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ME.fotográfi a
Jelen lapszámunkat a Deák Anita felvételeivel illusztráltuk, alább olvashat-

juk bemutatkozó sorait:
„1989-ben születtem Szatmárnémetiben, majd 2008-tól Kolozsváron folytató-

dott történetem a Babeş–Bolyai Tudományegyetemnek a Politika, Közigazgatás- és 
Kommunikációtudományi Karán. Itt végeztem újságírás szakon, majd ugyanitt 
szereztem mesteri fokozatot Szociokulturális kommunikáción, jelenleg pedig dok-
toranduszként a rajzfi lmek természetábrázolásával foglalkozom. Az egyetemnek 
köszönhetően ébredt újra bennem a fényképészet iránti érdeklődés is – igaz, az első 
fényképezőgépem még tízévesen kaptam, és első perctől imádtam. Alkalmanként 
szabadúszóként megrendelésre is fotózok, de leginkább az tesz boldoggá, ha ki-
rándulások alkalmával a természet szépségeit, a növény- és állatvilágot kaphatom 
lencsevégre, így amikor lehetőséget kaptam a ME.dok folyóirattól képeim publiká-
lásra, kétségtelen volt, hogy ezekből szeretnék megosztani néhányat az olvasókkal.”
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Fadöntés, borvíz és könyveladás
A székelység mint márka kiépítése az irodalomban

Jelen kutatás az MTA „Lendület” Trianon 100 kutatócsoportjának és az MTA 
TK Kisebbségkutató intézetének támogatásával készült.

Ahhoz, hogy a székelység mint attribútum szerepet kaphasson az irodalmi 
márkaépítésben, (aminthogy erre az elmúlt száz évben többször is történt pró-
bálkozás), először is meg kellene határoznunk azt, hogy van-e önmagában véve 
„székely irodalom”, illetve mi jellemzi azt, amint ezen a néven próbálunk olvasni, 
értelmezni, illetve értékesíteni. Milyen specifi kus jegyekkel rendelkezik, eltér-e, 

Rezumat  (Defrișări, ape minerale și vânzare de carte. Identitatea secuiască ca element de branding în 
literatura transilvană)

Cum diferenţiem literatura secuilor și literatura de limbă maghiară din Transilvania? Cum se refl ectă aceste concepte în 

canoanele literare ale secolului 20? Putem identifi ca elemente specifi ce ale identităţii secuiești în scopul utilizării lor în cadrul 

unui proces de branding literar? Studiul prezintă diferite caracteristici stilistice și narative ale unor opere literare consacrate care 

pot fi  identifi cate ca și elemente ale brandingului ”literaturii secuiești”.

Cuvinte cheie  branding, Transilvania, identitate, literatură

VALLASEK JÚLIA RÉKA
PhD, egyetemi docens, Újságírás és digitális média tanszék, BBTE / PhD, 

assist. prof., JDMI, BBU
E-mail: vallasek@fspac.ro

Abstract  (Wood-cutting, mineral water, and book selling. Sekler identity as branding element in 
literature)

What is the diff erence between Sekler literature and Transylvanian, in case both are written in Hungarian and how 

do these concepts manifest themselves within the literary canons of a given historical period? Can elements of Sekler 

identity be identifi ed and used in the branding process of literature publishing? My research is focused on the diff erent 

stylistic, narrative elements of prose following one century of literary branding strategies based on the construction of 

Sekler identity in Hungarian language literature in Transylvania.

Keywords  branding; Transylvania; Sekler identity; literature



ME.dok • 2021/1

6

és ha igen, miben attól, amit erdélyi magyar irodalomnak nevezünk, összmagyar 
irodalmon keretein belül gondolkodva pedig miben tér el lokalitása más etnográ-
fi ailag körülírható régiók, például a kalotaszegi vagy dunántúli régió ugyancsak 
magyar nyelven íródó irodalmától?

Tanulmányomban tehát arra a kérdésre keresek választ, hogy kimutatható-e 
irodalmi formában megnyilvánuló székely identitás, illetve hol, milyen szinteken 
nyilvánul meg mindez. Kiemelten fi gyelek ugyanakkor azokra az értelmezési ke-
retekre, amelyek egy-egy adott korszakban az irodalmi termékek márkázásában 
szerepet kaptak.

A székely irodalom vs. erdélyi irodalom fogalmak elkülönítésében ott ta-
lálkozunk az első problémával, hogy nehéz meghatározni, földrajzi értelemben 
mit is fed az „erdélyi” jelző. A legtöbb esetben az Erdélynek, illetve Partiumnak 
nevezett területet értjük rajta, amelyet a trianoni döntést követően csatoltak Ro-
mániához. Ezt irodalmi értelemben hajlamosak vagyunk egységesnek felfogni, 
holott messze nem az, megvannak a nemcsak korszakonként, de azon belül táj-
egységenként is eltérő jellegzetességei. Ráadásul a történelem eseményei többször 
is átrajzolták e virtuálisan egységesnek tűnő Erdély-térképet, hol (Magyarország-
hoz tartozó) Észak- és (Romániához tartozó) Dél-Erdélyre tagolva azt (az 1940-es 
II. bécsi döntés kapcsán), hol (Maros) Magyar Autonóm Tartományt (MAT 1952) 
kerítettek felsőbb pártutasításra és szovjet mintára a régió közepére. Hasonlóan 
képlékeny az is, hogy konkrétan mit tekintünk Székelyföldnek, Gyergyóból vagy 
Háromszékről nézve mennyire tekinthető „székely” városnak Marosvásárhely, 
vagy az általam vizsgált időszakban (20., 21. század) beilleszthető-e a vizsgálat 
körébe ugyanolyan problémátlanul Aranyosszék, mint Orbán Balázs koncep-
ciójába? Mivel jelen kutatás célja nem a teoretikus jellegű fogalomtisztázás, az 
„Erdély”, „Székelyföld” kifejezéseket általános értelemben használom, ahogy arra 
sem térek ki, hogy más etnikumok megnevezéséhez hasonlóan a „székelység” el-
nevezés sem egy homogén népcsoportot fed, hanem regionális-felekezeti, szoci-
ális és nemi szempontok szerint tagolódó, meglehetősen heterogén csoportot, s 
így a székely identitás irodalmi megjelenítése is ezen szempontok mentén eltérő 
módon artikulálódik. 

Kiindulópontként leszögezhetjük, hogy az erdélyi irodalmon belül a székely-
ség legerősebben a témaválasztás szintjén jelentkezik, olyan témák iránti prefe-
rencia formájában, amelyek valamiképpen a Székelyföldhöz kötődnek, amit most 
munkahipotézisként fogjunk fel egységes, egyértelműen körülhatárolható föld-
rajzi területnek. Irodalmi szövegekről lévén szó, elkerülhetetlen a székelység mint 
téma stiláris megjelenítésének vizsgálata. Ismét felmerül tehát a kérdés, létezik-e 
olyan, speciális stílusjegyeket hordozó irodalmi stílus, amelyet egyértelműen szé-
kelyként azonosíthatunk? 

A stiláris-poétikai jegyeken túlmenően beszélhetünk a székely identitás 
megjelenéséről a szerzői, illetve a befogadói intenció síkján is, és a kettő nem is 
feltétlenül függ össze, hiszen még az explicit módon deklarált szerzői szándék 
vagy az adott szöveg forgalmazásának során konkrétan megjelenített székelysé-
get jelző markerek mellett is végső soron az olvasón áll, hogy az adott szöveget, je-
lenetet, konfl iktust, tájleírást stb. székelyként értelmezi-e vagy sem. Itt tevődik fel 
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az a kérdés, hogy „székelyül író” vagy „székelyül olvasó” irodalomról beszélünk, 
amikor „székely irodalmat” mondunk, és a befogadás felől vizsgálva válik kérdé-
sessé az is, hogy milyen határok között lehet „székely termékként”, „brandként” 
pozícionálni ezt az irodalmat. Hasonlóan ahhoz, ahogy az erdélyiként történő 
olvasás is intencionált, ám éppen ezen intenció és az értelmezői gyakorlat által 
kultúrába épülő, s így a maga rendjén újabb olvasatokat generáló folyamat, a szé-
kely irodalom is lehet olvasatopció. „Az ’erdélyiség’ (vö. ’angolság’, ’amerikaiság’ 
stb.) nem az írásban van, hanem az olvasásban. Ha egy adott életművet értékként 
fogad el egy olvasói-értelmezői közösség, akkor az beépül az illető kultúrába.”1 

Az alkotás, illetve a befogadás oldala felől nézve alapvetően erdélyi magyar 
irodalomról beszélünk, amelynek egy sajátos, regionális szeletét nyújtja a székely-
séget tematizáló irodalom, ugyanakkor nem elhibázott az sem, ha kifejezetten 
„székely irodalomról” gondolkodunk. Mint látni fogjuk, ez a regionális-lokális 
olvasat elsősorban marketing szempontból válik fontossá, először a harmincas 
években, majd az ezredfordulót követően. 

Amennyiben a „mi tartozik a székely irodalomba?” kérdést szigorúan a föld-
rajzi területhez kapcsolódóan próbáljuk megválaszolni, azzal a furcsa helyzettel 
találkozunk, hogy például Caius Dobrescu Moarte în ținutul secuilor (2017) című, 
Székelyföldön játszódó regénye problémamentesen illeszkedik a „székely iroda-
lom” kategóriába, holott nem magyar, hanem román nyelven íródott, és a román 
irodalom része. Ugyancsak értelmezhető a székely identitás megjelenítésének az 
amerikai Julian Rubinstein nagy sikerű, A viszkis rabló balladája (Ballad of the 
Whiskey Robber) című gengszterromantikára épülő doku-regénye, amelyben 
fontos szerepet tölt be a címadó-főszereplő Ambrus Attila székely származása. 
Rubinstein az angol-amerikai olvasóközönség számára kézenfekvő módon a skó-
tokkal állítja párhuzamba a székelyeket, és a hun–székely rokonság elmélete alap-
ján rájátszik az ötödik századi történelmi fi gura (Attila, hun király) és a huszadik 
századi bankrabló névazonosságára. Az életrajzi regény hősének hátterét többek 
közt a székelység mint etnikai csoport általános bemutatásával teremti meg. A 
közösség történelmi múltjának felvázolása hivatott indokolni annak jellemző tu-
lajdonságait:

„…vegyük azt, hogy a székelyek a legmagyarabb magyarok, tehát magyarok 
a négyzeten. Az egész egy ötödik századi kemény legénnyel kezdődött, aki Attila 
néven híresült el. (…) Attila korántsem dicsőséges halált halt, ám rettenthetetlen 
harcos imázsa fennmaradt. A székelyek megörökölték harciasságát, ezért mindig 
fontos szerepet osztottak rájuk a magyar királyok. Ők voltak a birodalom védő-
bástyái. Hétszáz év háborúskodás után szolgálataikért cserébe – ugyan bátrak 
voltak, de nem mindig sikeresek – fontos előjogokat kaptak. Ezek közé tartozott 
az adómentesség és a korai, borzalmas halál. A 13. századi tatár és a 16. századi 
törökjárás eredményeként a székelyek majdnem kihaltak, pedig ekkoriban már 
népként emlegették őket. 1764-ben pedig a Habsburgok rendeztek nagyszabású 
tisztogatást Erdélyben, és egy éjszakai hadművelet során több ezer székelyt lemé-
szároltak. (…) Népzenéjük és fafaragásuk világhírűek lettek. (…) Miután 1920-
ban Erdélyt Romániához csatolták, a visszahonosítás ügye újra lángra gyújtotta a 
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székely büszkeséget. Megírták a Székely Himnuszt, Erdély keleti részét – beleért-
ve Csíkszeredát – elnevezték Székelyföldnek.”2 

Függetlenül attól, hogy a székelység történetének rövid összefoglalása he-
lyenként meglehetősen pontatlan, a „katonanemzet”, „katonamúlt” elemeinek 
karikírozó listába szedése mégis ráirányítja a fi gyelmet arra, hogy melyek a szé-
kelységgel kapcsolatos legerősebb, külső szemlélő számára is azonnal érzékelhető 
sztereotípiák. 

A továbbiakban, noha a székely identitás irodalombeli megnyilvánulása nem 
szükségszerűen kötődik a magyar nyelvhez, kizárólag magyar irodalmi alkotáso-
kat vizsgálok, ezen belül pedig csak prózát. Természetesen a Székelyföld-tematika 
versben is jelen van, de az identitáselemek (a narráció, konfl iktus, szereplő jel-
lemzésére használt tájnyelvi elemek) egyértelműbben azonosíthatóak a prózában, 
azon belül különösen az itt vizsgálatra kerülő fi kciós műfajokban, mint a sokszor 
elvontabb, általánosabb, metaforikus nyelvi-képi elemekkel dolgozó költészetben. 
A transzilvanizmus hőskorába visszatekintve a „helikoni triász” székelyudvarhe-
lyi tagjának, Tompa Lászlónak például híres, Lófürösztés című versében mind-
össze kétszer szerepel a „székely” szó, („két székely lovas jő két pár lóval a vízre”, 
„két szíjas székely, bajviselt, bús, konokarcú”), és egyszer a helyi férfi  viselet jel-
legzetes darabját megnevező „harisnya” tájszó. Ha ezeket a lokális markerként 
funkcionáló szavakat kicseréljük, a vers lírai világa aligha változik, továbbra is a 
nehéz körülmények közt való helytállás apoteózisának plasztikus, fi lmszerű meg-
jelenítése marad. 

Az epika területén nyilvánulhatnak meg tehát a legmarkánsabban a székely 
identitás különféle elemei, ahol helyszín, cselekmény, konfl iktus, nyelvi-stiláris 
elemek sokkal erőteljesebben tudják megjeleníteni ezeket, mint a lírában vagy a 
drámában. (Kivételt képeznének Tamási Áron színpadi művei.)

Ha a székelység irodalmi megjelenítésének huszadik századi szimbolikus 
origóját keressük, akkor Kós Károly menyasszonyának, Balázs Idának készített 
jegyajándékához, a Székely balladákhoz kellene visszamenni. Az ajándékozás pil-
lanatában, 1907-ben még szó sincs arról, hogy a „székelység” irodalmi márka len-
ne. A Kós által tervezett, illusztrált, a betűk formájában régi fejfák feliratait idéző 
kötet voltaképpen néhány Kriza János által gyűjtött balladát tartalmaz a Vadró-
zsákból. A Székely balladáknak utóbb több kiadása is született (1973, 1974, 1988), 
az eredetileg személyes, magáncélra készült kötet kereskedelmi sikere nemcsak a 
székely népi értékekre érzékeny olvasóréteg jelenlétét mutatja a hetvenes-nyolc-
vanas években, hanem azt is, hogy itt egy organikus, lentről induló folyamattal 
van dolgunk, a „székelység” mint téma a népköltészet, az ősi múlt felől lép be a 
modern irodalomba. 

A továbbiakban három nagy korszakra osztva tárgyalom a székelyidentitás-
kérdések irodalomban való megjelenését, illetve irodalmi márkázásának lehető-
ségeit a huszadik századtól kezdődően. 
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1. Székely írók – erdélyi irodalom

Az 1918–1945 közé eső időszak az intézményesülés és brandteremtés kor-
szaka, az összmagyar irodalomtól nyelvében, kulturális kötődésében nem, intéz-
ményrendszerében és részben témapreferenciáiban elkülönülő erdélyi irodalom 
és azon belül a székely irodalom mint márka megjelenésének korszaka. 

Természetesen 1919 előttről, akár a 19. századi irodalomból is lehetne példá-
kat hozni a székely identitás irodalmi megjelenítésére, gondoljunk például Jókai 
Mór Bálványosvár című kisregényére vagy Az istenhegyi székely lány című elbe-
szélésére, ahol a székelység a magyarságon belül elkülönülő, sajátos jegyekkel ren-
delkező, saját szokások, jogrend stb. alapján élő, ősi értékeket hordozó közösség-
ként, romantikus fényben jelenik meg. Az egyértelmű korszakhatárt azonban az 
első világháború jelöli, a húszas, harmincas évek felől olvasva az „erdélyi” (ahogy 
esetenként a „székely”) szó jelentése is megváltozik, visszamenőleg átértelmezve 
az előzményeket.

„Ha a háború előtt azt mondták valakire: ’erdélyi’ ez jelenthetett némi nép-
rajzi különösséget, egy csöpp iróniát, holmi nyugtalanságot az illető szellemi be-
rendezése tekintetében. A főhatalomváltozással azonban a szóhoz egészen más 
jelentések társultak”3 – írja Szemlér Ferenc 1937-ben. 

A korszak irodalmi-kulturális erővonalait a Súly alatt a pálmában felrajzo-
ló Ligeti Ernő kissé a kívülálló szempontjából, de a kortárs terepismeretével fel-
fegyverkezve felsorolja, hogy az indulás pillanatában hogyan jelentkezik három 
irodalmi csoportosulás: a transzilvanisták, akik a magyarság és a környező népek 
viszonyára összpontosítanak, a tradicionalisták, akik munkájukban az erdélyi 
magyarság és az összmagyarság kapcsolatára fókuszálnak és a székely írók, akik 
elsősorban saját közösségük irodalmi megjelenítésére tesznek kísérletet. Ligeti 
ekkor a felsorolt szerzők életkorából kiindulva szinte ifj úsági irodalomként jele-
níti meg a székely írók törekvéseit, némi, a mindenkori borzas ifj úságnak kijáró 
elnéző szeretettel és kritikával tárgyalja munkáikat. 

„Ha (…) a transzilvánisták az erdélyi magyarság és a környező népek, a tra-
dicionalisták pedig: az erdélyi magyarság s a kulturális összes magyarság viszony-
latait keresik elsősorban, úgy a székely írókról azt mondhatjuk, hogy expansiv 
helyett intenzívek, szélesség helyett mélységkeresők, egyensúlyi pontjuk kizáró-
lag önmagukban látók. És ha megelőzően e két irány lobogójaként Ady Endre és 
Herczeg Ferenc neveit sorakoztatjuk fel, úgy a székely csoport élére, hozzáértve 
a székely főiskolás ifj úság eszmei magatartását is, Szabó Dezsőt állíthatjuk oda.”4

Ez utóbbi csoportba elsősorban Tamási Áron, Nyirő József, Kacsó Sándor és 
Szentimrei Jenő tartoznak. Ugyanakkor Ligeti meglehetősen szkeptikusan viszo-
nyul a székely írók műveinek esztétikájához, népiességüket értékállónak tartja, 
de hiányolja műveikből az intellektuális mélységet, lélektani érzékenységet, a tá-
gabb kontextust. (Vagyis voltaképpen egy nyugatos, modern irodalom értékrend-
jét kéri számon rajtuk.) Ugyanakkor érzékelni látszik egyfajta performativitásra, 
közéleti radikalizációra, aktivitásra való érzékenységet is bennük, ha konkrét re-
gényeikben nem is, kiáltványaikban, publicisztikájukban feltétlenül. 
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„A székely író sem akkor, sem most nem becsüli túlságosan az intellektuali-
tást, a túlműveltséget, sőt egyes esetekben határozottan ellene is fordul. Bizonyos 
eszmei, forradalmi irányzatok felé – nemzetegyéniségi fenntartásokkal – rokon-
szenvet érez és mutat, jórészt azért is, mert ezek az irányok harci lendületüket 
féltve az okoskodástól és cselekvésbénító megfontolásoktól hasonlóképpen anti-
intellektualisták. A vallani és vállalni jelszót a tragikus életérzés spontaneitásából 
kifolyólag már-már nem is irodalmi megnyilatkozásnak tekinti, de fi zikai érte-
lemben vett tettnek.”5

Ha brandingről beszélünk, azt mondhatjuk, az erdélyi irodalom és azon be-
lül a székely irodalom mint márka fogalmát egy fi atal baráti társaság tagjai terem-
tették meg a húszas évek elején. A Tizenegyek antológiáját Kolozsváron tanuló 
fi atalok írják, szerkesztik és adják ki 1923-ban. „Valamennyien erdélyiek és szinte 
mind székelyek”6 – írja Reményik Sándor az antológiát üdvözlő-értékelő cikké-
ben, amelyben ugyanakkor arra is felhívja a fi gyelmet, milyen veszélyekkel jár 
a partikularitásra való fókuszálás. A Tizenegyek legfontosabb, íróként valóban 
jelentős életművet megteremtő szerzője Tamási Áron, mellette leginkább Kacsó 
Sándor meg Kemény János nevét jegyzi az irodalomtörténet. Ám aki a Tizen-
egyek programját s ezzel együtt a kialakulófélben levő erdélyi magyar irodalom 
irányvonalát is kijelöli, az Balázs Ferenc, a későbbi író, unitárius lelkész és szö-
vetkezetépítő. Erdélyi magyar irodalom, illetve Székely mitológia című program-
írásaiban azt körvonalazza, milyennek kell lennie az ezután megírandó erdélyi 
magyar irodalomnak. E preskriptív normában olyan fogalmak kapnak centrális 
szerepet, mint a „lélek”, „táj”, „nép” és az „ősfoglalkozások”. Egyáltalán nem kap 
szerepet nála a Tamásinál (különösen korai korszakában) fontos szerepet betöltő 
hit/vallás, illetve a mind Tamási, mind Nyirő munkásságának meghatározó sti-
lisztikai alaptónusát megadó tájnyelv. 

A Tizenegyek közt egyébként születésük helyét tekintve csupán ketten van-
nak nem székelyek, a Pittsburgh-ben született, később a helikoni találkozók házi-
gazdájaként is a két világháború közti irodalmi élet meghatározó személyiségévé 
vált Kemény János, és maga programíró, a Kolozsváron született Balázs Ferenc. 
(Az ő életében, személyes mitológiájában az antológia összeállításának idején még 
családjának székelyföldi származása rendkívül fontos szerepet játszik, pályájának 
korai szakaszában a Székelyföldön szeretné megvalósítani szociális, gazdasági re-
formterveit, s csupán a harmincas évek során fordul fi gyelme csaknem kizárólag 
az aranyosszéki, etnikailag vegyes lakosságú Mészkőn végzett falufejlesztési, nép-
főiskolai és szövetkezeti programok felé.)

Ami valóban működni fog a Balázs Ferenc által körvonalazott programból, 
az a „táj” kategóriába illeszthető lokális markerek, tehát minden, ami az absztrakt 
helyszínként értelmezett Székelyföld vizuális megjelenítéséhez köthető. Ehhez 
mérhetően fontos szerepet tölt be a következő két évtized során valóban megírt 
munkákban az általa mellőzött tájnyelv, illetve a vallás. Az alábbiakban jelzés-
szerűen néhány művet emelnék ki, amelyek valóban sikeres, székely identitást 
hangsúlyosan megjelenítő szövegek. (Persze fontos kiemelni azt is, hogy ezeknek 
a műveknek nem ez az egyetlen lehetséges olvasata.)
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Tamási Áron Szűzmáriás királyfi  című munkájában például a népi szürrea-
lizmussal keveredő vallásos hit hoz létre autentikus értéket, ugyanakkor székely-
ként értelmezhető szöveget. Ugyanez kap szövegépítő, prózapoétikai szerepet az 
Ábel-trilógiában, különösen annak első részében (Ábel a rengetegben) és Tamási 
korai novelláiban, ahol a székely falu megjelenítésének módozataival, a székely 
nyelvjárás irodalmi formában való hasznosíthatóságának lehetőségeivel kísérle-
tezik. 

Nyirő József munkásságából a szót mindig ügyesen csavaró, urak eszén túl-
járó, saját útját járó parasztfi gura, Uz Bence alakja válik szinte egy csapásra rop-
pant sikeressé. Uz Bence olyan „góbé-prototípus”, amelyhez későbbiekben más 
szerzők is visszanyúlnak, többek közt Wass Albert a Tizenhárom almafa Tánczos 
Csuda Mózsi alakjában. De ugyancsak Uz Bence-reminiszcenciák érzékelhető-
ek az 1980-as években a Sáska sógor anekdotái vagy az ezredfordulót követően 
Muszka Sándor Sanyi bá (2013) fi gurájának vagy Fekete Vince Udvartér (2008) 
című kötetében közölt tárcák szereplőinek megjelenítésében is. 

A fentebbiekben említett művek mellett a két világháború közti korszak-
ban Kacsó Sándor vagy Bözödi György munkáiban, ha nem is ilyen egyértelmű, 
könnyen azonosítható formában, de fontos szerepet játszik a székelység, a székely 
identitás megjelenítése. Míg Balázs Ferenc programírásában még úgy tűnt, ez a 
téma túlnyomórészt a falu világához kötődik (a fent említett szerzők is a népi írók 
mozgalmához kötődnek), a székely kisváros sajátos, a rurális világgal szorosan 
összefonódó polgárvilága is megelevenedik Tomcsa Sándor vagy Molter Károly 
munkáiban. A Szvoboda Augusztin rémtette vagy Tomcsa novellái, karcolatai 
Székelyudvarhely, míg a Bolond kisváros vagy a Tibold Márton Marosvásárhely 
társadalomrajzát tárják az olvasó elé. 

A két világháború közti korszak „székely tematikával” dolgozó írói kizáró-
lag férfi  írók, nincs jelentős írónő, a Kovásznán született Ignácz Rózsa kivételé-
vel. (A később Fogarason és Kolozsváron felnövő, első könyvét, az Anyanyelve 
magyart 1937-ben, Budapesten publikáló írót így problematikus volna „székely 
írónőként” aposztrofálni.) Nála jelenik meg viszont a rurális környezetből kisza-
kadó, Brassóban, Bukarestben és más városokban cselédként dolgozó székely női 
munkaerő témája. Debütregénye, az Anyanyelve magyar egy Kolozsváron játszó-
dó Bildungsroman, a felnőtté válás története. Hősnője, Kovács Ilonka felnőtté vá-
lásának, pályáját, jövőjét érintő döntéseinek története szimbolikusan a kisebbségi 
helyzetbe került magyarság egyik lehetséges útját modellezi: az új hatalom nyel-
vének megtanulása, törvényeinek betartása, a román kultúra értékeinek felisme-
rése és megbecsülése mellett a saját nyelvi-etnikai identitáshoz való ragaszkodás 
döntését. Kacsó Sándor Vakvágányon című regényével ellentétben (amely szintén 
Kolozsváron játszódik, és az oda ugyancsak a Székelyföldről felkerül fi atal diák, 
Birtók Béni útkeresését, harcait mutatja be, aki csalódásai után a gyökerekhez, a 
székely faluhoz nyúl vissza) Ignácz regénye „lányregény”. A szereplők egy része a 
helyi Református Leánygimnázium növendéke, az ő sorsukon, illetve a főszerep-
lővel kapcsolatba kerülő ugyancsak székely cselédlány sorsán keresztül különféle 
jellegzetes női tapasztalatok artikulálódnak. Birtók Bénihez képest Kovács Ilona 
számára a korabeli viselkedési normák függvényében még szűkebb cselekvéstér 
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jut, számára jóval élesebben, mondhatni testi szinten tevődik fel a kérdés: a sze-
mélyes, szakmai kiteljesedést vagy az etnikai, lokális közösséggel való szolidari-
tást választja. Mivel a szakmai karrier (orvosi egyetem) számára csakis az etni-
kai asszimiláció útján kínálkozik, ezt utasítja el azáltal, hogy a szerelem szavára 
hallgat, és a néphez való visszatérés (regényben közelebbről nem körvonalazott 
formája) mellett dönt. 

A székelység irodalmi megjelenítésében tehát a kezdetekben hangsúlyosan 
jelen van „a mítoszteremtés tudatosan vállalt igénye,”7 amely a két világháború 
közti korszakban, az erdélyi magyar irodalom intézményi megszilárdulását kö-
vetően immár hangsúlyos márkaépítő tevékenységben nyilvánul meg. Mondhat-
ni, a székelység és az erdélyiség fogalma az olvasásban épül egymásba, mikor az 
Erdélyi Szépmíves Céh és a Révai kiadó együttműködésében a könyvforgalom 
növelése érdekében erdélyi írók regényeit, versesköteteit halinakötésben, népi 
motívumokkal a borítón kezdik megjelentetni. Lantos Kálmán könyveladási/
brandépítési stratégiáját úgy jellemzi karikírozva Ligeti Ernő: „…be kellett öltöz-
tetni bakacsinnal bevont honfi búba. Hátteret kellett kölcsönözni neki: a székely 
vérbe mártott csendőrszurony látványát. (…) nem volt elég, hogy Nyirő és Tamási 
székelyek voltak, pluszként odaadományozta nekik a halinakötést.”8 

Ugyanerre a jelenségre, a Budapesten „székelyként” márkázott erdélyi iro-
dalom nyelvi vonatkozásaira hívja fel a fi gyelmet Szántó György is, aki az 1933-
as budapesti könyvvásáron szerzett tapasztalatairól számol be, amelyen először 
kerülnek közönség elé a Révai Erdélyi Szépmíves Céhvel közös kiadású kötetei. 
Szántó a közönség hiányos, sztereotípiákra alapozó ismereteit jeleníti meg:

„A közönség legnagyobb része sosem látta Erdélyt, még az onnan elszár-
mazottak családtagjai sem. Ezek azt hitték, hogy Erdély csupa havas és abban 
kizárólag székelyek laknak. A székelyekről viszont azt, hogy mind fadöntők vagy 
havasi pásztorok, mert a hegyekben nem terem semmi. Így kizárólag fadöntésből, 
borvízből és könyveladásból élnek. (…) Kétségbeesetten harcoltunk e jótékony-
sági akció ellen. Magyaráztuk, hogy románok, magyarok, szászok, örmények, 
bolgárok is szép számmal élnek ott és hogy egész jól megférünk egymással. – Ó, 
tudjuk mi. Tudunk mi mindent! Szegények. És milyen takarosak ezek a fehérné-
pek ezekben a székelyruhákban! Úgy mondták erdélyiesen – fehérnépek. Hogy 
mutogassák helyrajzi ismereteiket. Ha farkasokat árultunk volna véletlenül vagy 
krumplit, biztosan toportyánféregnek és pityókának nevezték volna, csupa hon-
fi búból. De hogy csak Erzsike ruhája volt székely, Sulié és Adélé kalotaszegi, erről 
Bodornén kívül senkinek nem volt fogalma.”9 

Az ebben az időszakban közölt szövegek témapreferenciáinak tekintetében 
egyértelműen körvonalazódni látszik, hogy az a szöveg olvasható zökkenőmen-
tesen „székelyként”, amely tájnyelvi elemeket tartalmaz, méghozzá nem feltétle-
nül poétikai/stilisztikai elemként, hanem márkajelzésként. Az erdélyi irodalom 
tágabb körét tehát a 30-as évekre felülírni látszik a székely irodalom mint márka.

Jellemző kortárs példa a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum kiállítása 
arra, ahogy egy külső, pl. budapesti olvasat előszeretettel azonosít „székelyként” 
olyan ábrázolásmódokat is, amelyeknek lokalitása nem feltétlenül adott. Ez a kiál-
lítás eredetileg 2015-ben, Udvarhelyen Anna. Asszonysors a XX. században címen 
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szerepelt. A kiállítás fi ktív hősnőjének származása, lakhelye itt nincs megjelölve, 
csupán néhány apró utalásból következtetheti ki a néprajzban jártas látogató a 
Gyergyó-vidéki elemeket. Két évvel később ugyanezen kiállítás a Magyar Nem-
zeti Múzeumban már Anna. Változatok székely asszonysorsra címmel szerepelt. 

2. Alternatívák székely hangra

1945 után a berendezkedő kommunista rendszer uralkodó ideológiájával ne-
hezen egyeztethető össze a székely (vagy bármilyen más, magyarok által is lakott 
régió) lokális identitásának hangsúlyozása az irodalomban. A székely identitás 
irodalmi megjelenítésének intencionáltsága így ebben az időszakban megszűnik, 
de legalábbis háttérbe szorul, ahogy eltűnik a korabeli kritikában javasolt, „nor-
matív” olvasatból is. Kivételt képez a Magyar Autonóm Tartomány időszaka, bár 
ekkor sem annyira az irodalomban, mint inkább a sajtóban követhető nyomon el-
sősorban vizuális elemként. A korszakban például a Pionír című gyereklap olda-
lain (a Pionierskaja Pravda helyi klónja, amelyben az anyagok fele a román nyelvű 
Pionierul lapból való átvétel), ebben az időszakban szinte ugyanolyan gyakoriak 
a székely népviseletbe öltözött (de persze szocializmusépítő tevékenységet végző) 
gyerekeket ábrázoló fotók, mint a pioníregyenruhás-nyakkendős gyerekábrázo-
lások.10 (A népviselet és tágabban a népi kultúra szimbolikus jelentése visszatér 
a táncházmozgalom feléledésével a hetvenes évek második felében. Ebben fontos 
szerepet játszott a Román Televízió Magyar adásának Kaláka című műsora, noha 
annak nem mindegyik adása kötődött a Székelyföldhöz.)

Ha kimondottan az irodalmi alkotásokat, ezen belül a prózát vizsgáljuk, eb-
ben az időszakban a székelység témáját a falu-tematika, illetve a szövetkezetesítési 
folyamat mentén lehet artikulálni. A korszak siker- (és botrány) regényének szá-
mító Gondos atyafi ság (1955-61) például a beszédes nevű (és fi ktív) Székelylok te-
lepülésre helyezi a cselekményt. Szabó Gyula monumentális regénye azonban el-
sősorban a szövetkezetesítés, a változó falusi társadalom regényeként jelenik meg, 
a kritika is ilyenként értelmezi, így elsősorban a társadalmi viszonyokra fókuszál, 
és nem a régió néprajzi sajátosságaira. Míg az első Forrás-nemzedék szerzőire 
nem jellemző a székelység mint téma preferálása, a második Forrás-nemzedék 
szerzőinek bizonyos munkáiba (pl. Mózes Attila novellái, Király László: Kék far-
kasok) már beleolvasható a székely identitás mint írói téma kérdése. Fontos meg-
jegyezni azonban, hogy ez utólagos olvasat, a korabeli kritikában nincsen jelen. 
(Hasonló jelenséggel találkozunk a valamivel korábban jelentkező Fodor Sándor 
munkásságában is.)

A lappangó, csupán áttételesen, utalásokon keresztül kibontott székelység-
téma megjelenítésére jó példa Nagy Borbála A csíki boszorkány (1974) című re-
génye. A harmincas években drámaírással indult szerző hetvenes-nyolcvanas 
években írott regényei általában egy-egy jelentős történelmi női fi gura (Kasz-
szandra, Őrült Johanna, Claudia, Th eodora császárnő) élettörténetét jelenítik 
meg. A történelmi arcképcsarnok első darabja, A csíki boszorkány ezekhez képest 
lokális fókuszú, Apor Anna boszorkánypöre kapcsán bomlik ki a tizenhetedik 
század fordulójának zavaros időszaka, a székelység erdélyi fejedelemségen belüli 
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politikai törekvéseivel. A csíki boszorkány a harmincas évek transzilvanista törté-
nelmi regényhagyományába gyökerezik, recepciója ugyanakkor azt is jelzi, hogy 
a hetvenes évek közepén a transzilvanista történelmi regényként való olvasás már 
nem működhetett. Az amúgy meglehetősen szegényes recepcióból kiemelkedik a 
Sepsiszentgyörgyön kiadott Megyei Tükör Művelődés rovatában – vélhetően Ma-
gyari Lajost jelentő – -i, -s szignóval közölt nyúlfarknyi ismertetés, amelyben a re-
gényről alig esik szó, az általa vázolt korszak áll a fókuszban. Esztétikai értékelés, 
irodalmi hagyományba való beillesztés helyett egyrészt látványos a regény tör-
ténelmi jellegének hangsúlyozása, másrészt a szembetűnően sok Székelyföldhöz 
köthető helységnév, illetve történelmi személyiségnév egyfajta preferált olvasatot 
igyekszik áttételesen jelezni az arra érzékeny olvasónak. 

„Nagy fába vágja a fejszét az az író, aki e kort bemutatni szándékszik. Kétsze-
resen nagyba, ha az események a székelység akkori szerepének és hangulatának 
lencséjén át vizsgálja és tükrözi, hiszen köztudottan e néhány évtized a székelyek 
történelmének legzaklatottabb kora, a ’véres farsangok’ ideje, amikor fejedelem és 
főurak gyújtogatták, tizedelték Udvarhelyt, Csíkot és Háromszéket, a székely ka-
tonák pedig egymás ellen gyűltek más-más zászlaja alá – a feledhetetlen délibáb, 
az ősi jogok ábrándját, ígéretét követve.”11 

A nyolcvanas években a ballada és az anekdota műfaja hordozza többé-ke-
vésbé hangsúlyosan a székelység-tematikát. A Kilenc kéve hány kalangya (1982) 
és a Sáska sógor (1985) a mintegy évtizeddel korábbi Kallós Zoltán-féle Balladák 
könyvével (1970) együtt szinte minden erdélyi értelmiségi család polcán megta-
lálható volt. Kallós balladaválogatása nem „székely balladák” címen jelenik meg, 
a kötet sem földrajzi régiók szerint strukturálódik, hanem időrendben (régi és új 
típusú balladák). A Kilenc kéve hány kalangya viszont már „Anekdoták a széke-
lyekről” alcímmel jelenik meg, a Sáska sógor „Imreh Lajos tréfás történetei” al-
címmel. Mindkettő „székelyként”, góbé történetként olvasódott. Az anekdotikus 
hang, töredezett szerkezet, a kis forma és a szóbeliség műfajteremtő szerepet kap, 
és ebben az időszakban elsősorban székelyként pozícionálódik. 

3. Brandes feltámadás: irodalmi olvasat

A rendszerváltás után, a kilencvenes években a székely nyelvjárás erőteljes 
irodalmi érvényesülése következik be, elsősorban az Előretolt Helyőrség egyes 
szerzőinél. Sántha Attila 1995-ös debütkötetében (Münchhausen báró csodálatos 
versei) például szerepel a Gajdó Máris borzalmas története, amelyet csak székelyül 
lehet elbeszélni című vers. A tájnyelv használata itt a nonszensz irányába értelme-
ződik, későbbi kötetében (Az ír úr, 1999) egy egész ciklust kap ez a poétikai törek-
vés. Az a tájnyelv tehát, amely korábban lokális markerként, néprajzi-szociológiai 
hitelesség megteremtésének eszközeként szolgált, itt a nonszensz felé mozdul el. 
A kétezres években Orbán János Dénes A zákhányos csuda című novellája egy 
ugyancsak székely nyelvjárási elemekkel operáló borgesi travesztia. Az iszkiri a 
guruzsmás berbécs elől (2010) címet viselő antológia a korábbi elemeket tovább-
építve pedig már egyenesen „székely irodalmi antológia”-ként jelenik meg, a ben-
ne közlő Sántha Attila-, Orbán János Dénes-, Muszka Sándor-, Fekete Vince- és 
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György Attila-szövegekben ugyancsak a nyelvjárásnak van szövegszervező, poé-
tikai szerepe. Muszka Sándor Sanyi bá (2013) című kötetében a tájnyelv használa-
ta mellett a fentebb már említett az anekdota műfajhoz nyúl vissza. 

Pieldner Judit a székelység megjelenítését a kortárs (2005 után megjelent) 
erdélyi prózában vizsgáló tanulmányában alapvetően három nagy irányvona-
lat különít el: a szociografi kus ihletettségű prózát, az anekdotikus hagyományt 
továbbéltető kisprózát és a mitizáló, kollektív identitást építő prózát.12 Az szo-
ciografi kus érzékenység elsősorban Csender Levente írásaira jellemző, a Szűnő-
földem (2006) a rendszerváltás utáni időszak kallódó embereit, az átmenetiség 
léthelyzeteit jeleníti meg. Csender elbeszélései a pusztulás élményét fogalmazzák 
meg, a székely falu és az archaikus életforma eltűnését. Hőseinek az elvándorlás 
sem jelent igazi megoldást, székely identitásuk így feloldódik, viszonylagossá vá-
lik, lebegő, Erdélyben kisebbség, Magyarországon román identitássá. Az anekdo-
tikus hang például Muszka Sándor fentebb említett Sanyi bá (2013) vagy Fekete 
Vince eredetileg a Háromszék című megyei napilapban közölt tárcáit összegyűjtő 
Udvartér (2008) című kötetében jelenik meg hangsúlyosan. Pieldner Judit felhívja 
a fi gyelmet arra, hogy míg a napilap kontextusában a szövegek alapvetően helyi 
olvasóra számítanak, aki a humoreszkekben a székely kisvárosi létforma visszás-
ságait, jellegzetességeit látja viszont, addig a kötetbeli közlés már egyszerre mű-
ködtet „külső” és „belső” olvasatot, s így élesebben rajzolódik ki az adott létforma 
kiszolgáltatottsága is. „A groteszk és abszurd helyzetekre alapozó humor mögött 
az írások tükröt tartanak egy válságban lévő társadalmi szegmensnek.”13

A mitikus múltteremtés György Attila prózájában köszön vissza erőteljesen. 
Az ősi múlt felidézése, a múltból megőrzött, nemzedékről nemzedékre tovább-
adandó szellemi örökség már a lektűr-elemekből építkező Harminchárom (2002) 
című regényében megjelenik, amelyben harminchárom különböző nemzedékhez 
tartozó férfi  életét foglalja össze epizódszerűen. György szövege a hipotetikusan a 
magyarsággal rokon etruszk nép, illetve a székelység hun eredetének mitológiájá-
ra alapozó fi ktív családtörténetet, amely Laúkiex Káe Tarkun etruszk főembertől 
indul, akinek utódai majd Attila oldalán harcolnak a rómaiak ellen, és a huszadik 
századot („két háborút, két magyar világot, két román világot”) végigélő gyimes-
középloki Antal György történetével zárul, a szerzővel megegyező születési ada-
tokkal bíró, várva-várt fi ú unoka említésével. Noha a regényben egyéni sorsok, 
élettörténetek sorjáznak, ezek mégis a kollektív identitás felől olvasódnak, a kö-
zösségbe ágyazódás az archaikus falusi lét mitizálásán keresztül valósul meg. „…
megélek magamban, feleségemmel s gyermekeimmel itt, a semmi ágán, a Tatros 
partján.”14 

2009-es, Hajós a kikötőben című könyvében a távoli, mitikus-heroikus múltat 
a jelen kicsinyes mindennapi harcaival ütköztetve jeleníti meg a székelység mint 
közösség kollektív identitását. György Attila prózájában tehát a kollektív identi-
tás játszik központi szerepet, és ennek meghatározása azért nem valósulhat meg 
a jelenben, csupán szimbolikus, múltra való utalások formájában, mert a szerző 
egy csavarral éppen a leírhatatlanságot, a kategorizálásnak ellenálló tulajdonsá-
gát emeli ki meghatározóként. „E sosemvolt nép töretlen akarattal, változatlan 
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lélekkel és eleven humorérzékkel élt e hegyek között, és időről időre úgy rázta le 
magáról a tudományos megfontolásokat és törvényeket, akár a kutya a vizet.”15 
A fentiekben vázolt (alapvetően a tizenkilencedik század fordulójáról származó) 
irányvonal mellett megjelenik a több nézőpontból ábrázolt, diff erenciált, szociá-
lis különbségekre érzékenyen refl ektáló székelység-kép is a kortárs prózában pél-
dául Tompa Andrea, illetve Vida Gábor munkáiban. A Fejtől s lábtólban (2013) 
például egyszerre jelenik meg az önrefl exív megközelítés (a barcasági narrátor 
szövegében) és a külső szempont (az enyedi neológ zsidólány szövegében). Itt is a 
regionális nyelvhasználat és táj képezik a székelység jellegzetes attribútumait, ám 
itt a külső olvasatnak köszönhetően egy meglehetősen kritikus, noha szociológiai 
megfi gyeléseket nem nélkülöző szempontrendszer részeként. „Ez a fajta nép nem 
ismeri az egyenes beszédet, s idegennel úgy bánik, mintha nyomban ellenségé-
re akadt volna. A lovát sem becsüli, csepüli, vágja, s főleg emlegeti gorombán a 
lónak a penisét. Nem éppeg így, hanem más szókkal. (…) Nem kötődik semmi 
állathoz vagy emberhez. Az idegennel szembeni gyűlölség nagyon typikus itten. 
A zsidót cseppet sem tűri. S mi culturálatlanság e vidéken van, engem nem tett e 
faj barátjává. Csak a táj, az van itten nekik körbe-körbe. Na s a vizek. S a pájinka 
ahogyan mondják. Mert itten minden háznál van alkoholismus és pálinkaivás 
zsenge férfi - és női kortól.”16

Vida Gábor az Egy dadogás története (2017) című regényében ugyancsak egy 
heterogén csoportként felfogott székelység bemutatására történik kísérlet: az al-
földről érkező narrátor számára kezdetben a baróti baptista közeg, amelybe va-
kációban odalátogató gyerekként könnyedén integrálódik, jelképezi a teljes szé-
kelységet. A narrátori hang ugyanakkor kommentálja, felül is írja azt a gyermeki 
szempontot, amelyből a nagyszülői ház viszonyrendszere, szokásvilága problé-
mátlanul azonosítódik a székelység mint csoport identitásával.

„Szabad székelyek vagyunk, bár kevés szó esik erről, a tájszólást hamar fel-
veszem nyár elején, a világ bensőségesen ismerős, olyan, mint egy szülőföld. Ne-
künk a székelység akkor magától értetődő, nem kell magyarázni, indokolni meg 
nem is tanácsos. Az a korszak nem akar tudni a székely identitásról, gyűlik a 
legújabb kori etnikai konfl iktusokhoz a gyúanyag, és a nagyszüleimnek a vallási 
hovatartozásuk az elsődleges, sokáig hiszem azt gyerekkoromban, hogy a széke-
lyek általában baptisták. Mi nem magyarkodunk, nem székelykedünk.”17 

Az itt megjelenített időszak a hetvenes-nyolcvanas évek, az elhallgatott, 
nyilvános szférában nem artikulálható székely identitás időszaka, amikor legin-
kább a másikkal való összehasonlítás során bukkan fel a székelység mint cso-
portidentitás. Az alföldi–székely szembenállás mentén például számos érzékeny-
ség aktiválódik, az alföldre férjhez ment anya például „csak egy székely lány” az 
ottaniaknak, az apa számára viszont a vallásos család szokásrendszere, világa 
elfogadhatatlan. 

Az Egy dadogás történetében Vida a sztereotípiákra épülő s ekként a 
brandépítésre kiválóan alkalmas kortárs erdélyi/székely regény „receptjét” is 
megadja egy hosszú tematikai felsorolásban. „Csak le kell írni, szépen, ügyesen, 
bőbeszédűen kellene strukturálni az egészet: zordon atya, kitett gyermek, val-
lási téboly, Trianon, Észak-Erdély, Ceaușescu, magyarok, székelyek, románok és 
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hazugság mindenütt, ami mögött nem az igazság van, nem is több vagy elágazó 
igazságok, hanem életek, férfi ak és nők, sok szenvedés, kevés szex, sok alkohol, 
vagy legyen sok a szex sok alkohollal, a vérfertőző kapcsolat már nem divat, vagy 
nem probléma, hát akkor pedofi l mizé, arra van kereslet ma, legitimálni még nem 
kell, de közelíteni lehet hozzá, egy kis pszeudotájszólással, legyen erdélyi gasztro 
még benne, őstermészet, borvíz és medveszar.”18

4. A szótártól a könyvpiaci marketingig

A brandépítés modern üzleti megközelítésben két könyvsorozatban érhető 
tetten. 2012-ben indult útjára a Hargita Megye Tanácsa és a Hargita Kiadóhi-
vatal által kiadott, százkötetesre tervezett Székely Könyvtár nevet viselő könyv-
kiadási projekt. A sorozat szerkesztőbizottsága nagyjából a Székelyföld folyóirat 
szerkesztői köréből kerül ki, az eddig megjelentetett kötetek közt pedig egyaránt 
találunk klasszikus és kortárs szépirodalmi műveket, illetve történeti, népraj-
zi, szociográfi ai munkákat. A jelenleg 96 kötetnél tartó sorozat deklarált célja 
„olyan, a székelység múltjával és jelenével foglalkozó köteteket kiadni, melyek 
nemcsak székely-magyar öntudatunk megerősítését segítik elő, hanem egyúttal 
élvezetes olvasmányul is szolgálnak.”19 A terv szerint évente tíz kötettel bővülő 
sorozat szerkesztési elvei közt meghatározó szempontot jelent, hogy azok közt 
„régi” (16.–19. századi), közelmúltbeli (20. század eleji) és jelenkori könyv egy-
aránt szerepeljen.

A válogatás szempontjai meglehetősen lazák: nem eldöntött, hogy milyen 
kritériumok alapján minősül egy szerző, illetve egy mű „székelynek”, hogy mind-
ezt földrajzi meghatározottság, témaválasztás, stílusjegyek, netán szerzői intenció 
határozza-e meg. A válogatás szempontjairól, illetve tágabban a kiadói vállalko-
zásban tükröződő székely identitás kapcsán a Székelyföld akkori főszerkesztője, 
Lövétei Lázár László némileg kitérően a helyismeretet és az adott közösséghez 
való tartozás szándékát emeli ki egy interjúban. 

„…piszkosul nehéz ez az identitás-kérdés, pláne, ha meg is kell fogalmaznia 
az embernek, hogy mitől más a rólunk szóló irodalom. Ilyenkor azt szoktam ja-
vasolni, hogy ki kell menni a »nép« közé, be kell ülni például néhány órára egy 
korcsomába valamelyik székely zsákfaluban, s hallgatkozni, mint disznó a búzá-
ban. Ha érti-érzi az ember, hogy miről diskurálnak (okosabban fogalmazva: ha 
dekódolni tudja a nyelv mögötti világot), akkor elvileg minden rendben. Termé-
szetesen mindez akkor érvényes, ha tartozni is akar az ember valahova, mert ha 
nem, akkor amúgy is mindegy…”20 

Ha azt nézzük, kiket publikálnak, illetve azok hogyan, milyen értékek, ada-
tok mentén sorolhatóak be székelynek, akkor sokat mondó a Régi székely költők 
című kötet utószava, amely a válogatást azzal jellemzi, hogy „e költők némelyike 
maga is székelynek vallotta magát.”21 Olyanok is megjelennek az eddig kiadott 
75 kötetben, mint a Marosvásárhelyen született, Kolozsváron nevelkedett Szőcs 
Géza, a Tordán született, Marosvásárhelyen élt és költészetében a székelység kér-
dését nem tematizáló Székely János vagy a Kolozsváron született Balázs Ferenc. 
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A sorozatban a régi és új, a fókuszáltan székely tematika és az ahhoz lazáb-
ban kapcsolódó szövegek és szerzők egy olyan heterogén szöveghalmazt eredmé-
nyeznek, amely a termékbranding által válik „góbé termékké”. 

A Székely könyvtár-sorozathoz hasonlóan a Kárpát-medencei Nonprofi t Te-
hetséggondozó Kft . is a Székelyudvarhelyen, 2010-ben alapított „Góbé termék” 
márkanévre asszociál, „Székely termék” sorozatának piacra dobásával. A köny-
vek belső borítólapján elhelyezett, a Metro-Goldwyn-Mayer ikonikus oroszlános 
logóját parodizáló logó felett a „Székely termék”, alatta a „pálinka–bicska–művé-
szet” szlogen olvasható, valamint az olvasóhoz intézett felhívás: „Ne várja meg, 
míg megbicskázzák őket! Olvasson élő székely írókat!”

A fentiekből már sejthető, hogy a jelenleg 5 kötetet számláló sorozatban 
közölt művek22 alapvetően a nyelvjárási elemeket erőteljesen hasznosító, a szé-
kelységgel kapcsolatos sztereotípiákra építő kulturális utalásrendszert mozgósító 
szövegek. Ebből a körből némileg kilóg Sántha Attila eredetileg 2004-ben még 
Székely Szótár címen publikált, bővített változatban és a Székely termék-sorozat 
koncepciójához illeszkedően már Bühnagy székely szótár címet viselő kiadvá-
nya, amely egy mintegy 5000 szócikket tartalmazó, közel ötszáz oldalas tájnyelvi 
szótár. A másik négy kisprózakötet többnyire a szerzők korábban kötetben vagy 
folyóiratokban megjelent munkáit tartalmazza. Ezek a kötetek mind az anekdo-
tikus hagyományba illeszkednek, hőseik, ha ki is mozdulnak szűkebb környeze-
tükből, ugyanazt a csetlő-botló vagy tudálékos „góbé-fi gurát” alakítják. E szö-
vegvilágra ugyanaz jellemző, ami az „úgynevezett székely reklámra” A csudálatos 
bizgentyű, avagy hogyan született volna meg a disznós reklám című elbeszélésben: 
annak az illúziója, hogy „autentikus székely legények, autentikus élethelyzetben, 
autentikus székely akcentusban a világ dolgaira refl ektálnak.”23

A székelység irodalmi reprezentációi tehát a kortárs irodalomban megle-
hetősen széttartóak. Egyaránt jelen van a korábbi (akár tizenkilencedik századi, 
századfordulós) prózai elemekhez való visszanyúlás, a nyelvjátékokra alapozás, 
ahogy a szociális érzékenység vagy a többszempontú elbeszélés is. A vizsgált kö-
tetekben eltérő esztétikai minőségek dominálnak: a tragikus, a groteszk, a ko-
mikus, a mitikus hang egyaránt alkalmassá válhat a székelység tematikai rep-
rezentációjára, bár a komikus hangnem és az anekdotikus forma dominanciája 
erőteljesen érzékelhető. 

A székelység irodalmi reprezentációjának kérdésében fontos szerepet tölt be 
a márkázás, az adott szellemi termékek „székely termékként” való forgalmazása, 
amely ezúttal már a harmincas évekkel szemben jóval összetettebb, plurálisabb, 
erőteljesen átmediatizált térben történik. A brandes feltámadás sikere tehát a to-
vábbiakban attól függ, akad-e elegendő, székely témákról, „székelyül” olvasni kí-
vánó befogadó/fogyasztó. 
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Szentegyházasfalu szerepe az 
1930-as évek román nemzetépítési 
politikájában

 Szentegyházasfalu a mai Hargita megye legmagasabban fekvő települése, 
legmagasabb pontja 1700 métert. A település keletkezésének a pontos dátuma és 
megnevezésének eredete nem ismert, ezért a román és magyar történetírásban 
más-más eredetmítosz szerepel. Az évszázadok során az Oláhfalu, Szentegyházas-
Oláhfalu, Szentegyházasfalu, majd 1918 után Vlăhița (vlah, valah – oláh) hiva-
talos elnevezésekkel találkozunk. A 19. századig a székely-magyar eredettudat 
dominált, amit az első világháború után a román hatalom igyekezett megváltoz-

Rezumat (Vlăhiţa în politica românească de consolidare a naţiunii din anii 1930)

În istoriografi a maghiară și românească s-au răspândit  diferite mituri legate de întemeierea Vlăhiţei, originea 

denumirii Vlăhiţa și data  concretă a întemeierii fi ind necunoscute. De-a lungul secolelor, ne întâlnim cu denumirile Oláhfalu, 

Szentegyházas-Oláhfalu, Szentegyházasfalu, apoi de la 1918 apare numele ofi cial Vlăhiţa (după cuvintele vlah, valah). Până 

în secolul al 19-lea a dominat mitul originii secuiești-maghiare pe care  autorităţile române au încercat să-l schimbe după 

primul război mondial. Odată  cu  semnarea Tratatului de la Trianon, prin unirea Transilvaniei cu România, a început  politica  

de consolidare a naţiunii române, cu încercările evidente de românizare din partea acestora. În această zonă, Szentegyházasfalu 

a devenit un element semnifi cativ în politica de „reromânizare”, întrucât însăși numele localităţii putea servi drept dovadă a 

originii românești.

Cuvinte cheie  Szentegyházasfalu, Vlăhiţa, politica de  construire a naţiunii  române,  miturile originii
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Abstract  (Szentegyházasfalu/ Vlăhiţa in the Romanian nation-building politics during the 1930s)

The exact date of the genesis and the origin of the appellation of Szentegyházasfalu is unknown, therefore in the Hungarian and Romanian 

historiography diff erent origin myths appear. During the centuries, we meet Oláhfalu, Szentegyházas-Oláhfalu, Szentegyházasfalu namings , 

then after 1918, we meet Vlăhiţa [vlah , valah-oláh] offi  cial appellations. Until the 19th century the Sekler-Hungarian origin consciousness had 

dominated, which was tried to be changed by the Romanian authority after World War I. By the peace treaty of Trianon [the 4th of June, 1920] 

Transylvania has become part of Romania, so in Seklerland, the nation-building politics began, of which organic part was the creation of a 

Romanian centered environment. In this area, Szentegyházasfalu meant the key point of the above-mentioned political process, since, just the 

naming of the settlement [Oláhfalu] gave reason for debate.
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tatni. A trianoni békeszerződéssel (1920. június 4.) Erdély Romániához került, 
így Székelyföldön elkezdődött a román nemzetépítési politika, amelynek szerves 
részévé vált a „visszarománosítási” kísérlet.1 

Az ország nacionalista köreinek elképzelése szerint a székelyek elmagyaro-
sodott románok, ezért vissza kell téríteni őket az ősi nemzetükhöz és vallásukhoz. 
Elkezdődnek a névelemzések, amelyek sok visszaéléssel jártak, hiszen ellenőrizni 
kezdték a lakosság származását, a családnevek eredetét. Ha valaki görögkatolikus 
felekezetű volt, a hatóságok automatikusan román származásúnak tekintették, 
még ha magyarnak vallotta is magát, gyerekét pedig az állami iskolába kénysze-
rítették.2 

 Székelyföldön Szentegyházasfalu jelentette a visszarománosítási politika 
kulcspontját, hiszen már csak a település elnevezése (Oláhfalu) indokként szol-
gálhatott a román eredet bizonyítására. Éppen ezért úgy a magyar, mint a román 
nyelvű sajtó célkeresztjébe került ez a színtiszta magyar anyanyelvű község. Az 
alábbiakban a korabeli magyar sajtó alapján egy rövid összeállítást igyekszünk 
adni erről a nemzetpolitikai harcról. 

 
 Székely-román eredetmítosz
 Székelyföld négy vármegyéjében (Udvarhely, Csík, Háromszék, Maros-Tor-

da) az 1910-es népszámlálás szerint abszolút többségben magyarok laktak, csak 
Maros-Torda vármegyében éri el a románság száma a 45,8%-ot.3 A felekezeti ho-
vatartozás tekintetében 10,2% görögkeleti és 12,4% görögkatolikus vallású volt. 
Az utóbbinak jelentős része magyarnak vallotta magát, ez egyrészt a vegyes há-
zasságoknak, másrészt az asszimilációnak volt köszönhető. Az ortodox feleke-
zetűek viszont kevésbé keveredtek a magyar lakossággal, ők többnyire a román 
többségű településeken, a hegyvidéki és mezőségi falvakban éltek.4 Már a háborút 
megelőző években felmerült a székelység eredetének kérdése a román közvéle-
ményben, főleg Nicolae Iorga történész révén, aki először foglalkozik a székelyföl-
di románok elmagyarosodásával, a székely és a magyar nép együvé tartozásának 
tagadásával.5 

 A háború után már lehetőség adódik az ország közepére került Székelyföld 
nemzetiségi hovatartozásának mélyebb elemzésére. A témával foglalkozó legtöbb 
írás az újonnan létrejövő erdélyi román sajtóorgánumokban jelenik meg, viszont 
nem elhanyagolhatóak a különböző egyetemeken készített tudományos munkák 
sem.6 Itt megemlíthetjük Vintilă Mihăilescut, a bukaresti egyetem földrajztudó-
sát, aki földrajzi nevek alapján igyekezett ősromán eredetet találni, Gheorghe 
Popa-Lisseanu kolozsvári történészt, aki előadásokat tartott a székelyföldi ro-
mánok elmagyarosodásról, Sabin Opreanut, aki Udvarhely megye népességtör-
ténetét vizsgálta. Opreanu kutatásának központi részét képezte Oláhfalu román 
eredetének kimutatása, ezzel igyekezett bebizonyítani a románság ősi eredetét 
a Hargita-hegység lábánál. A földrajztudós fő művében, a Terra Siculorumban 
(1925) egy 1301-ből származó kiváltságlevélre hivatkozik (ami hamisnak bizo-
nyult), amelyet László magyar király adott ki az oláhfalusiaknak, és amelyben 
utalás található a románság jelenlétére. Erre válaszul Karácsony János történetíró 
cáfolta tételesen Opreanu állításait, a Magyar Szemlében.
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„Valószínű, hogy Angelescu kultúrzónájának eszméjéhez a Nistorféle me-
morandum is hozzájárult. Ugyanerre vezethető vissza Sabin Opreanu vállalko-
zása is, mellyel alá akarta támasztani a székelyföldi kultúrzónát. E célból »tanul-
mányozni« kezdte a székelység történetét s kutatásainak eredményét 1924 végén 
cikksorozatban közölte a »Societate de Măine« című román folyóirat hasábjain. 
Cikkei később könyvalakban is megjelentek »Terra Siculorum« cím alatt. Célki-
tűzésére jellemzők a szerző következő gondolatai:

»Román történész, földrajztudós, politikus stb. bármiféle hazafi , ki népe sor-
sa iránt érdeklődik, méltán kérdezheti: mi történt az őslakó román lakossággal, 
vagy a később is jöttekkel a Hargita keleti és nyugati nyúlványainál? Akik soha-
sem voltak barátaink, mindig tagadták egy őslakó román lakosság létezését nem-
csak a Hargita hegyei körül, hanem egész

Erdélyben. E kérdések újrafelvétele ma kettős fontossággal bír: Először tiszta 
tudományos, azután gyakorlati politikai szempontból.

Az itt érintett kérdésre vonatkozó igazság megállapításából bizonyos kultu-
rális és politikai intézkedéseknek kell következniük, melyek képesek legyenek a 
legközelebbi jövőben biztosítani egy igazságos egyensúly helyreállítását a Hargita 
környéki lakosság elosztásában, ahol ma Románia legegységesebb kisebbsége, a 
székelység lakik.

Azért választottam a székely tartományból Udvarhely megyét – folytatja to-
vább Opreanu –, mert a Kárpátokon inneni Romániában ez van a legjobban el-
székelyesítve. Ha sikerülni fog, hogy legalább részben is bebizonyítsuk a történeti 
igazságot e szék román lakosságára nézve, annál könnyebb lesz ez Felső-Dácia 
többi kisebbségi lakosságú tartományaira nézve.«1

Szerző továbbiakban kifejti, hogy eltekintve a román földrajzi nevektől, az 
intézmények, a népviselet és szokások alapján is a székelyek közelebb állanak a 
románokhoz, mint a magyarokhoz. Állításainak legnagyobb részét történetileg 
arra a diplomára alapítja, melyet Ulászló király (Vladislav) adott ki 1301-ben az 
Oláhfaluban lakó kenézek számára. Ebben az okiratban e község jogai biztosít-
tatnak a székelyekkel szemben. »Tehát – folytatja tovább a szerző: az okmányból 
az derül ki, hogy Udvarhely megye őslakói románok voltak« ez az első diploma, 
melyben említés van az udvarhelyi székelyekről; az Oláhfaluval történteket pedig 
Opreanu szerint e szék egész ősi lakosságára lehet alkalmazni.

A székelykérdés ilyetén való felfogása természetesen érthető feltűnést kel-
tett mindenfelé. A román és magyar sajtó egyformán felfi gyelt reá. Magyar rész-
ről Karácsonyi János történetíró felelt Opreanunak a »Magyar Kisebbség« 1925 
januári számában. Válaszában rámutatott, hogy Sabin Opreanu egy történelmi 
okmányhamisító »kelepcéjébe« esett, mivel az 1301-es Vladislav-féle diplomát 
igaznak tekinti, holott azt a XIX. században hamisították, vaskos tudatlanság-
gal, mert hiszen Ulászló nevű magyar király 1424-ig nem is létezett! így tehát 
Opreanu egész elmélete, melyet e hamisított diplomára épített fel, elesik, mivel az 
alépítmény hamis.”7

Az 1924. július 26-án kibocsájtott román oktatási törvény, amely az állami 
elemi iskolai oktatásról és tanítóképzésről rendelkezett, jelentősen háttérbe szo-
rította a kisebbségi oktatást. A Constantin Angelescu vallás- és közoktatásügyi 
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miniszter nevéhez fűződő jogszabály szerint az elemi oktatás megszervezése és 
irányítása kizárólag az állam feladata, így függetlenül, hogy milyen alapítású az 
iskola, minisztériumi engedélyhez kötött annak a működése. 

Kötelezővé és ingyenessé válik az elemi oktatás, ezért elrendelik az iskola-
köteles gyerekek évenkénti összeírását, pénzbüntetéssel sújtva az iskolakerülést. 
A román származásúnak vélt szülők gyerekeiket kötelezően az állami román is-
kolába íratták, függetlenül attól, hogy az adott településen milyen jellegű vagy 
nyelvű oktatási forma létezett. Az oktatás hivatalos nyelve a román volt, viszont 
olyan településeken, ahol többségben más nemzetiségűek éltek, elvileg lehetőség 
nyílt az anyanyelven való tanulásra. A román hatóságok nem titkolt céljai közé 
tartozott a gyors asszimiláció megszervezése, így került az oktatási törvénybe a 
„kultúrzóna” politikája. Eszerint főleg a kisebbségek által lakott megyékben ked-
vezményekkel csábították a román anyanyelvű pedagógusokat színtiszta magyar 
településekre. 50%-kal magasabb béreket, földet, lakást, nyugdíjkedvezményeket 
és más kiváltságokat ígértek az idetelepülteknek.8 A statisztikák szerint nagy si-
kerrel járt ez a politika, hiszen a húszas évek közepére már a magyar iskolák több 
mint felét elrománosították.

A névelemzésekkel kapcsolatosan már az 1930-as években elítélő cikkek 
születtek a magyar nyelvű sajtóban, hiszen erre az időszakra egyre jobban fel-
erősödött a román nacionalizmus hangja. A Keleti Újság hasábjain arról olvasha-
tunk, hogy önkényesen egyre több magát magyarnak valló személyt nyilváníta-
nak román nemzetiségűnek, és hoznak kellemetlen helyzetbe: 

„Névvegyelemzés – erről sokat beszélhet a krónika. Zokogva jelenik meg a 
népirodában egy székely asszony, Keresztes Ignácné, Máté Juliska. Előadja, hogy 
ő magyar, az ura is magyar. De az uráról kisütötték, hogy görögkatolikus, tehát 
román, mint hogyha nem lenne elég magyar görögkatolikus a világon?! Ám de 
a nagyobb nyomaték kedvéért azt állítják a beavatottak, hogy akit Keresztesnek 
hívnak; az valaha Cheresteșiu lehetett. Hiába volt apelláta, interveniálás, a mi-
nisztérium ezúttal is minden indokolás nélkül, mint annyi esetben, csak azt írta 
rá az aktákra: Nu se poate! Pedig éppen a napokban a háromszéki magyar tagozat 
intervenciójára elrendelték hivatalosan, hogy függesszék fel az ilyen erőszakosko-
dó névvegyelemzést.”9 

A román eredet bizonyításának példájaként Szentegyházasfalut (Oláhfalu) 
hozzák fel, amely a hatóságok szerint egyértelműen bizonyítja a románság évszá-
zados ittlétét: 

„A taktikázás, az erőszakos elrománosítás azonban más községekben is, 
Homoródalmástól Galambfalváig egyforma lelkesedéssel folyik. Oláhfaluban 
például azért csináltak román iskolát, mert érvelésük szerint, ha egy falut Oláhfa-
lunak hívnak, az akkor is román eredetű község, ha egyébként színtiszta székely-
ség lakja. A jó urak ellenben elfelejtik, hogy ezt a községet azért hívják Oláhfalu-
nak, mert annakidején egy Oláh János nevű ember alapította…”10

Nem sokkal később a Brassói Lapokban szintén bírálják, a minden ésszerű-
séget mellőzött újabb visszarománosítási kísérletet. Kakassy Endre emlékiratot 
intéz Constantin Angelescu tanügyminiszterhez, amelyben a román értelmiségi-
ek hamis bizonyítékait ítéli el, ugyanakkor nem tartja helyénvalónak az indoko-
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latlan templomépítéseket, a nacionalista szervezetek aknamunkáját. Az alábbiak-
ban idézzük a cikket. 

„Emlékirat Angelescuhoz.11

Az udvarhely megyei román intellektüelek ez év januárjában memorandumot 
nyújtanak át Angelescu közoktatásügyi miniszternek, amelyben azt állítják, hogy 
a Székelyföld lakosságának 40 százaléka román eredetű. Kérik a miniszter támo-
gatását a »nemzeti érzésükből kivetkőzött« székelyek visszarománosításához. Az 
emlékirat a nagyobb hatás kedvéért nem Székelyföldről, hanem »elszékelyesített 
tartományiról« beszél.

Előbb Gusti12 volt közoktatásügyi miniszternél próbálkoztak, aki 1933 nya-
rán meglátogatta a székelyföldi iskolákat. Gusti azonban, aki mellesleg megje-
gyezve, Románia egyik legkiválóbb szociológusa, nem fogadta el érveléseiket. 
Különösen Oláhfaluban környékezték meg őt, mondván, hogy a község neve is 
mutatja a tartomány román jellegét. A miniszter társaságában levő Réthy13 képvi-
selő, volt udvarhelyi polgármester ezzel szemben rámutatott arra, hogy Oláhfalu 
Oláh János nevét örökíti meg, akit egyik magyar király küldött ide a rengetegbe, 
hogy Csík és Udvarhelyszék között a közlekedés védelmét biztosítsa. Róla nevez-
ték el a falut. Ezt mutatja az anyakönyv is, melyben évszázadok óta tiszta magyar 
nevek szerepelnek. Csak 30-40 évvel ezelőtt bukkan fel egy román pásztorcsalád. 
Ennek leszármazottjai, mintegy 3-4 család, képviselik a mai román elemet Oláh-
faluban.

Főszolgabírák búvárkodnak a községi anyakönyvekben Angelescu már nem 
mutatkozott ilyen kényesnek az egyoldalú és az igazságtól messze álló elméle-
tek elfogadása tekintetében. Minden további utánjárás és tanulmányozás nélkül 
székelyföldi román templomépítési célokra nagy tételeket vett fel a költségvetés-
be. Nemrégen Udvarhely megyében járt két nagyszebeni szentszéki tanácsos, 
akik sorra meglátogatták a községeket és kijelölték azokat a helységeket, ahol a 
román nemzeti öntudat felkeltése céljából történő templomépítés múlhatatlanul 
szükségesnek mutatkozik. A névsorban többek között ilyen színszékely falvak 
is szerepelnek: Kisbacon, Felsőrákos, Bardócz, Olasztelek, Petek, Kobátfalva, és 
Erdőfüle. Továbbá: Homoródszentmárton, Homoródkarácsonyfalva, Abásfalva, 
Székelykeresztur, Szenterzsébet.

Keresztúron Bordás főszolgabíró elrendelte, hogy a görög katolikus templom 
építéséhez a 7 kilométer távolságban élő galambfalvaiak is hordjanak telkenként 
2 szekér követ. Valóságos hadisarcot vetnek ki tehát még azokra a községekre is, 
melyeknek egyébként semmi közük nem volna a nagy buzgalommal szorgalma-
zott templomépítésekhez.

Ugyanakkor a helyi román lapok megfelelő zenekísérettel látják el ezt az 
egyre jobban kiszélesedő mozgalmat. Január óta az igények is megnőttek: ma már 
nem 40, hanem 60, sőt 70 százalékról is beszélnek és a leglehetetlenebb érvekkel 
igyekszenek kimutatni a román elem többségét és egyben a Székelyföld román 
jellegét.

Hatósági segédlettel folyik a hittérítés. Főszolgabírák búvárkodnak a községi 
anyakönyvekben, romános hangzású nevek után kutatnak s minden eszközt fel-
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használnak arra, hogy a »viszszatérítés« kiszemelt alanyait céljaiknak megnyer-
jék.

Az »Astra«14 udvarhelymegyei tagozata programszerű kulturális tevékeny-
séget fejt ki a románosítás érdekében. A falvakban könyvtárakat állít fel, előadá-
sok sorozatát rendezi, melyeken nők és férfi ak, papok, tanárok, ügyvédek, bírák 
igyekszenek felébreszteni a székelyek román öntudatát. Most az Astra közgyűlése 
után a jelek arra mutatnak, hogy ezt a munkát az egész Székelyföldre rendszere-
sen kiterjesztik. Írásunk természeténél fogva, sajnos, csak gyönge, vázlatos képét 
tudtuk nyújtani ennek a mind nagyobb hullámokat verő és korunkban csaknem 
páratlanul álló mozgalomnak. Szinte hihetetlen! Benedek Elek, Gábor Áron, Dó-
zsa György, Kriza János vérrel öntözött és megszentelt földje csak a múltbeli erő-
szakosságok folytán lett magyarrá...

Lehet-e itt helye a tiltakozásnak, a kétségbeesésnek, a nemzetünket féltő fáj-
dalom szavának?…

Nem. A Székelyföld már sok vihart látott. Orkánok vonultak el a Hargita 
fölött, könny és vérzivatarok áztatták ezt a földet, gátakat romboló, szörnyű ára-
dások sodorták el a sovány vetéseket.

És mégis: az élet a maga nagy törvényei szerint mindig kiújult s a havasok 
büszke fenyői megtépászva bár, de egyenes, büszke sudárságukban várták az 
újabb s talán még kegyetlenebb viharokat.

Ennyi megpróbáltatás, baj és szenvedés, anyagi és nemzeti javaink ellen in-
tézett rohamok után, ma is és mindig, unos-untalan hangoztatjuk: igenis, békét, 
jó viszonyt akarunk a magyarság és a többségi nép között. Talán nevetségessé is 
válunk pusztában elhangzó szólamainkkal. De nem nevetségesebb-e ez az újfaj-
ta lélekhalászat, mely csak arra lesz jó, hogy megmérgezze a vizeket, felkavarja 
a forrásokat, amiken többségi és kisebbségi egyaránt felüdülhetne igazságét és 
megértést kereső útján. Vájjon kinek van haszna ebből?”15

A radikális nemzetépítési folyamatnak Székelyföld-szerte akadtak helyi kép-
viselői, így Székelyudvarhely tanfelügyelője, Ioachim Nistor beadványokkal sür-
gette a román hatóságokat a visszarománosítási politika mihamarabbi végrehaj-
tására.16 Román líceumokat és kollégiumokat követelt Udvarhely megye egészére, 
hiszen elképzelése szerint, csak az oktatás révén lehet visszatéríteni a székelyeket 
román gyökereikhez. Mindeközben sorra igyekeztek ellehetetleníteni a magyar 
felekezeti iskolák működését. 

Hasonló aktivistává válik Octavian M. Dobrota, a székelyudvarhelyi román 
líceum tanára, aki kezdetben a kétnyelvű Hargita című újságnak (1925), majd 
a Secuimea (1931) nevű román hetilapnak lesz a vezéralakja.17 Ugyancsak jelen-
tős szerepe lesz az Udvarhely megyében létrehozott két új román lap, a Gaze-
ta Odorheiului és a Glas Românesc megalakításában (1935), ahol több cikkben 
igyekszenek apró tőrszúrásokkal sebet ejteni a székely közösségen. Ezt bizonyítja 
a sajtótermékek alcíme: „în regiune secuizate”, amely mintegy szócsöve szeretne 
lenni az elmagyarosodott román vidéknek. Ezzel kapcsolatosan az egyik legmeg-
határozottabb cikk Székelyföldet és Oláhfalut Alphonse Daudet francia regény-
író Tarasconi Tartarin meséjébe helyezi, ugyanakkor Colceriu román tanító a 
timokföldi románokhoz hasonlítja. Az alábbiakban idézzük a cikket:
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„Hargitaalj Tarascon
Mindezekből kitűnik, hogy a két lap közül a Gazeta a türelmesebb, a Glasul 

a szenvedélyesebben elfogult. Az énhasadás talán emiatt következhetett be. A Ga-
zeta szerkesztője nyilván politikusabb, számol olyan választási eshetőségekkel is, 
mikor egy paktum ócska az »elszékelyesített« románokkal anyagiakban mégis 
többet hozna a konyhára ebben a 98 százalékban »elszékelyesített« megyében, 
mint a szenvedélyes gyűlölködés hangja.

Azért az »elszékelyesítés« ügyét ő sem kívánja egészen levenni napirendről, 
nehogy hazafi ságban a Glasulnál hátrábbvalónak tartassák. Augusztus 14-iki szá-
mában Colceriu állami tanító felfedezi magának a »hargitaalji székely Taracon«-t. 
Aki nem tudná, hogy Tarascon lakói arról nevezetesek Daudet regénye óta, hogy 
egytől-egyig fejük lágyára esett, tyúkeszű népek, az talán még beugrik a taní-
tónak és megtisztelőnek tartja, hogy Oláhfaluról úgy emlékezzenek meg, mint 
hargitaalji Tarasconról.

A cikkből egyáltalán nem vehető ki, hogy miért érti ez a megtiszteltetés 
Oláhfalut, hacsak azért nem, hogy Colceriu szerint 1200-nál jóval korábbi román 
település és a fejük lágyára esett oláhfalusiak mégis erőnek erejével székelynek 
vallják magukat. Ez a kitűnő tanférfi ú egyébként igen becsületesnek látszik. A 
falu határában van egy Oláh temető nevezetű rét, melyről minden további nél-
kül kideríti, hogy ez volt a község románságának hajdani temetkező helye, de 
mindjárt beismeri, hogy erre nézve semmi pozitív adat nem áll rendelkezésére. 
Az eredeti fejfák – úgymond – ma már nem állanak és a temető mintegy hatvan 
éve nem szolgálja eredeti rendeltetését. – Mindazonáltal kimondja áperté, hogy a 
»a község lakosságának 75 százaléka román eredetű.« Nevekkel operál. Gábor, Se-
bestyén, Oláh, szerinte színromán nevek. Akad köztük elvétve Nyisztor és Radu 
is. Az Oláh nevű családok eredetileg »Román« névre hallgattak, de elszékelye-
sedtek. Van erre példa Moldovában is, persze a csángók között, akik szintén nem 
románok, ha az anyakönyvekben ilyenekként is vannak bevezetve. (Nagy hiba 
azonban, mondja Colceriu, hogy az odavalósi ifj úságot a katonaságnál kisebbségi 
elemként kezelik, tartósan szabadságolják őket s így képtelenek az ezrednél elsa-
játítani a román nyelvet). Mert bizony a szülei háznál már nem beszélik az ősök 
nyelvét.

A Timok messze van
Aztán néprajzi nagyágyúkkal jön.
Hogy a népi szokások azonosak román vidékek szokásaival. Viseletük a 

Máramarosban és a Timok völgyében élő románokéhoz hasonlít. Ha még azt 
mondaná, hogy a mezőségiekhez, vagy a Naszód megyeiekhez, abban még vol-
na némi ráció. De ki látott Udvarhely megyében évszázadokra visszamenőleg 
szerbiai, timokvölgyi románt? Bizonyára a tanító úr se, azért mert kivágni ilyen 
messzefekvő viseletet, mert nincs közel s távolban senki, aki ellenőrizni tudná. Az-
tán a község lakóinak magyar nyelvében gazdag román szókincset fedez fel. Ezen 
a ponton nemes versenyt ajánlunk. Hasonlítsuk össze: vajon az alsófehérmegyei 
román nép nyelvében van-e több magyar szó, vagy az oláhfalusiéban több román. 
Kapásból letennők rá a főesküt, hogy Alsófehér fél pályahosszal nyeri a versenyt. 
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Nem ilyen egyszerűen tudomásvételre szóruló bejelentés azonban, hogy a köz-
ségben »már huszonöt család tért vissza az ősi egyház kebelébe«, tehát román 
lelkipásztor kinevezését sürgeti. Oláhfalut ezennel mi is ajánljuk az erőszakos 
visszatérítések kivizsgálására kiküldött miniszteri bizottság fi gyelmébe.”18

 A szerző, az elrománosítás fő alakjának a már említett Octavian M. Dobrota 
tanárt jelöli meg, aki Székelyudvarhely városát az elrománosítási mozgalom szék-
helyévé téve tanulmányokat ír, és előadásokat szervez a románság meggyőzésére. 

„Szemforgató fuvolaszó
A derék Glasul Românesc egyenesen felhördül e miniszteri vizsgálattal kap-

csolatban. Szemére lobbantja úgy a hatóságoknak, mint a románság egyetemé-
nek, hogy az »újjáépítő munkáit« karba tett kezekkel nézik. A székelység ötven 
százaléka elszékelyesített román (Oláhfalun hetvenöt százalék). A miniszteri 
vizsgálat is csak a románság malmára hajthatja a vizet. Legalább beigazolódnak 
azok a tények, melyekre Dobrota19 szerkesztő úr évek óta emlékiratokban hívja fel 
a minisztérium fi gyelmét. (Ez a Dobrota valami nagy állást vagy díszes ordót akar 
kapni a szegény székelyek bőrén). Máshelyütt egyenesen tiltakozik a lap az ellen, 
hogy ő a székelyek elrománosítására törekednék, de »meg kell szűnnie a Románi-
ában élő románok magyarosodásának és az elidegenített románoknak vissza kell 
térniük az ősi vallásra. A magyar maradjon magyar – zengi kegyes szemforgatás-
sal –, nem akarunk egykori leigázóink hibájába esni!«

És büszkén veti ki a mellét Octavian Dobrota: Lám, a Curentul is üdvözli a 
Glasult hazafi as építő munkájáért. Igaza van a Glasulnak a Curentul szerint, »Egy 
más nemzet meghamisította az etnikai eredetét és most egy miniatűr Magyaror-
szág emelkedik a romanizmus szívében«.

Aztán érdekes híreket is olvasunk a két kitűnő lapban. Az udvarhelyi tanfel-
ügyelőség például egymillió lejnyi államsegélyt kért és kapott állami iskolaépítési 
segély címén.”20

A szentegyházasfalvi lakosok véleményét a település megnevezése körüli vi-
tában Berényi Margit egykori római katolikus iskolai tanítónő foglalja össze, aki 
legismertebb személyisége volt a községnek: 

„1896-ban, az ezeréves fennállás emlék-esztendejében kimondja a képvi-
selőtestület, hogy a község neve hivatalosan: Szentegyházasfalu. Sajnos a népbe 
úgy belegyökerezett az Oláhfalu, talán mert rövidebb név, hogy nem tud leszokni 
róla. Pedig ez a név bajt, szenvedést hozott reánk a 22 éves román megszállás alatt. 
Természetes dolog, hogy a románok arra magyarázták az Oláhfalu nevet, hogy ez 
a falu régi román település. Tűzzel, vassal azzá akarták hát tenni a legrövidebb 
idő alatt. Szomorú idők voltak ezek. Előbb az 1924-ben létesített román állami 
óvodával és iskolával akartak célt érni a románosítás terén. Tiszteletre méltó volt 
a lakosság öntudatos, kemény ragaszkodása katolikus magyar voltához és isko-
lájához. Természetes, hogy ennek a magatartásnak gyökereivel tisztában voltak 
a románok, hadat üzentek tehát mindenkinek, aki jó magyar katolikus volt…”21 
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Összegzés

Székelyföld az I. világháború után Nagy-Románia kellős közepén helyezke-
dett el, így a földrajzi elhelyezkedése és az egy tömbben élő magyar közösség meg-
léte beavatkozásra késztette az új államhatalmat. A román nemzetépítési politika, 
valamint a revizionizmustól való félelem azonnali megoldásokat követelt. 

Tóth Zoltán 1942-ben a következőképpen foglalta össze a székely-román ere-
detideológia lényegét: „1. A székely és a magyar két egymástól különböző nép. 
2. A Székelyföld nem földrajzi egység és csak Romániával együtt logikus ösz-
szefüggésű földdarab. 3. A Székelyföld népiségileg nem egységes; a székely ke-
verék nép, benne a román elem a túlnyomó. 4. A székely föld és nép múltja nem 
a magyar, hanem a román nép történetének egyik fejezete. 5. A székely nép lelki 
és testi alkata, néprajza, művészete, létformája jórészt azonos a román népével. 
A székelység idegen testét a román nép természetes asszimiláció útján nem volt 
képes eltüntetni. Ellenkezőleg, a Székelyföldön éppen a románság volt kitéve a 
beolvadás veszedelmének. Kapóra jött azonban az a tény, hogy a székelységbe 
évszázadok óta bizonyos mennyiségű román vér keveredett. A nagyjából megál-
lapítható tényállást kellett csak módfelett felnagyítani és felhasználni a nemzeti 
közvélemény megnyerésére.”22

Ebben a nemzetépítési elképzelésben játszott jelentős szerepet Szentegyházas-
Oláhfalu története. Az állami szervek megtettek mindent, hogy bebizonyítsák a 
település székely-román eredetét, ennek megfelelően tudatosan igyekeztek a köz-
ségben fellazítani az etnikai viszonyokat. Román tisztviselőket neveztek ki, álla-
mosítani szerették volna a község egyetlen római katolikus iskoláját, miután ez 
nem sikerült, külön állami iskolát hoztak létre, ahová névelemzés útján kötelez-
tek tanulókat beíratni, a településnek csak a román elnevezését (Vlăhița) lehetett 
hivatalosan használni, és még sorolhatnánk. Mindezek ellenére a helyi lakosság 
makacs kitartása eredményesnek bizonyult, hiszen bármennyire is nagy nyomás 
nehezedett rájuk, nem adták fel nemzeti identitásukat. 

Összegzésként elmondhatjuk, hogy Székelyföldön Szentegyházasfalu jelen-
tette és jelenti talán ma is az egyik legjelentősebb eredetvitát a román és a magyar 
történészek között. 
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“It is always easier to believe when 
I am not the only one who feels 
that way” 
Emotional factors of credibility in the news consumption of university students
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Studiul examinează modul în care emoţiile consumatorilor de știri  și apartenenţa acestor la grup pot afecta estimarea 

credibilităţii știrilor. Cercetarea empirică a constat în interviuri cu studenţi având vârsta între 20 și 25 ani, interviuri care au fost 

supuse analizei calitative de conţinut. Prima parte a articolului focalizează asupra obiceiurilor de consum de știri cu conţinut 

politic ale studenţilor, în care platforma Facebook și celelalte platforme social media joacă un rol important. Cea de-a doua 

parte focalizează asupra judecăţilor zilnice ale studenţilor despre credibilitatea știrilor.  Ultima parte a a articolului tratează 

problema din prisma pandemiei generate de coronavirus, ceea ce reprezintă o oportunitate excelentă pentru o analiză în 

condiţii extreme.
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Abstract  (“It is always easier to believe when I am not the only one who feels that way”  
Emotional factors of credibility in the news consumption of university students)
This study seeks to examine how the emotions of news consumers and their group-belonging can infl uence the credibility 

assessment of news. The empirical research consists of interviews with university students between the ages of 20 and 

25  subjected to qualitative content analysis.  In the fi rst part, the author focuses on the political and public aff airs news 

consumption habits of the students, in which Facebook and other social media sites, such as YouTube, play an important role. In 

the second part, their everyday judgements regarding the credibility of news are in the centre. However, at the end of the paper, 

the issue of credibility is examined in the framework of the coronavirus pandemic, which provided an unexpected opportunity 

to investigate these questions under extreme circumstances.

Keywords  credibility; credibility assessment; news consumption; emotions; group-belonging; social media; coronavirus

Rationality vs. emotions

Cognitive processes and abilities provide the basis for our mental operations, 
which is why they indisputably play a major role in processing information, 
including those situations in which we consume news. However, when we 
encounter public aff airs news, our information consumption typically involves a 
pronounced emotional dimension.1 In these situations, information plays the same 
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emotional role which is being satisfi ed when we watch reality TV or a movie: In 
addition to capturing our attention, it also elicits an emotional response on our 
part.2 Th e key aspects behind this phenomenon are the human need for cognition, 
the political/ideological preferences of individuals, as well as the fact that humans 
have a predilection for information that meshes with their own values, in other 
words information that qualifi es as attitude-consistent.3 Th is also implies that they 
are generally more likely to regard information as credible if it reinforces their 
own preconceived notions. Th e credibility attached to information is generated 
by – oft en informally organized – communities whose members are linked to 
one another by the similarities in their worldviews, their life situations, and 
their social environment. Th is so-called belonging-based credibility4 operates in 
strong intertwinement with the fi lter bubble phenomenon.5 All of this allows us to 
conclude that these days news consumption has emerged as a tool of sorts, which 
helps us to emotionally “recharge” ourselves and reaffi  rm our affi  liation with the 
community we belong to. Th is is consistent with the viewpoint of the uses and 
gratifi cation model6, which claims that people use the media to satisfy their own 
psychological, social, and cultural needs.7

Staying on the ground of media use paradigm, according to the approach of the 
two-step fl ow of infl uence,8 the media exert an impact on the media consumers’ 
thinking in two steps. Th ese days, the persons who directly infl uence our 
consumption are no longer necessarily in our immediate local environment, but, 
among other places, they may also be in the social media. It is enough to share a 
single article and to thus ensure that it reaches even a single other person, and this 
already triggers the second step of the two-step fl ow. According to a joint poll by the 
Hungarian media monitoring NGO Mérték and the polling company Medián, only 
a fraction of Facebook users, ca. 4-5%, regularly share articles on political issues.9 
If certain news do not reach the other consumers directly through news portals, 
they are typically conveyed to others by way of these social media disseminators.

Factors of credibility 

According to the most general defi nition, credibility refers to a quality that inspires 
us to believe a claim and is strongly intertwined with trust. In practice, credibility 
refers to both objective and subjective elements of the credibility of content. 
Generally, media scholars tend to make a distinction between source (or in some 
researches message10) credibility and medium credibility. According to Hovland et 
al., expertise and trustworthiness are the key components of source credibility, but 
media credibility includes more components, like the degree to which the media 
are perceived to be fair, unbiased and accurate.11 As Strömbäck and his co-authors 
noted, there is no agreed-upon measurement or operationalization of media trust 
and credibility. Despite the fact that the relationship between media trust and 
media use is very complex, there is only limited research directly addressing this 
question.12 
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From the viewpoint of our research, the elaboration likelihood model (ELM) plays 
an important role.13 With the help of ELM Petty and Cacioppo sought to explain 
how people are persuadable. Th e model suggests that the recipient’s attitude and the 
cognitive process going on in them determine whether they will be open to logical 
reasoning. In the given context, the world elaboration refers to the depth in which 
information is processed. Th e main thesis of the theory is that there are two ways 
which can infl uence the information recipient’s attitude towards information. Th e 
central route requires a careful weighing of numerous informational factors, such 
as for example the contents of the information and the strength of the argument. 
Th e peripheral route, by contrast, requires less cognitive work and focuses on 
the factors that are irrelevant from an information standpoint, but which are 
nevertheless used by the information consumers when assessing information.14 
To simplify this line of thought, we might say that while the former is primarily 
preoccupied with the objective factors underlying credibility, the latter considers 
the recipients’ subjective judgements. Put diff erently: Since too much information 
reaches us in the online sphere, if we want to tackle the torrent of data that we need 
to process, then we might have to turn to heuristics, which can take the form of 
focusing on recognizable patterns.15

Th e framework of the empirical research

During my research I focused on the emotional factors of news consumption:  
although we may be tempted to believe that our news consumption is fundamentally 
driven by rational motivations, in fact we are much more likely to pick and choose 
among the news we consume on an emotional basis, preferring items that are more 
likely to satisfy our emotional needs than our rational needs. Th is is especially 
true of social media, where various types of contents follow one another in quick 
succession. According to my research hypothesis, the content that will be more 
likely to capture our attention depends largely on the communities – be they offl  ine 
or virtual – to which we belong. In other words, we attach great importance to the 
people close to us and/or to people who profess values similar to ours, and they 
play a pivotal role in our assessment of the credibility of individual news items.

Th e target group of the research was university students between the ages of 20-25. 
I conducted 8 structured interviews with students enrolled in 7 diff erent faculties 
and 8 diff erent departments of the University of Pécs. It was important for me to 
ensure that the research is not limited to students who specialize in the humanities 
and social sciences, in order to make the circle of interview subjects be as diverse as 
possible. Th e interviews were organized around three fundamental subject areas: 
the consumption of pop culture and entertainment contents; news media and news 
consumption; and the assessment of the credibility of news.16 In this study I focus 
on the two latter categories. My primary goal was to compare and contrast the 
media consumption patterns of students with diff erent academic specializations, 
and to fi nd out whether in addition to the objective factors of credibility, the 
interview subjects also view certain persons or communities as pivotal when it 



ME.dok • 2021/1

38

comes to the assessment of the credibility of individual news items. To this end, I 
performed qualitative content analysis to ascertain how the interview subjects use 
the media platforms they mentioned most oft en. Th e coronavirus pandemic, which 
began just before the interviews were conducted, also provided an opportunity to 
examine the underlying questions in the conditions of the extreme circumstances 
wrought by the epidemic.

News and emotional reactions

Unsurprisingly, the internet predominates with respect to the consumption 
of both, popular culture as well as news/public aff airs contents. However, our 
everyday experience as well as the empirical research on the topic both suggest 
that the generations of youths and young adults today are either indiff erent about 
or evince outright hostility towards politics and public aff airs. Th e majority do not 
trust traditional political institutions and activities, they keep their distance from 
political participation.17 According to the abovementioned Mérték-Medián poll 
from 2018, only 2% of 18-29-year-olds profess an intense interest in politics, while 
41% take no interest in public aff airs whatsoever.18 

Th e interviews conducted in the framework of the present study also show that 
except for one or two of the subjects (including a political science student), the 
rest of those interviewed were not especially interested in politics, and hence they 
were also not interested in traditional public aff airs/political news. Nevertheless, 
since they prefer to stay informed, they feel that they need to follow these types of 
contents in some form. Despite the apparent apathy, these news – depending on 
the topic – are indeed capable of eliciting emotional reactions on their part, which 
can span the entire range of the emotional spectrum. Th e majority of students 
reported that depending on the news item in question, they might feel either 
annoyed or pleased/happy: “So… there are some topics that I follow and I have some 
expertise about them. And then I see something about these issues that I don’t really 
like, something that is not well-founded and that’s when I tend to get annoyed. But 
usually this only goes so far as to utter a few harsh words to the eff ect that I don’t like 
it. Generally, I don’t tend to get riled up about this type of news. And at other times 
the news can also be a source of pleasure; these are two extremes.”19

It is also not unprecedented for them to regard a news item as downright ridiculous 
or its title as clickbait, which can serve as a source of amusement: “It may just as 
well happen that I can only laugh about items that do not seem true or which only 
want …which only want people to see the item and to click.”20 News that contradict 
one another can lead to anxiety and tension, however, and increase the feeling of 
insecurity: “It annoys me that I can’t decide which one to believe (…) political news 
tend to annoy, and sometimes they make me feel helpless, they leave me with a sense 
that I’m not a big enough fi sh in the pond to infl uence these things.”21 
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Typically, they react considerably more sensitively to an item of news if it aff ects 
something that they have a personal attachment to, such as the university or the 
place where they live. “Th e feelings I get diff er. If I stumble onto something that, 
say, aff ects me personally, because it concerns the university, then that elicits a much 
stronger emotional reaction on my part. But if it has no bearing on me, then even 
though I might still see it as something stupid, or just as something moronic, or simply 
as irrelevant, I won’t feel such a strong sense of outrage (…).”22 One respondent 
mentioned that he is completely averse to the consumption of any political contents: 
“I don’t follow politics at all. In other words, I block politics on Google, on any news 
site or sharing site. I go to settings and just do it immediately.”23 

Platforms to get political and public aff airs news

Facebook 

Based on the poll conducted by Mérték-Medián in 2018, Facebook appears to play a 
major role in informing the public about politics “since a quarter of Facebook users 
encounter public aff airs articles/contents on Facebook every day, while a further 
21% do so several times a week.”24 Th e students took very diff erent positions as 
to whether they considered the news stream on Facebook as the starting point of 
their news consumption. For some of them, however, it is defi nitely an important 
platform to track the news. My political scientist interview subject, who is very 
deliberate when it comes to assembling her newsfeed, said the following on the 
subject: “I basically always inform myself from Facebook. Sometimes it happens that 
I’d like to go back to check out an article I saw on Facebook; or maybe I just saw 
the title but didn’t have enough time at the moment to read it, and then I search 
for it on the internet.”25 But Facebook was also a determinate point in the news 
consumption of another student: “So it may be a bit embarrassing that I get almost 
all of my information from Facebook, but when I start the browser my fi nger will 
immediately move towards that F button.”26 But there was a signifi cant diff erence 
between the two respondents with respect to whether they themselves follow news 
sites (the fi rst student mentioned above) or whether they keep abreast of the news 
through the items shared by their Facebook friends, potentially through ads (the 
other student). According to data collected by Mérték-Medián, 59% of Facebook 
users never share political contents on the social media site; the overwhelming 
majority of the target group investigated also falls into this category.27 

Th ose who are less likely to use Facebook for news consumption primarily cite 
Facebook’s character as a forum where users waste a lot of time as a reason for not 
getting their news there: “At one point I realized that I spent an inordinate amount 
of time on Facebook’s newsfeed, and I did not even see real issues of substance on 
it..”28 Some took an even more radical stance towards news on Facebook, and this 
position refers back to a kind of scepticism which will be discussed later: “Th e news 
we see on Facebook are not news. At most, they are reminders, saying ‘hello, there is 
this issue out there’, and what we actually write about it, that’s our own viewpoint. 
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And it’s possible that someone else will see this issue from an entirely diff erent 
perspective, and that it could impact someone completely diff erently. So when I see 
them, I make a mental note saying ‘all right, so someone has this position’.”29

Sources considered reliable

Every interview subject indicated that they rely on information from several 
online news sites in informing. Index, 24.hu, and Origo were mentioned most 
oft en by name. One interesting observation was that several interview subjects 
also mentioned Google in discussing their news consumption patterns. When they 
are interested in a given issue, they oft en just type the keywords into the search 
fi eld and they choose from the resulting articles because it makes them feel less 
infl uenced by the particular viewpoint of a given news site. 

While for some respondents the major news sites are their primary source of 
information, others only see them as a starting point. When a given issue elicits 
their interest, they prefer to watch longer videos that feature an entertaining style 
of presentation or they listen to it in the background while they do other things, 
“because, ultimately, a half-page article does not reveal much.”30 Among the political/
public aff airs channels on YouTube, they emphasized Partizán, a left -wing show, 
and Kötöttfogás, which is associated with conservative magazine Magyar Hang; 
both of these are critical of the Hungarian government. “I watch Kötöttfogás because 
there they actually discuss what was said by those affi  liated with the governing party, 
even if they don’t always quote them verbatim. So I am aware that I am not listening 
to an independent source of information, that they add their own arguments and 
opinions and the like. But I don’t need to verify whether the things they claim have 
actually transpired or been uttered.”31 Th ey also mentioned some other prominent 
persons who are known for their political engagement, such as the former leader 
of the Jobbik party, Gábor Vona, and the media pundit Róbert Puzsér. “If there is 
a single podcast I listen to when it comes to political issues (…), it’s Róbert Puzsér, 
not necessarily because of his political views but because of his critical attitude. He is 
someone who criticizes in a way that proves that he actually understands the things 
he criticizes (…) that does not necessarily mean I agree with every word he says, but 
his style of presentation, the way he expresses his criticisms… well, that refl ects a very 
high level of quality; he is a real critic.”32

In several of the interviews the subjects mentioned that especially when it comes to 
healthcare issues, they trust experts more than journalists, since the latter generally 
have to write articles about too many issues to delve deep enough into a single 
issue.33 “If I fi nd something interesting or determine that it is something that I should 
take a closer look into, then I will check it out. And in that case it may well happen 
that I visit YouTube and explore longer videos, detailed explanations by people who 
may work in the profession and who have references.”34 
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Th e role of meme sites

While surveys suggest that youths are especially likely to lack an interest in and 
be passive when it comes to traditional political institutions, the members of the 
current young generation typically consume a huge amount of humorous and 
parodistic content that also oft en refl ect on social and cultural issues as well.35 Meme 
pages and/or groups (primarily, but not exclusively on Facebook), which oft en 
feature a public aff airs/political dimension, play a role in the media consumption of 
almost every student in our sample. Although the memes primarily want to mock 
someone or something, they can indisputably also fi ll an information function of 
sorts since they have some basis in reality. Th is is how one of the subjects put it: “(…) 
Interestingly, there is a tremendous amount of information that can be gleaned from 
the Facebook group called Council of Illiberal Memes (Illiberális Mémek Tanácsa). 
Th ey share countless articles about the current political situation in Hungary. (…) So 
just by producing all these political memes, they allow people to learn a lot. Th ey take 
the interesting gaff es of [surgeon general Cecilia] Müller [who led the government’s 
communication on the corona pandemic] and turn them into memes (…) and they 
can also produce memes about Paragraph 33 [the recently enacted restriction of the 
rights of trans people]; so they use memes to express a wide variety of social criticism, 
and thus in the process people also learn information, by seeing it.36 

Another interesting terrain for political information is the page 9GAG, which is 
also primarily known for its memes. Some say that although the page raises some 
serious issues, too, on the whole “it tilts more towards entertainment,”37 others say 
that it has emerged by now as an important source for obtaining information. “I 
consume a lot of news from 9GAG (…). It’s what I see as credible because in the 
comment section they discuss whether something’s true or not – I mean whether it’s 
real – and not only what kind of emotions it triggers in someone.”38 My interview 
subject suggested that the comment section on 9GAG diff ers from that of the 
comments on other social media sites, such as Facebook, for example, because in 
addition to laypersons it also features a lot of comments from persons who seem 
like genuine experts. “Th at is what makes 9GAG so interesting and exciting, that it 
is used by very diff erent kinds of people, including researchers, on all sorts of topics. 
And there were several commenters who claimed to be such researchers and they 
shared things that they presented as their research results.”39 Th e interview subject 
also found about the coronavirus outbreak from 9GAG, but the news on that page 
clearly suggested that the pandemic would not reach Hungary. “(…) [I]t provided 
reliable information on the whole, saying that it is survivable. A great many videos 
were posted about people, even people in Wuhan, showing what they were doing 
during the quarantine. Another issue that I saw a lot about was for example the 
quarantine in Italy, when they asked people what had happened when the fi rst city 
was put under quarantine. So there was this type of information, and hence when 
the panic began in early March, back then it did not seem …it still did not seem…it 
seemed like this entire thing would skip Hungary and all the Balkans, really.”40
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The assessment of credibility

The role of groups and the people they trust 

Although in the case of university students, objective criteria of credibility, 
such as the use of a variety of sources, an impartial presentation, and a neutral tone 
play a vital role in judging the credibility of news items, certain groups or friends 
also exert a signifi cant impact on them. In the case of the students in the sample, 
the importance of group belonging was most likely to manifest itself in the context 
of their university community. Typically, they were members of university-related 
groups on Facebook which they mostly used to share information about courses 
and exams. Among the established, non-university related Facebook groups, 
those affi  liated with meme pages tend to be popular, including the previously 
mentioned Council of Illiberal Memes, which is managed by the page called 
Illiberal Memes. “Illiberal Memes is a page, but the page also has its distinct group. 
So this is a fairly common phenomenon, that the more popular meme pages have 
their own dedicated group where the followers can upload their own contents (…); 
the people in this group hold a wide variety of views that span the spectrum, and 
they correspondingly share a variety of news, but obviously these tend to feature 
irony.”41

Furthermore, several of the interview subjects indicated that they have 
joint Messenger groups with certain friends and acquaintances, and these are 
also typically organized around similar values: “Th ere is the Dog Party-related 
Messenger group [the name “Dog Party” refers to a satirical political party in 
Hungary], which includes many members, and that’s where people really discuss 
these issues. … [T]hat’s where I get my information to ensure that it’s credible.”42 
Another student is a member of an LGBTQ community on Messenger, and she said 
she does not separately perform distinct searches for news involving the LGBTQ 
community, but she is glad that through the group she can fi nd information, such 
as for example when the Pride in Pécs will be held – or if it is going to be held at all 
in a given year, for that matter.43 It seems, therefore, that the types of groups that 
typically play an important role in their news consumption tend to be those that 
communicate within an organized framework and are also active in the offl  ine 
space, as a result of which the members tend to know one another. 

When they were asked whether they are more inclined to believe the claims 
in an article if it is recommended by an acquaintance, almost all of the interview 
subjects responded in the affi  rmative, provided the acquaintance was someone 
they trusted for some reason. Th is contradicts the results of the Mérték-Medián 
survey, which found that “33% of users said that they found it relevant to consider 
who had shared a given post, while 35% did not fi nd that relevant at all”.44 “Well, 
obviously if it is an acquaintance who holds similar values as I do, then I pay 
attention to the news they share, that’s obvious. But in the same vein, when another 
acquaintance shares an article from [the pro-government tabloid] 888.hu, saying 
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that Greta Th unberg is Satan’s ambassador, then in the majority of cases I will 
read that, too, and I will make a mental note that that acquaintance has been 
added to another list, and I continue to go about my aff airs.”45 Some respondents 
indicated that the person who recommends an article is even more important 
than the journalist who authored it or the media outlet that published it: “It is 
always easier to believe – I am more inclined to feel this way – that what was written 
in the article is true when I am not the only who feels that way, when the feeling 
is also shared by someone whose ideas I fi nd credible. Th is is important to me, 
far more important than the question of who wrote the article, in fact.”46 Others 
pointed to their perception of the presence of professional competence in the 
article or the lack thereof when it comes to evaluating recommendations, noting 
that a recommendation implies that the article in question has been vetted by at 
least one fi lter which they consider relevant: “Th at’s a good question because if the 
article they shared is somehow related to their professional expertise, then I feel that 
it has gone through a fi lter already (…) And I think that they have already checked 
into the issue and found that it is valid. Th at’s the way I operate, and thus I assume 
that that’s the way they operate, too.”47 Others took a similar view: “If I know it’s 
ridiculous, then I will say so openly. But generally speaking, when they send me 
something they tend to do so for a reason. Because they, too, have looked into it.”48

As has been outlined in previous chapters, the experts on a given issue are 
also liable to exert a substantial impact on the respondents’ news consumption 
and in the respondents’ assessments of the credibility of news items; in their eyes, 
experts command greater authority than journalists. “I’d much sooner believe 
what the doctor [the respondent referred to the prominent physician Hunor Novák, 
M.D., who oft en comments publicly on medical matters] writes than, whatever … 
For example, I would believe that expert more than any report on Origo or Index; 
it doesn’t really matter which one, it doesn’t depend on the platform (…) Th ere are 
journalists there, aft er all, and there are so many of them. And the doctor, he does 
have quite a few accomplishments under his belt, and I believe he can be trusted 
professionally.”49 But there are also situations when the personal acquaintance 
weighs more heavily, and it is the factor that makes them trust a given media outlet 
or journalist: “I don’t know the people who write the articles on Index, but there is 
one, for example, a former classmate, he was in the year above me in high school, 
he is now writing articles for Index. So that’s positive in a sense, that matters.”50

Credibility during the coronavirus

In connection with the outbreak of the coronavirus epidemic, I also asked 
how the respondents’ news consumption and their assessment of the credibility of 
news had changed during the epidemic. Th e interviews showed that practically all 
of the respondents experienced the same emotional rollercoaster.51 Th e outbreak 
of the epidemic in Hungary and the announcement that universities would be 
closed struck them as a shock at fi rst: “Th at day everyone [shared some news] 
every fi ve minutes …we just kept jumping from news site to news site. And we asked 
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everyone to monitor some news site. And of course we were also tracking what’s 
happening on the university’s websites and many others; we really tried to monitor 
everything at once. So that was a peak in my news consumption. Th at’s when it 
started, but then it stayed like that for a long while.”52 

Th ey tried to alleviate all the uncertainty stemming from the sudden 
unexpected event by consuming as many news and virus-related contents 
as possible to stay informed. Th e government’s offi  cial information website, 
koronavirus.gov, was followed by most of the students, even some who do not 
otherwise consume pro-government contents; in this situation, they still saw it as 
the primary point of information about the situation in Hungary. “Th at was because 
they were saying everywhere that we should be reading the news on koronavirus.
gov.hu because every important piece of news was being uploaded there, all the 
[corona-related] restrictions and all the changes are there, everything is limited to a 
single platform, so to speak. And whatever news was being shared during this time, 
if it did not come from there originally, it could not be regarded as offi  cial.”53 At the 
same time, not everyone necessarily trusted the data disseminated on the offi  cial 
site: “Well, so I’m not sure how seriously I should take the fatality fi gures or the 
number of infections. Th e most recent [mass] screening seemed more positive than 
the previous data, so I wasn’t sure whether to believe or disbelieve it.”54 

In the case of those who had previously regularly informed themselves 
from other sources, they kept following those, while for the time being they also 
consulted offi  cial platforms as complementary sources of information: “Basically, 
I continued to regard the news sites that I had trusted previously as credible.”55 Th ey 
saw scientifi c news as their favourite type of news anyway, and the virus situation 
reinforced their interest in such types of articles and videos: “Everyone [prominent 
personality] I follow posted Covid-related videos and shared their opinions about 
this because they got so many comments [from followers] on YouTube urging them 
to ‘make a video, make one, make one;’ and well, the people have power, so in the 
end they did. And there are quite a few who have something to do with healthcare 
(…) I think even the Zállatorvos [the Vet] posted two-three videos about Covid. So 
I watched these, just as I had watched them previously. Because …I’ve never been 
disappointed in them thus far and I think their data are relevant.”56 

At the same time, however, all of the respondents reported that aft er a 
few weeks, the intensity of news consumption gave way to a jadedness.57 “I’ve 
experienced a serious decline in interest in recent weeks, a jadedness, so to speak, 
in the sense that I hardly pay attention to the news anymore.”58 Th e intense 
tracking of news, which initially served to soothe those who consumed them, 
was increasingly felt as monotonous and burdensome: “I saw that the news are 
always the same, nothing ever changes, so I stopped thinking about this constantly. 
(...) Th inking about reading up on the news leaves me with this sense of bitterness, 
even though I used to enjoy it. It became too much.”59 Th e respondents were not 
unequivocally pleased about the easing of the restrictions introduced just as the 
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interview series was being conducted: “Well, the fact that they have ended the 
lockdown in Budapest makes me feel positive, but at some level I’m still somewhat 
anxious that if I go out now it might come back, everything might revert back.”60 
Others felt that what was going on with the easing of the lockdown was completely 
nebulous: “My sense is that this is not … I don’t know, it’s all very chaotic (…) I fi nd 
all of this very odd now.”61

With respect to informing themselves about the virus, those who had 
acquaintances working in the frontlines of the crisis or other acquaintances with 
healthcare expertise regarded information from these persons as credible. “I’ve 
close acquaintances who work in the vanguard, on the frontline, so to speak [this 
referred to healthcare workers and researchers alike], and so their information is 
somewhat more credible than that disseminated by people writing these articles 
while sitting at their desk at home.62 Another student also referred to physicians 
she knows: “I obviously considered everything they had to say about this as 
credible; aft er all, it was said by someone I know. And it was also confi rmed by 
other physicians I know.”63

Conclusions

Th e interviews did not suggest striking biases in favour of any given media 
outlet in the media consumption of the students in the sample. Instead, it appears 
that in general they strive to fi nd diverse information, and they try to focus on 
objective criteria during the process of credibility assessment. Th is may owe to their 
common background as university students, as a result of which they regularly 
encounter various scientifi c texts that they need to work on autonomously. Th is 
work process in itself is liable to elicit some type of relationship to the underlying 
texts, and it undeniably fosters their ability to think critically. However, in some 
cases we cannot be sure that they can distinguish the so-called experts who are 
mostly known from YouTube and other social media sites from the real ones. 

Similar to the statements of Strömbäck and his colleagues, we can say that 
trustworthiness and (assumed) expertise are key aspects in the case of credibility 
for the students in our sample. However, it turned out, these aspects are not 
independent from the feelings of the students that can be irrelevant from the 
standpoint of the given news, as suggested by the elaboration likelihood model. 
Emotional attachments, such as group-belonging can also play important roles 
in news consumption, in addition to rational thinking and cognitive abilities. 
For example, it was apparent in the reactions to the epidemic that respondents 
were more likely to consider information disseminated within the university 
community as credible.64 On some issues, a personal acquaintance with the 
source of the information is considered pivotal when it comes to the assessment 
of credibility, and they more likely believe any news item if it was sent by a person 
who they trust and who shares similar values.
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In addition to being mostly aware of the limitations of their information 
consumption, the interviews also revealed that in practice the subjects’ critical 
thinking oft en involves a sense of scepticism directed at the entire profession of 
journalism. Th is is especially true of public aff airs/political contents because to 
a greater or lesser degree they believe that every media presents such contents 
in a biased manner, in line with what they consider as the interests of their own 
side. “I’m extremely sceptical about any single news because, aft er all, how could 
I know what goals its creators wish to achieve by disseminating the given item; 
how do I know what exact sources they relied on in their work when the articles 
oft en don’t even mention sources (…) I know, however, what side everyone stands on 
and it allows me to ascertain who is biased in favour of whom.65 Th is is consistent 
with the idea which claims that when political polarization and a more or less 
authoritarian type of political populism are on the rise, it becomes even more 
diffi  cult for traditional news media to be seen as credible, as players who are not 
part of the political game. Th us, people oft en tend to trust information from 
openly partisan players more66, and this was especially true with regard to the 
target group investigated in this study.  Respondents were more likely to look 
at expert content producers – or persons who portrayed themselves as experts 
– and prominently-known opinion leaders as credible sources as compared to 
journalists. 

Th ose few students who had more pronounced political preferences tend 
to regard the news sites they follow as more credible. Th ey deliberately use the 
fi lter bubble phenomenon to look for news that confi rm their own views, and, 
as one of them put it, they like their own bubble.67 In her comments about news 
media articles, the student in question said, for example: “I like that I see my own 
opinions refl ected in them. If I see more of my own opinions in the article, then I 
like that, and if not, then I think to myself ‘hm, maybe I should not be following this 
news site because its followers do not agree with my views.’ So I tend to reinforce the 
impact of the bubble on myself.”68

 
Th e information processing and information assessment processes that are 

performed by the individual persons tend to be very complex and follow unique 
patterns, which is why it would be both diffi  cult and also wrong-headed to draw 
far-reaching and general conclusions about them. What the present study tried 
to do was to gauge the presence of emotional factors in the university students’ 
news consumption as well as to see how important group-belonging is in their 
assessments of credibility. Looking at other target groups, the research would 
likely yield diff erent but nevertheless extremely valuable results about the role of 
emotions and values in shaping news consumption patterns. 
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Antik, távol-keleti mozgáskultúra 
új típusú, nyugati médianyilvános-
ságai

Út az új nyilvánosságba
Dolgozatunkban azt fogjuk vizsgálni néhány szignifi káns példa fényében, 

miképpen ismerte meg Nyugat a távol-keleti mozgásművészeteket, és milyen pa-
radigmák fényében értelmezte azokat. Kitérünk arra is, hogy miképpen változott 
a tajcsi láthatósága, miképpen alakultak értelmezési keretei a számára új típusú, 
nyugati rendszerű médianyilvánosságban, és miképpen épült be a nyugati mé-
diarendszerek segítségével a közbeszéd referenciáiba, és miképpen fordítódott le 
a nyugati nyilvános kommunikációkban a tajcsi hagyományosan zárt, mester–

Rezumat (Cultura artelor marţiale din Orientul Îndepărtat în mass-media vestică)

Lucrarea prezintă, în lumina unor exemple semnifi cative, modul în care Occidentul a afl at despre artele marţiale din 

Orientul Îndepărtat și le-a interpretat în lumina paradigmelor proprii. De asemenea, analizează schimbarea vizibilităţii Tai 

Chi-ului, cum s-au dezvoltat cadrele sale interpretative în  media occidentală și cum a fost încorporat în referinţele discursului 

public cu ajutorul sistemelor mass-media occidentale. De asemenea, dezbate modul în care această artă marţială tradiţională 

bazată pe relaţia dintre discipol și maestru s-a tradus într-o lume deosebit de exotică, la care au contribuit pregnant și produsele 

media occidentale, care au avut, din păcate, deseori interpretări greșite.

Cuvinte cheie  arte marţiale, Orientul Îndepărtat, mass-media, occident.

PÉTER JÁNOS
doktorandus, BBTE, Történelem és Filozófi a Kar / PhDc, BBU, Fac. of 

History and Philosophy
E-mail: peterjanos01@gmail.com

Abstract  (The Culture of Martial Arts of the Far East in the Western Media)

In this paper, we will examine, in the light of signifi cant examples, how the West learned about martial arts in the Far East 

and interpreted them in the light of paradigms. We also discuss how the visibility of the Taichi has changed, how its interpretive 

frameworks have developed in the Western media, and how it has been incorporated into public discourse references with 

the help of Western media systems. It will also be a regard about this traditional martial art with the aspect of its functioning 

and use based on the relationship between students and masters translated into a special exotic world, to which signifi cantly 

contributed the Western media products -  unfortunately, many times with misinterpretations.

Keywords  martial arts; Far East; mass-media; West
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tanítvány-viszonyra épülő működési és használati vonatkozásainak sokasága egy 
sajátosan egzotikus világgá, amelyhez sok – nem egyszer sajnos teljesen félreértel-
mező – nyugati médiatermék is hozzájárult.

Ahhoz, hogy felvezessük a tajcsi új, nyugati nyilvánosságának értelmezését, 
dolgozatunk felvezetésében megpróbáljuk összefoglalni a hagyományos analiti-
kai és pragmatikai megközelítéseket, amelyeket majd a későbbiekben új „köntös-
ben”, népszerű nyugati médiatermékekben találunk újra meg, sajátos motívum-
struktúrákban, és, sajnos, legtöbbször az Edward Said által oly találóan defi niált 
kolonizáló orientalizmus terminológiájával értelmezve – fi gyelemreméltóan ritka 
esetekben lépve csak ki a Said által ajánlott, ún. „posztkolonialista” megközelí-
tést,1 amely elsősorban nem a Nyugat kulturális projekcióinak referenciáit keresi 
vissza a tajcsi motívumaiban, hanem önmagaként engedi érvényesülni, megnyil-
vánulni ezt a különleges mozgásformát.

Írásunk tehát amolyan ajánlásként is működik a nyugati médiák számára, 
amelyek a keleti kulturális elemeket nem önmagukként, hanem legtöbbször izo-
lált, egzotikus itemekként szemlélik. Összefoglalónk kritikai észrevételeiben és a 
pozitív példák ismertetésében egy olyan értelmezési pattern kereteit igyekszik le-
fektetni, amely által a tajcsi önmagaként mutatkozhat meg a nyugati nyilvánosság 
számára is, és a médiák „nagyközönségéhez” sem összefüggéstelen félinformációk 
halmaza jut el, látványos, akrobatikus mozdulatok felfoghatatlanul összetett özö-
nében, hanem egy olyan referenciális értelmező kerettel kiegészített multimédiás 
tartalom, mely immár nem csak szórakozásra, netalántán szörnyülködésre „hasz-
nálható”, hanem komolyan felvállalja a tajcsi főleg orális hagyományát, és annak 
strukturálását úgy végzi el, hogy közben a mozgáskultúra lényegét nem födi el 
saját referenciáival – amelyek, sajnos, a legtöbb esetben 19. századi romantikus 
egzotizmus hatékony retorikájával „zavarták” hosszú ideig, és zavarják néhány 
sajnálatos esetben ma is a keleti mozgáskultúrák helyes nyugati értelmezéseit.

A kezdetek – a tajcsi rövid története, a mester–tanítvány-viszony műkö-
désének mitikus gyökerei

A keleti harcművészetek eredete a legendákig nyúlik vissza. A kínai harcmű-
vészetek fejlődésében Bódhidharma neve mellett a pihekezű, halhatatlan Chang 
San-feng2 neve széles körben ismert a tajcsi vonatkozásában. A kínai harcművé-
szetek felosztása általában két nagy rendszerre történik, amely a külső3 és belső4 
stílusokat foglalja magába. Bódhidharma a kínai harcművészetek külső rendsze-
reivel,5 míg Chang San-feng a belső rendszerekkel hozható összefüggésbe. A dön-
tően külső stílusokban először a test fejlesztésére esik nagyobb hangsúly, a belső 
stílusok a belső energia működéseit helyezik előtérbe. A külső iskoláknál szemlé-
letesebben hangsúlyozódnak az önvédelmi és harci alkalmazások, ezzel szemben 
a belső iskolák a meditációra helyezik a hangsúlyt. 

A legenda szerint a pihekezű halhatatlan a Wudang hegységbéli Fehér Fel-
hők taoista kolostorban élt. A természet ihlette a különleges mozgásforma megal-
kotására, ami Wudang-stílusokban fejeződött ki, ami a taoista úgynevezett belső 
stílusok kiindulópontját képezi, és a későbbiekben a tajcsi néven válik elterjedtté.6 
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A keleti harcművészetek lényege a test és a szellem harmóniájának a megvalósu-
lása. Havasi András tajcsimester ezek mellett még az érzelmet is megemlíti, amely 
a test- és a szellemhez társított benyomásokat, impulzusokat jelenti.7 Noha a tajcsi 
mozgásművészetének a létrejöttét a Szung-dinasztia idejére teszik, a tajcsiban 
megjelenő elvek a többezer éves kínai klasszikusra, a Változások könyvére8 vezet-
hetőek vissza, a yin és a yang fi lozófi ájához köthetőek.9

A kínai kultúra szerves részét képezik a harcművészetek, akár a külső, akár 
a belső stílusok vonatkozásait vizsgáljuk. A harcművészetek gyakorlása az önmű-
velés magas szintjét jelenti. Fontos jellemzője a harcművészeti gyakorlásnak, hogy 
kiterjed mind a testre, mind pedig a szellemre. Ezt a kínai szemléletmód szerint a 
wen és a wu fogalompárossal szokták kifejezni. A wen a kultúrát jelöli, a wu pedig 
a harcművészeteket. Yang mester felhívja a fi gyelmet az idők során felhalmozódó 
hatalmas tapasztalatra,10 amely a harcművészetek esetében az adott harcművé-
szet értékét meghatározza. Ez az érték a kínai harcművészetek esetében külö-
nösen magas szintet képvisel. Azonban a harcművészeteknek több szempontból 
is történhet a megközelítésük. A továbbiakban egy olyan kínai harcművészet 
értelmezési vonatkozásait szeretném számba venni, amely összetettségének kö-
szönhetően nagyon sok oldalról megközelíthető. Ez a harcművészet a távol-keleti 
harcművészetek közül nagy népszerűséggel és nagy elterjedtséggel rendelkezik, 
és elsősorban nem a harci alkalmazásairól vált híressé a nyugati világban. A tajcsi 
mozgásművészete a harmonikus lassú mozgásról, a jellegzetes kéz- és lábmozdu-
latokról, pozitív egészségügyi hatásairól11 közismert. Tulajdonképpen a taoizmus 
fi lozófi ájának a gyakorlati jelentőségeit világítja meg.

A tajcsi mozgásművészetének a yin–yang elvében is kifejeződő harmónia irá-
nyultsága, a lassú mozdulatsorok kedvezően hatnak a meditáció elősegítésének 
irányába. A mozgásgyakorlatok a test fejlődését, a meditáció művelése a spiri-
tuális fejlődést segíti elő. A tajcsi meditáció szerinti értelmezésében a taoizmus 
fi lozófi ája kerül előtérbe, valamint azok a részei, amelyek az összhangot12 fejezik 
ki. A meditáció elválaszthatatlan tajcsi mozgáskultúrájától, a gyakorlás szerves 
egységét képezi. A meditáció a tajcsi művészetében a harmónia megvalósulását 
szolgálja, a test és a szellem egységének a megvalósulását,13 továbbá a természet 
harmóniájának a megélését is. A mozgásokgyakorlatok célja a test erősítése mel-
lett a harmónia megteremtése. A harmónia megtalálása kulcsfontosságú a tajcsi 
gyakorlásában. A környezettel harmóniába kerülve lehet megvalósítani a wuwei14 
elvét, ami az erőfeszítés nélküli cselekvés kifejezője. A környezettel, a természettel 
összhangban történő cselekvés nem igényel erőfeszítést. A tajcsi művészetének 
meditáció által megvalósuló harmóniája egyidőben a wuwei harmóniáját is je-
lenti. A tao és a wuwei fogalmai szorosan összekapcsolódnak. A tao megisme-
résében benne van a wuwei megismerése. A harmonikus élet követése a wuwei 
révén történik. A tao harmóniája nemcsak külső harmóniát jelent, hanem belső 
harmóniát is. Véleményem szerint ez a harmónia megjelenik a tajcsi gyakorlásá-
nak megközelítéseiben, függetlenül attól, hogy az egészségmegőrzés, a sport vagy 
meditáció a mozgásban irányából történjen ennek a kínai mozgáskultúrának a 
megközelítése. 
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Keleti gyakorlás és nyugati diskurzus – a tajcsi a Nyugat analitikus atti-
tűdjének fényében

Akárcsak a sport szerinti gyakorlásban, a meditáció szerinti gyakorlásban 
is felismerhető a tökéletességre való törekvés. Továbbá tartalmazza azokat az 
összetevőket, amelyek az életfi lozófi ai gyakorlások vonatkozásaiban visszatük-
röződnek, mint az elmélyülés, a folyóvízhez hasonló áramlás megtalálása, a har-
mónia megvalósítása. Továbbá a meditáció a mozgásban megvalósulása, amel-
lett, hogy segít a mindennapi stressz15 levezetésében,16 hozzájárul az önkontroll 
fejlődéséhez, az önfegyelemhez, pozitívan befolyásolja a tudatos jelenlét állapo-
tát, tulajdonképpen olyan erények fejlesztését szolgálja, amelyek a harcművésze-
ti életfi lozófi ának is fontos részét képezik. Ezért is nehéz a tajcsi gyakorlásának 
értelmezéseit különválasztani egymástól. A daoista fi lozófi a elvei szerint a bölcs 
ember útja akkor válik teljessé, ha tiszteletben tartja a harmóniát, az erényeket. 
A meditáció szorosan kötődik a lelki gyakorlathoz, melynek célja az élet minősé-
gének a javítása.

A harcművészeti megközelítés az életfi lozófi ában fejeződik ki a legjobban. 
Az életfi lozófi ai vonatkozások a tökéletesség irányába történő törekvéssel azono-
síthatóak. Kínai megfogalmazásban ez a tao fogalmával írható le. A nyugati világ-
ban a tao fogalma Lao-ce fi lozófi ai megfogalmazása révén vált ismertté. Az út és 
az erény könyve tömören közvetíti a taoizmus alapeszméit. A tao megközelítése 
több irányból megvalósulhat, általában az út, az ösvény, az áramlás fogalmaival 
rokonítják. Ugyanakkor kifejezi a valamivé válást, a létezés, a létrejövés folya-
matát is. Az életfi lozófi ai gyakorlás egyik központi része az erények gyakorlása. 
Lao-ce fi lozófi ai értelmezései mentén megállapíthatjuk, hogy a tao az erény révén 
értelmezhető. A harcművészeti gyakorlás az erények gyakorlása révén teszi le-
hetővé a tao megtalálását. A tao keresése révén tökéletességre való törekvést jól 
szemlélteti a tao abszolút fogalma, amely az örök tao fogalmában jelenik meg Az 
út és az erény könyvében.17 Ez a törekvés megjelenik mind testi, mind pedig szel-
lemi vonatkozásban, a tajcsi különböző stílusainak gyakorlása révén és a keleti 
mozgáskultúra életfi lozófi ai szemléletének alkalmazása révén egyaránt. A nem-
cselekvés és a név nélküliség fontos meghatározói Lao-ce gondolatrendszerének. 
A dolgokhoz való ragaszkodás értelmét az örökké tartó dolgokban ismeri fel a 
taoizmus fi lozófi ája. A hosszú élet elérése, a bölcsesség megtalálása, valamint a 
halhatatlansághoz való eljutás Lao-ce művének fontos részeit képezik.

 A harcművészetek szelleméhez való közeledés a harcművészeti hagyomá-
nyok megismerésével valósul meg. A tajcsi mozgáskultúrájának követési moti-
vációi között véleményem szerint ez az egyik legjobb belső ösztönző. A harcmű-
vészeti hagyomány szelleméhez való közeledés további szemléletes kifejeződése, 
amikor a tanítvány már nem utánozza a mesterét, hanem saját stílussal rendel-
kezik. A tajcsi nagy népszerűségének fontos tényezője, hogy nem igényel nagy 
fi zikai erőnlétet, a lassú, harmonikus mozdulatokat bárki könnyedén elvégezheti. 
Emellett magába foglalja mind a meditáció, mind pedig a kikapcsolódás, a játék 
és sportszerű testmozgás lehetőségeit. A testmozgás szempontjából a sportolás fo-
galmaival képez közeli kapcsolatot, a szellemi felfrissülés pedig a meditáció vilá-
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gát hozza közelebb a gyakorlóhoz. A gyakorlásban történő hosszú idejű elmélyü-
lés pedig az életfi lozófi ai jellegű értelemzési jellegzetességeket körvonalazza, ami 
a tao útja mentén a keleti harcművészetek világának irányába nyitja meg a kaput. 

Új utak, új minták a harmonikus élethez Nyugat számára

A kínai harcművészetek gyakorlás nem egyszerűen csak egy mozgáskultú-
rát, hanem egy kulturális szemléletmódot, egy jellegzetes életvitelt is feltételez, 
amelyben kiemelt helyen szerepelnek a közösségi és egyéni értékek, az erény, a 
tisztelet. Ezek voltak a „hívószavai” annak a népszerűségi hullámnak, amely az 
1980-as, 1990-es években söpört végig Nyugaton, főleg a Nyugatról Keletre uta-
zók beszámolóira hagyatkozva, részben pedig a Keletről Nyugatra hozott kultu-
rális különlegességek egzotizmusának regisztereibe ágyazva.

A keleti harcművészetek terjedése, a keleti világnézet a japán harcművésze-
tek terjedésével erősödik a nyugati világban. Nagyon jelentős Ernest John Har-
rison könyve, amely 1913-ban jelenik meg Th e Fighting Spirit of Japan címmel, 
és amely a népszerűségét az évek során többszörös újrakiadással bizonyította. A 
20. század második felében már olimpiai sportok közé tartoznak a japán harc-
művészetek, ezzel szemben a kínai nemzetközi harcművészeti egyesületek csak 
a huszadik század vége fele kezdenek létrejönni, például az európai kungfu harc-
művészeti egyesület18 1985-ben alakul meg.19

Az Amerikai Egyesült Államokban korán megjelennek kungfuiskolák is, 
viszont nem terjednek el olyan széles körben, mint a japán harcművészeti egye-
sületek. A tajcsi Wu stílusának korai közvetítői között megemlíthetjük Tinn 
Chan Lee mestert, aki Po Wing Chock mesterrel együtt az 1950-es években Ha-
waii területén megnyitja iskoláját a nagyközönség számára. T. C. Lee mester a 
80-as években kiadott könyvében a tajcsit belső kungfunak, valamint a meditáció 
a mozgásban ősi kínai művészetének és tudományának nevezi.20 A tajcsi korai 
népszerűsítésében szintén fontos megemlíteni Al Chung-liang Huang nevét, aki 
nem csak oktatási központok létrehozásában játszott fontos szerepet, hanem már 
1973-ban népszerűvé vált könyve21 a tajcsi mozgásművészetéről. Huang mester 
tanítványai közé tartozik David Dorian Ross, aki a tajcsi mozgásművészetének 
egyik legismertebb népszerűsítője, a TaijiFit22 népszerűsítő online programjai ré-
vén.

Érdekes jellemvonása a távol-keleti harcművészeteknek, hogy többségükben 
az út, a tao, a do körül szerveződnek. Ezek a harcművészetek eltérő technikai is-
meretén alapulnak, viszont az általuk megtestesített értékrendszer a fent említett 
erkölcsi értékeket hangsúlyozza. A tajcsi művészetének egyik központi eleme az 
út szimbóluma mellett a harmónia. Tulajdonképpen a tajcsi gyakorlása a harmó-
nia egyfajta művészetének23 is tekinthető. A technikai vonatkozások a harci mű-
vészetekkel teremtenek kapcsolatot, a testi vonatkozások az egészség fontosságát 
hangsúlyozzák, a harmónia szempontjából meghatározó spirituális rész a szelle-
mi vonatkozásokat emeli ki A tajcsi művészetére úgy is tekinthetünk, amelynek 
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egysége ebben a hármas harmóniában fejeződik ki. Ahhoz, hogy a tajcsi valóban 
megteremthesse a harcművészetek szellemiségéhez tartozó jelentését, az előzőek-
ben tárgyalt mindhárom egység nélkülözhetetlen.

 Nagyon érdekesek a tajcsi harcművészetének értelmezési megközelítései, 
amelyekben több szinten nyomon követhetőek olyan fő irányvonalak mentén, 
mint a sport szerinti gyakorlás, a meditáció felfedezése, valamint a mozgásmű-
vészet eredetiségét biztosító életfi lozófi ai irányvonal, ami az út, a tao fi lozófi á-
ját tartalmazza. Az életfi lozófi ai megközelítés általában a legfontosabb, mint egy 
összefoglaló fogalom kíséri el a harcművészetek értelemzéseit. A magyar Yang 
stílusú tajcsi online felületén található idézet szintén ezt a szempontot emeli ki: 
„Egy igazi mester soha nem harcművészeti technikákat tanít csak, hanem az éle-
tet magát, az »élet útját«.”24

Amikor segít a népszerű média: a BBC tájékoztató szerepe a tajcsi nyugati 
kultúrában történő helyes megismertetésében

A tajcsi művészetére nagy csodálattal tekintettek mind a nyugati világrésze-
ken. Egy különös táncnak, rituálénak tekintették, amelyet a kínaiak reggelente a 
parkokban, utcákon végeznek. A mozdulatok szépségét írja le a tajcsi népszerűsí-
téséről szóló könyvében Sophia Delza, kifejezve csodálatát, a művészet és a moz-
gás összekapcsolódásáról.25 Ennek a szép mozgásművészetnek a harcművészeti 
értékei a kínai harcművészetek külső és belső iskolái harmóniájában lelhetőek fel, 
ahogyan arról a számos híres harcművészeti mester által mérföldkőnek tartott 
BBC népszerűsítő sorozata (A harcos útja, 1983) is beszámol. Ez a sorozat sorra 
veszi a legfontosabb ázsiai harcművészeteket, kitérve a japán, kínai, indiai és fi -
lippínó kultúrákra is. A híres BBC-sorozat negyedik része26 a tajcsi mozgásművé-
szetét mutatja be. Az eredetiség közvetítésére nagy hangsúlyt fektettek a sorozat 
elkészítésekor. A harcművészetek szülőföldjéről kínai mesterek tolmácsolásával 
nyerhetünk betekintést a tajcsi világába, megismerve az egzotikus kínai harcmű-
vészet számos jelentését, szellemiségét. 

Ennek a sorozatnak nagyon pozitív fogadtatása volt, sok tekintetben hoz-
zájárult az előzetes pontatlan feltevések javításához, továbbá a harcművészetek 
eredeti értékeinek a bemutatását hiteles forrásokból, többféle mozgáskultúra pár-
huzamába történő állításával valósította meg.

A média népszerűsítő tevékenysége mellett kiemelhetőek a különböző ok-
tatási központok elterjedései, amelyek közvetlenül biztosították a kínai kultúra e 
szegmensének hagyományozódását. 

A tajcsi mozgáskultúrája a 20. század utolsó három évtizedében kezd 
széleskörben elterjedni Európában és az Amerikai Egyesült Államokban. Ennek a 
mozgáskultúrának a terjedésében jelentős szerepe volt a nyugati média tevékeny-
ségeinek, amelyek kiemelt hangsúllyal közelítettek keleti harcművészetekhez27 és 
a keleti eszmerendszerekhez. A média szerepe elsősorban nem célzottan a tajcsi 
mozgásművészetének a népszerűsítésében fejtette ki a hatását, hanem a távol-ke-
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leti harcművészetek fokozott népszerűségét eredményezte. Egy igazi mester soha 
nem harcművészeti technikákat tanít csak, hanem az életet magát, az „élet útját”. 
A média hatásai között kiemelendőek azok a harcművészeti témájú fi lmek, ame-
lyek mitikus erőkkel felruházott harcosokat hoznak a nézők elé. A távol-keleti 
harcművészetek felfedezésébe, a távol-keleti kultúrában való elmélyülés révén 
előre haladva folyamatosan választanak a kínai és japán mitikus vonzerejében 
levő egyének a különböző életfi lozófi ákként működő harcművészetek között. Az 
Amerikai Egyesült Államokban nagyon elterjedt volt a japán harcművészetek 
művelése, számos kínai gyártású harcművészeti fi lm is a japán harcművészetek-
ről kapott megnevezést, noha a szereplők a kínai küzdősportokat gyakorolták. A 
harcművészet népszerűségének a fejlődésében nagyon fontos Bruce Lee munkás-
sága, amely a különböző harcművészeti stílusok ötvözésével saját új stílus alapí-
tójaként is ismert. Harcművészeti fi lozófi ájában a taoizmus alapeszméi kerülnek 
előtérbe, akárcsak a tajcsi harcművészete esetében is. Harcművészeti fi lozófi ai 
nézeteit számos interjú, könyv népszerűsítette. A harcművészeti technikák ta-
nításáról szóló könyvei28 mellett olyan könyvek is hozzájárultak a harcművészeti 
eszmék terjedéséhez, amelyek fi lozófi ai bölcsességeket tartalmaztak, ilyen példá-
ul a Wisdom for the Way,29 amely a harcművész és fi lmlegenda életfi lozófi ai út 
követéséhez szükséges harcművészeti értékeket világítja meg.

Népszerű fi lmjei közül kiemelhetjük: Enter the Dragon (1973), Circle of Iron 
(1978), Th e Big Boss (1971), Th e Th understorm (1957), Th e Way of the Dragon 
(1972).

A tajcsi és a nyugati sporteszmék interferenciái: a zárt és a nyílt kommu-
nikációs kultúrák, a látvány és az eredmény viszonyrendszerei

A tajcsi mozgáskultúrájának a tanulása, gyakorlása nagyon sok esetben a 
sportegyesületek mintájára szerveződik, és a számos stílus bemutatása kereté-
ben is megvalósul a versenyzés. A sport szerinti értelmezés elősegíti ennek a kí-
nai harcművészetnek a médiában történő gyakori megjelenését, ami a stílusok 
szépségének és harcművészeti hatékonyságának köszönhetően a mozgásművé-
szet népszerűségének növekedését eredményezi. Az a tendencia, hogy valamely 
harcművészet sportként való értelmezése kezd elterjedtté válni, más harcművé-
szeteknél is megfi gyelhető. A tajcsi esetében a sport jellegzetességei a tornagya-
korlatokhoz hasonló mozdulatok révén jutnak kifejezésre. Habár a mozdulatok 
megjelenési formája a legszemléletesebb, nagyon fontos a belső energia, amely a 
formagyakorlat sport szerinti értelmezésénél sem hanyagolható el. 

Azonban a versenyforma általában nem a hagyományos gyakorlatot jelení-
ti meg, hanem egy rövidített változatát, és nem ritka ezeknek a mozdulatoknak 
az akrobatikus kivitelezése, ahol főleg a látványi elemekre tevődik a hangsúly. 
A rövidített változatok azonban bevezetésként is szolgálhatnak egy adott harc-
művészetbe, mint például a tajcsi pekingi stílusa.30 További fontos különbség a 
sportok és a harcművészetek között, hogy a sportokban a cél az ellenfél legyőzése, 
a harcművészetekben ezzel szemben az ego legyőzése az egyik cél. Véleményem 
szerint az egyik legmarkánsabb különbség a sportok és a harcművészetek között 
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a harcművészetek jellegzetes spiritualitásából adódik. Ezt a spiritualitást az adott 
harcművészet eszmeisége határozza meg, a tajcsi tekintetében a taoizmus alapel-
vei, valamint a belső stílusok sajátosságai, amelyek egyedivé teszik az adott elvek 
megnyilvánulásait.

A tajcsi ma – népszerűsége, elterjedése, nyugati használatai, nyugati mé-
diumai

A tajcsi öt formája terjedt el jobban a nyugati világban, ezek a Chen stílus, 
a Yang stílus, a Wu/Hao stílus, a Wu stílus, valamint a Sun stílus. A Chen31 stílus 
a 17. században alakult ki, gyors és robbanékony mozdulatairól vált híressé. Épp 
ezért a többi stílustól eltérően jó fi zikai erőnlétet igényel. A Yang stílus ezzel szem-
ben lassú, kiegyensúlyozott, harmonikus mozgásairól ismert, és véleményem sze-
rint ennek köszönhető, hogy az egyik legelterjedtebb formává vált. Ezt a stílust 
Yang Luchan (1799–1872) fejlesztette a 19. században, a Chen stílusú tajcsiból ins-
pirálódva. A Wu/Hao stílus Wu Yuxiang (1812–1880) nevéhez fűződik, ő a forma 
megalkotásánál mind a Chen, mind pedig a Yang stílusokból sokat merített. A 
stílus másik fejlesztője Hao Weizhen (1849–1920) mester, ezért nevezik Wu/Hao 
formának. A Wu/Hao forma esetében nagyon erőteljesen jelentkezik a meditációs 
jelleg. A Wu stílus gyakran úgy van elkönyvelve, mint a Yang stílus egyik változa-
ta. A Sun32 stílus egy kevésbé ismert stílus, a kéz- és lábmozdulatok gyorsaságával 
jellemezhető, ezáltal a Chen formára emlékeztet.33

Ennek a különleges távol-keleti mozgáskultúrának a népszerűsödésében 
jelentős szerepet játszik a média, a közösségi média különböző reklámok, nép-
szerűsítő oldalak révén, azonban a tajcsi igazi tanulása, akárcsak bármely keleti 
harcművészeti mozgáskultúra esetében, nem nélkülözheti az oktató, a mester sze-
mélyes jelenlét. A mozdulatok helyes elsajátításában, a helyes gyakorlás rutinjá-
nak a kialakításában, az apró hibák kijavításában nélkülözhetetlen a mester mun-
kája. Általánosságban a tajcsi és ezen mozgáskultúra különböző irányzatainak 
terjedésében a különböző egyesületek jelentik a fő irányvonalakat.

Akárcsak más harcművészeteknél, elterjedt közfelfogás szerint egy tajcsi 
mester tanítása akkor tekinthető eredetinek, ha az adott mester valamelyik harc-
művészeti családfához tartozik. Ez a tény a továbbiakban nagymértékben hozzá-
járul a tanítványok számának a növekedéséhez. 

A következőkben kiemelek pár híres mestert, akik a tajcsi mozgásművé-
szetének a helyes értelmezésében, népszerűsítésében, folyamatos elterjedésében 
kiemelkedő tevékenységet folytattak. Angol nyelven az egyik elsőként számon 
tartott részletes publikáció a tajcsi mozgáskultúrájáról, és ezen belül a Wu stí-
lusról, Sophia Delza könyve,34 amelyban a szerző részletesen ismerteti a tajcsi 
eszmeiségét, számos mozdulat lényegét, a tajcsi klasszikusainak magyarázataival, 
értelmezéseivel egybekötve. 

 A taoista tajcsi terjedésében nagy szerepe volt az olyan mestereknek, mint 
Moy Lin Shin (1931–1998) szerzetes,35 akinek nevéhez fűződik a Kanadai Tajcsi 
Akadémia,36 és aki közel 30 országban, sokszáz egyesület révén sikeresen népsze-
rűsítette a tajcsi eszmeiségét. A Kanadai Tajcsi Akadémiához hasonló központok 



63

SORKÖZ

oly módon is hozzájárulnak a tajcsi értékének megőrzéséhez, hogy a tajcsi meste-
rek, oktatók vizsgáztatása révén biztosítják a keleti mozgásművészet eredetiségé-
nek megőrződését. A Magyarországi Taoista Tai Chi Társaság is a Moy Lin Shin 
mester által kidolgozott taoista tajcsi eszmeiségét követi.37

További fontos mesterek a tajcsi gyakorlatának terjedésében a nyugati vi-
lágában Cheng Man Ching (1902–1975), aki nemcsak mint oktató, hanem mint 
szakíró is nagy hírnévre tett szert; Michael Tse, David Dorian Ross, John Hine, 
Yang Jwing-Ming, akik Cheng Man Ching mesterhez hasonlóan mind a tajcsi 
szakirodalmának, mint pedig vizuális oktatási programjainak gazdagítását biz-
tosították. Yang mester kiemelkedő munkájának hírnevét a számos publikáció 
mellett a 19 országban megnyitott, félszáznál több távol-keleti mozgáskul túrák-
hoz kapcsolódó oktatási központja öregbíti.38 A harcművészeti kultúra és élet-
fi lozófi a egyik fontos jellemzője a szerénység. Ezért feltételezhető, hogy számos 
kisebb mértékű, ám szintén fontos hozzájárulás a tajcsi nyugati terjedéséhez és 
virágzásához nem népszerűsödik globális, csak lokális körökben. A Wu stílus te-
kintetében kiemelkedő az Amerikai Egyesült Államokban tevékenykedő Leung 
Shum mester teljesítménye, aki a lágy stílusok mellett a kemény stílusok taní-
tásával is foglalkozik.39 További fontos mesterek Frantzis Bruce, Yang Chengfu, 
Mantak Chia, Vadas Mihály.40

A tajcsi folyamatos népszerűsödése számos folyóirat megjelenését eredmé-
nyezte, amelyekben klasszikus fi lozófi ával, történetekkel, különböző harcmű-
vészeti stílusok elemzéseivel, életrajzokkal, fontos eseményekről írt beszámo-
lókkal találkozik az olvasó, mint például különböző szemináriumok, versenyek 
ismertetői. Ilyen például a Kung Fu Tai Chi Magazine, amely az egyik  legna-
gyobb angol nyelvű rendszeres folyóirat a kínai harcművészetekről (http://www.
kungfumagazine.com/index.php, 2020, november 9). Szintén nagyon jelentősek a 
Tai Chi Chuan. Th e Journal for the Tai Chi Union for Great Britain (https://www.
taichiunion.com/magazines, 2020 november 9.), Tai Chi & alternative health 
(https://www.taichialternativehealth.com/, 2020, november 9.) stb.

A folyóiratok mellett szintén ennek a kínai mozgáskultúrának a nagy nép-
szerűségét bizonyítja a különböző internetes oldalak sokasága, amely a tajcsi 
egyesületek vagy különböző mesterek oldalai.

A tajcsi harcművészetének a követői számára nem csak egy mozgásformá-
nak az elsajátítása a cél, hanem az is, hogy megértsék, hogy az adott mozgásforma 
túlmutat az egyszerű formagyakorlatokon, a technikák fi lozófi ai és történelmi 
tartalommal bírnak. Ezért fontos, hogy a gyakorló ne csak a külsőségekben is-
merje a mozgásformákat, hanem a kulturális szimbólumaikat is megfelelően ér-
telmezni tudja. A harmónia megteremtődéséhez és követéséhez nemcsak adott 
szimbólumok ismeretével kell rendelkezni, hanem ismerni kell azokat az elveket, 
amelyek révén a mozgáskultúrák rendszereinek az értelmezése történik. A tajcsi 
életfi lozófi ai követésének része a helyes értelmezés megvalósulása.
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A tudástranszfer új lehetőségei a 
streamingtelevíziós dokumentum-
fi lmben
Refl exiók a The Social Dilemma című fi lmről

Bevezető
 
Az internet negatív hatásainak hátterében működő adatkereskedelem nap-

jainkra virágzó iparággá nőtte ki magát, amely elérte, hogy a 21. századra az adat 
értékesebb „árucikké” váljon a kőolajnál. A technológiai nagyvállalatok globális 
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și obiceiurile noastre de învăţare s-au schimbat în consecinţă. Filmele și seriile documentare regândite de canalele de streaming 
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a textului descrie și analizează logica economică din spatele capitalismului de supraveghere, efectele sociale și psihologice ale 

acestuia. Succesul fi lmului demonstrează că printr-o prezentare modernă și captivantă a problemelor actuale care ameninţă 

societăţile, s-a lansat o nouă formă de producţie de cunoștinţe, canalele de streaming adaptate cu un simţ excelent la nevoile 

noilor generaţii emergente.
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egyeduralomra törtek az iparágak versenyében, amelyben az internetfelhasználó 
megfi gyeléséből nyert adatokat bocsátották értékesítésre. Jeff  Orlowski a klíma-
változás következményeit bemutató két fi lmje, a Chasing Ice és a Chasing Coral 
után a felügyeleti kapitalizmus (surveillance capitalism) a globális társadalomra 
gyakorolt szociális, pszichológiai és politikai hatásait tárja fel és vetíti előre. A 
globális tech cégek valamikori fejlesztőinek, mérnökeinek interjúira alapozza a 
Th e Social Dilemma című fi lm hitelességét és tartalmát, akik a közösségi média-
felületek és különféle digitális termékek létrehozásában működtek közre.

Számos kutatás tárgyalja, hogy az Y és a Z generáció teljesen más mechaniz-
musokkal sajátítja el az új ismereteket a korábbi generációkhoz képest, és új ok-
tatási stratégiákat igényel az átalakult fi gyelem. A televíziós streamingcsatornák 
által újragondolt dokumentumfi lmek és sorozatok a digitális bennszülöttek igé-
nyeire szabott módon tudnak ismereteket, tudást és világszemléletet átadni és 
alakítani. A dokumentum műfaj kezdettől fogva az ismeretterjesztés funkció-
ját töltötte be, jellegzetesen a szórakoztató ismeretterjesztés és tanulás formáját 
testesítette meg. A fi lmes streamingszolgáltatók által megteremtett új televíziós 
kultúra nemcsak a médiafogyasztást alakította át, hanem a korszerű üzleti po-
litikáknak köszönhetően több műfajt ötvöző hibrid formátumokat hozott lét-
re. Ilyen műfaj a dokumentumfi lm, amely a klasszikus kábeles televíziózásban 
kevésbé sikeres, előállítási költségeinél jóval kevesebb nézettséget produkált. A 
Netfl ix streamingszolgáltatónak gyártási és fi nanszírozási logikája lehetővé tette, 
hogy mára a csatorna egyik közkedvelt tartalmi kategóriájává vált a sorozat for-
mátummal együttesen.

Jelen tanulmány azt járja körül, hogy a streamingszolgáltatók saját gyártású 
és forgalmazású dokumentumfi lmjei és dokumentumsorozatai a tudástranszfer 
és ismeretterjesztés új formái lehetnek. A szöveg második részében a felügyeleti 
kapitalizmus mögött meghúzódó gazdasági logikákat és ezek társadalmi és pszi-
chológiai hatásait ismerteti és tárgyalja a Th e Social Dilemma című fi lm alapján.

 
A tudás újradefi niálása a digitális érában
 
Az internet elterjedésével a világban elérhető digitalizált adatmennyiség, 

adattermelés rohamos növekedése a mindennapi életvitelünket gyökeresen meg-
változtatta. A digitális térben valósul meg munkavégzésünk és magánéletünk 
szervezése, a mindennapi ügyintézésektől kezdve a kikapcsolódásig. A világtör-
ténelemben nem szereztünk tudomást a világ dolgairól olyan mértékben, mint 
napjainkban, ugyanis jelentősen átalakult az is, ahogyan az információ birtokába 
kerülünk. A digitalizálódott információszerzés új formáit teremtette meg a tu-
dástermelésnek és a tudás elsajátításnak, amely jelentős különbségeket mutat a 
generációk eltérő tanulási szokásait illetően. A technológia által meghatározott 
tudásszerzésben jelentősen eltéréseket mutatnak a különböző korcsoportok, az 
eltérések a digitális felhasználói szokások, a technológia felé mutatott komfortér-
zetben mutatkoznak meg leginkább.1 A digitális szolgáltatások felhasználásában 
otthonosan mozgó Y generáció (1981–1996 között születettek), valamint az ebbe 
beleszületett Z (1995–2010) és Alfa (2010 után születettek) generáció eltérően 
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viszonyul az innovatív digitális megoldásokhoz, másképpen és máshol keres rá 
információkra, vagy fogyaszt internetes tartalmat, mint például az őket korban 
megelőző és a digitalizációval felnőttkorban találkozó X generáció (1965–1979 ) 
vagy a Baby Boomer (1946–1964) nemzedék.2 A fi atalabb, „digitális bennszülöt-
teknek” is nevezett korcsoport alapvetően egyfajta digitális identitással is rendel-
kezik, mivel életük lényegében teljes egészét online térben töltik, közösségimé-
dia-felületeken kapcsolódnak egymáshoz, és netes felhasználói szokásaik alapján 
defi niálják önmagukat. Közös jellemzőjük továbbá az, hogy gyakrabban költenek 
digitális termékekre, hajlamosak a „multitaskingra” internetezés közben, vala-
mint természetes számukra az, hogy az online világban fejezzék ki önmagukat 
(pl. videók készítése), vagy ott kapcsolódjanak egymáshoz (pl. társkereső appli-
kációk használata). Ez eredményezte, hogy az információszerzés, az új tudás vagy 
művészeti alkotások létrehozása ma már megszokottá vált az online térben.3 El-
lentétben az idősebb generációkkal, akik már nehezebben alkalmazkodnak a fo-
lyamatosan változásban lévő technológiai vívmányokhoz, gyerekeiktől tanulják 
meg használni a digitális szolgáltatásokat, a környezetükkel való kommunikáció 
fenntartásához és az életszervezés könnyebbé tételéhez.4

A médiafogyasztásra vonatkozó generációs különbségek kutatása intenzíven 
foglalkozik továbbá azzal is, hogy a technológiához való kapcsolódásunk milyen 
formában befolyásolja viselkedésünket, vagy milyen mértékben és viszonylatban 
van hatással életünkre, pszichikai vagy akár fi zikai egészségünkre.

A technológia által meghatározott tudásszerzés és termelés behatárolására 
Burkle–Cobo a társadalom, az információ és technológia egymáshoz való viszo-
nyát járja körül, olyan fogalmak mentén, mint a hozzáférhető tudás, információ 
előállítására és befogadására vonatkozó megnövekedett igény, a tudástermelés és 
a tudás elismerésének új formái. A tanulmány a továbbiakban ezeket a jelenség-
köröket tárgyalja.

  Az információhoz való gyors és könnyű hozzáférés, az interneten szerve-
ződő közösségek kölcsönös információmegosztása teljesen átértelmezte a hagyo-
mányos tudás fogalmát vagy azt a felfogást, ahogy a tudáshoz való hozzáféréséről 
vagy termelésről gondolkodunk. A hozzáférhető tudás jelensége feltételezi a tu-
dástermelés decentralizációját és a közvetettségek (disintermediation) megszűné-
sét.5

  A robbanásszerűen megnövekedett információ az informáltság igényét is 
elősegítette, amelynek következtében az online térben a tudás és a tudás meg-
szerzésére alkalmas folyamatok kommodifi kálódtak, az információ és a tudás 
árucikké vált. Az internet lehetővé tette, hogy a társadalom különböző rétege-
iből is bekerüljenek a tudásalapú munkaerőpiacra. Ilyenformán az értelmiségi 
munkakörök is meggyarapodtak, és fokozódott az igény felsőfokú tanulmányok 
elvégzésére is.6

  A könnyen megszerezhető, kölcsönösen előállítható tudás és kapcsolódás 
a kollaboráció lehetőségét feltételezi. A tudásmennyiség növekedése mellett el-
mozdulás történt a transzdiszciplináris (tudományterületeken átívelő) és inter-
diszciplináris tudástermelés irányába. Az önálló/autonóm rendszerek elterjedése 
(mesterséges intelligencia) is egy új irányt hoz a tudástermelésbe, ugyanis képe-
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sek a képek, szövegek, hangok felismerésére és értelmezésére. Új lehetőségek nyíl-
tak a mesterségesen előállított tudás területén, ami a tudástermelést, -terjesztést, 
-validálást és -alkalmazást illeti.7

  A hagyományos tudáselismerés (oklevelek, bizonyítvány stb.) mellett új ta-
nulási formák is érvényt szereztek maguknak. A különféle tanulási formátumok 
ma már nem zárják ki egymást, hanem személyre szabottak lettek, és az válik 
fontossá, hogy a megszerzett tudással mihez tudunk kezdeni.8

Az új típusú tudás vizsgálata ma már a digitalizáció, hozzáférhetőség, inter-
akció, rugalmasság, interdiszciplinaritás és a globalizált tudás fogalmai mentén 
szerveződik.

 
Dokumentumfi lm a streamingkultúrában
 
Az új televíziós streamingforradalom a mediális tartalomszolgáltatás mellett 

a médiafogyasztási szokásainkat is átalakította. A streamingszolgáltatók innova-
tív piaci gyakorlata lehetővé tette az olyan újszerű fi lm- és sorozatformátumok 
létrehozását, amelyek elsődlegesen a fogyasztói igényeket és preferenciákat helye-
zik fókuszpontba. A Netfl ixhez hasonló streamingszolgáltatók, mint az Amazon 
Video, a Hulu, az HBO GO több műfaj ötvözésével gondoltak újra műfajokat új 
forgalmazási és gyártási logikák mentén. A Netfl ix csatorna gyártói, forgalmazói 
és terjesztői logikája lehetővé tette olyan korábban kevésbe közkedvelt műfajok 
népszerűvé válását, mint a dokumentumfi lm és a dokumentumsorozat A nem-
zetközi nézettségi mutatók a fi kciós fi lmek mellett a dokumentumfi lm különféle 
hibrid változatait sorolják a legnépszerűbb és közkedvelt streaming tartalmi ka-
tegóriái közé, mint a „true crime dokumentum és kínos (cringe) komédia” (true 
crime, documentary, and cringe comedy), az „akció-kaland” és „az életmód-
gasztró-csináld magad” (lifestyle, cooking, and do it yourself) műfajok.9

A Netfl ix saját produkciói, mint a Making a Murderer, a Wild Wild Country, 
a Th e Staircase, az Evil Genius mind olyan dokumentumfi lmek, amelyek legalább 
olyan nagy nézettséget generáltak, és „binge-elhető” (bingeable) – egy többré-
szes sorozatnak folyamatos, megszakítás nélküli megtekintése – tartalmakká 
váltak, mint az igen népszerű Netfl ix drámák (Th e Crown, 13 Reasons Why és 
Stranger Th ings). A 2018-as évben a Making a Murderer a Netfl ix csatorna máso-
dik legbingeltebb dokumentumsorozata volt Amerikában, olyan népszerű drá-
mai műfajokkal vetekedett, mint a Bodyguard és az Orange Is Th e New Black.10

A nem fi kciós fi lm gyártásán belül a sport, kultúra, gasztronómia, design 
tematikájú dokumentumfi lmek között sajátosan népszerű helyet foglal el a true 
crime (valós gyilkosság) műfajkategória: „A szórakoztatás mellett a műfaj vállalt 
rendeltetése az edukatív és informatív jelleg, amelynek révén újabb perspektívák-
kal bővülhet a médiafogyasztónak a világról és a társadalom különféle szegmen-
seiről alkotott képe.”11

A klasszikus televíziós tartalomgyártási gyakorlatokhoz képest a Netfl ix 
innovatív fi nanszírozási logikájának köszönhetően a dokumentum műfaj új ér-
telmezési keretet nyert. A dokumentumfi lm népszerűségéhez hozzájárult első-
sorban a streamingszolgáltató-ajánló algoritmusokra (recommender algorithms) 
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épülő tartalomszelekciós háttere, amelyek bizonyos szelekciós logikák mentén 
ajánlják (pl. felhasználói keresési archívum) az újabb megnézendő tartalmakat. 
A streamingcsatorna előre sorolja, jobban kiemeli az ajánlásoknál, mert ez a ko-
rábbi gyártási hagyományok miatt olyan műfaj, amelyre az emberek nem egyből 
keresnek rá. Ezek az ajánlások kellően gyakoriak, és jól láthatóvá teszik a platform 
feliratkozói számára a műfaj széles kínálatát. A széles tömegek által használt fe-
lületek révén hatalmas nézettségi és fogyasztói bázisra tudnak szert tenni ezek a 
fi lmek, a platformokon különféle témában, különféle műfajok szerint lehet válo-
gatni.12

A műfaj népszerűségéhez több tényező járult hozzá, elsősorban a csatorna 
gyártásra és forgalmazásra szánt jó fi nanszírozási háttere, amely lehetővé teszi 
magas költségvetésen kiváló minőségű fi lmek előállítását és terjesztését. 

Ezek az új típusú dokumentumfi lmek fontos, nagy horderejű és aktuális 
témákat mutatnak be, olyan módon, hogy magával ragadja a néző fi gyelmét, és 
könnyen is értelmezhető legyen bárki számára. A nézettség növelése mellett cél a 
szórakoztatás és az oktató jelleg, ekként a tudományt, a történelmet vagy egyéb 
témát feldolgozó fi lmek kedvelté válnak a nézők számára. Az önképzés egyik 
legsikeresebb formája ma olyan fi lmek révén történik, amelyekkel jobban megis-
merhetjük és megérthetjük a minket körülvevő világot.13 A rövidebb terjedelmű 
dokumentumfi lmek fontos szerepet játszanak napjaink oktatásában, a mai ge-
neráció diákjai fi lm- és videóorientáltak, amitől nem szabad eltekinteni. A fi lm 
oktatói hatékonysága abban rejlik, hogy országhatárokon és nyelveken átívelve 
képes történeteket mesélni, és a mai felgyorsult világunk megértéséhez nagymér-
tékben hozzá tud járulni. Képes érzelmi kapcsolatot létrehozni egy téma és a néző 
személyes tapasztalatai és érzelmei között, ezért nagyon alkalmas arra, hogy fel-
keltse a fi gyelmet aktuális és fontos társadalmi problémák iránt. Erősíteni tudja a 
kritikai hozzáállást és szemléletmódot a nézőben olyan témákkal kapcsolatban, 
mint a szegénység, szerhasználat, erőszak, konzumerizmus, jogok, népvándorlás, 
modernizáció, különféle környezeti változások hatásai, a technológia és társada-
lom kapcsolata, faji kérdések, nemi identitás és polgári jogok.14

A feldolgozott témákat illetően világ-, nemzeti és közösségi szinten tárgyalt 
társadalmi kérdéseket, problémákat feldolgozó tematikák a legnépszerűbbek. An-
nak ellenére, hogy a dokumentumfi lm műfaja kezdetekben a természeti és föld-
rajzi témákon formálódott ki, ma jellemzően a társadalmi problémákat feldolgo-
zó és bemutató témák bírnak aktuális dokumentumértékkel (documentary value) 
ebben a műfaji ágazatban. A dokumentumfi lm célja kettős, egyrészt szórakoztat, 
de egyértelműen tudást közvetít a néző számára. A tudománynépszerűsítő jelleg 
legalább annyira lényeges a műfajon belül, mint a szórakoztatás, de változó, hogy 
melyik érvényesül dominánsabban dokumentumfi lm műfaján belül.15

A Netfl ix a számos műfaji újításának köszönhetően az elmúlt négy-öt évben 
tömegesen néz 45 perces időterjedelmű dokumentumfi lmeket az a 18 és 35 éves 
korcsoport, amelyre egyre inkább rövidülő fi gyelemtáv jellemző.16 Netfl ixes mű-
faji sajátosságnak tudható be az erőteljes „epikusság” és „mozi élmény”, amely 
megmagyarázza a műfaj közkedveltségét. A „box set”-es gyártási logikának is 
nevezett produkciós elv jellemzői: a történetmesélés erőssége (storytelling), meg-
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győző szerzői nézet, történet ív, bingelhetőség és több rész. Mindezen jellemzők 
mentén versenyzik ma már a dokumentumfi lm a fi kciós fi lmmel népszerűség és 
nézettség terén.17

 
Felügyeleti kapitalizmus a Th e Social Dilemma című fi lmben
 
Napjaink digitalizációja lehetővé tette, hogy az élet minden területét tech-

nológiai innovációk determinálják, megkönnyítve, felgyorsítva és komfortossá 
téve a mindennapi ügyintézéseket, munkavégzést és kikapcsolódást. Tömegek 
számára ingyenesen elérhetőek a digitális termékek és szolgáltatások alapértel-
mezett funkciói, amelyekre egyszerűen feliratkozva válunk felhasználókká. A 
feliratkozás során megadott személyes adataink képezik ezen technológiai válla-
latok alaptőkéjét, ugyanis a felhasználói adatok begyűjtésével tudják folyamato-
san fejleszteni szolgáltatásaikat működtető algoritmusokat.18 A termelési és üzleti 
modell folyamatosan a felhasználók igényeire szabott, de ténylegesen azt a célt 
szolgálja, hogy a fogyasztót szüntelenül arra késztesse, hogy használja az info-
kommunikációs eszközöket és technológiai szolgáltatásokat. A digitális iparágat 
vezető óriásvállalatok, mint a Google, az Apple, az Amazon, a Facebook és a Mic-
rosoft  gazdasági tevékenységeinek alapját az információ képezi. Ezek a vállala-
tok monopolhelyzetet építettek ki maguknak, az árak feletti szabályozás mellett 
szabadon használhatják felhasználóik adatait bármiféle gazdasági vagy politikai 
ellenőrzés nélkül.19

A techcégek által gyűjtött személyes és felhasználói tevékenységet tükröző 
adatokat előrejelzések létrehozására, üzleti és marketing célokra használják fel, 
amely egyidőben magas fokú gazdasági, tudásbeli és hatalmi aránytalanságokat 
eredményezett.20 A keresési előzményekre optimalizált hirdetési szolgáltatás üz-
leti modelljének úttörője a Google volt, felhasználóinak tevékenységéről magas 
szintű precizitással készített előrejelzéseket.21

Shoshana Zuboff  szociálpszichológus a Th e Age of Surveillance Capitalism: 
Th e Fight for a Human Future at the New Frontier of Power című munkájában 
fogalmazza meg a legfőbb kritikát, miszerint a cég felhasználói tudta és 
beleegyezése nélkül használta fel az adatokat értékesítés céljából. Ezzel egyidőben 
az indusztriális kapitalizmus korszakát egy újfajta kapitalista berendezkedés 
váltotta fel, nevezetesen a felügyeleti kapitalizmus, amely még a megfi gyelési 
vagy adatkapitalizmus nevét viseli magán.22

A világ fi gyelmét a jelenségkör akkor vonta magára, amikor a Cambridge 
Analytica botrány kirobbanásával fény derült arra, hogy a felhasználói viselkedés 
mérésével nyert adatokat olyan adatbázisok készítésére használták fel, amelyre 
épülve politikai kampányok maximális hatékonyságot értek el (pl. Donald Trump 
2016-os választási kampánya).23

A jelenség legnagyobb problémája a jogi keretrendszer hiánya, amely le-
hetővé tenné ezen iparág szabályozását. Az egyetlen érvényben lévő személyes 
adatokat védő szabályozás az európai általános adatvédelmi rendelet, a GDPR.24 
Továbbá Zuboff  lényegesnek találja az optimális jogi hátterek létrehozása mellett, 
az átlagfelhasználó tájékoztatását és az egyéni felelősségtudat kialakítását.25
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E kontextus keretében a Th e Social Dilemma című dokumentumfi lm 
szakértői interjúkra alapozva az adatkapitalizmus és digitális termékek okozta 
pszichológiai és társadalmi hatásait vázolja fel vészjóslóan fi gyelemfelkeltő 
módon. A legismertebb és a világpiacot domináló infokommunikációs vállalatok, 
mint Facebook, Google, Instagram, Twitter, Uber, Pinterest valamikori 
fejlesztői belső látképet nyújtva hiteles szemléletet kívánnak bemutatni az 
internetfelhasználókat kihasználó adatkapitalizmus mélysötét árnyoldalairól. A 
dokumentumfi lm „hangadó” interjúalanya, a Google egykori etikus dizájnere, 
Tristan Harris mesél arról, hogy míg a kiégés határát súroló odaadással fejlesz-
tette a techóriás termékeit, addig e-mailfüggése határozta meg mindennapjait. 
Ezt fi gyelembe véve kezdte el már saját cégén belül a vészharangokat kongatni a 
social media és okoseszközök fokozott addiktív hatásairól. Az interjúját kiegészít-
ve mesél többek között a Facebook egykori monetáris cégpolitikájának felelőse, a 
Pinterest egykori elnöke, Tim Kendall, továbbá Aza Raskin, a Firefox és Mozilla 
korábbi munkatársa, Justin Rosenstein, a Facebook és Google korábbi mérnöke, 
az Asana (munkaszervező szoft ver) társalapítója, Jeff  Seibert, a Twitter korábbi 
vezetője, Sandy Parakilas, az Uber volt termékmenedzsere és a Facebook koráb-
bi tevékenységi menedzsere stb. A tudomány oldaláról megszólal dr. Shoshana 
Zuboff , a Harvard egyetemi tanára, dr. Anna Lembke, a Stanford Egyetem orvos-
tudományi képzésének vezetője és dr. Jonathan Haidt társadalompszichológus.

Az interjúkat kiegészítő és szemléltetni kívánó narratív szál mutatja be, ho-
gyan befolyásolja egy átlagos amerikai család hétköznapjait a közösségi média és 
az okoseszközök használata. A technológia pszichológiai mellékhatásait mutatja 
be a család gyermekein keresztül, akik már kóros addikcióval kapcsolódnak a 
social media eszközeihez, előidézve náluk a depressziót és az izolációt. A társadal-
mi megosztottságot érzékelteti, hogy keresésre optimalizált böngészők mennyire 
befolyásolják az informáltságot, a politikai orientációt és a társadalmi szintű ag-
ressziót. A harmadik vonal az pedig algoritmusokat metaforizáló informatikai la-
boratórium, ahol mérnökök fejlesztik a digitális platformokat olyan formán, hogy 
a folyamatosan használatban legyenek, ugyanis a vállalkozási modell az állandó 
felhasználói fi gyelmet célozza és értékesíti, amelyet a mesterséges intelligencia 
determinál.

 A Netfl ix streamingcsatorna terjesztésében elérhető dokumentumfi lm ma-
gán viseli az erőteljes epikus történetmesélést és a meggyőző szerzői nézetet, a 
drámai hatáskeltés elemeit felhasználva egy erőteljes érzelmi megnyilatkoztatás-
sal indítja az adatkapitalizmus és adatbányászat hatásainak problémakörét. A fel-
vonultatott szakértők egyfajta bűnbánó vallomással nyilatkoznak a globális mé-
reteket öltött adatgazdaság és digitális technológiák negatív hatásairól, amelyek 
létrehozásában valamikor tudattalanul vagy tudatosan közreműködtek. Az etikai 
hiányosságokat felismerve hagyták el ezen vállalatoknál betöltött szerepeiket, és 
ma már lelkes szószólói az adatbányászat és a megfi gyelési kapitalizmus kizsák-
mányoló politikáját elítélő közösségnek. A rendező vallomásszerű témafelüle-
tessel kívánta megnyerni a nézők fi gyelmét, felkelteni érdeklődésüket és egyfajta 
érzelmi hatást kiváltani, a probléma súlyosságának érzékelésére. A fi lm vészjósló 
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módon vetít a néző elé egy negatív jövőképet az embert végletekig kihasználó 
technológia iparágáról. 

 A 94 perces fi lmben egy jól felépített logikai keretben vezeti fel a problé-
mát a szakértők interjúszekvenciáinak összevágásával oly módon, hogy az üzenet 
átadása magyarázó és kifejtő jelleggel történjen. Az interjúkhoz szorosan kap-
csolódva, a folyamatok ok-okozati összefüggését, valamint a hitelességet erősítve 
egy olyan médiarétegre épül a fi lm, amely televíziós híradók, szakértői interjúk, 
tudománynépszerűsítő előadások (TED-előadások) vágóképeinek, valamint a 
közösségi média (közeli felvétel például a Facebook vagy más közösségi média 
felület használatáról) képi világából kiemelt elemeknek az ötvözete. 

 A fi lm témafeldolgozás szempontjából több altémára tagolódik, amelyeket 
kellően hatáskeltő módon a rendező egy-egy témamegjelölő, „sorsformáló” idé-
zettel vezet be, valamilyen közismert személytől, szakértőtől vagy véleményvezér-
től. Olyan témák kerülnek terítékre, mint a social media és okoseszközök okozta 
függőség a fi atalok körében, a vállalkozási modell bevételstratégiája, amelyben 
az internetfelhasználó fi gyelme a termék, az emberi pszichológia megfi gyelése és 
kihasználása a befolyásolás céljára, a mesterséges intelligencia átveszi az uralmat 
a felhasználó felett, a social media okozta szűrőbuborék jelensége, a társadalom 
polarizálása az álhírek és félretájékoztatás elterjedése miatt. 

A nem túl biztató zárógondolatokban a szakértők lehetséges megoldásokat 
javasolnak, mint a techcégek vállalkozási modelljének újragondolása a megfelelő 
törvényi szabályozás és vállalkozásokra szabott adóztatási rendszer megváltozta-
tásával. A felsejlő megoldásokkal a rendező egyensúlyba akarja hozni a fi lm ál-
tal kommunikált erőteljes negatív jövőképet, érzékeltetve azt, hogy a folyamatok 
és negatív hatások lassítása és megszüntetése nemcsak az iparág szereplői (vál-
lalkozók, mérnökök stb.), hanem a tágabb értelemben vett internetfelhasználók 
felelőssége is. Tudatosítva a problémát, a hétköznapi emberek szintjén történhet 
az igény megfogalmazása a digitális szolgáltatások szabályozására, miszerint a 
digitális adat is személyes adat, amelynek önkényes felhasználása kihatással van 
az életünkre.

A Th e Social Dilemma alapvetően nem hoz újat az adatkapitalizmus-diskur-
zusba, viszont egy „világégés-vízió” megfogalmazásával hívja fel a fi gyelmet arra, 
hogy sürgetően szükség volna egy jóval etikusabb, felelősebb és szabályozottabb 
online világra. A fi lm három narratív konstrukcióban próbálja körbejárni a fel-
ügyeleti kapitalizmus szerteágazó és komplex problémakörét, oly módon, hogy 
az átlag internetfelhasználó is könnyen értelmezni tudja ezt. Az egyik szál inter-
júszekvenciákra épül a social media felületek valamikori létrehozóival, a terület 
szakértőivel. A második narratív vonal egy átlagos amerikai család modelljébe 
ágyazva mutatja be a social media és okoseszközök negatív hatásait, amelyhez 
szorosan kötődik a harmadik szál, az önműködő és fejlesztő algoritmusok világa, 
amelyet metaforikusan laboratóriumi dolgozók megfi gyelésével ábrázol a fi lm.

  A fi lm sikeressége mutat rá, hogy aktuális, társadalmakat fenyegető prob-
lémák korszerű és lebilincselő bemutatásával egy új tudástermelési forma indult 
útjára, amelyet a streamingcsatornák kiváló érzékkel szabtak az új feltörekvő ge-
nerációk igényeire. A dokumentumfi lm ebben a formátumban képes a szórakoz-
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tatás és az oktatószándék keretében közérthető módon napjainkat meghatározó 
témákra felhívni a fi gyelmet. 
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„Nyíltan áthagyományozni” 
Cseke Péter eszmetörténeti tanulmánykötetéről

Érdekes és roppant tanulságos „trilógia” harmadik kötetéhez jutottam hozzá 
nemrégiben, némileg szokatlan körülmények között. Mindeddig ugyanis Cseke 
Péter meghitt, jó hangulatú, születésnapjára szervezett vacsorákon adta át nekünk 
az abban az esztendőben megjelent könyvét (de, ha jól emlékszem, volt olyan év is, 
hogy kettőt). Legújabb tanulmánygyűjteményét, a magyarországi Nap Kiadónál 
megjelentetett Trianoni hófogságban. 1918–1945–1990. Eszmetörténeti tanulmá-
nyok címűt viszont már 2020 nyarán, egyedül vettem át, mindketten maszkban, 
sietősen két szót váltva az ajtóban és integetve egymásnak az elmaradt kézfogás 
helyett. És a frissen kiadott, életművét bemutató személyes honlapjának (www.
csekepeter.ro) az avatóját sem tudtuk még megünnepelni…

Rezumat (Tradiţie și deschidere. Volumul lui Cseke Péter despre istoria mentalităţilor)
Articolul prezintă cea mai recentă carte a prof. dr. Cseke Péter, apărută la Budapesta, la editura ”Nap Kiadó”, în anul 

2020: Trianoni hófogságban. 1918–1945–1990. Eszmetörténeti tanulmányok (Captivi în nămeţile Trianonului. Studii de 

istoria menatlităţilor. 1918–1945–1990), în care autorul trece în revistă mișcările intelectualilor maghiari din Transilvania în 

perioada dintre cele două războaie mondiale. Sunt analizate curentele generate de revista Erdéyi Fiatalok (Tinerii din Ardeal), 

Hitel (Creditul) etc., iar autorul trage concluzia că în această perioadă exista o reală încercare de împăcare a culturilor ”trans-

danubiene” de către somităţile Europei; din păcate, aceste străduinţe au fost năruite odată cu izbucnirea celui de-al doilea 

război mondial. Volumul urmărește realizările intelectuale ale lui Jancsó Béla, care timp de decenii a infl uenţat mișcările 

culturale maghiare din Bazinul Carpatic.

Cuvinte cheie  Erdéyi Fiatalok, Jancsó Béla, Hitel, istoria mentalităţilor
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Abstract  (Traditions and Openness. The Volume of Cseke Péter on the History of Currents of Ideas)
In this article, we present the latest book by Prof. Dr. Cseke Péter, edited in Budapest, by the publishing house "Nap Kiadó", 

in 2020: Trianoni hófogságban. 1918–1945–1990. Eszmetörténeti tanulmányok (Captive in the Mists of  Trianon. Studies in 

the History of Current of Ideas. 1918–1945–1990), in which the author reviews the movements of Hungarian intellectuals in 

Transylvania between the two world wars. The currents generated by the magazine Erdéyi Fiatalok (Transylvanian Youth), Hitel 

(Credit), etc. are analyzed, and it is concluded that during this period there was a real attempt to reconcile the "trans-Danubian" 

cultures by the top intellectuals of Europe, but unfortunately , these eff orts were crushed with the outbreak of World War II. The 

volume traces the intellectual achievements of Jancsó Béla, who infl uenced the Hungarian cultural movements in Carpathian 

Basin for decades.
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De, akárcsak az összes korábbit, ezt a kötetet is dedikáltan vettem át, így 
ezúttal is érezhettem azt, hogy a szerző maga is velem tartott a hazavezető úton. 
A könyv elolvasása után aztán rájöttem, nem csak az ajánlás kedvessége miatt 
bukkant fel ez az érzés bennem: a tanár úr eddigi írásaiban mindig azt csodál-
tam, hogy miképpen tud távolságtartóan beszámolni olyan – sokszor szélsőséges 
– eseményekről, melyek őt, családját is erősen érintették, viszont ebben a volu-
menben úgy számol be az eseményekről, hogy nyíltan megmutatja érintettségét, 
implikációját, sőt: mindannyiunk közvetlen érintettségét is erősen expliciten 
kifejti. Analitikus, kizárólag pozitivitásokra támaszkodó, kritikus szemléletű al-
kotásaiban eddig elvétve találhattunk saját élettörténetére való utalásokat – és 
azokra is legfeljebb csak az apró betűs lábjegyzetekben bukkanhattunk rá –, míg 
ezt a kötetet átszövik a bemutatott személyiségek, események egyéni perspek-
tívából történő láttatásai. Már a legelején, a „Bevezető”-ben (még visszatérünk 
rá) megtudjuk, hogy a Cseke által kezdeményezett, László Ferenccel való közre-
működés során kiteljesített Erdélyi Fiatalok. Dokumentumok, viták (1930–1940) 
című kötetet miért vonta vissza a cenzúra; majd említésre kerül (58. old.) Cseke 
egyik meghatározó mestere, a néhai Szabó Zoltán (akitől ezen sorok írója is ta-
nult stilisztikát); ezután a szerző forrásként idézi és integrálja az eszmetörténeti 
folyamatokba a Balogh Edgárral folytatott magánlevelezését (153. old.); és hosszú 
mondatokban tárgyalja a 2012-es Hitel-konferencia máig gyűrűző, episztémikus 
következményeit – konferencia, amelynek mind a tudományos megalapozásában, 
mind a lezajlásának közösségi vetületeiben Cseke is kivette a részét (l. pl. 140. 
old.). És sorolhatnánk: számos olyan példát emelhetnénk ki, amely bennünket 
arra a következtetésre juttatott, hogy alkotónk ebbe a tanulmánygyűjteménybe 
bizony beleszőtte saját szellemi önéletrajzát is, megmutatván ezáltal és ezen ke-
resztül azt, hogy az egyes emberi sorsok interakciói miképpen válhatnak eszmék 
meghatározóivá. 

Viszont nem a személyes az uralkodó narratív szál ebben a kötetben, hanem 
egy másik: a helyenként páratlanul izgalmas fi lológiai nyomozásokat ismertető, 
helyenként meg szomorú, morális következtetéseket levonó tanulmányoknak 
más a „főszereplője”. A szellemiönéletrajz-vázlat elemei mellett a legerősebb je-
lenléttel Jancsó Béla alakja bír, azé a Jancsó Béláé, akinek mind a személyiségét, 
mind a munkásságát nagy részletességgel követi végig a szerző. Befejezvén a Tria-
noni hófogságbant, csak arra gondolhatunk, hogy íme: kezdenek kirajzolódni egy 
Jancsó-monográfi a erővonalai – és még abban a privilégiumban is része lehetett 
az olvasónak, hogy beletekinthetett az alkotó műhelyfolyamataiba. És tanulságos 
az is, ahogy megtudhatjuk a kötetből: a levelezés miképpen került megmentésre 
Cseke által – gyakorlatilag órákkal a potenciális megsemmisülése előtt –, és mi-
ként menekült meg, szintén valószerűtlen módon, a Securitate házkutatásainak 
kézirat-megsemmisítő törekvéseitől (302. old.). 

Ezek után nem csoda, hogy szerzőnk munkásságának jelentős részét ennek a 
különleges és – amint kiderül ebből a tanulmánygyűjteményből is – különlegesen 
hatékony személyiségnek a kulturális lenyomatának a felfejtésének szentelte. A 
megmentett leveleknek már a harmadik részét lapozhattuk a tavaly januárban, 
egy különlegesen örömtelire sikerült születésnapi ünnepség keretén belül,1 és 
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reméljük, a negyedik kötet is nemsokára tanulmányozható lesz a nagyközönség 
számára is. Mindaddig érdekes teaserként használhatjuk az általunk ismertetett 
kötetet, amely ennek a kiterjedt levelezést folytató, tudományos társaságokat, 
szakköröket, folyóiratokat, eseményeket stb. fáradhatatlanul szervező Jancsó 
Béla-sors eszmetörténeti jelentőségű cselekedeteit veszi sorba – cselekedeteket, 
amelyeket, sajnos, legtöbbször immár csak a levelek által tudunk Jancsó Béla sze-
mélyéhez kapcsolni, hiszen emléke, a „Bevezető” fejezetben említett kommunista 
cenzúrának köszönhetően nem épülhetett be az 1989-es romániai rendszervál-
tás utáni magyar köztudatba olyan szervesen, mint mondjuk Kós Károly vagy 
Benedek Elek alakja. A „Bevezető” azért fontos, mert benne tulajdonképpen a 
Cseke-életmű krédóját találjuk: „…értelmiségi nemzedékek egész sora úgy nőtt 
fel a totalitarizmus időszakában, hogy nem szerezhetett áthagyományozott isme-
reteket a két világháború közti önvédelmi és társadalomépítési tapasztalatokról. 
Ez a felismerés riasztott munkára a kilencvenes évek első felében…” (6. old.). Úgy 
gondoljuk, Cseke Péter a romániai kommunizmus cenzúrától fojtogatott szellemi 
környezetében ezekben az életpéldákban találta meg a kitartáshoz és végül a haté-
konysághoz vezető erőt, a Jancsó Béla-életmű és -életpálya példaként való kezelése 
segíthette át őt azokon a – manapság nehezen felfogható – retteneteken, amelye-
ket a román biztonsági szolgálat folyamatos zaklatásai, megfi gyelései, lehallgatá-
sai, házkutatásai jelentettek. És valóban ez történt: lassan már számunkra, a két 
világháború közti szellemi műhelyek fejlesztéseitől mesterségesen elzárt olvasók 
tömegei számára is egyértelművé válik, hogy annak, hogy egyáltalán megőrizhet-
tük az anyanyelvünket, és fontos történelmi eseményeink nem vesztek feledés-
be az erdőn túli területeken, Jancsó Bélának, Szabó Dezsőnek, László Dezsőnek, 
de Dsida Jenő állhatatos kultúrakatalizáló tevékenységének, Jancsó Elemérnek a 
Sorbonne-ról hozott, európai léptékű tájékozottságának is köszönhetjük Kós Ká-
roly és Benedek Elek mellett. Kós Károly és Benedek Elek életművei, úgy, ahogy, 
de átmentődtek a kommunizmus mocsarán, viszont Cseke kötete azért roppant 
tanulságos számunkra, mert az erdélyi magyar kulturális transzfer olyan vonula-
taira mutat rá, amelyek mindmáig meghatározóak, viszont kevesünk szellemi ho-
rizontjában foglalják el az őket – jelentőségük, léptékük miatt – megillető helyet. 

Érdekes történet bontakozik ki előttünk a Nap Kiadó által készített, roppant 
kellemesen lapozható, jó minőségű lapra nyomtatott és ritkán látott eleganciával 
kötött kiadvány lapjain: olyan kisebb-nagyobb közösség működéséről szerezhe-
tünk tudomást, amelyek egyfelől számos, történelmi fontosságú személyiségnek 
szolgáltak műhelyként, másfelől meg olyan sűrű hálóként szőtték át a Kárpát-me-
dencét – mind az anyaországot, mind az „elszakított részeket” –, hogy gyakorla-
tilag életben tudták tartani azokat a szellemi folyamatokat, melyek szükségesek 
egy kultúra folytonosságának megőrzéséhez. A teljesség igénye nélkül említjük 
a Cseke-köteteben és a korábbi tanulmányokban szintén fontos szerepet játszó 
Erdélyi Fiatalokat és a köréjük kiépült mozgalmat, de a már említett Hitel is fon-
tos szerepet játszott abban, hogy megőrizzük azokat a kulturális referenciákat, 
amelyeket nap mint nap használunk, magától értetődően, anélkül, hogy refl ek-
tálnánk jelentőségükre. És itt jutottunk oda, hogy kitekintsünk a kötet egy másik 
dimenziójára: ebben a könyvben Cseke tulajdonképpen a szükségszerű koope-
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ráció abszolút apológiáját írta meg, annak a történetét, hogy a két világháború 
között miképpen valósult meg a magyar közösség szellemi újjáépítése, határokon 
átívelő újjáegyesítése az irodalom, a kultúra számára teremtett közös referenci-
ákkal, de ugyanakkor akár a mindennapi életvitelmodellek közös elemzésével, 
optimalizálási kísérleteivel. Figyelemreméltó fejezet itt a Buday György, végül 
emigrációba kényszerült grafi kus története, aki a Szeged környéki falvakat járva 
döbbent rá arra, hogy milyen rendszerszintű problémákkal küszködik a magyar 
paraszti réteg – és érdekes megfi gyelni, hogy Cseke Péter milyen kapcsolatokat 
fejtett föl Buday felismerése és Németh László „falu-javító” tevékenységei között 
(175. old.). Azonban, mint mindenütt ebben a kötetben – és, ebből következtet-
hetjük, a hajdani Transsylvania társadalmának minden területén –, itt is Jancsó 
Béla tevékenységének nyomára bukkan szerzőnk, amint az országokat átlevelező 
Jancsó Béla tanulságos szociográfi ák szerkesztését szeretné elérni, melyek a sze-
gedi tanyavilág problémáiról és megoldásmechanizmusairól beszéltek volna Ma-
gyarország- és Erdély-szerte (187. old.). Ám minden nem Jancsón múlott, így ez a 
komplex, határokon átívelő kulturális-gazdasági kooperációtervezet nem tudott 
hatékonnyá kristályosodni. 

A kötetben Cseke végigköveti, hogy miképpen próbáltak a megcsonkított 
anyaország és a leszakított „tartományok” kivergődni a trianoni hófogságból, mi-
lyen szellemi műhelyeket hoztak létre ennek érdekében, és miképpen indítottak 
el ígéretes konstrukciókat, melyeket aztán lendületből söpört el a második, kul-
túránk számára újólag majdnem végzetes világégés. (Ki tudja, lesz-e harmadik, 
és ha igen, mi marad nyelvünkből, sajátos tudásainkból, alkotásainkból? Vagy 
már nincs is szükség háborúkra ahhoz, hogy kultúrák olvadjanak menthetetlenül 
semmivé a médiával gyorsított globalizáció boszorkányüstjében?)

Sokat és alaposan értekezik a könyv például a budapesti Bartha Miklós Tár-
saságról és annak sűrű, erdélyi kapcsolatrendszeréről (161–166. old.), de részletei-
ben elemzi Jancsó Elemér, József Attila és Mikó Imre külföldi tanulmányútjainak 
jelentőségét, az így kiépített kapcsolatrendszereknek a megtartó erejét, kultú-
rareformáló jelentőségét, Balázs Ferenc és Benedek Elek itthonvilágokat kiépítő 
kapcsolatát. Ugyanitt említhetjük a többek által megálmodott, népeket összekötő 
konstruktív szövetség, egy, a Duna-menti népeket konföderációba szervező sa-
játos államszervezet egyik teoretikusát, Balogh Edgárt is, aki Csehszlovákiában 
szervezett ifj úsági szervezetét (a Sarlós-mozgalmat) összekapcsolta Erdély és Ma-
gyarország hasonló lendületű csoportjaival – így a szegedi Bethlen Gábor körrel, 
a már említett Bartha Társasággal, valamint progresszív erdélyi ifj ak szerkesztő-
ségeivel, tudós társaságaival. És már meg sem lepődünk, amidőn itt is egy Jancsó 
Béla-féle kezdeményezésre bukkanunk, aki a „haladó magyar ifj úsági csoportok” 
számára kongresszust szeretett volna szervezni – hol másutt, mint Kolozsváron. 
Ám, mint sok előremutató projektjébe, esetlegesen kultúrareformáló, gazdaság-
fellendítő kezdeményezésébe, ebbe is kegyetlenül belenyúlt a Történelem, és nem 
sikerült létrejönnie annak a találkozásnak, amely talán elejét vehette volna an-
nak, hogy a második világháború oly végzetesen érintse a Kárpát-medence ma-
gyarságát (159–160. old.).
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Jancsó Béla élete azonban nem csak a sors által félbeszakított kezdeménye-
zések sora: segítségével születik újjá az első nagy gazdasági világválság után az 
Erdélyi Fiatalok programja (125. old.), amely mozgalom viszont konkrét és máig 
érződő lenyomatot hagyott a romániai magyarok kulturális viselkedésében, szelle-
mi referenciáiban – s mint fentebb említettem: nem csak explicit, dokumentálha-
tó vonatkozásokat, hanem attitűdöket, informális rendszereket, erős intézményi 
és informális kapcsolatokat a román többség értelmiségi elitjének nyitott szelle-
mű tagjaival, amelyek referenciaként szolgáltak a későbbi interetnikus kapcsolat-
rendszerek folyamatos javításához, az időnként meg-megszakadó párbeszédfona-
lak újravételezéséhez. 

Cseke ebben a kötetében tulajdonképpen amellett érvel, számtalan, két vi-
lágháború közti magyar és román példából kiindulva, hogy kisebbségi létünkből 
adódó sajátosságokat kihasználva lehetséges olyan kulturális – és, miért ne, gaz-
dasági – megvalósítások létrehozása, melyekkel egy-egy ország minden polgá-
ra gazdagabbá, teljesebb világnézetűvé válhatna. Sokat hivatkozik e tekintetben 
Balázs Ferencre, aki hasonlóképpen érvelt a kisebbségi tudatnak kisebbségi tu-
datossággá történő fejlesztése és a létező erőforrások optimálisabb felhasználása 
mellett (127. old.). 

Itt kiemelendő és hangsúlyozandó a László Dezső által hirdetett elvrendszer 
is, amelynek relevanciájához ma sem fér kétség. László már 1935-ben azt hang-
súlyozta, állapítja meg Cseke (118. old.), hogy a román többséggel egyetértést, kö-
zös referenciákat kell létrehozni, és ezért minekünk, magyaroknak is sokat kell 
tennünk: „Oda kell a [román] közvéleményt formálni, hogy minden kisebbségi 
sérelem az állam presztízsének sérelmét jelentse”, idézi Cseke (119. old.) az Er-
délyi Fiatalok mozgalmának keretén belül létrejött A kisebbségi élet ajándékai 
című László Dezső-cikkből, amely akár kiáltványnak is beillene, főképp napjaink 
globalizálódó, de valamiért kulturális sajátosságaihoz erősen ragaszkodó világá-
ban. Ennek a gondolatnak, a többség és a kisebbség egyetértés-megteremtésének 
hangsúlyozott aktualitása van napjainkban (2021. januárja) azután, hogy az Eu-
rópai Bizottság nem a várt módon fogadta a Minority SafePack-ként ismert ki-
sebbségvédelmi kezdeményezést – azt az iniciatívát, amit a kontinens több mint 
egymillió polgára írt alá, és amely azt szerette volna elérni – hosszabb távon, ter-
mészetesen – hogy a kisebbségvédelmi kérdések ne kizárólag az Európai Unió 
tagállamainak hatáskörébe tartozzanak.2 

Mindezek ellenére, üzeni a kötet, igenis lehetséges az egyetértés, lehetséges 
a párbeszéd, az együttműködés, és ezek által a lehetséges a kultúra továbbörökí-
tése, a civilizáció fejlesztése, az elmaradt kongresszusok megtartása, a divergens 
eszmék közelítése. Lehetséges, hogy párbeszédet folytasson az „alulról történő 
szerveződés” elvét valló Erdélyi Fiatalok és az értelmiség szervező szerepére na-
gyobb hangsúlyt fektető Hitel (275. old.), és talán még lehetséges, hogy egy, az 
Erdélyi Fiatalokhoz hasonlatos szellemi műhely elérje azt, hogy Európa népeinek 
kulturális horizontjai integrálódjanak egy közös, haladó jövőképbe (54. old.).

Cseke Péternek ezen „rejtett Jancsó Béla-kismonográfi ája” tehát azt üzeni 
nékünk: lehetséges az, hogy nemzedékek tudása nyíltan áthagyományozódjék, és 
ne történjenek oly nagy referenciaveszítések, melyekről a „Bevezető”-ben számol 
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be (5. old.). Csak épp össze kell fogni, együtt kell dolgozni, és – ahogy Dsida is 
megcselekedte – személyes áldozatokat kell hozni (125. old.). Ma is megható ol-
vasni azt, ahogy Jancsó Béla írt az Erdélyi Fiatalokban Dsida paradigmateremtő 
adminisztratív munkájáról – amiről ma semmit sem tudnánk, ha Cseke Péter 
nem készítette volna el ezt az áthagyományozó összesítést számunkra.

És a kulturális áthagyományozások horizontjainak bővítéséhez hozzájárul 
a Nap Kiadónál megjelent „Cseke-trilógia” két korábbi kötete is: a 2016-os Bo-
rongós ég alatt, amely az alkotó sajtótörténeti tanulmányait fűzi monografi kus 
igényű rendszerbe, és a 2019-es A teljesség sóvárgása, amely az életműnek egy 
másik fontos vonulatába, az irodalomtörténeti kutatásokba nyújt betekintést. 
Viszont, mint fentebb is jeleztük, ebben a harmadik, 2020-ban megjelent, mind 
az életrajzi, mind pedig az episztémikus vonatkozásokat szervesen összeolvasztó 
eszmetörténeti kötetben találkozhatunk legközelebbről szerzőnkkel: azzal a Cse-
ke Péterrel, aki mindmáig folyamatosan azon dolgozik, hogy az erdélyi magyar-
ság rendelkezzék azokkal a hatékony intézményekkel, melyek lehetővé teszik a 
kooperáció segítségével megvalósuló kulturális transzfert, nemzedékek tudását 
mentvén át az időkön.

Jegyzetek
 1  Cseke Péter (2019). Jancsó Béla levelezése III. 1935–1940, Kriterion 

Könyvkiadó. 
 2  Tárnok Balázs (2019). A minority safepack európai polgári 

kezdeményezés és a magyarországi aláírásgyűjtés tapasztalatai, Létünk, 2., 136–
137. 
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Szerkesztési alapelvek

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

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

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

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

vak előtt helyezze el,
– ezt kövesse a szerző bemutatkozása: 2 sorban tartalmazza a szerző tudo-

mányos fokozatát, munkahelyét, illetve adott esetben (ha valamilyen tudomá-
nyos fórumon is elhangzott) az előadás helyét és időpontját, valamint a szerző el-
érhetőségét (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 folyó-
iratcímek szintén dőlt betűs (kurzív) szedéssel történjék,

– idézőjelek: „” 

Szakirodalom/könyvészet szerkesztése

– kérjük, hogy  hivatkozásaikat, könyvészetüket a Harvard hivatkozási mód 
szerint szerkesszék meg

A szakirodalomra való hivatkozás módjai

– több szerző esetén az első szerző neve et alii rövidítéssel; tanulmányköte-
tek esetén szerkesztő neve szerk. rövidítéssel,

– internetes források esetén feltüntetjük a letöltés dátumát is.

Archívumokra, levéltárakra, magángyűjteményekre azok belső kataló-
gusrendszere szerint hivatkozzunk.
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Alulírott…………………………………………….megrendelem a ME.dok 
című tudományos folyóiratot…………………………évre, ……..példányban.

Az egyéves előfi zetés ára 15 lej, amiért négy lapszámot postázunk.

Név: ………………………………………………………………………………..
Cím: ………………………………………………………………………………..
Telefonszám: ……………………………………………………………………
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