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A bizottság elnöke:
Dr. Keszeg Vilmos egyetemi tanár (BBTE)
Az értekezés opponensei:

Dr. Borsos Balázs tudományos tanácsadó (MTA BTK Néprajztudományi In-
tézet, Budapest)

Dr.  tefan Dorel Găină, egyetemi tanár (Képzőművészeti és Formatervezé-
si Egyetem, Kolozsvár) 

Dr. Pál Judit egyetemi tanár (BBTE)

1. Elöljáróban csak annyit, hogy Csibi László egyike annak a 40 doktoran-
duszomnak, akik a Hungarológiai Doktori Iskola keretében 2005 után készültek 
fel tudományos pályájukra, az utóbbi időben a kommunikáció- és médiatudomá-
nyi szakon működő tanártársaim hathatós közreműködésével. Három megjegy-
zést kell fűznöm máris ehhez a kijelentéshez. 1) Valamennyi doktoranduszom 
közül Csibi felvétele körül volt a legtöbb bizonytalanság. Ami összefüggött vá-
ratlanul bekövetkezett nyugdíjazásommal. 2) Egyetlen más alkalommal sem vált 
annyira kulturális közüggyé egy doktori hely megszerzése az időközben egyéb-
ként is leszűkített minisztériumi keretből, mint épp Csibi esetében. Holott doku-
mentum  lmjei 2012-ben, 2013-ban és 2014-ben sorra nyerték el a hazai és külho-
ni  lmszemlék díjait, a vetítések révén pedig széles körben ismertté vált a  atal 
rendező, operatőr és vágó neve (gondolok A kastély árnyékában meg a Kós Kár-
oly-  lm feltűnő sikerére). 3) De egy sikeres  lmesnek miért kell/kellene a tudo-
mányos kutatásban is jártasságot szereznie? Ez a dokumentum  lm sajátossága-
iból, műfaji követelményeiből adódik. A mélyrétegekig hatoló forrásfeltárás nél-
kül nincs dokumentáris hitelesség. Ahogy a szociográ  ában sincs. A nálunk vég-
zett Felméri Cecília, Lakatos Róbert vagy Tárkányi János pályakezdése sem hagy 
kétséget afelől: a dokumentum  lmes tapasztalatok a művész  lm-alkotásban is 
kamatoztathatóak. A genius loci szelleme engem most arra is kötelez, hogy el-
mondjam: Xantus Gáborral ezen a karon hoztuk létre egyetemünk első didakti-
kai tévéstúdióját. Ebből nőtt ki 2008-ban a BBTE Színház- és Filmművészeti Ka-
rának egyik alappillére, illetve a Sapientia EMTE  lmművészeti és fotóművésze-
ti képzése.

Ez is egyik szép példája lehet az erdélyi magyar egyetemépítésnek. 
 Ezek után hadd mondjam el, hogy Csibi László az említett Színház- és 

Filmművészeti Karon végzett 2012-ben a fotó–  lm–média szakon, mesteri dip-
lomáját is ugyanott szerezte, a Multimedián. 2015-től óraadó tanár az újságírói 
tanszéken, 2017-től a BBTE  lmművészeti szakán. Nálunk a TV-műhelygyakor-
latok vezetése, illetve a televíziós újságírás követelményeinek a tudatosítása há-
rult rá. A  lmművészeti és média szakon Az audiovizuális felszerelések haszná-
lata, illetve azoknak a műhelygyakorlatoknak a vezetése, amelyek megelőzik az 
audioviziuális produkciók létrehozását. 2013 óta az országos sugárzású Digi 24 
televízió kolozsvári stúdiójának vágója és hangmérnöke. 
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2. Négy esztendővel ezelőtt örömmel fogadtam Csibi László jelentkezését és 
témaválasztását. Kutatási tervét egyedinek, megfontoltnak, monogra  kus és in-
terdiszciplináris ígéretűnek tartottam. Akkoriban az erdélyi történelmi családok 
múltjának felidézése iránt egyre nagyobb érdeklődés mutatkozott; a történel-
münkből kiiktatottak leszármazottai – miután nagy nehézségek közepette visz-
szaszerezték kastélyukat, kúriájukat, udvarházukat – azon fáradoztak, hogy köz-
hasznúvá tegyék azokat, ami kiváltotta kortársaink rokonszenvét és szolidaritá-
sát. De más a helyzet akkor, amikor ezt az együttérzést nem táplálja az élő emlé-
kezet. Doktoranduszunknak másfél század történelmi mélységéből kellett vissza-
hoznia gróf Teleki Samut a mai köztudatba: expedíciós naplói, fényképei, a róla 
szóló feljegyzések és újságcikkek segítségével. 

Néhai professzorom, Jancsó Elemér – Párizsból visszatérve – mondotta volt 
1968 nyarán a Kuncz Aladár francia internáltságának nyomkeresésére készülődő 
Lőrinczi László bukaresti műfordítónak, a három kiadást megért Utazás a Feke-
te kolostorhoz szerzőjének: „Aki egyetlen új adatot hoz felszínre, tett valamit a  -
lológiáért...”. Ha így szemlélődünk, nyomban kiderül, hogy a dokumentum  lmes 
Csibi László vérbeli  lológussá képezte magát, miközben összegyűjtötte a Teleki 
Samuval kapcsolatos írott forrásokat: áttekintette a korabeli sajtót, számba vette 
a vonatkozó levéltári iratokat, kézbe vette naplóit, felkutatta az elmúlt századok-
ban megjelent tudományos közleményeket, különös tekintettel a Teleki Samu ál-
tal vezetett afrikai expedíció nemzetközi visszhangjára, illetve annak írásos em-
lékeire és képi hagyatékára.

Az én hetven fölötti nemzedékem a fotóriporter Erdélyi Lajos jóvoltából 
értesült Teleki afrikai felfedezőútjáról, a Kriterionnál 1977-ben megjelent Tele-
ki Samu Afrikában című kötetből. A marosvásárhelyi képes folyóiratnál (a Művé-
szet utódjánál) dolgozó szerzőnek tudomására jutott, hogy a második világhábo-
rú végnapjaiban feldúlt sáromberki Teleki-kastélyból összegyűjtött dokumentu-
mok az államosítást követően az Állami Levéltár kolozsvári  ókjának pincerak-
tárába kerültek. Erdélyi búvárkodásai révén kerültek napfényre az afrikai utat ta-
núsító fényképek, és az ő fotóművészeti jártassága révén járták be a világot. Itt 
kapcsolódott be a kutatási láncba Csibi László. Hogy a továbbiakban ugyancsak 
nagy segítségére legyen Borsos Balázs professzor, akinek nevéhez fűződik az el-
múlt időszak legalaposabb és legeredményesebb kutatása, ami a Teleki-expedíció 
kapcsán napvilágot látott. 

Doktoranduszunk jól startolt. A nyomjelek „olvasása” közben ugyanis 
kiderítette, hogy a felfedezőútról származó 64 reprezentatív fotó csak kis szelete 
a 7 mappában található 712 fényképnek, rajznak és illusztrációnak. A szakirodal-
mat tanulmányozva felismerte, hogy a Teleki család dokumentumaival érdemben 
nem foglalkoztak. Sajtótörténészként kiemelendőnek tartom, hogy a hírlapokban 
fellelhető írások vizsgálatát kiterjesztette a gróf egész élettörténetére – főleg a ko-
lozsvári és a marosvásárhelyi napilapokra helyezve a hangsúlyt. Miközben újabb 
forrásokat is bevont a kutatásba. Ennek köszönhetően sikerült megtalálnia és szó-
ra bírnia Teleki Samu örökösének, Teleki Károlynak a lányát is. A forráskutatá sok 
bővítése során egy 27 füzetből álló napló került a látókörébe, amelynek szerzője 
nem más, mint Teleki Samu útitársa, Ludwig von Höhnel. A német nyelven írt, 
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több, mint ezer oldalas dokumentumok létezése eddig teljesen ismeretlen volt a 
tudományos világ előtt – feldolgozása a következő időszak feladatai közé tartozik. 

A szépíró Szabó Gyula a hetvenes évek végén, a nyolcvanasak elején még 
mélyebbre ereszkedett volt alá „az Idő kútjába”, mint mostanság Csibi László. A 
sátán labdái történelem  lozó  ai esszéinek III. kötetében a múlt újjáteremtésé-
nek mikéntjéről ezt az ars historicát hagyományozta ránk: „A történelmi igazság 
egy szemernyije többet ér, mint a valótlanság szóvirágaiból egy mázsa. A törté-
nelmi igazság természetesen nem azonos a tények mázsájával, de az igazságot té-
nyek hordozzák, mint a szőlőszemek a bor erejét, s a színigazságot azokból lehet 
kisajtolni/átszűrni, mert az, hogy ki milyen hírt kedvelne, meg is költi, csak vízzel 
való miskárolás. A történelmi igazság miskárolása azonban bűn, noha nem bün-
teti törvénybeli artikulus”. 

A releváns dokumentumok, mélyebb összefüggéseket megvilágító képkivá-
gatok nyelvén beszélő Csibi László művészi látásmódjától aligha állnak távol ezek 
az axiomatikus üzenetek. Annál is inkább, mivel dokumentum  lmjeivel olyan 
hazai és nemzetközi  lmfesztiválokon szerzett érdemeket (nívódíjakat), amelyek-
nek művészi és tényszemlélete csak megerősíthette a maga választotta irányok 
értékteremtő erővonalait. Gondoljunk csak legutóbbi, 2017-es Nussbaum 95736 
című  lmjére, amelyik Hollywoodban éppúgy dokumentum  lmes kitüntetést 
szerzett, mint a Lakiteleki Népfőiskolai Alapítványnál. A több, mint tízórás felvé-
telt úgy vágta össze ötvenperces  lmmé, hogy ennek minden percében érzékeltet-
hesse tanúságtevő ars historicáját.

Ebből arra következtetek, hogy a szenvedélyes kutatómunkával felszínre ho-
zott adatok hozadéka sem lesz más, mint Teleki Samu munkásságának „közelkép-
be” hozása: kritikai jegyzetapparátussal és bevezető tanulmánnyal ellátott szö-
veges dokumentumkötetben, fotókiállításokon, dokumentum  lmben. Más-más 
műfajban természetesen, olyanokban, amelyek visszahozhatatlan állapotot rög-
zítenek az utókor számára.

3. A Hungarológiai Doktori Iskola által javasolt és egyetemünk Doktori 
Intézete által elfogadott szabályozás szerint a disszertáció terjedelmének az 1/3 
arányhoz kell igazodnia. Vagyis: az elméleti-módszertani szakirodalom áttekin-
tése ne haladja meg az egyharmados terjedelmet, míg az önálló kutatások bemu-
tatása érje el a kétharmadot. A nagy terjedelmű anyag ellenére a szerző nem vált 
az aránytévesztés áldozatává. A 389 lapra rúgó dolgozatból 264-et tesz ki a törzs-
szöveg, amelyből 87 az elméleti-módszertani megközelítés és a történeti keret be-
mutatása. Az elméleti-módszertani tájékozódást, illetve magát a kutatási folya-
matot 195 könyvészeti tétel alapozza meg. A Függelék 109 lapja pompás ráadás. 
Ez tartalmazza a megtalált fényképek és dokumentumok leltárát.

4. Csibi László rendszeresen részt vett a Hungarológiai Doktori Iskola TDK-
in, a KAB Média- és Kommunikációs Szakbizottsága által szervezett konferen-
ciákon, a Kriza János Néprajzi Társaság néprajztörténeti rendezvényein, a BBTE 
Színház- és Televízió Karának tudományos ülésszakán. Meghívottja volt a iași-i 
Alexandru Ioan Cuza Tudományegyetem által szervezett nemzetközi konferen-
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ciának, valamint a Magyar Művészeti Akadémia Kós Károly-emlékkonferenciájá-
nak. Minthogy 9 előadásának szerkesztett szövege megjelent az említett fórumok 
kiadványaiban, illetve a három nemzetközi adatbázisban szereplő ME-dokban, 
kutatásainak eredményei széles sprektumban ismertté váltak. Ezúttal a disszertá-
ció témájához szorosan kapcsolódó munkáira szeretném felhívni a  gyelmet: „2 
évig élet és halál ura voltam.” Teleki Samu gróf kelet-afrikai útjának írásos hagya-
téka, Gróf Teleki Samu kelet-afrikai útjának képi és írásos hagyatéka, Gróf Teleki 
Samu indítékai afrikai expedíciójának szervezésében, Ismeretlen Teleki Samu-do-
kumentumok. 

Szuszámi Zsuzsanna: Képzőművészet és lapkultúra az 1968-as korszakvál-
tásban.

Művészeti útkeresések a romániai magyar sajtóban 1965–1975 között

 Irányítóbizottság: 
 Dr. Szabó Zsolt egyetemi docens
 Dr. Tibori Szabó Zoltán egyetemi docens
 Dr. Vallasek Júlia egyetemi docens

 Az értekezés nyilvános vitájára 2018. szeptember 21-én került sor.

A bizottság elnöke:
Dr. Egyed Emese egyetemi tanár (BBTE, Kolozsvár)

Az értekezés opponensei:
Dr. Angi István egyetemi tanár (Gheorghe Dima Zeneakadémia, 

Kolozsvár)
Dr. Bartos Jenő Mihály egyetemi tanár („G. Enescu” Művészeti 

Egyetem, Iași)
Dr. Papp Ágnes Klára egyetemi docens (Károli Gáspár Református 

Egyetem, Budapest)

1. Egy olyan időpontban zajlik ez a doktori védés, amelyik egybeesik az egye-
temi szintű magyar újságíróképzés negyedszázados évfordulójával. Doktorjelöl-
tünk ahhoz az áldozati nemzedékhez tartozik, amelyik 1993-ban kezdte meg ta-
nulmányait. Már a felvételi is botrányos körülmények között zajlott. P. Dombi Er-
zsébet, Egyed Emese, Magyari Tivadar kollégáim a megmondhatói: milyen erőfe-
szítések árán indulhatott be az újságírói szak magyar tagozata. A helyzetet nehe-
zítette, hogy fogalmunk sem volt arról: hol is kezdjük el a tanévet? A feltételeket 
nekünk, leendő oktatóknak kellett biztosítanunk. Hadd mondjam el most, hogy 
az időben egy budapesti konferencia alkalmával Entz Géza államtitkár úrnál ins-
tanciáztam, és az ő közbenjárásával előteremtett összeggel lehetett megvásárolni 



ME.dok • 2018/4

110

a Rákóczi út 52. szám alatti épületet a Spectator Alapítvány számára, ahol az ok-
tatást beindíthattuk. Bécsi barátaink szereztek asztalokat, székeket. A fuvar árát 
Szabó Zsolt tanár úr  zette ki.    tudja, miből.

Ennél is nehezebb ügy volt a minisztériumból leküldött tanrend fokozatos 
átalakítása, sajátos igényeink szerinti módosítása. Sajtótörténet például nem sze-
repelt a tanrendben. Holott a műfajismeret mellett ez is alaptantárgy az újságíró-
képzésben. Így hát intézménytörténet címen szerepeltettük pár évig az erdélyi 
sajtó történetét. Nemcsak a magyarét. A beszédtechnika oktatására Albert Júli-
át kértem fel, óradíját az Iskola Alapítvány segítségével tudtuk biztosítani. Örül-
tem, hogy a retorikát Egyed Emese tanárnő felvállalta, amiképpen azért is mód-
felett hálás vagyok neki, hogy doktori védések alkalmával eddig még mindig szá-
míthattunk a Professzorasszony segítségére. 

El kell mondanom, hogy az első években bizony lelkiismeret-furdalásom 
volt. Úgy véltem, hogy nem tudjuk olyan szintű képzésben részesíteni hallgató-
inkat, mint amilyent joggal megérdemelnének. Ezért találtam ki a kéthetes bu-
dapesti tanulmányutakat. Amelyekhez pályázásokkal szereztem meg a szükséges 
összegeket. Az más kérdés, hogy ezek az utak akkoriban kiváltották a gyanakvás-
ra hajlamos dékánom rosszallását és gáncsoskodásait. Szerencsére  atal román 
kollégiáim – köztük a mai polgármester – velem voltak szolidárisak.

Azt mondja Szuszámi Zsuzsa, hogy ők másként élték meg azokat az éve-
ket. Szerinte nem csak ismereteket nyújtottunk, a szakma elsajátítását is igyekez-
tünk élményükké avatni. Szabó Zsolt például eleven művelődéstörténettel dúsí-
tott Kolozsvár-sétáival. Magam most egy olyan rendhagyó szemináriumot sze-
retnék felidézni, amelyiknek Zsuzsa volt a főszereplője. Már egyetemi hallgató 
korában i  úsági rádióműsort szerkesztett; miután végzett, a Kolozsvári Rádiónál 
helyezkedett el. Egyik alkalommal jeleztem neki, hogy az elsőévesekkel meghall-
gatjuk/megbeszéljük az ő aznapi Napóra-műsorát. Nagy volt a diákjaim meglepe-
tése, amikor a műsor befejezése után taxiba ült, és megjelent közöttünk a piarista 
rendházban tartott rádiós műfajelméleti megbeszélésen. Egyébként ő a második 
doktoranduszunk – az első László Edit volt –, aki rádiós ismereteket nyújtott, il-
letve rádiós gyakorlatokat vezetett tanszékünkön.

Ahogy most visszagondolok rá, a kezdeti években egy kétórás előadásra két 
napig készültem. Most egy húszperces előadáshoz három hónapra van szüksé-
gem. Szuszámi Zsuzsának egy húszperces bemutatóhoz hat-hét esztendőre. 

És ez így van a rendjén. 

2. Azt szoktam mondani, hogy egy újságíróból bármi lehet, ha idejekorán 
felhagy a hírlapírással. Szuszámi Zsuzsa nem hagyott fel a rádiózással, sőt maga 
a rádiózás vezette el a művészettörténeti kutatásokhoz. Amikor olyan szerkesztő-
ségi megbízatást kapott, ami képzőművészeti, illetve művészettörténeti jellegű is-
mereteket igényelt tőle, nyomban beiratkozott a BBTE művészettörténeti szaká-
ra. Szakmai önéletrajzából az derül ki, hogy 2008 és 2012 között megnőtt szemé-
lyi bibliográ  ájában a képzőművészeti rádiós portrék részaránya. Öröm volt szá-
momra, amikor képzőművészet és lapkultúra témával jelentkezett doktoranduszi 
felvételire.
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És ezt részletesebben is indokolni szeretném.
Azt a korszakot, amelyet Szuszámi vizsgál, egyetemi hallgatóként, illetve pá-

lyakezdő újságíróként éltem át. Gheorghe Gheorghiu-Dej halálától Ceaușescu 
második „kulturális forradalmáig” a szellemi folytonosság újjáteremtéséről tudó-
síthattam, a kóruskultúra újjászületéséről éppúgy, mint a képzőművészeti kultúra 
értékteremtéséről, leginkább falusi galériák létrehozásáról. Nagyzerindi látogatá-
sa során Angi professzor a vizuális kultúra otthonteremtésének szükségességéről 
beszélt. Előreszaladtunk volna az időben? Az késztetett cselekvésre, hogy tudtuk, 
mennyire lépéshátrányban vagyunk az európai szinthez képest. Más kérdés, hogy 
a Szekuritáté meghurcolta a zerindi képtárteremtőket. De az általuk épített galé-
ria ma is működik, Banner Zoltán, az Utunk hajdani művészeti rovatának vezető-
je tudomásom szerint háromszor tartott előadást 1990 óta benne.

Ezt már csak azért is illett szóba hoznom, mert Szuszámi dolgozatában az 
Utunk művészi sokarcúsága, műfaji és tematikai sokszínűsége a legnagyobb terje-
delmű. Abban az időben Betűpiramis címmel lapszemlesorozatom volt az irodal-
mi hetilapban. Az erdélyi magyar lapkultúra munkamegosztásának előmozdítá-
sa volt a célkitűzésem. Ez ugyan nem valósult meg, de a háttéregyeztetések révén 
ez a feladatelosztás mégis érvényesült. Szuszámi Zsuzsa megtalálta azt a fogalmi 
hálót, amelyikkel nyilvánvalóvá tehette a vizsgált korszak művészeti paradigma-
váltását, és annak meghatározó fórumait.

A Ceaușescu-korszak kezdetén művészettörténeti szempontból még uralko-
dó volt ugyan a szocreál mint kívánalom, de már lazított formában. (Ahhoz vi-
szonyítva korjellemző ez persze, hogy az ötvenes évek elején a Képzőművészeti 
Főiskola könyvtárából például kivonták a nyugati művészet albumait, köztük az 
impresszionistákról szóló műveket is.) Erre a periódusra esik az  56-os föllépésü-
kért bezárt főiskolai hallgatók (Balázs Imre, Páll Lajos, Tirnován Aristid és má-
sok) kiszabadulása, majd „sötét tónusú” újraindulása. Ez az a korszak, amikor 
még napirenden voltak a kizsűrizések. A kolozsvári festők közül alighanem Fülöp 
Antal Andort mellőzték a legtöbbször. (Nem is kapott nyugdíjat.) 

2. Opponens kollégáim dolga, hogy részletesen kifejtsék szakvéleményüket 
a nyilvános vitára ajánlott értekezésről. Magam ezúttal csak néhány összefüggés-
re szerettem volna rávilágítani, amelyeket egyébként bőven kifejtettem referátu-
mom román változatában. 

Első megjegyzésem: egészen más dolog átélni egy korszakot, és abban eset-
leg tevőleges szerepet is vállalni. Az objektív megítéléshez szükséges a történel-
mi távlat.

Második megjegyzésem: a paradigmaváltást történelmi folyamatok előzik 
meg. Szuszámi Zsuzsa könyvészetéből veszem a neveket. Bajor Andor, Banner 
Zoltán, Gazda József, Jánosházy György, Kántor Lajos, Németh Júlia, Tibori Sza-
bó Zoltán, Vécsi Nagy Zoltán voltak a műkritikusai és monográfusai annak a kor-
szaknak. A napilapokat, hetilapokat, folyóiratokat feldolgozó kutatók előtt egy-
részt egy művészettörténeti, másrészt egy sajtótörténeti korszak tárul fel. Amely-
nek vannak előzményei, de az utóélet fejleményeiről sem feledkezhetünk meg. 
Például arról, hogy a nyolcvanas évek második felében, a Ceaușescu-féle vész-
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korszak idején hány szellemi légszomjjal küszködő jelentős alkotónktól kellett 
megválnunk. Elég, ha csak a Korunk Galéria történetét áttekintjük. Ilyen nevek-
kel találkozunk: Bencsik János, Paulovics László, Balázs Imre, Szervátiusz Tibor, 
Bardócz Lajos, Árkossy István, Benczédi Ilona, Simon Sándor, Török Pál, Jovián 
György, Pusztai Péter, Damó István, Petkes József, Botár Edit, Kasza Imre... 

3. Szuszámi Zsuzsa az Utunk, a Korunk és az Igaz Szó képzőművészeti tár-
gyú írásainak a számbavételével az általa vizsgált korszak művészi útkereséseiről 
nyújt hiteles képet. A hivatkozott szerzők száma 52, akiknek 144 tanulmányára 
épül az elemzések elméleti/módszertani megalapozottsága. A tényfeltárást szer-
vesen kiegészítik azok beszélgetések, amelyeket a szerző az elemzett folyóiratok 
művészeti szerkesztőivel készített. Feltétlenül szükség volt ezekre, mert ilyenfor-
mán a korszak háttérvilágának szerkesztőségi viszonyairól, a cenzúrának kitett és 
az öncenzúrától sem mentes dimenzióiról is képet alkothatunk. Ezek a beszélge-
tések 21. századi szellemi önképünket is gazdagítják. 

Rácz Éva-Mária: A közszolgálati rádió átalakulása 1989 után 
Esettanulmány: a Kolozsvári Rádió

 Irányítóbizottság: 
 Dr. Vincze Hanna Orsolya egyetemi docens
 Dr. Vallasek Júlia egyetemi docens
 Dr. Győr  y Gábor egyetemi adjunktus

 Az értekezés nyilvános vitája: 2018. szeptember 24. 

A bizottság elnöke: Dr. Keszeg Vilmos egyetemi tanár (BBTE)
Az értekezés opponensei: 
Dr. Balázs Géza egyetemi tanár (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Buda-

pest) 
Dr. Rostás Zoltán egyetemi tanár (Bukaresti Egyetem) 
Dr. Vallasek Júlia-Réka egyetemi docens (BBTE) 

1. Én még a háromnyelvű erdélyi lapkultúra több mint két évszázados ha-
gyományai alapján kezdtem el tanítani az újságírás műfajait, illetve történetét. 
Ma már a sajtótörténet sem csak az írott sajtó históriája, hanem egy többcsator-
nás kommunikációs rendszeré, amelyben helyet kap a rádiózás, a televíziózás, az 
online újságírás; a hírportálok éppúgy, mint az irodalmi portálok. Ezért hát na-
gyon is komolyan kellett vennem  atal kartársaim jelzését: ma azt tanítjuk, ami-
ből tegnap felkészültünk, holott arra kellene képezni az újságíró és kommuniká-
ció szakos hallgatókat, amire esetleg öt esztendő múlva szükségük lehet.

 Meggyőződésem ugyanakkor, hogy a jelenlegi multimédiás értékválság el-
lenére nem tűnik el sem a lapkultúra, sem az elektronikus sajtó, hanem eszköz-
rendszerének radikális megváltozásával funkcionálisan is átalakul. Mindezt arra 
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alapozom, hogy a romániai magyarság eddig háromszori kisebbségi helyzetében 
(1918, 1944, 1989) mindig életmeghosszabbítónak bizonyult a jótékony szemlé-
let- és funkcióváltás, a műszaki fejlődés biztosította és a közösségi igényeket arti-
kuláló diverzi  káció. Az új szükségleteknek megfelelően Erdélyben ma is indul-
nak új lapok; beszédes példaként most csak a Nőileg című magazint emelném ki. 
Kitalálója, alapító-főszerkesztője semmit nem árult el ez irányú terveiből, amikor 
nálam doktorált. A százezres példányszámú Családi Tükör 1990 nemcsak a pa-
pírárak drasztikus emelése s a színes nyomás költségei miatt szűnt meg, hanem a 
lapkultúra-menedzselés teljes hiánya okán is. Az erdélyi lányokat és asszonyokat 
megszólító Nőileg  atal szerkesztői – akik közül többen kommunikáció és mé-
dia szakot végeztek – rátermettségüknek köszönhetően sikeresek, másrészt azért, 
mert értenek a lapmenedzseléshez.

 Az elmúlt években a fél évszázados múltú kolozsvári meg marosvásárhelyi 
rádióstúdiók jövőjén töprengtünk. Arra a következtetésre jutottunk, hogy a rá-
diózás és televíziózás is rákényszerül a stratégiai „lépésváltásra”. A  atal rádió-
szerkesztők – közülük többen egykori tanítványaink – ma már számolnak azzal: 
meglehet, hogy a hallgatók következő generációi chip-szerű, apró kis rádióvevők-
kel fognak cirkálni.

 2. Amikor doktoranduszaimmal 2006-ban életre keltettük a Medea Egye-
sületet, és útjára indítottuk a ME.dok című médiatudományi szakfolyóiratot, 
némelyekben ott munkált a kétely: mit akarunk, hiszen a Budapesten megje-
lent Magyar Média sem élte túl a három évet. A tízéves évfordulón Újvári Má-
ria főkönyvtárosunk 57 szerzőnk több, mint félezer tanulmányának készítette el 
az annotált bibliográ  áját. Később azt is számba vette, hogy az időközben három-
ezer könyvtári egységre gyarapított szakkönyvtárunk hány szakdolgozatot, hány 
mesteris, hány doktori értekezést tárol. Az írott sajtó (sajtótörténet   műfajisme-
ret) kezdeti túlsúlya kétségtelen, de 2000 után megszaporodtak azok a szakdolgo-
zatok is, amelyek a kommunikációs rendszer más ágazatainak rendszergazdagí-
tó hatásairól tanúskodnak: rádiózás, televíziózás, fotó, dokumentum  lm, online 
média. Mindez 2016-től elérhetővé válr a honlapunkon. Az igazi áttörést azon-
ban a az idei év hozta el, amikor megvalósult a szerkesztők régi álma: a ME.dok 
három nemzetközi folyóirat-adatbázisba (Central and Eastern European Online 
Library, ErihPlus, Index Copernicus) került be, ami jelentősen megnövelte tudo-
mányos presztízsét és láthatóságát. 

 Az első rádiós dolgozatok értelemszerűen a Magyar Rádió megszületésé-
nek történetével foglalkoztak, Zsugán-Gedeon Gyula doktoranduszok jóvoltá-
ból. Amikor László Edit rádiós kollégánk elkezdte doktori tanulmányait, előtér-
be kerültek a regionális rádiók közszolgálati kérdései, műfaji sajátosságai (a rádió-
hírektől a hangzó – szociográ  ai velleitású – faluriportokig). A közszolgálatiság 
vizsgálata még inkább előtérbe került a kereskedelmi adók számának gyarapodá-
sával. Felértékelődött a helyi rádiók működésének, szerepfelfogásának a vizsgá-
lata. A Székelyföldön megengedett lehet a különböző pártállású helyi rádiók mű-
ködése (nem egy esetben polgármestert buktattak, vagy juttattak döntési helyzet-
be), a szórványvidékeken az ilyesmi megengedhetetlen. 
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 Dolgozatok sora született a közszolgálati, illetve a kereskedelmi adók funk-
cióvizsgálatáról a székelyföldi városokban, illetve a szórványban és Partiumban. 
Az internetes rádiózás megjelenésével az egész kérdéskör újszerű megvilágítást 
igényelt. Ezzel az igénnyel látott munkához Rácz Éva, amikor a Kolozsvári Rádió 
1989 utáni funkcionális változásainak vizsgálatát célul tűzte.. 

2. A disszertáció szerzője tanítványunk volt mind az alapképzés, mind a 
mesterképzés idején. A rádiózással járó mikrofonláz leközdésének „alapfogásai-
val” már az egyetemi felvételi előtt megismerkedett Szatmárnémetiben, ám egye-
temi hallgatóként előbb – jó érzékkel – az írott sajtó „műhelytitkaival” igyeke-
zett megismerkedni, mégpedig az életkorához közelálló Campus című diáklap-
nál. Ahol felszabadult az egyénisége, megnyilvánulhatott a kreativitása. Ami to-
vábbi lendületet adott a Kolozsvári Rádiónál végzett munkájához. Nem véletlen, 
hogy sajtós és rádiós tapasztalatai birtokában egy időre sajtószóvivői szerepre vá-
lasztották ki az egyik bukaresti magyar államtitkárhoz. Hogy utána visszakerült 
a Kolozsvári Rádióhoz, annak tanszékünk is hasznát vette, merthogy Győr  y 
Gáborék ismét rádiós gyakorlatokkal és szemináriumokkal látták el. 

Az az újságíró-oktatás számára is megtiszteltetést jelent, hogy szakmai szer-
vezetünk igazgatótanácsa a Romániai Magyar Újságírók Egyesületének vezeté-
sét bízta rá. 

3. Egyetemi hallgató koromban a hatvanas évek elején még magam is abban 
reménykedtem, hogy rádiós újságíró leszek. Hiszen két éven át a Kolozsvári Rá-
dió Egyetemi élet című műsorát szerkesztettem. Ami hihetetlen előnnyel járt: az 
akkori diákélet írói/művészi/tudományos ambíciójú egyéniségeinek a megszólal-
tatásával élményközelből ismerhettem meg a 20. század szellemi önképét alakí-
tó alkotók későbbi derékhadát. Kinek-kinek a pályaképét az utóbbi időben a Ma-
gyar Művészeti Akadémia egy-egy monográ  ája hozza olvasóközelbe. De az in-
duláskori élményeket – és nem csak azokat – többnyire a rádiószalagok rögzítet-
ték, azok, amelyek nem maradtak fenn sem a kolozsvári, sem a marosvásárhelyi 
(bebörtönzött) Aranyszalagtárakban. 

Éppen ezért olvastam megkettőzött  gyelemmel Rácz Éva dolgozatának 
könyvészeti hivatkozásait. A 134 címből alig egytizednyi utal magyar vonatko-
zásokra, s ezek közül ugyancsak kevés a Kolozsvári Rádió magyar adásainak a 
működésére. Ha viszont Újvári Mária főkönyvtáros regiszterét vesszük kézbe, 26 
szakdolgozatot és 3 disszertációt találunk. Köztük a Paprika Rádióét, az Agnus 
Rádióét vagy a rövid életű Sonic Rádióét. Ez utóbbi, Albert Antal Orsolya mun-
kája, ma már sajtótörténet is. 

Ennyiből is kitűnik, hogy milyen nagy szükség van az olyan kutatásokra, 
amelyek, mint a Rácz Éváé, elősegíthetik a romániai magyar rádiózás korszerűsí-
tését, szerepfelismeréseit, tudatos anyanyelvhasználatát, élőbeszéd-modelláló kö-
zösségi funkcióját. 

Szeretném kiemelni mindenekelőtt Rácz Éva – önálló kutatásokon alapu-
ló – nézőpontjának és kutatási módszertanának hasznosságát. Olyan jól beleélte 
magát e munkába, hogy aligha kell biztatás a folytatáshoz. Inkább a hasonló vál-
lalkozásokra készülőknek mondanám: újra kellene gondolni a napi 24 órás műso-
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rokat, pontosabban azok összehangolását. Bodor Pál, akire többször történik hi-
vatkozás ebben a disszertációban, ebbe az irányba taposta az utat. Igaz, egy olyan 
korszakban, amikor a „zsarnok liberalizált”.

Bauer Béla: Értékek és lehetőségek a multikulturalizmus korában

A hagyományos és az ’újkultúra’, ’újműveltség’, ’újmédia’ szerepe az ezredfordulón

 Irányítóbizottság: 
 Dr. Vallasek Júlia egyetemi docens
 Dr. Vincze Orsolya egyetemi docens
 Dr. Győr  y Gábor egyetemi adjunktus

 Az értekezés nyilvános vitája: 2018. szeptember 29. 

A bizottság elnöke: Dr. Benő Attila egyetemi tanár (BBTE)
Az értekezés opponensei: 
Dr. Bodó Barna egyetemi tanár (Sapientia – EMTE, Kolozsvár) 
Dr. Szabó Andrea tudományos főkutató (MTA TK PTI)
Dr. Veres Valér egyetemi docens (BBTE) 

1. A jelölt egyike azoknak a magyarországi doktoranduszoknak, akik a 
Kolozsvári Hungarológiai Doktori Iskola keretében védték – ez esetben: védik 
meg – értekezésüket. Hadd mondjam el, hogy a jó emlékű Gábor Kálmán i  úság-
szociológus kolozsvári jelenléte dinamizálta először körünkben a tömegkommu-
nikációs jelenségek médiaszociológiai vizsgálatát, a média növekvő szerepének 
tudatosítását, különös tekintettel a globalizáció kihívásaira. Kommunikáció- és 
médiatudományi konferenciáinkon elmélyülten hallgattuk széles spektrumot át-
fogó előadás-értékeléseit.   t követően 2011-ben ugyancsak tapasztalt i  úságku-
tatóként és főiskolai oktatóként ismerhettük meg Bauer Bélát, a budapesti Század-
vég Politikai Alapítvány vezető kutatóját, aki addigra bejárta a kutatásszervezés 
és -vezetés minden lépcsőfokát. Akkoriban indítottuk be magunk is a Kommu-
nikáció- és Médiatudományi Intézetet, és így jól fogott, hogy megismerhettük 
az ő kutatásszervezői tapasztalatait, a hagyományos értékrendszerre és az új 
kultúrára, új műveltségre vonatkozó 21. századi rálátásait. Az ő impulzusainak 
köszönhetően erősödtek meg Intézetünkben az újmédia jelenségkörével kapcso-
latos kutatások, amelyek első komoly eredményeivel Péter Árpád disszertációjá-
ban, illetve az Erdélyi médiaterek köteteiben találkozhattunk. 

2. Az Amerikai Magyar Baráti Közösség 2014 nyarán azzal tisztelt meg, 
hogy az 1990 utáni erdélyi változásokról és változatlanságokról tartsak előadást 
az Ohio állambeli Lake Hope-on, vagyis a Reménység tavánál. És ha már ott vol-
tam 43. tanulmányi hetükön, a rendezvényszervező Kovalszki Péter egy pódium-
beszélgetésbe is bevont. Ennek témáját pedig ekképp jelölte ki: Média és kommu-
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nikáció a szétszórtságban. Azt hiszem, ennek köszönhetően vált számomra is iga-
zán tanulmányivá/tanulságossá az ott töltött „nyaralóhét”. A nemzettesttől elsza-
kadva diaszpórában, szétszórtságban élünk kétségtelenül – ütötte le dr. Kovalszki 
az alaphangot –, de ettől még nem kellene szükségszerűen magányosan, egymás-
ról mit sem tudva, önkörünkbe zártan élnünk. Igyekezzünk kihasználni a mo-
dern médiakommunikáció lehetőségeit. Hiszen ezeknek az eszközöknek is van-
nak közösségépítő és főként hálózatképző lehetőségeik. Mind a Kárpát-medencei 
magyarság és a diaszpóra kapcsolattartása tekintetében, mind pedig – szűkítve a 
kört – az észak-amerikai és az erdélyi magyarság viszonyrendszerében. Az utóbbi 
felvetés voltaképpen nekem szólt: az erdélyi szórványokban tudunk-e élni (és mi-
ként) az új médiumok és új technikák eszközrendszerével? 

A kerekasztal első megszólaltatottjaként azzal kezdtem mondandómat, hogy 
voltaképpen egy internetes bevándorló szeretné megosztani véleményét egy olyan 
tábor lakóival, akiket a mai digitális világban nem túlzás internetes bennszülöt-
teknek nevezni. A Reménység tavánál bizonyára hihetetlenül hangzott, de én még 
édesanyám palatáblájára írtam az első betűket, nem táblagépre. A  am-menyem 
online újságot szerkeszt, ötesztendős unokám hat hónapos korától nyomkodja 
apja számítógépének billentyűzetét; még nem tudott beszélni, de már utánozta 
a maroktelefon használatát. Egyik doktoranduszom, aki tudatában van annak, 
hogy voltaképpen a palatábla a táblagép ősanyja, amerikai utam előtt azt írta volt 
nekem egyik mailjében: „az elmúlt tíz évben olyan radikális változásokon men-
tek át ezek a szakmák [mármint a média- és kommunikáció-tudományiak], mint 
máskor száz esztendő alatt, s az is biztos, hogy teljesen újra kell értékelni a taní-
tásukat is”. 

Nemrég a Pécsi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi 
Tanszékének munkatársai – akikkel mind intézeti, mind folyóirat-szerkesztési 
szinten szoros kapcsolatot tartunk – felméréseket végeztek a húszévesek körében. 
Eredményeiket bemutatták Erdélyben is. Tőlük tudom: az általuk vizsgált kor-
osztály, amire eléri a húszéves kort, húszezer órát tévézik, húszezer mailt ír, tíz-
ezer órát tölt videójátékokkal, tízezer órát telefonál, de csak ötezer órát olvas. Fo-
lyamatosan a „hálón lógnak”, ezért is nevezik őket még „bedrótozott nemzedék-
nek” vagy „digitális őslakosoknak”. Csakhogy: a napi 6–7 órás médiafogyasztás-
ban nincs benne az újságolvasás. Könyvet nem vesznek a kezükbe, szépliteratú-
rát vagy szakirodalmat is csak mobiltelefonról olvasnak; ugyanúgy, ahogy  lmet 
néznek, zenét hallgatnak, információkat gyűjtenek és megosztanak.

Barna Gergő és Kiss Tamás  atal kolozsvári szociológusok ugyanebben az 
időben a 18–29 éves erdélyi magyar  atalok médiafogyasztási szokásait vizsgál-
ták. Kutatásjelentésükből az derül ki, hogy a megkérdezettek nagy része a ma-
gyarországi kereskedelmi tévéadókat nézi, ezt követik a magyarországi közszol-
gálati, majd a romániai kereskedelmi és közszolgálati adók. A rádiók hallgatott-
ságának aránya minimális ugyan, de ezenbelül is nagyobb érdeklődés mutatko-
zik a román műsorok iránt. Ugyanilyen arányban csökkent a magyarországi ke-
reskedelmi és közszolgálati rádiók hallgatottsága is. A kutatók arra hívják fel a  -
gyelmet, hogy a lefedettséget illetően az erdélyi régiókon belül változó a helyi mé-
dia értékpozicionáltsága. A tendencia Kelet–Nyugat-irányultságú. Ami azt jelen-
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ti, hogy a Székelyföldről kiindulva – a magyarság létszámának apadásával és el-
szigeteltségének növekedésével – egyrészt megnőtt a helyi magyar sajtó olvasott-
sága, másrészt a digitális analfabéták számának apadásával 92,8 százalékra ug-
rott az internetezők aránya. Vagyis hihetetlenül megnőtt azoknak a száma, akik 
mindenik kommunikációs csatornán aktívan rajta tartják a kezüket és a szemü-
ket. És itt a lényeg az interaktivitáson van. A célcsoportok direkt vagy indirekt el-
érése, a prioritásként kezelt programok felvállalóinak visszajelzése. 

A virtuális világ tehát lehetővé teszi, hogy a  atalok olyanoknak mutatkoz-
zanak meg, amilyenek lenni szeretnének. Csakhogy nehéz beazonosítani őket. 
Az életkor, a lakhely, a nemi identitás stb. mind-mind  ktív. Legfennebb média-
fogyasztási szokásaik alapján tudunk következtetni arra, hogy mi foglalkoztatja 
őket, mit kedvelnek igazán, és mit utasítanak el.

Mindez elegendő ok a további töprengésekre. 
3. Ebbe a folyamatba avat be bennünket a disszertáció szerzője, aki abból in-

dul ki, hogy pályája kezdetén még a hagyományos olvasási szokások voltak döntő 
hatással a személyiségformálásra. Az a funkció, amelyet több évszázadnyira visz-
szamenően többnyire a könyvtárak töltöttek be, az átkerült az internet, az online 
terek birodalmába. Ahogy nem egy hallgatóm megfogalmazta: „Ami nincs fenn 
az interneten, ami nem található meg a Google-ban, az nem is létezik#” Hason-
ló tapasztalatok birtokában Bauer Béla – kétévtizedes kutatás nyomán – a Gu-
tenberg-galaxishoz viszonyítva értelmezi azt a jelenséget, amelyikkel naponként 
szembesülünk, és ezt Google-társadalomként írja le. Ennek óriási előnyei vannak 
a részismeretek megszerzésében, ám az a nagy gond, hogy azok nem szervesül-
nek az adatkeresők tudatában rendszerré. A hagyományos és az új kultúra egy-
mást kiegészítő rendszerévé.

4. Ami a disszertáció témájához szorosan kapcsolódó publikációkat illeti, a 
következőkre szeretném felhívni a  gyelmet:

A MOZAIK2011-kutatás legfontosabb eredményei regionális bontásban. KA-
POCS, 24–29., 2013. 

A középosztály helyzete Magyarországon. ME-dok, 2014. 1. 
Haza a magasban. Tanulmány a külhoni magyar  atalok magyarságtuda-

tának alakulásáról. ME-Dok, 2015. 3.
A magyar i  úságkutatás elmúlt fél évszázadának meghatározó szereplői és 

pillanatai . In : Papp Z. Attila (szerk.): Változó kisebbség. Kárpát-medencei ma-
gyar  atalok. A GeneZYS 2015 kutatás eredményei. Budapest, 2017. 29–68.

A magyar i  úságszociológia elmúlt 50 évének meghatározó szereplői és pilla-
natai. In: (Bali János et alii szerk.): Hazatalálók és hazát találók. Tanulmányok a 
külhoni Kolozsvár, 2018. szeptember 27.

A magyar i  úság helyzetéről. Nemzetstratégiai Kutatóintézet, Budapest, 2017. 
Magyar I  úságkutatás–2016 első eredményei. Ezek a mai magyar  atalok. 

ÚNK Különbözőségek   generációs vagy társadalmi egyenlőtlenségek   a társadal-
mi tőke online összetevői. ME.dok, 2018. 1. 5–37. 


