-
lémia komolyan vehetőségét. Nem hagyható figyelmen kívül az a tényt sem, 
hogy az irodalomtörténet igazolta: munkásságukkal mindketten számotte-
vően tettek az erdélyi magyar irodalomért és kulturális életért.

 
2. Kórusmozgalom Magyarországon

A szavalókórus-mozgalom története a teljes magyar nyelvterületen még 
feltáratlan, lexikonok szócikkeiben találhatunk rövidebb-hosszabb megha-
tározásokat, értelmezéseket. K. Horváth Zsoltnak a magyar munkásmozgal-
makkal foglalkozó tanulmányai8 mellett egyetlen nagyobb lélegzetű jelen-
kori tudományos munka, az MTA Irodalomtudományi Intézete munkatár-
sának, Szolláth Dávidnak a doktori disszertációja tartalmaz egy összefogla-
lót a mozgalom kialakulásáról, életéről A forradalom rítusai – A szavalókó-
rusok szerepe a két világháború közötti munkáskultúrában című fejezetben.

A szavalókórusok a századfordulón, a 19. század elején létrejövő és erő-
södő munkásmozgalmak idején, ezekhez kötődően alakultak ki. Az 1994-es 
Magyar Színházművészeti Lexikon úgy fogalmaz, hogy a szavalókórus „pró-
zai vagy verses szövegek zeneileg megkomponált előadására szervezett cso-
port. Nagysága néhány főtől több százig terjedhet. Csak formájában emlé-
keztet az antik görög színház kórusára. A 20. sz.-ban az avantgárd színját-
szás mint a homogén tömegek akaratának, szándékainak kifejezőeszközét al-
kalmazta. Kedvelt formája volt a német expresszionizmusnak és a munkás-
mozgalomhoz kötődő színjátszásnak”. Szolláth Dávid A kommunista aszke-
tizmus esztétikája c. doktori értekezésében hangsúlyozza, hogy „a kórus a 
»tömegek hangja«, a »tömegek akarata« metaforájaként már a századelőn is 
gyakori toposza volt a munkásmozgalmi közköltészetnek”,9 majd ez az 1910–
1920-as évek fordulójára erősödött. Az avantgardista Kassákék azonban már 
egyre inkább a kollektív művészet metaforájaként használják a szavalókórus 
fogalmat. Az új kollektivitás művészeti ágaként Hevesy Iván és Palasovszky 
Ödön 1922-es manifesztumának megjelenésétől tekinthetünk rá.

Az első magyar szavalókórus-előadás az avantgárdistából a forrada-
lom vonzáskörébe kerülő Mácza János10 nevéhez kötődik, a kassai proletkult 
mozgalom 1922-es május elsejei ünnepségén ugyanis a színpadra állított tö-
megszereplőknek kórusok adták hangjukat. Az előbb ugyancsak Kassák kö-
réhez tartozó, majd egyre inkább a szélsőbal oldal felé tolódó Barta Sándor 
’20-as évek eleji expresszionista drámáiban szintén alkalmazott kórusokat.
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Ezek a fenti próbálkozások azonban csak előzmények voltak a szava-
lókórus-mozgalom valódi kibontakozásához képest. Szintén Szolláth Dávid 
összefoglalójából tudjuk, hogy a munkás-szavalókórusok fénykora Magyar-
országon az 1926–1933-as évek közé tehető. A kezdő időpontot a Palasovszky, 
Tamás Aladár és Remenyik Zsigmond vezette Új Föld csoportosulás 1926. 
novemberi estjéhez köti a kultúrtörténet – Hevesy Iván kritikájában írja: 
„Szavalókórus: ez tehát az az eredmény, amelyre, mint a további lehetőségek 
legtermékenyebb kiindulópontjára kell rámutatni az Új Föld estélyei kapcsán. 
Az újszerű szavalókórus, amely Oroszországban már nagy magaslatokig ju-
tott, megjelent a magyar előadó-művészetben”,11 bár hozzáteszi, hogy nem 
ekkor bukkant fel a műfaj a magyar pódiumokon. Nem mellékesen Hont Fe-
renc társulata is ebben az évben mutatkozott be szavalókórusával Párizsban. 
Az alig több mint tíz év alatt kiteljesedő mozgalomnak belügyminisztériu-
mi betiltás vetett véget. Ennek oka nyilvánvalóan az volt, hogy tagjai legin-
kább fiatal, balra tájékozódó, inkább tizen-, mint huszonévesekből kerültek 
ki. Ahogy Szolláth fogalmaz: „a kultúrmozgalom története hangos szétválá-
sok, hallgatólagos szövetségek, elhatárolódások, denunciálások, sőt, vereke-
dések kissé zavaros története is egyben”.12 A betiltás másik, lényegesebb oka, 
hogy a szavalókórusokat működtető kultúrszervezeteket az illegális Kom-
munisták Magyarországi Pártja befolyása alá vonta, és legális fedőszervezet-
ként használta.

A magyarországi ekkori kulturális és politikai mezőben öt fontos pozí-
cióról beszélhetünk, amelyek a mozgalmat összefogták:

Palasovszky Ödön és társulatai;
Kassák Lajos és Simon Jolán szavalókórusa, Munka-köre (Kassák ellen-

állásának köszönhetően végig pártfüggetlen maradt);
Ascher Oszkár szociáldemokrata, de folyamatosan balra tolódó Nyom-

dász-szavalókórusa;
Tamás Aladár 100% nevű szavalókórusa és kultúrmozgalma (a KPM bé-

csi szervezete hozta létre és működtette);
a Magyarországi Szociáldemokrata Párt kórusközpontja (Szakasits Ár-

pád, Szélpál Árpád vezetésével).
Ez utóbbinak, Szolláth fogalmazásával élve „a kórusmozgalom szoci-

áldemokrata pártfelügyeleti szervének”13 voltaképpen az lett volna a felada-
ta, hogy az egyre erősödő kommunista nyomást visszaszorítsa. Azonban az 
összesen több mint száz kórust felölelő mozgalom arculatát az első három 
csoport határozta meg, azok szolgáltak mintaként – vagyis szakmai szem-
pontból ezek tekinthetők mérvadóaknak. Annak ellenére, hogy az ezek-
ben a mozgalmakban vezető szerepet vállaló személyek deklaráltan balol-
daliak (szocialisták, kommunisták) voltak, nem meglepő tény, hogy minél 
pártközelibb volt egy-egy csoport, annál kevésbé nyitott a korszak új művé-
szete felé, annál kevésbé volt avantgárd.14 Úgy gondolták, hogy a munkás-
osztálynak, amelyet elérni akartak, közérthető, egyszerű művészi formában 
lehet csak politikai üzenetet átadni. 
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3. Kórusmozgalom Erdélyben

A Romániai Magyar Irodalmi Lexikonnak sem szavalókórus, sem kó-
rusmozgalom címszava nincsen, a Gaál Gábor, Szentimrei Jenő, Munkás 
Atheneum, munkásszínpad, Munkás Színpad, valamint előadóművészet szó-
cikkeknél találhatunk a romániai magyar mozgalomra utalásokat, valamint 
a Korunk korabeli számaiban, illetve Szabó Zsoltnak Szentimrei Jenővel fog-
lalkozó disszertációjában néhány adatot. Az mindenesetre már előzetesen is 
elmondható, hogy az itteni kórusmozgalom nem volt annyira kiterjedt, mint 
a magyarországi, viszont intellektuális szinten mondhatni fölötte állt. Va-
gyis, még ha eredetileg az is lett volna a szándékuk, mint a magyarországi 
kórusmozgalomnak, nagyobb hangsúlyt fektettek az irodalmi igényességre, 
mint a széles tömegek elérésére. 

A fogalom először minden bizonnyal Szentimrei Jenő 1927. márciusi 
Korunkbeli cikkében bukkant fel,15 a RMIL szócikke16 szerint azonban nem 
az általa alapított Stúdió volt az első, vagy legalább is nem ezen a néven in-
dult. Ez annál érdekesebb, mivel a lexikon 1928-ra datálja a Munkás Segély 
jótékony szervezet által indított kísérletet, melynek keretében olyan előadá-
sokat szerveznének, melyek „anyagi alapot nyújtanak elszegényedett vagy 
bebörtönzött dolgozók támogatására, s egyben nevelő értékű darabokkal he-
lyettesítik a selejtes szórakoztató előadásokat a szakszervezeti munkásság 
közéletében”. A kitűzött céllal szemben azonban (legalább is a szócikk írója 
szerint) itt, valamint a később önállósult Stúdióban olyan elvont avantgárd 
művek kerültek színre, amik az érdeklődő, értelmiségi polgárságot vonzot-
ták ugyan, de éppen azokat nem, akik a célközönség lettek volna.

Bár Szentimrei a fentebb említett cikk kétharmad részében inkább a 
vers fontosságáról, az újfajta művészetről, illetve ennek szükségességéről 
beszél, a végén a szavalókórusról mint műfajról is pontos leírást ad. Összeg-
zését már tapasztalatokra építi, ugyanis még a cikk megírása előtt hozta lét-
re első kórusát, mely „mindössze” 30-35 tagból állt. Szentimrei szerint tehát 
egy kórusvezetőnek a következőket kell figyelembe vennie:

„1. Nem minden vers alkalmas kórusra. Legnagyobb szükség a kórus 
alkalmazására ott van, ahol sejtelmest, titokzatost, újongót, megdöbbentőt, 
vagy rejtett értelmü szépet kell kifejezni. Az „ich-líra” számára a kórus hasz-
navehetetlen.

2. Formájában a vers vagy legyen nagyon kötött és nagyon ritmusos 
(daktylusos, anapaestusos) vagy teljesen szabad, széles zengésű, de belső fel-
építésében annál határozottabban tagolt. A kötött versből a melodikai és rit-
mikai elemek emelődnek ki elsősorban hatókká, a szabad vers a dinamikai 
elemek felsúlyosodásával és értelmi elemeinek az érzelmiekkel való egyé ol-
vadásával hat.

3. Az egyes szólamoknak, szólóknak és kórusnak sürü változtatása a 
részletszépségeket, nagy szólók és nagy kórusrészek a kompozició arányait 
emelik ki jobban.

4. A pauzák kellő időtartamu kihasználása, crescendok és decrescendok 
finom kidolgozása ép olyan fontos, mint zenekaroknál.
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5. A monotoniát hangszinekben egyenletesen a csúcsig fokozni sok-
kal értékesebb a hatás szempontjából, mint az egyes szavak különértékü 
kihangsulyozása.

6. A kórus minden egyes tagjának a szövegkiejtése, magán- és mással-
hangzóknak a ritmuskövetelményeihez szabott pontos kimondása, a hibátlan 
összhatáshoz elengedhetetlenül szükséges”.17

Ilyen alapokkal már megalapozottá vált egy mozgalom elindítása, még 
ha a résztvevők száma csekély is volt egyelőre, és maga a szerző is kísérlet-
nek nevezi. Szentimrei a szavalókórusban látta a vers kilépését a „hamupi-
pőkesorból”, és, ami ennél is lényegesebb, azt a formát, amellyel a művészet 
nagy erőt képviselhet, és széles közönséghez érhet el a kultúra.

Szentimrei Jenő ekkor már jelentős (Mikó István által partizánnak ne-
vezett) alakja volt a romániai magyar irodalmi életnek. Első lapalapítási kí-
sérletére 1918-ban került sor, majd a korszak jeles lapjainak, a Keleti Újság-
nak és a Napkeletnek lesz szerkesztője. Benedek Elek egyik leghűségesebb 
híve és munkatársa, egyik „kalákás fia”, a Cimbora megszervezésében is se-
gítségére volt. Az irodalomszervező tevékenysége a „20-as évek közepétől 
nyomon követhető, amikor Benedek Elek országjáró körútját szervezte, sőt, 
az Erdélyi Helikon munkájában is részt vett, még ha csak „szürke eminenci-
ásként”18 is. A Korunknak 1926–27-ben állandó munkatársa, ekkor (amint a 
fenti idézet is bizonyítja) alapítja Becsky Andorral és Hajnal Jenővel a Stúdió 
nevezetű kamarakórust. Munkásságukról részletesebben írok az előadókról 
szóló fejezet Munkás szavalókórusok Kolozsváron részében.

A Munkás Athenaeum a ’30-as évek végén alakult, felülről jövő irányí-
tással, ugyanis a megyei munkásegységfront kulturális szerve volt, román 
irányítással, magyar szekcióval. Munkájáról a RMIL keveset ír,19 de az bi-
zonyos, hogy a szavalókórusok munkájában résztvevő, baloldali irányultsá-
gú írók és előadók ott vannak a tagjai között, és magyar, illetve közös ma-
gyar–román matinékat, esteket is szerveztek.

4. Munkás-szavalókórusok, munkásmatinék, szocialista költők20 elő-
adói

A kutatások jelenlegi állása szerint azt mondhatjuk, hogy a szavalókó-
rusok jelenléte nem volt annyira erőteljes és kiterjedt tájainkon, mint Ma-
gyarországon. A fentiekben már utaltam rá hogy bár céljuk a széles néptö-
megek művelése lett volna, művészeti színvonaluk ennél sokkal magasabb 
volt – talán ez lehet az oka annak, hogy kevesebb sikert arattak. Az 1928-ban 
alakult munkásszínpad (melynek a RMIL szócikke szerint folytatása volt a 
Stúdió)21 Becsky Andor erősen avantgárd darabjait mutatta be. A Láz vagy a 
Gyémántrabszolgák színre vitelét Gaál Gábor ugyan örömmel fogadta, de el-
vontságuk miatt a polgári körök érdeklődő, irodalombarát közönségét tud-
ták elérni velük.
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4.1. Munkás szavaló/k/kórusok Kolozsváron

Munkás Stúdió
1926–28 között, Dienes László szerkesztősködése idején, majd 1938-tól 

(mikor a szélsőbalról a népfront felé orientálódik a lap) állandó munkatár-
sa a Korunk című kolozsvári kulturális folyóiratnak Szentimrei Jenő költő, 
író, kritikus. A folyóirat mellett alapítja meg, Becsky Andorral és Hajnal Je-
nővel 1927-ben a Stúdió nevű szavalókórust. Az együttes főleg munkások-
ból állt, háttérben az illegalitásban levő kommunistákkal (pl. Becsky, An-
tal Márk, Gaál Gábor). Visszaemlékezők szerint a Stúdiót az illegális kom-
munista tevékenységek fedőszervezeteként használták, ami a magyarországi 
kórusmozgalmak történetének ismeretében nem meglepő. Az viszont tény, 
hogy a munkásokból, műszerészekből, kereskedősegédekből álló szavalókó-
rusok mozgósító és forradalmi verseket, egy- és kétfelvonásos darabokat ad-
tak elő, s hogy a mozgalom keretén belül az egyéni szavalóesteknek is leg-
inkább ilyen jellegük volt, ideológiailag-esztétikailag pedig a l’art pour l’art 
művészet ellen harcoltak. A Stúdió jelentőségét, lényegét a korban talán leg-
találóbban foglalta össze az alapítótárs Becsky Andor, Szentimrei Jenőről írt 
búcsúszövegében: „Amit olyan kínosan kerülgettünk, toldoztunk-foldoztunk, 
azt Szentimrei pillanatok alatt talpraállította. Mi ugyanis olyan művészetet 
szerettünk volna művelni, amely irodalmi finomságokkal, az élő magyar szó 
erejével nagy munkás és polgári tömegek figyelmét hívja fel a kommunisták-
ra, az új idők dalaival, de úgy, hogy a hatóság, a magyar sovének, jobboldali 
szocdemek belénk ne köthessenek”.22

A Stúdióból indult és teljesedett ki a Becski-testvérpár vagy például 
Brassai Viktor. Önálló estekkel főként ez utóbbi lépett fel, nemcsak a ható-
ságok által engedélyezett keretek között, hanem a különböző szervezetek il-
legális összejövetelein is, ezért neve a forradalmi kommunizmussal is ösz-
szefonódott. Stílusa rendkívül kiforrott volt, a ’30-as évek közepére kinőt-
te a műkedvelő szavalás kategóriáját és hivatásos szavalóként állt dobogóra. 
Csehi Gyula, aki szerint Brassai volt a költészet megtestesülése, azt emelte 
ki művészetéből, hogy úgy tudta a versek zeneiségét, versjellegét megtartani 
és éreztetni, hogy közben végtelenül természetesen szavalt.23 

A Stúdió első színre lépése 1927 februárjában volt – erről sajtótájékoz-
tatón adott hírt a csoportosulás.24 Jelentőségüket azzal is alá kívánták tá-
masztani, hogy ez „az egész magyar nyelvterületen az első kísérlet a versek 
orkesztrális hatásainak kiaknázására”. Ez ugyan nem így van, hiszen tud-
juk, hogy (ha az előzményeknek tekinthető, színielőadásokban alkalmazott 
kórusokkal nem is számolunk) Palasovszky Ödön már 1926-ban megalapí-
totta az Új Föld csoportosulást, és fel is lépett velük.25 Azonban a két est kö-
zött olyan rövid idő telt el (alig két hónap), hogy joggal feltételezhetjük, a 
Stúdió alapítói nem tudtak Palasovszkyék kísérletéről. Ha viszont mégis, in-
dulásuk olyannyira közeli, hogy ma már lehetetlenség lenne eldönteni, me-
lyikük alakult hamarabb. Az újságból még megtudjuk, hogy „a Stúdió szava-
ló kórusa két részben Withmann, Vajda, Ady, Babits és Szentimrei verseket”ad 
elő,26 valamint azt is, hogy a nagyközönség számára viszont nem volt nyi-
tott, hiszen csak az Újságíróklub tagjai és meghívottak vehettek részt rajta.
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Az előbbi talán kísérleti jellegű lehetett, vagy akár nyilvános főpróbá-
nak is tekinthető, hiszen még ugyane hónap végén az Építőmunkás-otthon-
ban ismét előadták ugyanazt a műsort. Erről, bár beharangozóról van szó, az 
előző zártkörű előadásnak köszönhetően értékelést is olvashatunk: „a Stú-
dió szavalókórusa ad elő frappáns hatással Ady, Warth(!) Withmann, Vaj-
da János, Babits és Szentimrei költeményeket. Szünet közben a hallgatóság-
ból lehet jelentkezni a szavalókórusban való állandó közreműködésre”.27 Azt 
ugyan nem tudjuk, pontosan milyen lehetett az a frappáns hatás, az azon-
ban kiemelendő, hogy a (Szentimrei Jenő cikke szerint ekkor még csekély, 
30–35 tagot számláló)28 kórus bővítésére valóban minden lehetőséget meg-
ragadtak, és mindenki, a helyszínből, és célkitűzéseikből adódóan is termé-
szetesen a főként a munkások számára nyitottá tették a belépést.

Z. Z. monogrammal ellátott cikket olvashatunk 1928 márciusában a Ke-
leti Újságban,29 mely a „Szentimrei Jenő köré csoportosul lelkes művészgár-
da”, szűkebben a Stúdió szavalókórusának fellépéséről ad hírt. A cikkből 
nem világos, de gyanítható, hogy az önálló szavalók, akik szintén a cso-
portosuláshoz tartoztak, ugyancsak a Stúdió tagjai voltak, de mindenkép-
pen Szentimrei szárnyai alatt nőttek fel. Vajda Edith, Noszin Rózsi és Irá-
nyi Duci tűnik fel név szerint, mint legkiemelkedőbbek, emellett fellépett „a 
Studió szavaló kórusa is, bizonyságot téve arról, hogy Szentimrei Jenő tavalyi 
kezdeményezését, legalább is az ő egyéni munkáját illetőleg még tovább fej-
lesztette”. Több előadásukról nem tudunk.

Volt azonban a Stúdiónak még egy vállalkozása, amely, bár nem tarto-
zik szorosan a kutatás témájához, figyelemre méltó. 1927-től több-kevesebb 
rendszerességgel rendeztek ún. irodalmi törvényszékeket, melyeken egy-egy 
irodalmi mű került a vádlók, védők és bírák érvelésének kereszttüzébe. Az 
első alkalmat30 követően (a téma Wells William Clissold élete című regénye 
volt) viszont, legalább is a sajtó szerint, hosszú szünet következett, 1934 má-
jusában olvashatunk irodalmi törvényszékről újra.31 Az ember tragédiájának 
ítélőszék elé való állításáról már beszámolónk is van, amely sok információ-
val szolgálhat a kor kultúrtörténetéhez, a közönség kulturális igényeinek és 
érdeklődésének kutatásához – vagyis lélektanához. A krónikás ugyanis ezt 
írja: „Nehéz megérteni a közönség lélektanát. Olyan emberek, akik könyve-
ket nem vesznek és nem olvasnak, színházba nem járnak, veszik maguknak 
azt a fáradságot, hogy beüljenek egy ilyen törvénykezési komédia elé és száj-
tátva hallgatják azokat a közhelyeket, melyeket a »bírák«, »ügyészek«, »vé-
dők« stb. előtárnak”.32 Magáról a rendezvényről eléggé lesújtó véleménye le-
hetett a szerzőnek, de azt minden esetre bizonyítja írásával, hogy volt érdek-
lődő közönség.

Legközelebb 1934 őszén került sor irodalmi törvényszékre, H. G. Wells 
Mi lesz holnap?33 című regénye, Giszkalai János Akiba csudálatos élete című 
műve (érdekesség, hogy a védelmet maga az író látta el)34, Kaffka Margit Szí-
nek és évek35 és A. J. Cronin Réztábla a kapu alatt36 regényei is górcső alá ke-
rültek. Az eseményeken a vádat, védőt, bírákat olyan jeles személyiségek 
képviselték, mint például Becsky Irén, Dienes László, Janovics Jenő, Kuncz 
Aladár, Ligeti Ernő, Poór Lili vagy Walter Gyula.
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Egyéb csoportosulások, előadások – a Stúdió hatása
Valószínűleg a Stúdió hatására, sőt, segítő támogatásával, főiskolai sza-

valókórus is alakult Kolozsváron. Magáról a megalakulásról sajnos nem tu-
dunk részleteket, de annyi bizonyos, hogy az Ellenzék 1933. márciusi Men-
za-estjén felléptek, nem is kis sikerrel.37 „Az egyetemi hallgatókból összeál-
lított hatalmas kórust hetekig tartó fáradtságos munkával”38 Szentimrei Jenő 
tanította be. Ha hihetünk a cikk szerzőjének a létszámot illetően, az 50 fő-
iskolás és egyetemista hallgatóból álló csoport valóban hatalmas volt. S eb-
ből a számból arra is következtethetünk, hogy egyfelől a Stúdiónak ekkor-
ra el kellett érnie az induláskor kitűzött 80–100 főt (különben Szentimrei 
valószínűleg oda csatlakoztatta volna be a jelentkezőket), másfelől pedig, 
hogy ekkorra teljesedett ki a kórusmozgalom. Ezt igazolja a magyarorszá-
gi párhuzam is, ugyanis Szolláth Dávid említett disszertációjában éppen 
ezt az évet jelöli meg mint a mozgalom végét (illegális tevékenységeik mi-
att betiltották a szavalókórusok működését), hangsúlyozva, hogy fénykorá-
ban szűnt meg ez a művészeti ág.39 A krónikás szerint Szentimrei Oratóriu-
mát és Bartalis János Elemek harca című népkölteményét adták elő, ez utób-
bit két tag, Makkai Piroska és Mikó Imre szóló szereplésével. „Növelte a ha-
tást a szereplők […] tiszta kiejtése” – tudjuk meg a beszámolóból.

1934 januárjából egy közelgő Ady-ünnepélyről kapunk hírt, de sajnos 
egy számszerűsíthető adaton túl, vagyis hogy a műsortervben szavalókórus 
fellépésével is számoltak, nem tudunk meg többet.

A munkásságnak szóló előadások nem a Stúdió megjelenésével kezdőd-
tek, bár intézményes keretet akkor kaptak. Már 1922-ből van olyan hírünk, 
hogy a Magyar Színházban irodalmi munkásmatinékat szerveztek. Első al-
kalommal Ady emlékének szentelték a műsort, de már ekkor is sorozatot ter-
vezhettek, hiszen a Keleti Újságban megjelent beszámoló szerint40 is elsőnek 
hirdették meg. A cikkből a szerkezetre is következtethetünk: a matiné nem 
kifejezetten versműsor volt, egy-egy témát körüljáró előadás mellett hangoz-
zak el szavalatok. Kádár Imre Ady-bemutatóját két szavalat követte, a mati-
nék mellett továbbiakban is kitartó Forgács Sándor és Lengyel Vilmos szín-
művészek adtak elő Ady-verseket.

A második alkalomról már az Ellenzék is közölt írást41 (itt mindkét lap-
ban megjelenik, hogy a Kolozsvári Szakszervezetek Kultúrbizottsága rende-
zi). Ekkor az angol munkásköltészet volt terítéken, előadást Nyírő József tar-
tott. A Keleti beszámolójából42 tudjuk, hogy az általánosságokon kívül W. 
Withmanról mint az amerikai demokratikus költészet képviselőjéről be-
szélt, illetve arról, hogy mi avatja őt munkásköltővé. Utána „Oláh Ferenc 
adta elő Walt Withman néhány gyönyörű versét, nagy hatással”,43 valamint 
„Forgács Sándor Poe Edgar grandiózus »Holló«-ját szavalja, Lengyel Vilmos 
az amerikai költőktől szaval”.44 A következő alkalomra egy hónappal később 
került sor, ekkor Becsky Andor beszélt Kassák költészetéről, verseiből pedig 
szintén Forgács Sándor színművész adott elő. Ennek érdekessége volt azon-
ban, hogy a szokásos énekes betét után még volt egy előadás, Imre Sándor 
író és dramaturg olvasott fel a modern munkásszínházakról.45 Sajnos, az ér-
tekezésről további részleteket nem tudunk meg.
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Áprilisban, talán a közelgő centenárium miatt, Petőfi Sándor volt a 
téma.46 A Keleti Újság több előadást is említ, de nevekről nem tudunk, verset 
Szántó Margit színésznő mondott.47 

Ezek után évekig nem találkozunk kolozsvári munkásmatinéról szó-
ló hírekkel a lapokban, annak ellenére, hogy 1922 őszétől állandó munkás-
színpad felállítását tervezték (később részletesebben írok róla). Nagyváradi 
matiné-előadásról van hír ez év őszéről,48 de ez esetben csak sejthetjük, hogy 
volt esetleg szavalat is.

1924 tavaszán szervezett ugyan a munkás-kultúrbizottság szavalóestet, 
de ez abból állt, hogy Tessitori Nórát felkérték, állítson össze egy munkások-
nak szóló műsort. Lényegileg természetesen ez ugyanolyan súllyal esik lat-
ba, hiszen a cél ugyanaz lehetett: az érdeklődés kiszélesítése és nívós szóra-
kozási lehetőség nyújtása. A Ligeti Ernő által bevezetett esten Tessitori a be-
harangozó szerint „a proletár költészet legszebb termékeit fogja a maga töké-
letes előadásmodorában újjákölten”,49 pontosabban Adyt, Petőfit, Babitsot, 
Vörösmartyt, W. Whitmannt, Várnai Zsenit, Kassákot, Gábor Andort stb. 
szavalt.

A Stúdió munkásságát nem számítva, a fentiekhez hasonló jellegű mun-
kásmatinéra legközelebb 1927-ben került sor. A kolozsvári szakszervezetek 
Kultúrbizottsága által szervezett esten Földessy Ilona szavalóművész önál-
ló irodalmi műsorral lépett fel, erdélyi költők, Ady, szocialista költők szere-
peltek műsorán50. 1928 márciusában Ady emlékére rendeztek estet az Építő-
munkás-otthonban, melyen „a munkásműkedvelők legjobbjai Ady-költemé-
nyekkel szerepelnek”.51 

Ilyen megvilágításban kifejezetten ismeretterjesztő előadásoknak te-
kinthetjük a munkásmatinék műsorait, amelyek valóban a munkásság mű-
veltségének kiszélesítésére, kultúrigényeik szintjének emelésére tettek kísér-
letet. Arról, hogy mennyire voltak népszerűek ezek az estek, Darvas Simon 
Keleti Újság-beli cikkéből52 tájékozódhatunk. Munkásszínpad készül Kolozs-
váron. Bezárult a munkásmatinék ezidei sorozata címmel jelent meg részle-
tes, másfél hasábos írás, amely, mint címe mutatja, nemcsak arról számolt 
be, hogy milyen volt az első munkásmatiné-évad, hanem egy alakuló ál-
landó munkásszínpadról is hírt ad. „Teljes csendben, minden reklám nél-
kül, nagy kultúr-jelentőségre hivatott intézmény tette meg első bátortalan, de 
már is sokat ígérő lépéseit Kolozsváron: a munkásszínház intézménye” – in-
dítja cikkét Darvas, melyből két következtetést is levonhatunk. Egyik, hogy 
a szerző kivételes módon üdvözli a kezdeményezést (később ennek okát is 
megtudjuk), másik pedig, hogy úgy gondolja, mindez jelentős érdeklődésre 
tarthat majd számot. Ez utóbbira a munkásmatinék látogatottságából követ-
keztetett. Mint írja, „az a nagy érdeklődés, amely mindannyiszor megnyil-
vánult, azok a zsúfolt házak, amelyek minden különösebb verbuválás nél-
kül szinte csak maguktól összeverődtek, mindennél ékesebben mutatták meg 
a kolozsvári munkásság és szegényebb néposztály nagy kultúrszomját és ta-
nulni vágyását”. Látható ebből tehát, hogy helytálló volt azt feltételeznünk, 
hogy a munkásság, illetve a színvonalasabb szórakozási lehetőségektől el-
eső rétegek érdeklődéssel fordultak ezek felé az események felé. Külön po-
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zitívumként emeli ki a szerző, hogy Janovics Jenő színházigazgató befogad-
ta a matinékat, helyet adva nekik a több száz férőhelyes épületben. Ismerve 
azonban Janovics elkötelezettségét a magaskultúra, s egyszersmind a „néző-
barát” előadások iránt, meglepő, és némiképp propagandisztikusnak hat a 
cikk további része, mely szerint a színházak „az úgynevezett széles népréteg 
nem ismert, vagy félreismert műveltségi nívójára és kultúrigényeire való te-
kintettel” a populáris kultúra felé hajlanak előadásaikkal. A proletkult ide-
ológiájának szóhasználata a későbbiekben még erőteljesebb, amikor a mun-
kásszínházak („mindenütt a világon” megnyilvánuló) nevelő és a kulturá-
lis-irodalmi ízlést emelő és szélesítő feladatáról és tevékenységéről ír.

Mindezekkel az erős ideológiai felhangokkal együtt is lényeges a mun-
kásszínházak, illetve -matinék szempontjából ez a cikk, mivel, még ha né-
hol túlzóan is fogalmaz Darvas, két dolgot mindenképpen bizonyít. Egyik, 
hogy igény volt az estekre, másik, hogy leglényegesebb céljai között valóban 
a népnevelés állt. Bár az ekkor tervezett, ősztől induló munkásszínpad ala-
pításáról nincsenek információink, minden bizonnyal az előbbiekben kifej-
tett okok és következtetések vezettek a Stúdió megalakulásához.

Munkás Athenaeum
A munkásegységfront kulturális szervezete Kolozsváron 1938-

ban alakult, magyar részről Jordáky Lajos szellemi irányításával. Más 
athenaeumokhoz hasonlóan irodalmi gyűléseket, gyermeksegélyezési és 
egészségügyi előadásokat rendezett szakszervezeti otthonokban, célja a „fa-
sizmus fenyegette kultúra védelme” volt. Ennek keretében működött a Forra-
dalmi Írók Munkaközössége is, tagjai többek között Asztalos István, Brassai 
Viktor, Nagy István. Működését 1940-ben betiltották.53

Kulturális, irodalmi esteken több verset a munkásokból álló szavalókó-
rusok adtak elő. Ezeknek az esteknek célzottan és bevallottan nevelő szán-
dékuk volt, Becsky Irén is írja: „a kultúrcsoport vezetőségének véleménye 
szerint a munkásságnak nemcsak egyszerű, népdal formájú verseket lehet 
előadni, hanem a nevelés feladatául a művészi igények fokozását kell célul 
kitűzni”.54 A kórusok betanítását Brassai Viktor vállalta, magyar és román 
nyelven egyaránt. József Attila és Ady, valamint Eminescu műveinek gondo-
latát „sokszoros erővel adta vissza” egy-egy kórus, „vezénylésükhöz” pedig 
zenei kórusművek előadásából végzett előtanulmányokat.

1922 után évekig nem olvashatunk irodalmi munkásmatinéról az El-
lenzék hasábjain. 1939-ben sem ezen a néven találkozhatunk hasonlóval, 
Irodalmi felolvasás a Magyar Színház művészeinek közreműködésével55 cím 
alatt jelent meg cikk olyan eseményről, melyet a Munkás Athenaeum írói 
munkaközössége szervezett. Ami miatt kiemelendő, hogy bár felolvasás-
ról van szó, megemlíti a cikk, hogy Nagy István színművész Vörösmarty-, 
Arany-, Kölcsey-verseket szavalt.
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4.2. Kolozsváron kívül

Erdély második magyar kulturális központjában, Marosvásárhelyen is 
kísérleteztek munkás-szavalókórus alapításával, bár, mai tudásunk szerint, 
nem túl nagy sikerrel, és jóval a kutatás időkeretén túl. A Munkás Színpad56 
1945-ben alakult a Salamon Ernő Athenaeum keretében, több mint hetven, 
javarészt műkedvelő taggal. Egy évre rá ezen belül alakult meg egy szavaló-
kórus és egy munkászenekar. A Szakszervezetek Székháza színpadán volt 
néhány előadásuk, de az athenaeum még ebben az évben felszámolta magát, 
mivel beadványa alapján megalakult az Állami Székely Színház, a mai Ma-
rosvásárhelyi Nemzeti Színház Magyar Tagozatának elődje.

Bár nem ilyen szervezett formában, de elvétve találhatunk korábbról 
is adatot szavalókórusra Marosvásárhelyen is. Mint fent említettem, a mű-
faj a ’30-as évek elejére teljesedett ki, ez a korszak nevezhető a csúcsnak. A 
szavalókórusok olyannyira virágkorukat élték ez időben, hogy 1933. április 
23-án még a Kemény Zsigmond Társaság rendes felolvasóülésén is bemutat-
kozott egy – mint kiderül, meglehetős szenzációként. Betanítójuk és karna-
gyuk Zajzonné Szentgyörgyi Mária volt, aki ekkor tartotta székfoglalóját.57 
A beszámolóból58 (melynek nem mellesleg a címe is jelzi, hogy szerzője a kó-
rus bemutatkozását tartotta a legfontosabb eseménynek) az is kiderül, hogy 
mekkora sikere volt ennek. Valószínű, hogy nem lehetett mindig telt ház, hi-
szen a krónikás azzal kezdi írását, hogy ezúttal színültig megtöltötte a ter-
met a közönség. Ez persze Kemény János jelenlétének is lehetett köszönhe-
tő, de „a műsor fénypontjaként […] Z. Szentgyörgyi Mária mutatta be szelle-
mes bevezető nyomán tizenhattagú sza0valókórusát. A hangnemek szerint 
tagolt vegyes kar frappáns módon elevenítette meg Petőfi »Föltámadott a ten-
ger«, Ady »Sójhajtás a hajnalban« és »Sirni, sirni, sirni…« című költeményét”. 
A kórusnak, a kolozsváriakhoz képesti kis létszáma is igazolja, amit a szerző 
kiemel, jelesül, hogy Vásárhelyen ekkor mutatkozott be a műfaj, amely azon-
ban rögtön „meghódította közönségét”. Sajnos, sem az újság(ok)ban, sem a 
KZST levelesládájában59 nem találunk az eseményről részleteket, ez utóbbi 
viszont megnevezi az öt hangnemet (szoprán, alt, tenor, bariton, basszus), és 
név szerint felsorolja a tagokat.

Ugyanez év vége felé, ha következtetésünknek hinni lehet, már 100 
taggal büszkélkedhetett a marosvásárhelyi kórus.60 Azt ugyanis nem tud-
juk meg a cikkből, hogy a Wass Albert kórusdrámáját61 bemutató csoport 
hova valósi volt. A fellépés helyszínéből, illetve abból, hogy Wass Albert 
a KZST-hez való tartozása idején írta művét kimondottan szavalókórusra, 
azonban arra következtethetünk, hogy vásárhelyi illetőségű művészcsoport-
ról van szó. A beszámoló szerint hatásos és (Wass Albert szerint is)62 sike-
res volt a bemutató. Emellett fontos adalékot kapunk, még ha csak utalás-
szerűen is arra, hogy a korabeli szavalókórusokat nem kell feltétlen statikus 
színpadképpel társítanunk. Ez esetben például árnyképes szcenikával tették 
színielőadás-szerűbbé a szavalást.

Szintén nem tudjuk, hogy mikor alakult, de 1940-ben Sepsiszent-
györgyön is működött szavalókórus.63 A Sepsiszentgyörgyi Munkás Test-
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A Petőfi  rádiótól a Petőfi  tévéig

A fi atalok percepciójának változása a Petőfi  rádióval 
kapcsolatban

S  J

A PTE, majd a Corvinus Egyetem Társadalmi Kommunikációs Dokto-
ri Iskolájának hallgatójaként évek óta kutatom a közszolgálati Magyar Rádió 
Petőfi adójának változását, különös tekintettel a Petőfi rádióval kapcsola-
tos percepciók változását a fiatal rádióhallgatók körében. A rendszerváltás-
tól napjainkig számos műsorstruktúra-változáson esett át a Petőfi rádió. Ta-
nulmányomban bemutatom, hogy az elmúlt két évtizedben milyen kvalita-
tív kutatások vizsgálták a fiatal hallgatók attitűdváltozását a Petőfivel kap-
csolatban. E vizsgálatokra alapozva önálló fókuszcsoportos kutatást végez-

Rezumat (De la postul de radio Petőfi  la programul Petőfi  TV)
În primăvara anului 2015, televiziunea publică a lansat un nou program pentru tineri. Programul 

de seară pe Canalul m2 folosește numele Petőfi  TV în încercarea de a atrage tinerii care urmăresc 
din ce în ce mai puțin TV în zilele noastre. Cu numele menționat mai sus, serviciile mass-media și 
Trust Fund Support (MTVA) a fost construirea noului program de televiziune pe marca Petőfi  radio, 
care a devenit popular și la modă printre această grupă de vârstă în ultimii ani. Brandul Petőfi  a 
trecut printr-o transformare semnifi cativă în ultimele decenii. Din anii ‘90, mai multe cercetări focus-
grup au examinat percepția tinerilor în legătură cu programul mix al Radio Petőfi  din aceea vreme. 
Pe baza celor de mai sus, am efectuat o cercetare focus-grup [5], care poate fi  considerată ca un 
anumit examen de control. În cursul acestui obiectiv meu principal a fost de a obține informații cu 
privire la modul în care tinerii ascultători au perceput schimbările care au loc în radio Petőfi  și modul 
în care o astfel de percepție a schimbat imaginea Station Petőfi . Pe baza examinării putem stabili 
dacă era rezonabil să presupunem că până acum Petőfi  a devenit un brand atractiv, la care noul 
program de televiziune pentru tineret este, de asemenea, merită să fi e conectat.

Cuvinte cheie Petőfi , radio, TV, canalul tv m2, tineret, studiu

Abstract (From Petőfi  radio chanel to the Petőfi  Tv program) In the spring of 2015 the public 
television launched a new program for youths. The evening program of Channel m2 uses the name Petőfi  
TV in trying to attract young people watching less and less TV nowadays. With the aforesaid name, the 
Media Services and Support Trust Fund (MTVA) has been building the new television program clearly on 
the Radio Petőfi  brand having become popular and fashionable among this age-group in the past years. 
The Petőfi  brand has undergone a signifi cant transformation in the past decades. Since the 90’s several 
focus-group researches have examined the youths’ perception in connection with the mixed-programmed 
Radio Petőfi  of that time. Based on the above, I have performed a focus-group research [5] that can be 
considered as a certain control examination. In the course of this my primary objective was to obtain 
information on how the young listeners perceived the changes having taken place in Radio Petőfi  and how 
such perception has changed the image of the Petőfi  Station. Based on the examination we can establish 
whether it was reasonable to suppose that by now Petőfi  has become such an attractive brand that the new 
youth television program is also worth being connected to it.

Keywords Petőfi , radio, TV, m2 Channel, youth, research

Szayly József, PhD, alelnök, vice president
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tem. Ennek célja annak megállapítása, hogy az új évezred második évtize-
dére kialakult percepciók mennyire állandósultak a fiatalok körében. A té-
mának külön aktualitást ad, hogy 2015 tavaszán a Petőfi tévé néven indított 
új, fiatalokat megcélzó tévéprogramot a Magyar Televízió. Kutatásom jó ala-
pot nyújt annak vizsgálatához is, hogy megalapozottan építette-e a köztele-
vízió a Petőfi rádió mára népszerűvé vált brandjére az egyre kevesebbet té-
véző korosztály meghódítani kívánó tévéműsorát.

A köztévé új, fiataloknak szóló tévéműsort indított 2015 tavaszán. Az 
m2 esti műsorsávja Petőfi tévé névvel próbálja megszólítani a napjaink-
ban egyre kevesebbet tévéző fiatalokat. Az elnevezéssel vélhetően a korosz-
tály körében az elmúlt években népszerűvé és kedveltté vált Petőfi rádió 
brandjére építi1 az új tévéprogramot a Média-szolgáltatás Támogató és Va-
gyonkezelő Alap (MTVA).

A Petőfi-brand komoly átalakuláson ment át2 az elmúlt évtizedekben 
(Szayly 2008). A 90-es évektől több fókuszcsoportos kutatás is vizsgálta (Me-
dián 1998, Szonda Ipsos 2006, Arios 2012) a fiatalok percepcióját az akkori, 
vegyes programozású Petőfi rádióval kapcsolatban. Ezekre alapozva egyfaj-
ta kontrollvizsgálatnak tekinthető fókuszcsoportos kutatást végeztem, mely-
nek során elsődleges célom volt információt nyerni arról, hogy hogyan érzé-
kelték a fiatal hallgatók a Petőfi rádióban bekövetkezett változásokat, és ez 
a percepció mennyiben változtatta meg a Petőfi adóról kialakult képüket. A 
vizsgálat alapján megállapíthatjuk, hogy alapos volt-e a feltételezés, hogy a 
Petőfi napjainkban olyan vonzó márkanévvé vált, hogy érdemes az új ifjúsá-
gi tévéprogramot is hozzákötni.

Az előzmények

A hazai médiapiacon óriási változások történtek az elmúlt két évtized-
ben. A rendszerváltás után még öt évnek kellett eltelnie, hogy az Ellenzéki 
Kerekasztal tárgyalásokon az első szabad választások utánra a – kétharma-
dos törvényben megalkotandónak kijelölt – szabályozás megszülethessen. A 
kilencvenes évek elején kitört a „médiaháború” (Hankiss 2000). A kormány 
és az ellenzék nem tudott megállapodásra jutni a rendszerváltásban kulcs-
szerepet játszó közszolgálati rádió és televízió működésének újraszabályozá-
sáról. Ennek hiányában nem volt lehetőség a piaci versenyt elindító kereske-
delmi médiumok létrehozására sem.

Az 1996. évi I. törvény (a továbbiakban médiatörvény) legnagyobb érde-
me, hogy megnyitotta a piacot, azaz lehetővé tette az országos és helyi keres-
kedelmi rádiók és televíziók alapítását.

1997-től kezdte meg sugárzását Magyarországon két országos kereske-
delmi televízió és két országos kereskedelmi rádió. Ezzel megszűnt a köz-
szolgálati adók korábbi monopóliuma. Annak ellenére, hogy a szabályozás 
igen lassan született meg, ebből következően a Magyar Televízió és a Ma-
gyar Rádió a rendszerváltás után még hat teljes évig monopolhelyzetben mű-
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ködhetett, a két közszolgálati intézményt, de különösen a televíziót felké-
születlenül érte a kialakult piaci helyzet. A kereskedelmi adók igen rövid 
időn belül megszerezték maguknak a közönség túlnyomó többségét, elsöprő 
többségben a fiatalokat (Szayly 2009: 438).

A következő évtizedet a technológia robbanásszerű fejlődése határoz-
ta meg. Már a kilencvenes években elkezdődött a kábelhálózatok kiépítése, 
mely az ezredfordulóra nem csak minden várost, de minden nagyobb tele-
pülést behálózott. Mára a háztartások több mint 70 százalékát éri el a kez-
detben csak televízióadások vételére, mára azonban már internet elérésre is 
használt kábel. A 21. század elejét az internet nagyarányú terjedése, majd 
a széles sávú internetelérés jelentősen olcsóbbá, hétköznapivá válása jelle-
mezte. A második évtizedre pedig a mobilinternet ugrásszerű terjedése, az 
okostelefonok hétköznapivá válása a jellemző.

A digitális rádióműsor-sugárzás fejlesztését, általánossá tételét ko-
molyan megkérdőjelezi a mobilinternet rohamos terjedése. Ma már egy 
okostelefonnal a világhálóhoz kapcsolódva korlátlan számú rádióműsor 
hallgatható a világ bármely részéről. A kapcsolódás nem igényel nagy sáv-
szélességet, nem zavarja az interneten való barangolást. Több tanulmány 
szerint a digitális rádiósugárzás fejlesztése okafogyottá vált (New Media Age 
2006), helyette a mobilinternetes rádiózás fog a jövőben általánossá válni.

A Petőfi rádió az elmúlt két évtizedben

A közszolgálati Magyar Rádió Petőfi adója megalakítása óta hagyomá-
nyosan a fiatalokat is megszólító rádióadó volt. Ma már klasszikusnak szá-
mítanak egykori, kifejezetten a fiataloknak szóló műsorai, mint a hetvenes 
években indult Ötödik Sebesség, a nyolcvanas években a Reggeli csúcs vagy 
a kilencvenes évek vége felé az Apukám világa.

Ezek a műsorok a maguk korában forradalmian újat hoztak a rádiózás-
ban mind formátumukban, mind nyelvezetükben. A legnagyobb vitát példá-
ul annak idején a Reggeli csúcs című ébresztőműsorral kapcsolatban az vál-
totta ki, hogy a műsor tegeződve szólította meg a hallgatókat. Csiszár Jenő 
kötetlen, szlenges stílusa is komoly indulatokat váltott ki mind a szakma, 
mind pedig a hallgatóság körében.

Annak ellenére, hogy a Petőfi rádió az elmúlt évtizedekben időről időre 
újabb és újabb, egyre pregnánsabb ifjúsági sávokkal jelentkezett, összessé-
gében mégis folyamatosan veszítette el fiatal hallgatóit. A rádiók hallgatott-
ságát mérő Szonda Ipsos jelentésében nyomon követhető, hogy ugyan az adó 
összhallgatottsága is folyamatosan erodálódott, de a csökkenés a 14 és 29 év 
közötti korosztályban szignifikáns. (Szonda 2007.) A rádiók hallgatottságát 
havonta naplós módszerrel mérő közönségkutatás adatai szerint a 49 év alat-
tiak tömegesen választották inkább a kereskedelmi adók nyújtotta kínálatot, 
a közszolgálati adókhoz, köztük a Petőfihez is inkább a nyugdíjasok marad-
tak hűségesek. A körükben tapasztalható csökkenés az időskori elhalálozás-
sal hozható összefüggésbe. Változást  a hallgatottság területén a Petőfi rádió 
markáns átalakítása, zenei adóvá formálása hozott 2007-től. 
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A Magyar Rádió a médiatörvény megszületése után több erőfeszítést 
tett annak érdekében, hogy megállítsa a korábban igen népszerű Petőfi rádió 
közönségének folyamatos erodálódását, és visszahódítsa a fiatalokat, azaz a 
16–29 évesek korosztályát. Ez azért rendkívül fontos egy rádióadó számá-
ra, mert aki fiatal korában egy adott csatorna hallgatására szocializálódott, 
az később is szívesen választja azt az adót. A közszolgálati rádió esetében a 
feladat nem pusztán a hallgatók Petőfi rádió hallgatására „szoktatása”, ha-
nem a fiataloknak a közszolgálati műsorok „fogyasztására” szocializálása. 
Az egymást követő, a fiatalokat célzó műsorstruktúra–átalakítások előkészí-
téséhez a rádióműsorok hallgatottságát mérő rendszeres kvantitatív kutatá-
sok (Szonda Rádiójelentés 1995–1998, Gallup jelentés 1995-2002) mellé kva-
litatív, konkrétan fókuszcsoportos vizsgálatok is készültek (Medián 1998, 
Szonda 2006, Ariosz 2012) 

Kvantitatív kutatások a Petőfi adóról

Az első ilyen, kifejezetten a Petőfi rádió ifjúsági műsorait vizsgáló fó-
kuszcsoportos kutatást 1998-ban készítette a Medián Közvélemény- és Piac-
kutató Intézet. Az akkor általam vezetett vizsgálat célja az volt, hogy felmér-
je, hogy milyen tendenciák észlelhetőek a rádiózási szokásokban, milyen el-
várások élnek a hallgatókban egy ifjúsági műsor iránt, a fiatal korosztály mit 
vár el egy (reggeli) ifjúsági műsortól, hogyan ítélik meg az akkor hallható 
műsort, és milyen változásokat látnak szükségesnek. (Medián 1998)

Az első fókuszcsoportos kutatásunk során világossá vált, hogy az ak-
kori fiatalok percepciója jelentősen eltért a felnőtt generációétól. A fiatalok 
nem csak jól tűrik, de igénylik is a gyorsabb ritmusú, mozaikszerű ingere-
ket, jobban igénylik az erőteljesebb hatásokat. Ennek következtében a ha-
gyományos műsorszerkesztés és műsorvezetés lassú, unalmas, erőtlen szá-
mukra. Türelmetlenséget vált ki belőlük. Ehhez a mentalitáshoz jól kapcso-
lódik az a televíziózási szokás, hogy a távirányítóval rövid mintákat véve 
tallóznak a számtalan csatorna között. Az autós rádiózás és a távirányítós 
hifitornyok, no meg a kereskedelmi rádiók akkor kezdődő elterjedésével kö-
rükben ekkor kezd meghonosodni a rádióhallgatásban is a mintavevő talló-
zás. Ebből következik, hogy számukra a hosszabb lélegzetvételű egységek-
ből szerkesztett műsorok nem hallgathatóak.

Az új nemzedék számára identitási kérdésként is megjelenik ekkor már 
a rádió választása. Ebben az időben kezd robbanásszerűen tágulni a média 
világa, ami azt is jelentette, hogy a megszokott, a régi, a felnőtt világ mono-
póliumát megtörte a kereskedelmi adók megjelenése. Így önkéntelenül adó-
dott, hogy a természetes nemzedéki identitás kialakítása összekapcsolódjon 
azzal, hogy az újat, a kereskedelmieket preferálják a hagyományossal, a köz-
szolgálatival szemben.

A fiatal nemzedék legnagyobb kifogása a rádiók, még az általuk prefe-
rált adók ellen is, hogy nagy távolság van mindegyiknél az ő nemzedékük-
től. A kutatás egyik fontos konklúziója, hogy a fiatalok hétköznapi nyelven 
szóló, keresetlen, akár szlenges szövegeket várnak, improvizatív, spontán, 
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nem a megszerkesztettség érzetét keltő műsorokat hallgatnának szívesen. A 
legerősebb igény a minél több modern zenére volt detektálható.

Annak ellenére, hogy az első fókuszcsoportos kutatás markánsan rá-
mutatott arra, hogy a fiatalok miért hagyták el a Petőfi adót, illetve hogy 
milyen változtatások lennének szükségesek e trend megfordítására, a Petőfi 
alapvető műsorszerkezete és hangvétele változatlan maradt. Ennek oka vé-
leményem szerint a médiaháború végén megválasztott rádióvezetés bátor-
talansága volt. A médiatörvény megszületése után konszenzussal és egy-
ben kompromisszumokkal megválasztott Hadjú István elnök nem merte és 
nem is akarta felvállalni a nagyhagyományú műsorokkal (például a hét-
fői Kívánságműsor, Kabarécsütörtök, Péntektől péntekig) bőven ellátott adó 
átpozicionálását. Egy ilyen átalakítás a Petőfi főként idős törzshallgatói kö-
rében ellenállást váltott volna ki, ami könnyen átfordulhatott volna politikai 
támadássá is. A kényes egyensúlyra törekvő elnök ezt nem kockáztatta meg. 
A közszolgálati társintézményben, a Magyar Televízióban ekkor dúló viha-
rok, Peták István tévéelnök leváltása is inkább arra sarkallta, hogy a semmit-
tevés nyugalmával őrizze meg saját és a Magyar Rádió pozícióját. A követke-
ző rádióelnök, Kondor Katalin pedig a személye elleni politikai támadások 
közepette szintén a Petőfi változatlansága mellett tette le a voksát.

A következő, a Petőfit vizsgáló, a korábbihoz hasonló témájú kutatás-
ra nyolc évvel később, 2006-ban került sor (Szonda 2006.). E fókuszcsopor-
tos kutatást  a Szonda Ipsos Média, Vélemény- és Piackutató Intézet segítsé-
gével végeztük. A célja az volt, hogy ismertté váljanak az alapvető hallgatói 
igények, elvárások, attitűdök, averziók, valamint képet kapjunk a Petőfi rá-
dió pozíciójáról a konkurens rádióadók tükrében. E kutatás tehát egy alapo-
zó jellegű program- és pozícióvizsgálatnak tekinthető. A kutatás során töb-
bek közt azt vizsgáltuk, hogy milyen okok állnak a fiatalok csatornaválasz-
tásának hátterében, mik az elvárásaik a számukra ideális rádióval szemben, 
mik a közszolgálati műsorok erősségei és gyengeségei a fiatalok szerint, il-
letve milyen a zenei kínálattal és a beszéd-szöveg aránnyal kapcsolatos elé-
gedettség.

A kutatásunk eredményeként kiderült többek között, hogy a rádiózás 
tevékenységéhez rendkívül sok pozitív asszociációt kapcsoltak a fiatalok, 
amely a rádió iránti kötődésről árulkodik. Ugyanakkor a rádióhallgatás sze-
repe és funkciója átalakuláson ment keresztül az ezredforduló környékén. A 
kereskedelmi tévék és a kereskedelmi rádiók megjelenése és gyors elterjedé-
se háttérbe szorította a közszolgálati rádiókat. A gyors, stresszel teli életfor-
ma a kereskedelmi rádiók műsorstruktúrájának befogadását könnyebben le-
hetővé teszi, ugyanis ezek populáris zenei palettája, rövidebb, felszínesebb 
és általában humorra épülő beszélgetései leterheltebb szellemi és fizikai ál-
lapotban pihentetőbbnek bizonyulnak. Így szemben a nyolc évvel korábbi 
tapasztalatokkal, a kereskedelmi rádiók preferenciája ekkor már inkább a 
túlhajszolt életformából és a kényelemből fakadt.

A Petőfi rádió 2006-os műsoraival elégedettnek bizonyultak a megkér-
dezettek, inkább a hangvétel és az előadásmód terén kívántak változtatást. 
A felmérés alapján az ekkori Petőfi rádió erősségét képezi a műsorvezetők 
szépnek és tagoltnak érzékelt beszédstílusa, különösen a kereskedelmi rá-
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diók műsorvezetési stílusával szemben. A rádió gyakoribb hallgatásának fel-
tételeként más rádiók hallgatói részéről egyrészt a több szabadidő és a kevés-
bé stresszes életforma fogalmazódott meg, másrészt a rádió műsorkínálatá-
ról való értesülés, a zenei paletta modernebbé tétele, a fiatalosabb, dinami-
kusabb stílus, a karakteres műsorvezetők és egy egyedi arculat megalkotá-
sa került azonosításra.

A Petőfi rádió ebben az időszakban a fókuszcsoport tagjai szerint átme-
netet képez a közszolgálati és a kereskedelmi rádiók között, mert egyenlő 
arányban képes informálni és szórakoztatni, széles rétegnek szól, a zene és 
a beszélgetés ugyanolyan mértékben része az adónak. A Petőfi rádió presz-
tízse magasabbnak bizonyult a kereskedelmi adókénál, előnyeként értékelő-
dött a tradíció, a nosztalgia generálása, az értékek megőrzése és közvetítése 
és néhány jellegzetes műsora, amelyek hozzájárulnak egyediségének megőr-
zéséhez. Sok kritika érte ugyanakkor az adó zenei kínálatát. Többen azt ja-
vasolták, hogy zenésebbé kellene tenni az adót, és a beszélgetések hosszát is 
célszerűnek tartanák rövidíteni, hogy ne halljanak sokáig „monoton” szöve-
get. Különösen a legfiatalabb, 14–18 éves csoporttagok vélekedtek így – füg-
getlenül a rádióhallgatási preferenciáiktól.

2007. június elsejétől a Petőfi rádió gyökeresen új műsorszerkezettel je-
lentkezett. Az ismertetett kutatási eredményekre is támaszkodva alakította 
ki – főként zenei – profilját. Szemben a korábbi műsorkínálattal a 18 és 39 év 
közötti fiatalokat és fiatal felnőtteket megcélzó könnyűzene, annak is olyan 
műfajai, irányzatai a meghatározók, amelyek a populáris zene leginkább mi-
nőséginek (Such 2006) számító vonulatait alkotják, és amelyek nincsenek 
vagy csak ritkán vannak jelen az országos kereskedelmi rádiók zenei anya-
gában. Immár az adó nem csak egyes műsorsávokban, hanem a nap 24 órájá-
ban kívánta a tágabb értelemben vett fiatal hallgatókat elérni. 

A változás heves tiltakozást váltott ki a rádió korábbi kínálatát kedve-
lők, illetve az új műsorszerkezetet elutasítók, valamint a profilt váltó köz-
szolgálati adóban konkurenciát érzékelő kereskedelmi rádiók körében. A til-
takozás nyomán az Országos Rádió- és Televízió Testület (ORTT) közigaz-
gatási eljárásban vizsgálatot kezdeményezett annak a kérdésnek az eldönté-
se céljából, hogy a Petőfi rádió közszolgálatinak minősül-e vagy sem, vagyis 
eleget tesz-e a médiatörvény közszolgálati műsorszolgáltatókra vonatkozó 
rendelkezéseinek (Bajomi-Lázár 2000). A vita a Petőfi rádió megújult műsor-
szerkezetének elutasítói és támogatói között a kezdetektől fogva a nyilvános-
ságban is lecsapódott: mindenekelőtt a nyomtatott sajtóban, de különösen az 
internetes fórumokon alakult élénk, éles pengeváltásoktól sem mentes disz-
kusszió. A vita médiabeli megjelenése, gyakran társadalmi-kulturális érté-
kekre hivatkozó érvelési módja és hevessége a történést ahhoz a jelenséghez 
tette hasonlóvá, amelyet a szociológiai-kommunikációtudományi szakiro-
dalom a „morális pánik” terminussal ír le. (Terestyényi 2007:1)

„A morális pánik abban áll, hogy valamilyen esemény, jelen esetben 
a Petőfi rádió műsorszerkezet-váltása társadalmi-kulturális problémaként 
– a közszolgálatisággal kapcsolatos törvényi rendelkezések megsértéseként 
és kulturális értékvesztésként – tematizálódik a médiában, és az érintet-
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tek, megszólalók egy nem kis része által botrányként megélt eseményről szé-
les körű vita, diskurzus indul, amelyben ellentétes felfogások, érvek, érde-
kek csapnak össze a probléma természetéről, megoldásának lehetőségeiről. 
A vita, az álláspontok ütközése rendszerint a meglévő értékek, normák, el-
járásmódok felülvizsgálatához, átértékeléséhez és ezen keresztül újfajta nor-
mák, szabályok konstituálódásához vezet(het)” (Terestyéni 2007: 2).

A vita elcsitulása, valamint azután, hogy a bíróság a Petőfi rádió és az 
ORTT vitájában a rádiónak adott igazat, állandósult az immár MR2-Petőfi 
névre keresztelt adó hallgatottsága. A kvantitatív kutatások (l. 1. ábra) ar-
ról árulkodnak, hogy bár a teljes lakosságban közel félmillióval csökkent az 
MR2-Petőfi rádió hallgatottsága a korábbihoz képest, ugyanakkor a célcso-
porton belül, a 18–39 éves korosztályban többszörösére nőtt a hallgatottság.

1. ábra
 A Petőfi rádió elérése 2003–2007 – (Szonda 2007.)

2009 után jelentős változások zajlottal le a hazai médiapiacon, melyek 
közvetlenül érintették a megújult Petőfi rádiót is. Lejárt a két nagy országos 
kereskedelmi rádióadó, a Sláger és a Danubius koncessziós engedélye az or-
szágos földfelszíni sugárzásra. Az akkori médiatörvénynek megfelelően az 
ORTT pályázatot írt ki ezekre a frekvenciákra. A lezajló pályázat igen nagy 
port kavart fel. Váratlan és botrányos körülmények között a két közkedvelt, 
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a rádiós piac jelentős részét uraló rádióállomás elveszítette frekvenciáját, és 
2009 november 19-től két vadonatúj csatorna, a Class FM és a Neo FM kezd-
hetett el sugározni és lett a két új országos kereskedelmi csatorna. Az új 
adóknak nulláról kellett felépíteniük műsorstruktúrájukat, imázsukat, hall-
gatói táborukat. Eközben a Petőfi rádió már két éve működtette új program-
ját, és már „bejáratott” rádiócsatornának számított.

2010-ben jelentősen megváltozott a szabályozási környezet is. A magyar 
országgyűlés új médiatörvényt fogadott el (továbbiakban második médiatör-
vény), mely ugyan az országos rádióadók helyzetét közvetlenül nem befolyá-
solta, de közvetve a rádiós piacra is jelentős hatást gyakorolt.

Alapvetően strukturálta át a rádiós piacot, hogy 2012. november 9-én 
megszűnt a Neo FM. Az új rádióállomás ugyan a Class FM után a második 
leghallgatottabb zenei csatorna volt Magyarországon, de gazdaságilag nem 
bírta a versenyt, nem tudta teljesíteni a pályázatban tett irreálisan magas 
bevételi vállalásait, és indulásától kezdve folyamatosan veszteségesen üze-
melt. Így szűk 3 évi működés után működésének megszüntetésére kénysze-
rült. Ettől kezdődően csak két országos könnyűzenei adó, a Class FM és a Pe-
tőfi rádió maradt elérhető az éterben a hazai rádióhallgatók számára.

E jelentős változást megelőzően, 2012 elején készült egy újabb fókusz-
csoportos kutatás (Ariosz 2012) a Petőfi rádióról. Ezt az Ariosz készítette az 
MTVA megbízásából. Ennek elsődleges célja a közszolgálati adók, azon be-
lül az új, immáron több mint négy éve zeneadóként működő Petőfi rádió 
imázsának feltárása volt.

Az Ariosz kutatásából kiderült, hogy a Petőfi-hallgatók többsége ebben 
az időszakban már a kereskedelmi adók által kínált „mainstream” zenéket 
kevéssé kedvelik. Alapvetően a változatosságra, bizonyos mértékű kiszámít-
hatatlanságra, újdonságokra vágynak. A csoportok tagjai a Petőfi műsorfo-
lyamának pozitív jellegzetességeként fogalmazták meg, hogy nincs benne 
mesterségesen gerjesztett interaktivitás, nincsenek „idióta betelefonálós” 
műsorok, vannak ugyanakkor tematikus programok, melyeket a többség is-
mert és kedvelt is. Szintén jellemzi az adót egyfajta nyelvi játékosság, új sza-
vak vagy kifejezések, egyedi műsorcímek alkalmazása. A fókuszcsoportok 
tagjai a Petőfi műsorvezetőit felkészültnek, professzionálisan dolgozóknak 
tartják. A zene-szöveg arányt is elfogadhatónak tartják a rádiót többnyire 
háttérként hallgató hallgatók, nem igényelnek több beszélgetős vagy infor-
mációs műsort. Az adó fiatal hallgatói meghatározó jellegzetességként em-
lítik a még kevéssé ismert magyar előadók felkarolását, bemutatását. Kedve-
lik a zeneszámok egyediségét, azt, hogy olyan felvételeket hallgathatnak, is-
merhetnek meg, melyekkel más rádióadókon nem vagy csak elvétve talál-
kozhatnak. Szintén jellegzetességként került kiemelésre, hogy zenei téren a 
Petőfi „bevállalós”, az underground zene és a zenei újdonságok tekintetében. 
Stílusa nem tolakodó, nem nyomulós, tempója nyugodt, de nem lagymatag.

Negatívumként vetődött föl a napközbeni időszakban egyre gyakrab-
ban tapasztalható, a markáns egyediség feladásának veszélyét magában rej-
tő „mainstreammel való kacérkodás”, továbbá egy markáns reggeli műsor 
hiánya.
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Kontrollvizsgálat és konklúziók

A Petőfi rádió hallgatóit vizsgáló, eddig bemutatott fókuszcsoportos ku-
tatások összevetésére egy kontrollvizsgálatot végeztem, mely segít pontosí-
tani, hogy 

• mára milyen új tendenciák észlelhetőek a fiatalok rádiózási szoká-
saiban, különös tekintettel a mobilinternet és az okostelefonok el-
terjedését követően,

• az internet segítségével egyre könnyebbé váló zeneelérés mellett 
változott-e a fiatal hallgatók véleménye a Petőfi rádió zenei kíná-
latáról,

• sikerült-e rögzíteni a közszolgálati Petőfi zenei adóvá válása utá-
ni elfogadottságot a fiatalokban, azaz valóban magukénak érzik-e a 
Petőfi-brandet a fiatalok.

A módszer ebben az esetben is kvalitatív fókuszcsoportos kutatás volt. 
A kontrollvizsgálatot a 16–29 év közötti fiatalokból összeállított két fókusz-
csoporton végeztem. A vezérfonalat úgy állítottam össze, hogy választ kap-
jak az előre megfogalmazott kontrollkérdéseimre, ugyanakkor a vizsgálat 
eredménye összevethető legyen a korábbi kutatások eredményeivel. A két 
csoportban kétszer 8 kiválasztott fiatallal zajló beszélgetések résztvevőit 
szűrőkérdőívvel választottam ki. Ez alapján olyanokat hívtam meg a cso-
portba, akik rendszeresen rádióznak, és legalább heti rendszerességgel hall-
gatják a Petőfit. A másfél óra időtartamú fókuszcsoportos beszélgetések 16 és 
26 év közötti korú résztvevői között fele-fele volt a nemek aránya.

Feltételezésem az volt a kutatást megelőzően, hogy a fiatalok szemében 
a kétezres évek második felére a rádiócsatorna választása és annak megíté-
lése független attól, hogy az adott csatorna kereskedelmi avagy közszolgála-
ti. További hipotézisem volt, hogy a korábbi kutatásokban negatív asszociá-
ciókat előhozó Petőfi rádió napjainkra elfogadott és népszerű branddé vált 
a fiatalok körében. A korábbi kutatásoknál egyértelműen rendre előkerült a 
közszolgálati és kereskedelmi rádiók megkülönböztetése. 2010 előtt a hall-
gatók a hagyományos adókat tartották közszolgálatinak, és az újonnan ala-
kult kereskedelmi rádiók esetében a kereskedelmi jelzőt jellemzően a „mo-
dern”, „új”, „zenei rádió” szinonimájaként használták a hallgatók. A közszol-
gálati inkább pejoratív, az elavult szinonimájaként megjelenő jelző volt a ko-
rábbi vizsgálatok időszakában.

Ebben a tekintetben a fókuszcsoportos kutatásom (Síklaki 2006) során 
feltűnő a változás, amelynek kezdeti jelei már 2012-ben is érzékelhetőek vol-
tak. A fókuszcsoport résztvevői nem használják kategóriaként a közszolgála-
ti és kereskedelmi adó besorolást. A közmédia Petőfi adójáról nem jut eszük-
be, hogy közszolgálati csatorna, és ezen az alapon nem is állítják szembe a ke-
reskedelmi rádiókkal. A közszolgálati jelző csak említés szintjén kerül elő, 
akkor is a Kossuth és a Bartók adóval kapcsolatban a két-két fókuszcsoport 
tag részéről.. Arra következtethetünk, hogy miután a Petőfi rádió fiatalok-
ra pozicionált, zenei csatornává alakult, lényegtelen lett a hallgatók számá-
ra, hogy működtetését illetően a csatorna kereskedelmi avagy közszolgálati.
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A fókuszcsoport résztvevői jól visszaigazolták, hogy érzékelik a Pető-
fi célkitűzéseit, és a Petőfi-brandhez, az adó karakteréhez, zenei kínálatá-
hoz olyan fogalmakat kapcsolnak, melyek illeszkednek a rádió célkitűzése-
ihez. Ezt jól igazolta a vizsgálatnak az a része, amikor arra kértem a részt-
vevőket, hogy az általuk hallgatott rádiócsatornákat egy-egy autómárkához 
próbálják kötni. Ezzel a résztvevők státusszal és presztízzsel kapcsolatos at-
titűdjét kívántam földeríteni. A Petőfi rádió inkább az alternatív autómár-
kákat (Citroën, Fiat, Tesla) juttatta a résztvevők eszébe. Ezek kivétel nélkül 
magas presztízsűek, trendi, fiatalos, egyedi megjelenésre, karakteres útke-
resésre utalnak.

A fókuszcsoport tagjai többnyire pozitív véleménnyel voltak a Petőfi 
rádió zenei kínálatáról. Megállapítottam, hogy értették és értékelték a rá-
dió törekvéseit. Kiemelték, hogy a hazai könnyűzene ifjú tehetségeinek is 
ad bemutatkozási lehetőséget az adó, és bár a beszélgetésben direkt módon 
ezt nem fogalmazták meg, de egyértelműen leszűrhető volt, hogy kulturá-
lis értéknek és küldetésnek is gondolják a Petőfi adó fiatalokat felkaroló, a 
tucatrádióktól eltérő zenei kínálatot nyújtó küldetését. A közszolgálati jelzőt 
a résztvevők ebben a kontextusban ki sem ejtették, de mondanivalójuk tar-
talmából jól leszűrhető volt, hogy egyfajta értékteremtésnek, közszolgálati 
feladatnak tartják, hogy a Petőfi ilyen zenei kínálatot nyújt.

Ezen a ponton érdemes elidőznünk a közszolgálat meghatározásának 
az elmúlt két évtizedben történt változásán, definícióján, illetve annak hi-
ányán. Magam ezzel a témakörrel már 2008-as tanulmányomban is foglal-
koztam (Szayly 2008).

Dinamikusan változó korunkban még mindig hiányzik a közszolgálat 
egzakt és részletes meghatározása. Bár a hazai médiaszabályozás megszü-
letése óta számtalan kísérletet tettek erre médiaszakemberek és tudósok, el-
fogadott definícióval nem büszkélkedhet sem a szakma, sem a tudomány.

Természetesen a tömör meghatározások közül többet konszenzuso-
san elfogad a társadalom. A közszolgálat a társadalom közös szükségletei-
nek kielégítésére létrejött, közösségi forrásból finanszírozott közszolgálta-
tás, melyből a közösség minden egyes tagja részesülhet társadalmi és vagyo-
ni helyzetétől függetlenül. E szolgáltatás többnyire adókból kerül finanszí-
rozásra. A közszolgálati média alapvető célja, hogy a piac hibáit kiküszöböl-
ve hozzájáruljon a nyílt társadalmi párbeszéd fenntartásához. Jogos törek-
vés, hogy a közösségi forrásokból finanszírozott média a nemzethez, politi-
kai közösséghez való tartozás identitását kínálja a közösségnek. A jól műkö-
dő közszolgálati média olyan tartalomszolgáltatás, mely általánosan segíti a 
közösség tagjait, hogy eligazodjanak a társadalomban. Ugyanakkor ez felve-
ti a kérdést, hogy kiknek van joga az értékek meghatározására, és mi törté-
nik azokkal, akik nem értenek egyet az érvényesnek tekintett meghatározás-
sal. Ezek a veszélyek úgy lennének kivédhetőek, ha a közszolgálat feladatá-
nak meghatározása folyamatosan része lenne a társadalomban zajló viták-
nak, és a lehető legszélesebb kör venne részt a közszolgálati minőséget ered-
ményező értékelési folyamatban.

Ebből a szempontból a brit BBC példája érdemes leginkább a figyelem-
re. A BBC működésének alapját a királyi alapítólevél, a Royal Charter adja. 
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Ennek új, 2007. január l-től érvényes szövege határozza meg a BBC alapve-
tő feladatát:3 

„A közszolgálatiság szerepe és feladata talán soha nem volt akkora je-
lentőségű, mint napjainkban. Az egyre szélesebb körű tartalomszolgáltatás-
ban a rengeteg értékes tartalom és információ között egyre több lesz a selejt, 
a káros médiatartalom. Ez különösen fölértékeli a közszolgálat értékmutató 
és orientáló, az eligazodást segítő funkcióját” (Szayly 2008: 226–229).

A fiatalok igényének kielégítése kiemelt közszolgálati feladat. Az Euró-
pai Unió is az ifjúságot előtérbe helyező változásokat ösztönöz az európai 
közszolgálati műsorszolgáltatóknál. A csatornák tematizálása egyre inkább 
jellemzővé vált világszerte, mert az egyes korosztályok érdeklődése egyre tá-
volabb került egymástól. Így szerintem a rádiós műsorszolgáltatásnak egé-
szére nézve lehet vizsgálni a közszolgálatiság teljesülését, a Kossuth, Pető-
fi, Bartók és Dankó adók együttes vizsgálatával. A fiatalokat véleményem 
és kutatásom szerint elsősorban zenei kínálattal és még inkább a hozzájuk 
közel álló könnyűzenei műsorral lehet elérni, mert a fiatalokat leginkább a 
zene érdekli. Ha úgy tetszik, ők szinte kizárólag ezt a kulturális terméket fo-
gyasztják. De kulturális értéknek tekinthető a könnyűzene, és a könnyűze-
ne kulturális értékének milyen a közszolgálatisága?

A kultúra közvetítése kétséget kizáróan része a közszolgálatiságnak. A 
zene pedig a kultúra része, legyen az könnyű- vagy komolyzene. A külön-
böző műfajok határait igen nehéz megtalálni. Természetesen nem állíthat-
juk azt, hogy bármilyen könnyűzenének helye lenne a közszolgálati rádió-
ban. Vannak az uralkodó kulturális kánon által értékesnek elismert pro-
duktumok a könnyűzenei termésben, és vannak kevésbé értékeseknek tar-
tottak. De ez igaz a komolyzenére is. Ráadásul a Magyar Rádiónak évtize-
dek óta van egy másik zenei adója is, a Bartók rádió. A Bartók csak klasszi-
kus és komolyzenét sugároz, de az előbbi érvelésemből kitűnik, hogy alap-
pal senki sem vállalhatja magára annak eldöntését sem, hogy hol van a ko-
molyzene, a jazz vagy a könnyűzene határa. Mindezek alapján ma már nem 
kérdőjelezhető meg egy könnyűzenei csatorna, így a Petőfi rádió korszerű ér-
telemben vett közszolgálatisága sem, amely hasonló funkciót tölt be a hazai 
közszolgálati adók körében, mint a BBC 1 az Egyesült Királyságban.

A Petőfit is egybehangzóan a zene miatt kapcsolták be a csoportok 
résztvevői. A fókuszcsoportban is igazolást nyert, amit a korábbi vizsgálatok 
is megerősítettek, hogy a fiatal korosztályt zeneprofilú rádióval lehet meg-
szólítani. Ez illeszkedik az érdeklődési körükhöz, életmódjukhoz. A rádió 
bekapcsolásakor az első döntésük, hogy zenét szeretnének hallgatni. A Pe-
tőfire már mint zenei csatornára gondolnak, nem mérlegelik, hogy közszol-
gálati vagy kereskedelmi, sőt ez a szempont föl sem merül a döntésük meg-
hozatalánál.

A Petőfi-brandet, márkát a bemutatott első kutatások tapasztalatai alap-
ján meglehetősen negatívan azonosították a fiatal hallgatók. Leggyakoribb 
jelzők a „komoly”, „lassú” „állami”, „avítt” voltak. A 2012-es vizsgálat azon-
ban egy jelentős változást detektált a márka megítélésével kapcsolatban. A 
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fókuszcsoportos vizsgálatomnak fontos kérdése volt, hogy valóban válto-
zott-e tartósan a fiatalok percepciója a Petőfi rádió brandjével kapcsolatban. 
Sikerült-e megszabadulni a korábban igen jellemző negatív asszociációktól, 
levetette-e magáról a „közszolgálatiság” negatív értelmezését, és magukénak 
éreznek-e hosszú távon a fiatalok egy nekik szóló zenés közszolgálati rádiót.

Vizsgálatom során a fókuszcsoprotban a kollázstechnikát (Síklaki 
2006.) hívtam segítségül. A résztvevők által alkotott kollázsokból egy olyan 
márka képe jelent meg, melyhez a csoport tagjai szerint jó tartozni, közel áll 
a gondolkodásmódjukhoz, ízlésvilágukhoz. Úgy érzik, hogy ezt a rádiót ér-
demes követni, izgalmat és élményeket nyújt hallgatói számára.

A Petőfi a szemükben egy zenei csatorna lett, amelyik egy kicsit más, 
mint a többi. Észreveszik és értékelik a közszolgálati, főként kulturális tevé-
kenységét, de sem a direkt, sem a spontán említéseknél, semmilyen kontex-
tusban nem nevezték közszolgálatinak az adót. 

A Petőfi rádió műsorai a korosztályhoz illeszkednek, de nem jelenti ki 
magáról, hogy a fiatalok rádiója. Ez egyébként jót is tesz: minden kutatás azt 
igazolta, hogy a célközönséget bosszantja és elutasítóvá teszi, ha egy rádió 
meg akarja mondani, hogy kinek szól – akkor is, ha ő beletartozik a célkö-
zönsége, és akkor is, ha nem.

A fiatalok percepciójában alapvető változás következett be az elmúlt 10 
évben a Petőfi-branddel, márkával kapcsolatban. Kontrollkutatásom alátá-
masztotta, hogy az új márkakép állandósult az új évezred második évtize-
dére a fiatalok körében. 

Kutatásommal egy időben hasonló következtetésre juthattak a Petőfi 
rádiót ma üzemeltető MTVA szakemberei is. Amikor egy fiataloknak szó-
ló népszerű tévéprogram indítása mellett döntöttek 2015 elején, akkor vizs-
gálatom alapján is helyesen és okkal adták az M2 esti programjának a Pető-
fi TV nevet. 

Bár előzetesen úgy tűnhetett, hogy okkal bízhattak a Petőfi tévé kita-
lálói, hogy a Petőfi rádió pozitív korosztályos megítélése odavonzza majd 
a fiatalokat esténként az M2 képernyője elé is, a televízió nézettségi adatok 
(Nielsen 2015) azonban mégsem igazolják a feltételezést. Az M2 esti nézett-
sége alulról súrolja a 100.000 főt, a célcsoport körében 10 és 30 ezer fő kö-
zött mozog. Ez elég lesújtó eredmény egy országos sugárzású tévé esetében. 

Vitathatatlanul erős és vonzó branddé vált a Petőfi rádió az új évezred 
második évtizedére, ahogyan ezt a kutatásom is igazolta. De a Petőfi márká-
nak nincs és szerintem nem is lehet akkora ereje, mely gyenge tartalom mel-
lett is népszerűvé tesz egy új közszolgálati tévéprogramot. A Petőfi tévé so-
kat szeretne markolni: a rendelkezésre álló, műsorsávban sok témát vet föl, 
de témaválasztásai rendkívül esetlegesek, a feldolgozás felszínes. Mintha 
egymás után nyitnánk meg a YouTube-ablakokat, csakhogy ez egy műsor-
folyam, így senkinek nincs módja alaposabban elmélyedni valamiben, vagy 
pillanatnyi hangulatának, érdeklődésének megfelelően más irányban tájé-
kozódni. Kísérlet történik az internetes tartalomfogyasztás tévés adaptáció-
jára, az eredmény viszont egy esetlegesség látszatát keltő, sokszor erőltetett-
nek vagy öncélúnak tűnő műsor. A nézettségi adatok alapján megállapítha-
tó, hogy a fiatalok nem választják ezt a műsort, de hogy ennek oka a fiatalok 



101

ME.DIÁRIUM

tévézési szokásaiban vagy a műsor tartalmában keresendő, az már minden-
képpen egy következő vizsgálat témája lehet.
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Osvát Ernő négy levele

A Nyugat szerkesztésének történetéhez

K : L  A

Az alábbi levelek címzettje, Lehel István (1885–1935) középiskolai tanár 
volt. Az úgynevezett tudós (de legalábbis többé-kevésbé rendszeresen pub-
likáló) tanárok közé tartozott. Szabadkán született, élete azonban nagyrészt 
már Budapesten zajlott, s így a magyar szellemi élet jó néhány fontos sze-
mélyiségével is kapcsolatba került. Jászai Mari volt a keresztanyja, gimná-
ziumi osztálytársai közt említhetjük Hóman Bálintot, egyetemi társai közt 
Juhász Gyulát (aki leveleiben is emlegeti), a nevezetes „fekete kolostorban” 
(azaz a francia internálásban) pedig Kuncz Aladárral volt együtt. S kollégá-

Rezumat (Patru scrisori ale lui Ernő Osvát)

Istoricul literar, András Lengyel, publică patru scrisori scrise de redactorul revistei Nyugat, Ernő 
Osvát, adresate profesorului István Lehel (1885–1935), care a avut o vastă activitate culturală și 
pedagogică, întreținând corespondență cu mai mulți colaboratori importanți ale revistei. Aceste 
scrisori deschid ferestre către practicile redacționale ale lui Osvát.

Cuvinte cheie scrisori, Ernő Osvát, István Lehel

Abstract (Four letters from Ernő Osvát)
The literary historian, András Lengyel, here publishes four letters from the redactor of the 

Nyugat review Ernő Osvát , addressed to István Lehel (1885–1935), professor, who had a large 
pedagogic and cultural activity, and correspondenced with the major writers of the Nyugat review. 
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ja volt Király György is… Ő maga franciából fordított, irodalmi és zenei cik-
kei jelentek meg, s ő adta közre Jászai Mari emlékiratait (1927) is – Jászairól 
később (1931) könyvet is írt. Mindig megmaradt azonban tanárnak, méghoz-
zá, az őt búcsúztató kollégája szerint, jó tanárnak, aki tanítványai és köny-
vei közt érezte jól magát (vö. Hittrich József: Lehel István dr. 1885–1935. Bp., 
1935. Klny. a IV. ker. községi Eötvös József Reáliskola 1934/35. évi Értesítőjé-
ből.). Ám kulturális érdeklődése időről időre az „élő” irodalom közelébe vit-
te. Így például 1922 és 1927 közt alkalmilag írt a Nyugatba (az alábbi levelek 
is erre vonatkoznak), 1923 elején Babitscsal, Schöpflinnel, Kuncz Aladár-
ral és másokkal közös, sokrészes előadás-sorozatot tartott, s a húszas évek-
ben munkakapcsolatban állott Benedek Marcell-lel is. De tudjuk, alkalmi-
lag Hatvany Lajossal, sőt jeles földijével, Kosztolányi Dezsővel is érintkezés-
ben volt. Irodalomszociológiai szempontból éppen sajátos határhelyzete te-
szi érdekessé: „konzervatív” tanárember, aki nyitott a „másik” oldal, a mo-
dern kultúra fejleményei és szereplői iránt.

Osvát Ernő levelei, amelyek most magántulajdonból kerülnek közlésre, 
az alkalmi érintkezésnek e sávjába világítanak bele.

Ugyanakkor, Osvát és a Nyugat oldaláról nézve, e levelek érdekessége 
abban rejlik, hogy a szerkesztő Osvát műhelyébe, szerzőkkel való foglalko-
zásába engednek bepillantani. Osvát, ismeretes, keveset írt, munkatársait is 
többnyire élőszóban, személyes találkozások alkalmával instruálta. Így élet-
rajzának és szerkesztői gyakorlatának a legfőbb (ma is elemezhető) forrásai a 
levelei. A Nyugat hasábjai és a kortársak emlékezései mellett igazában csak 
e máig szétszórt levelezés összegyűjtése és egységes időrendben való közre-
adása teremtheti meg tevékenysége mélyebb elemzésének lehetőségét.

Az a figyelem például, amelyet – a most közlésre kerülő levelek tanú-
sága szerint – egy rövid cikk egyetlen mondatának megfogalmazására fordí-
tott, szimptomatikus. S fölvillant valamit abból a szövegértelmező gyakor-
latból, amely – ezek szerint – a szerkesztő Osvát sajátja volt, s amely szinte 
szerzői társzerzőjévé tette.

1
                                                                                     Budapest, 1922 Május 9.
Igen Tisztelt Uram, – czikke elküldésével nagyon megörvendeztetett: 

már nehezen vártuk, csak sürgetni nem akartuk. Minthogy a sirnál mon-
dott búcsúztatókat is közölni akarjuk és már csak az Öné hiányzik, kérjük, 
ha lehet, még ma (2 óraig), de legkésőbb holnap délelőtt azt is legyen szíves 
elküldeni. Köszönettel

                                               tisztelő hive
                                                          Osvát Ernő

      Autográf tintaírás, a Nyugat fejléces levélpapírján. A keltezés eleje 
(Budapest, 192) a levélpapír nyomtatott része. A borítékon (amely ugyancsak 
a Nyugat előnyomtatott, hivatalos borítékja) a címzés ez: Nagyságos / Dr Le-
hel István tanár Úrnak.

      czikke: Megemlékezés Király Györgyről, a tanárról. Nyugat, 1922. 10. 
sz. – nehezen vártuk: a Nyugat ekkor Király-számot készült kiadni, s ebben a 
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közvetlen munkatárs megemlékezésének is helye volt. – a sirnál mondott bú-
csúztatókat: mint kolléga, Lehel István is Király György egyik búcsúztatója 
volt. A Nyugatban azonban csak egy írással szerepelt (búcsúztatója lényegét 
nyilván beledolgozta cikkébe). -- még ma (2 óráig): ebből az utalásból követ-
keztetve Osvát 9-én reggel írta levelét (amelyet egyébként küldönc kézbesí-
tett). A hónap közepi megjelenési időpont sürgette.

2
                                                                                   Budapest, 1922 Május 10.
Igen Tisztelt Uram, – czikke, melynek természetesen a főrészben van a 

helye, még nincs kiszedve. Levonatot pénteken délben 12–1 közt küldhet-
nénk, de szivesebben vennők, ha Ön küldene érte hozzánk akkor. Már az 
este én akartam ajánlani, hogy levonatban mégegyszer nézze át a czikkét; 
én azt gondolom, kifogástalan igy, – de megvallom, az első mondatától, en-
nek a mondatának: „Tehetséges ember volt s mégis jó tanár” várható hatásá-
tól mégis féltem Önt: ez a mondat, melynek a későbbiekben teljesen tisztázó-
dik az ártatlansága, kiabál a [olvashatatlan – beszúrt – szó] a conferentia, a 
fegyelmi, a ministerium után; jól tudom, mit veszitene destructiv szépségé-
ből és szállóige-villogásából, de mindenképen védettebb, vértezettebb s ta-
lán tisztább is lenne így: Tehetséges ember volt és „mégis” jó tanár.

      Beszédét ugy említjük meg, mint kivánta: a tanítványok nevében 
nem tudom ki beszélt, kérem a nevét.

Ugye fog egyszer a Felejthetetlen Mesterről is írni? S talán az ujabb Pe-
tőfi-irodalomról is?..

        Szives üdvözlettel
                                                                                                Osvát Ernő

       Autográf tintaírás, a Nyugat fejléces levélpapírján. A keltezés eleje 
(Budapest, 192) nyomtatott.  A borítékon, amely szintén a Nyugat előnyomta-
tott borítékja, a címzés ez: Nagyságos / Dr Lehel István tanár Urnak / Belvá-
rosi Főreáliskola / Reáltanoda u 7.

       czikke: ld. az előző levél jegyzetét. – a főrészben van a helye: Le-
hel írása a szám második cikke, közvetlenül Babits esszéje után követke-
zik. – pénteken délben: május 12-én. – az este én akartam ajánlani: ezek sze-
rint 9-én este Osvát és Lehel személyesen is találkoztak. – mégegyszer nézze 
át a czikkét: az egész történet ekörül forog. Szerző és szerkesztő egyaránt bi-
zonytalan volt az első mondat közölhetőségében. – ennek a mondatának: az 
Osvát idézte mondat végül így jelent meg a Nyugatban: „Tehetséges ember 
volt és jó tanár.” – várható hatásától mégis féltem Önt: a mondat, Osvát idézte 
első változatában erős indirekt kritika van a tanári pályán elhelyezkedőkkel 
szemben. Igazsága azonban, sajnos, aligha vonható kétségbe. Lehel a végle-
ges változatban ezt a kritikát, óvatosságból, ’elmaszatolta’. – conferentia: itt 
valószínűleg fegyelmi vizsgálat értelemben.– Beszédét: ti. amit Király teme-
tésén mondott el. – ki beszélt: a Nyugat híradása szerint a volt tanítványok 
nevében Pál László búcsúzott Király Györgytől. (Ezt az információt nyilván 
Lehel adta meg.) – a Felejthetetlen Mesterről: Riedl Frigyesről (Osvát itt Le-
hel cikkéből idéz, az ő fordulatát ismétli meg). Lehel végül nem írt Riedlről 
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a Nyugatban. – az újabb Petőfi-irodalomról: Lehel erről sem írt a Nyugatba. 
(Osvát itt alighanem Horváth János monográfiájára gondolt.)

3
                                                                                     Budapest, 1922 Május 12
Igen Tisztelt Uram, – átirása, mely lemond mondata vakmerő hangzá-

sáról, de fenntartja, amit állitott, valóban férfiasabb correctúra a képmutató 
idézőjelnél. De azért, ha tudnám hinni, hogy baja nem lehet belőle, az első 
fogalmazást választanám, melynek a tövise: a ,mégis’ a gerince is. Czikkei 
elküldésével örömöt szerezne nekem, már jelzésükkel is megörvendeztetett.

      Kérem, hogy mindjárt nézze át a levonatot s még délben (2-ig) legyen 
szives visszaküldeni.

          Szives üdvözlettel
                                                                                                           Osvát Ernő

         Autográf tintaírás, a Nyugat fejléces levélpapírján. A keltezés eleje 
(Budapest, 192) nyomtatott. A borítékon, amely a Nyugat előnyomtatott bo-
rítékja, a címzés ez:  Nagyságos / Dr Lehel István tanár Úrnak / Belvárosi Fő-
reáliskola

          átirása: az első, problémás mondat végül nem eredeti megfogal-
mazásában, nem is az Osvát javasolta „idézőjeles” verzióban jelent meg, a 
szerző a „mégis” szót egyszerűen elhagyta. – férfiasabb correctúra: itt egy-
szerűen szöveghelyesbítés, átírás. – baja nem lehet belőle: valószínű, hogy 
ezzel Osvát csak megerősítette szerzője óvatosságát. – Czikkei elküldésével: 
nem tudjuk, mely cikkekről van szó. A Kertész Manó könyvéről írott „figye-
lő” (Nyugat, 1922. 23. sz.) valószínűleg közöttük lehetett. Más írása 1922-ben 
nem jelent meg a Nyugatban. Az együttműködés azonban nem szakadt meg, 
a következő évben Lehelnek három írása is megjelent a lapban (többek kö-
zött Hoffmann Mária Riedl-könyvéről is).

4
                                                                                            Budapest, 1927. I/20.
       Kedves tisztelt Uram!
      Múltkori levele után vártam, hogy majd találkozunk s ha úgy tet-

szik, elbeszélgethetünk mindarról, amit abban érintett. Ami a felajánlott 
cikket illeti, sajnos le kell róla mondanunk: arról a könyvről a mostani szá-
munkban jelent meg bírálatunk. Ha előbb szól, szívesen tartottuk volna fenn 
Önnek ezt a feladatot. Mi másról írna? 

      Üdvözlettel híve
                                                                       Osvát Ernő

      Gépelt levél, autográf tintaírású aláírással, a Nyugat fejléces levélpa-
pírján. A keltezés eleje (Budapest, 192…) itt is nyomtatott.

      Múltkori levele: nem maradt fönn. – Ami a felajánlott cikket illeti: 
nem tudjuk, miről akart írni Lehel. Ezt követően már nem jelent meg írása 
a Nyugatban. – bírálatunk: a Nyugat 2. számában megjelent irodalmi figye-
lők közül esetleg Harsányi Zsoltnak Hatvany Lajos Urak és emberek című re-
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gényéről írott kritikája jöhet szóba. (Lehel jó kapcsolatban volt Hatvanyval.) 
Esetleg, francia tárgya révén, Szini Gyulának Szúdy Elemér könyvéről írott 
figyelője vehető gyanúba. 

Nicolae Bălcescu - Brassai, évzáró ünnepség, 1985
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Sörgyár, Kolozsvár, 1967-1973
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Rendszerváltás – 1989
D  C

 Az 1989-es romániai forradalom eseményeiről jelent meg könyv a 
Nemzeti Kisebbségkutató Intézet égisze alatt, amely betekintést kíván adni 
a romániai magyar kisebbségek által lakott települések eseménytörténeté-
be. A kötet sajátossága, hogy első ízben igyekszik a magyarság szempontjá-
ból vizsgálni a forradalmi eseményeket, bemutatva mikroszinten az önszer-
veződés különböző formáit.  

Az erre vonatkozó kutatások 2010-től indultak el Bárdi Nándor kezde-
ményezésére, amelynek nyomán 16 erdélyi városnak készítették el a doku-
mentációját, kronológiáját 1989 decembere és 1990 májusa között. Az esemé-
nyek megértését segítette az időközben elvégzett 82 egységes tematikájú in-
terjú, amelyek a kolozsvári Kisebbségkutató Intézet Dokumentációs Tárában 
elérhetők az érdeklődők számára. Szerzőknek helyi szakembereket kértek 

Rezumat (Schimbare de regim - 1989)
Rezumatul cărții: Bárdi Nándor, Gidó Attila, Novák Csaba Zoltán (ed.): Együtt és külön. Az 

erdélyi magyarok önszerveződése (1989–1990) [Împreună și separat. Autoorganizarea maghiarilor 
din Transilvania (1989–1990)]. Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár, 2014.

Cuvinte cheie maghiari, autoorganizare, Transilvania, 1989

Abstract (Regime changing - 1989)
The review of the book
Bárdi Nándor, Gidó Attila, Novák Csaba Zoltán (ed.): Együtt és külön. Az erdélyi magyarok 

önszerveződése (1989–1990) [Together and separately. The self-organization of Hungarians in 
Transylvania (1989–1990)]. Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár, 2014.  
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fel, akik az adott településen élnek, így könnyebben vizsgálhatták az esemé-
nyeket, interjúkat készíthettek a fordulat évében tevékenykedő szereplőkkel.

A könyv 12 esettanulmányt foglal magában, és egyben 12 helyszínt 
(Temesvár, Arad, Nagyvárad, Szatmárnémeti, Máramarossziget, Kolozsvár, 
Marosvásárhely, Csíkszereda, Székelyudvarhely, Gyergyószentmiklós, Sep-
siszentgyörgy, Kézdivásárhely) mutat be közel 400 oldalon.

Szerkezeti szempontból hasonlóan épülnek fel a tanulmányok, amelyek 
végigkövetik az adott települések magyar lakosságának 1989 előtti helyzetét, 
az értelmiségi körök kapcsolatrendszerét, a magyar és román vezetők viszo-
nyát, a forradalmi események időrendi menetét, a hadsereg, milícia szerep-
vállalását, a Nemzeti Megmentési Front, majd az RMDSZ megalakulását, te-
vékenységét, a kisebbségi oktatás kérdését, a március 15-e megünneplését,  
a román–magyar konfliktusok kialakulását, a segélycsomagok osztását egé-
szen a 1990. májusi szabad választásokig. A szerkesztők felhívták a figyel-
met arra, hogy külön kell választani azokat a városokat, ahol abszolút több-
ségben magyarok laktak, azoktól, ahol hasonló volt az etnikai arány a romá-
nokkal, és legvégül a számarányukban jóval kisebb magyarok lakta telepü-
léseket. 

 Bevallásuk szerint: „Magyar kisebbségtörténeti szempontból a kötet 
legfontosabb hozadéka, hogy a sokféle léptékű emlékezés ellenére világo-
san kibontakozik, a helyi társadalom szintjén (az épp nemzetiségpolitikai 
okokból leváltott vagy még regnáló magyar) vállalatvezetők, irányító pozíci-
óba lévő mérnökök, tanárok voltak az önszerveződés hangadó vezetői. De et-
től elválaszthatatlan az a Domokos Gézához kapcsolódó értelmiségi (újság-
írókból, tanárokból, közművelődési szakemberekből, kultúrmunkásokból 
stb. álló) kapcsolathálózat, amely az egyházakon kívül (ahol azonban nem 
voltak világosak a bizalmi viszonyok) egyedül bírt országos lefedettséggel.”

 A székelyföldi könyvbemutatók alkalmából többször is felmerült a ku-
tatások kibővítésének igénye, a mélyfúrásszerű vizsgálódások elvégzése. A 
szerkesztők bevallásuk szerint kiindulópontnak szánták a tanulmányköte-
tet, és a közeljövőben műhelybeszélgetések szervezésével igyekeznek az ed-
digieket kiegészíteni. Meglátásunk szerint a kötet román nyelvre való fordí-
tása szervesen kiegészítené az 1989-es romániai rendszerváltás történeti is-
mereteit, ugyanakkor lehetővé tenné a románok számára, hogy betekintés 
nyerjenek a magyarság szerepvállalásaiba, önszerveződéseibe.  

Bárdi Nándor, Gidó Attila, Novák Csaba Zoltán (szerk.): Együtt és külön. 
Az erdélyi magyarok önszerveződése (1989–1990). Nemzeti Kisebbségkutató 
Intézet, Kolozsvár, 2014.       
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Elromlott munkagép
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Szerkesztési alapelvek

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

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

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

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

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

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

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

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

– idézőjelek: „” 

A szakirodalomra való hivatkozás módjai

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

– internetes források esetén feltüntetjük a letöltés dátumát is.

Szakirodalom/könyvészet szerkesztése

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

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

– amennyiben egy szerzőnek egy évben több munkája jelent meg, ezeket 
az évszám után tett kisbetűkkel különböztessük meg a hivatkozásokban és a 
bibliográfiában.
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ME.dok • 2016/1

114

 Contents
ME.PHOTOGRAPHY  4 

AULA

 Zoltán Tibori Szabó: The photographic archive of Minerva 
    Cultural Association, Cluj   5

CONFERENCE

 NORMATIVE DILEMMAS

 Klára Bakó Rozália: Cyber harassment and the public agenda  11

 Magdolna Vallasek: Legal aspects of the practice of jurnalism   21

 AUDIOVISUAL MEDIA

 Katalin Simonffy: Teaching journalism television  31

 Éva Nagy: The communicativity of the text in the Hungarian
     audio-visual media from Romania  45

 COMMUNICATIVE PRACTICES AND MEMORY

 Dorottya Újvári: Amateurs and photography movements in 
      Klausenburg   57

ME.DIARIUM

 E. Rózsa Széman: The recital choirs of the workers in the socialism   71

 József Szayly: From Petőfi radio chanel to the Petőfi Tv program  89

ME.DOCUMENTS

 András Lengyel (ed.): Four letters from Ernő Osvát  103

REVIEWS

 Csanád Demeter: Regime changing - 1989  109

Szerkesztési alapelvek   112

CONTENTS   114

CONŢINUT   115



115

 Conţinut
ME.FOTOGRAFIE  4 

AULA

 Zoltán Tibori Szabó: Arhiva fotografică a Asociaţiei Culturale 
      Minerva, Cluj   5

CONFERINŢĂ

 DILEME NORMATIVE

 Klára Bakó Rozália: Hărţuirea în mediul online şi agenda publică  11

 Magdolna Vallasek: Aspecte legale ale practicii jurnalismului   21

 AUDIOVISUAL MEDIA

 Katalin Simonffy: Predarea jurnalismului televizat  31

 Éva Nagy: Comunicativitatea textului în mass-media audio-vizuală 
maghiară din România  45

 PRACTICI DE COMUNICARE ŞI MEMORIE

 Dorottya Újvári: Amatori şi mişcări ale fotografilor din 
       Cluj-Napoca  57

ME.DIARIUM 

 E. Rózsa Széman: Recitaluri ale corurilor muncitoreşti în socialism   71

 József Szayly: De la postul de radio Petőfi la programul Petőfi TV  89

ME.DOCUMENTE

 András Lengyel (ed.): Patru scrisori ale lui Ernő Osvát  103

RECENZII

 Csanád Demeter: Schimbare de regim - 1989  109

Szerkesztési alapelvek   112

CONTENTS   114

CONŢINUT   115



ME.dok • 2016/1

116

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

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

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

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

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

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

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



MÉDIA–TÖRTÉNET–KOMMUNIKÁCIÓ
MEDIA–ISTORIA PRESEI–COMUNICARE
MEDIA–HISTORY–COMMUNICATION 

ME.dok[ [

ISSN 1842  2438 

ÁRA: 3 LEJ

Tibori Szabó Zoltán:
A kolozsvári Minerva sajtófotó
archívuma

[5]

Szayly József:
A Petőfi rádiótól a Petőfi tévéig

89][

][11
Bakó Rozália Klára:
Kiberzaklatás a közbeszédben

Kiadja a Kolozsvári
Kommunikáció- és Médiakutató Intézet

XI. évfolyam, 1. szám
6/1201

Simonffy Katalin:
A televíziós újságírás oktatása

31][




