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A közelmúltban Egerben vehettem részt egy médiakonferencián. (Az ott
elhangzott rövid referátumomat volt szíves közreadni a ME.dok elsõ száma.) A
megadott témához kapcsolódva – A hír mint rítus – az egyik beszámolót egy, a
képernyõrõl ismert médiaszemélyiség tartotta, maga is egy kommunikációs
iskola igazgatója, aki sokéves tapasztalatai alapján a média manipulatív rém-
uralmáról tartott elõadást. Gondolatmenetének kiindulópontja a média virtuá-
lis világa volt, ami tehát nem a valóságot, hanem annak csak egy meghamisított
szegmensét mutatja be a nézõknek. Már az elhangzottak során sokféle ellenér-
zés fogalmazódott meg bennem, de ott már nem volt lehetõségem gondolataim
kifejtésére.

Most a ME.dok elsõ
számában olvastam egy
érdekes tanulmányt
Szabó Géza tollából
Vizualitás, avagy a rák-
keltõ vizualitás esete az
etikával címmel. Sok
érdekes – és szerintem
is helytálló – megállapí-
tása mellett itt is elõke-
rült a virtualitás. Szó
szerint így: „Az újvaló-
ság egyre inkább digitá-
lisan, nem analóg
módon »történik«. Egyre
inkább virtuális álcá-
ban, mint hagyományos
értelemben vett realitás-
ban mutatkozik meg.”

Ez a két mondat is arra ösztönzött, hogy visszatérjek eredeti gondola-
tomhoz, hogy rehabilitáljam a virtualitást mint fogalmat. Elõször azonban
nézzük a mondatnak azt a részét, amit a virtuális álcával szembeállít: a
„hagyományos értelemben vett realitásokat”. Honnan tudjuk, hogy milyen is
ez az álca nélküli realitás? Mert arról, hogy milyen egy öreg tölgyfa kérgének
tapintása, lehetnek személyes tapasztalataink, emlékeink, de hogy milyen
élmény a ránk zúduló cunami árhullámával szembenézni, errõl – szerencsé-
re – millióknak csak virtuális élménye lehet, ha éppen ott volt egy bátor ope-
ratõr, aki élete kockáztatásával virtualizálta számunkra ezt a rémisztõ való-
ságot. Hogy milyen egy parlamenti választás mifelénk, arról a felnõtt állam-
polgároknak valóságos tapasztalatai vannak, kézbe fogták a szavazólapot, a
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A virtuális valóság védelmében
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tollat, amivel jelöltek, a borítékot, amit aztán bedobtak az urnába. De hogy
miként szavaztak egy ultrakonzervatív pártra Iránban, errõl jó esetben csak
virtuális élményünk lehet, akár „álcával”, akár a nélkül.

Nem sorolom tovább a mindenki számára nyilvánvaló példák végelátha-
tatlan sorát, most csak annyit, hogy világos legyen: a világról szerzett isme-
reteink 90–95 százalékát virtuális úton szerezzük be. Rögtön hozzá kell

tenni, hogy ez egyáltalán nem új jelenség, nem a
digitalizált világ „rémuralmának” köszönhetõ. Így
volt ez, amikor még csak nyomtatott sajtó, illetve a
könyvek közvetítették számunkra a személyes
(anyagi összefüggéseiben) tõlünk független világot.
Gondolom, ezt sem kell külön bizonygatni. Azért
említem csupán, mert a tanulmány szerzõje a már
idézett mondat után ezt írja: „A matéria uralmát fel-
váltja a digtatúra, a digitális rémuralom.” Mintha a
kommunikáció nyomtatott – kõbe, fába, agyagba
vésett – változatai nem adtak volna ugyanannyi
lehetõséget a csalásra, hazugságra, vagy csak az egy-

szerû ostobaságok terjesztésére. (A szerzõ védelmében mondom: tudom,
hogy a már idézett és még sok idézhetõ magyar véleményen túl ma a világ
tele van azzal a felfogással, hogy most aztán a digitalizált világ meghamisít-
ja a valóságot. Csakhogy mert sokan mondják, nem biztos, hogy ezt így – kor-
rekciók, pontosítások nélkül, az általánosítások szintjén elterpeszkedve – el
kell fogadni.)

A szerzõ és még oly sokan a kommunikáció-elmélet világában, nyilván
automatikusan arra gondolnak, hogy a képi, a digitalizálható világ erõtelje-
sebb benyomást, nagyobb érzelmi hatást tud kiváltani, ezért kell félni a digi-
tális rémuralomtól.

Ám ez sincs egészen így, mert amennyivel a digitalizált világnak erõtel-
jesebb a hatása, annyival több képi hitelesítõ jelet kell felhasználni, mint a
nyomtatott szövegeknél. És mivel ez a képi világ alig több mint százéves, fel-
tételezhetõ, hogy ugyanúgy, ahogy a Gutenberg-galaxis hitelességével szem-
ben egyre több fenntartással él a felnõtt elme, nagy valószínûséggel a képi
jelek újdonsága is megkopik, és ugyanúgy egyre többen akadnak, akik nem
hisznek jobban a virtuális valóság jegyeiben, mint ahogy nem hisznek feltét-
lenül a nyomtatott szövegek hitelességében sem. De ez már a manipuláció
kérdése, és én a virtualitást szeretném megvédeni.

Nézzük hát elõbb, mit jelent a virtuális a Magyar nyelv értelmezõ kézi-
szótára szerint. „Látszólagos, elképzelt, nem valódi.” Egy szótárnak nincs
módja a teljes körû értelmezésre – ilyesmire szolgálnak az enciklopédiák –,
így annak a tisztázására sem, hogy milyen a „valódi”, ahhoz képest, ami nem
valódi. A ME.dok egy másik, rendkívül érdekes tanulmánya (Péter Árpád:
Pluralitás és Platón, avagy az antik és a poszt-posztmodern közti mediálás
lehetõsége) kísérletet tesz arra, hogy filozófiai megközelítésben tárgyalja a
valóság megismerhetõségének a kérdését. Nagyon ésszerûen utal még a ter-
mészettudományok esetében is a tisztázás nehézségeire, hiszen ma már köz-
tudott, hogy az anyagi természet vizsgálatakor az ember által készített bárme-

6

ME.dok • 2006/2

Nagy valószínûséggel a képi
jelek újdonsága is megko-
pik, és ugyanúgy egyre töb-
ben akadnak, akik nem hisz-
nek jobban a virtuális való-
ság jegyeiben, mint ahogy
nem hisznek feltétlenül a
nyomtatott szövegek hiteles-
ségében sem.



lyik mûszer is valójában beavatkozás az érintetlen valóság birodalmába.
Amint a tanulmány helyesen utal rá: ott az ember által kialakított mértékegy-
ségek összehasonlíthatóak, a mérések megismételhetõek, ezért mégis csak
ellenõrizhetõ a természetrõl alkotott virtuális képünk. Ezzel szemben a
humán tudományoknál a lehetséges mértékegységek nagyon erõsen kultúra-
függõek. Nem túlzás akár azt is állítani, hogy az emberi relációban, mivel
nincs hitelesíthetõ mérce, a valóságot csak virtuálisan, a szótár szavaival
élve, csak elképzelt, látszólagos, nem valódi létezõnek képzelhetjük el.
Magyarán: nincs is más valóság e tekintetben, csak a virtuális valóság.

De hogy ne higgyünk a természettudományok, a materiális anyagok bizo-
nyított valóságában, szeretném itt elmondani a talán kevesek által ismert
körülményeket Bohr és Heisenberg felfedezésérõl, már ami az akkor legkisebb-
nek ismert anyagi részecskéket, az atomot illeti. Heisenberg nagyon láttatóan
írja le, hogy felismerésük eleinte miért okozott értetlenséget még a szakembe-
rek körében is. A formális logika és minden emberi tapasztalat szerint valami
vagy itt van, vagy ott van, nem lehet egyszerre itt is, meg ott is. Ha viszont
elképzelünk egy zárt szekrényt vagy dobozt, amit belül egy fal két részre oszt,
ezen a falon pedig egy lyuk található. A modern atomfizika felismerése szerint,
ha egy bizonyos értékhatárnál kisebb elemi részecske szaladgál a szekrény két
része között, és a részecske sebessége egy bizonyos határértéknél nagyobb,
akkor mint állapot, mind a két oldalon egyszerre van jelen. Heisenberg nagyon
rokonszenvesen leírja, hogy amikor felfedezésükben idáig jutottak, és egyszer
késõ este egyedül sétált haza Koppenhága egy tavaszillatú parkjában, azon
meditált: szabad-e megmondani az embereknek, hogy a
világ nem pontosan olyan, mint amilyennek hiszik. Mos-
tanában Einstein általános relativitáselméletével „vannak
gondok”, ezért megpróbálják összeegyeztetni más, érvé-
nyes – például elektrodinamikai – törvényszerûségekkel.

Jó lesz hát vigyázni, amikor a természet világának
valódiságáról esik szó. Természetesen még nagyobbak a gondok, ha a digitális,
fõleg a képi világ valódiságáról van szó. Érdekes összefüggésekre utal ebbõl a
szempontból Papp Attila Zsolt dolgozata a The Blair Witch Project címû áldo-
kumentumfilmmel kapcsolatban. Általában – számomra meglepõ – viták zajla-
nak a dokumentumfilmek manipulációiról, különös tekintettel az amerikai,
kissé pohos, Moor rendezõ úr mûvei nyomán. Ezeket a filmeket sok jogos kri-
tika érheti, csak azt nem értem, mit értenek sokan azon, hogy manipulálja a
valóságot. Minden dokumentumfilm – szükségszerûen, elkerülhetetlenül, eset-
leg akaratán kívül is – a rendezõ ízlése, gondolkodása, élettapasztalata és szán-
dékai szerint egy valóban virtuális valóságot ad elõ, s hogy ez mennyire utal a
létezõ világra, és mennyire hamisítja meg azt, az sok mindentõl függ.

Szeretnék elmondani egy nagyon egyszerû – valóságos – példát, amit
1989-ben magam is megtapasztalhattam. A magyar újságírók akkor tartották
elsõ kongresszusukat a rendszerváltás után. Felszólalt egy idõs kolléga, akit
1956 után kizártak a Szövetségbõl, és késõbb sem tudott visszakerülni a
szakmába. Körülnézett a szószékrõl, és azt mondta, hogy úgy tapasztalja,
most is azok vannak, akik vele és más forradalmár társaival elbántak. Most
tekintsünk el attól, hogy ez mennyire volt igaz, vagy mennyire nem, de az
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esti Híradó, amely éppen jelen volt ennél a felszólalásnál, egy olyan vágóké-
pet adott, amelyen – körülötte üres széksorokkal – a legismertebb, azt
hiszem, politikailag mindig korrekt televíziós sportújságíró volt egyedül lát-
ható. Másnap délelõtt ez a kolléga valósággal berohant a terembe, azonnali
szót kért, és kikérte magának, hogy vele illusztrálták az idõs kolléga elítélõ
szavait. Néhány óra múlva ugyancsak berontott a Híradó aktuális fõszerkesz-
tõje, aki kikérte magának a gyanúsítást, és bizonygatta, hogy nemcsak a
sportújságíró, hanem a beszéd közben mások is láthatóak voltak a teremben.

Minden abszolút valóságos volt. A kamera azt vette fel, amit ott látha-
tott, aki beszélt, azt mondta, amit mondott, a sportújságíró kolléga valóban
ott ült egyedül. Akkor most a virtuális valóság mennyiben felelt meg mégis a
valódi valóságnak? Természetesen sokban, de attól, hogy hová állítják le a
kamera statívját, milyen optikát használ az operatõr, a rendezõ hol vágja meg
az anyagot, mikor, mit tesz egy film vagy egy videoszalag darabkája után,
más és más benyomásunk lehet a látványról. A már korábban felvett anyagot
is lehet más célra használni, aminek legeredetibb példáját Mihail Romm Hét-
köznapi fasizmus címû antifasiszta filmje adta, amely kizárólag a náci propa-
ganda céljaira felvett filmanyagokból készült.

Nekem a fiatal amerikai rendezõk horrorfilmje vagy a hasonló technikájú
magyar Az igazi Mao éppen azt jelzi, hogy a világ, a társadalom most kezdi fel-
fogni, megérteni, hogy a valóságban felvett képi anyagból lehet ezt is, azt is csi-
nálni. A rendezõ tisztessége, realista világlátása és fõleg valóságismerete dönti
el, hogy az mennyire hiteles tükre lesz az élet egy nagyon szûk szegmensének.

Ez lenne a digitális rémuralom? Nem hiszem. Már csak azért sem, mert
jó lenne egyszer arra is gondolni, hogy ma már az emberiségnek csak milyen
kis hányada él naponta közvetlen érintkezésben a materiális – ám így is
manipulálható – anyagi világgal. A kézmûvesek, akik fogható anyaggal dol-
goznak, a szolgáltatások egy szûk csoportjában dolgozók, ide sorolhatjuk a
sebészorvosokat, akik a legértékesebb anyagot, az embert tartják naponta a
kezükben. A tisztviselõ, aki számítógéppel dolgozik – el ne felejtsük: a mate-
matikusok, akik kizárólag egy absztrahált, tehát nem létezõ, virtuális való-
sággal dolgoznak –, a tervezõ, aki egy még sehol nem létezõ tárgyat, épületet
kigondol, virtuálisan, hogy majd mások anyagi formába öntsék, és minden
mûvészet minden mûvelõje a valóság „égi másával” foglalkozik.

Érdemes talán egy pillanatra visszaugrani az emberiség õstörténetébe.
Amikor szakállas, bõrruhás elõdeink elkezdtek egy kõdarabból nyilat, kést,
dárdahegyet pattintani. Akkor még csak a fejükben élõ, tehát nem létezõ, vir-
tuális valóság alapján láttak munkához, legfeljebb néhány korábban hasz-
nált, hasonló formájú kõdarab szolgálhatott számukra mintának. Az ember
kiemelkedése az állatvilágból – fizikai lehetõségeinek kialakulásával egy idõ-
ben – nem utolsósorban annak volt köszönhetõ, hogy virtuálisan el tudott
képzelni tárgyakat, amelyeket az akkor még csak virtuálisan elképzelt hely-
zetekben majd használni tud.

Hagyjuk hát meg nemesi származásában, másféle használhatóságában a
virtuális szót. A hamisságot, az álságos becsapást, a manipulációt pedig
nevezzük annak, ami. Ez utóbbiak egyaránt részei lehetnek a virtuális és
materiális világnak.
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Újságírók arról, hogy milyen újságírónak lenni Erdélyben

A ME.dok szerkesztõsége gyakorló újságírókat kérdezett alapvetõ egziszten-
ciális problémákról és szakmai kihívásról. Olyan riportereket és szerkesztõket
választottunk ki, akik naponta jelentkeznek cikkekkel a romániai magyar regi-
onális és megyei lapokban. A televíziós és rádiós kollégákat sem felejtettük ki a
sorból, az aránytalanság pusztán annak tudható be, hogy az erdélyi médiapia-
con sokkal több az újságszerkesztõség, mint a rádiós és televíziós mûhely.

Amint látható, egyes szerkesztõségek-
tõl két újságíró is szerepel a válaszolók lis-
táján, mások pedig teljesen kimaradtak.
Minden reprezentatív napilaptól eredeti-
leg két személynek küldtük el a kérdést,
tehát pusztán az érintettek válaszolási
hajlandósága döntötte el ezt a sorrendet.

A kérdés

A romániai magyar média az elmúlt
években igyekezett kisebb-nagyobb mér-
tékben átalakulni úgy, hogy megfeleljen
az új piaci kihívásoknak. Ezért a szakmá-
ban egyre több szó esik az újságírók bére-
zésérõl is. Éppen a napokban munkakonf-
liktus zajlik a Krónika napilap szerkesztõ-
ségében (az említett konfliktus 2006 októ-
berében pattant ki a lapnál, a feleknek
2006 novemberében sikerült megegyezés-
re jutniuk – a szerk. megj.), amely a sajtó-
termék újságírói és a tulajdonosok képviselõi között bontakozott ki. Ennek
lényege, hogy az újságírók olyan jellegzetes, tehát kimondottan a Krónika
alkalmazottaira vonatkozó kéréscsomaggal szeretnék kiegészíteni az ágazati
kollektív munkaszerzõdést, amelyben leszögeznék, milyen alapfeltételeket kell
biztosítania a munkáltatónak.

BO R B É LY TA M Á S

„A romániai magyar sajtónak a
romániai magyarok a legfőbb
korlátai”
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A ME.dok arra kíváncsi, hogy munkahelyeden biztosítottak-e azok az
alapfeltételek, amelyek alapos, jól dokumentált cikkek megírásához, anyagok
készítéséhez szükségesek. Elégedett vagy jelenlegi fizetéseddel, arányosnak
tartod azt kifejtett munkádhoz és teljesítményedhez képest? Hányszor jutott
eszedbe eddig, hogy becsapod magad után fõnököd irodájának ajtaját, és fel-
mondasz a pocsék munkakörülmények miatt? Ha más okok idézték elõ fel-
háborodásodat, nevezd meg azokat is.

Szerinted miért érdemes a romániai magyar médiában kínált átlagbére-
kért újságíróként dolgozni? Amikor fejedet újságírásra adtad, döntésedben a

szakmai elhivatottság, a szakma által biztosított köz-
ismertség, társadalmi státusz számított többet, vagy a
felajánlott fizetésért választottad a szerkesztõséget?
Milyen mértékben befolyásolta döntésedet ez a két
tényezõ, az idõ múlásával változott-e valamilyen
irányba kezdeti elképzelésed arról, hogy miért érde-
mes erdélyi magyar újságírónak lenni? El tudod kép-
zelni, hogy jelenlegi állásodból menj nyugdíjba, vagy
hallani sem akarsz errõl? Esetleg nevezd meg, milyen
változást óhajtanál jövõdet illetõen (pl. nagyobb fize-
tés, tekintélyesebb lap szerkesztõsége, névtelenséget

vállalva más karrierbe is belevágnék, csak nagyságrendekkel növekedjen az
életszínvonalam).

Melyek alapvetõ életminõségi és szakmai elégedetlenségeid, milyen fel-
tételeknek kellene teljesülniük ahhoz, hogy erdélyi magyar újságíróként
naponta ne kelljen ezekkel szembesülnöd?

1. Sipos Zoltán felelős szerkesztő, Transindex

Hallomásból ismerve a romániai magyar sajtóban uralkodó állapotokat,
azt hiszem, hogy az átlag-horrorhoz képest a Transindex legfeljebb csak egy
könnyed kis thriller. Igazából nincs mit panaszkodnom, az alapfeltételek
adottak az újságírói munkához. Ez persze távolról sem jelenti azt, hogy min-
dig minden korlátlanul a rendelkezésemre áll, de kétségtelenül adott a mini-
mum. Így csak suttyomban szidom a céget, azt is csak akkor, ha más, nálam
szerencsétlenebb újságíró épp nincs jelen.

Amit viszont igazán súlyosnak találok, az a kifutási lehetõség hiánya a
romániai magyar sajtóban – itt egyféleképpen lehet valami karrierszerûséget
csinálni: ha alapítasz egy lapot. És rendszerint ez a karrier sem tart sokáig,
mert ahogy elzárják a csapot, be lehet zárni a boltot („fekete lyukakat nem
tömködünk” – mondta állítólag a közelmúltban egy mecénás, és el is kezdõd-
tek az elbocsátások).

A romániai magyar sajtónak a romániai magyarok a legfõbb korlátai:
nehéz úgy fejlõdni, ha közben folyamatosan fogy az olvasó. Ugyanez fordít-
va: minek a falusi gazdának színvonalas hírlap?
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Ha a piac logikája szerint kezd mûködni a romániai magyar sajtó, akkor
megszûnik – a politikai pártok mesterséges lélegeztetõjére kapcsolt médiu-
moknak pedig valójában semmi értelmük (legfeljebb színházi produkcióként
értékelhetõek). Ezt csak súlyosbítja az, hogy úgy tûnik, senkinek nem fontos,
hogy a médiumok élén ne ikonikus, nagy, legendás alakjai álljanak a románi-
ai magyar újságírásnak, hanem névtelen menedzserek, akik értenek ahhoz,
hogyan kell egy intézményt hatékonyan irányítani.

Karrier szempontjából a romániai magyar sajtó egyre inkább egy C,-
illetve B-ligás focicsapathoz kezd hasonlítani: jó arra, hogy az ember kezdõ-
ként bukdácsoljon itt néhány évet, majd ahogy teheti, átigazoljon valamelyik
A-ligás (bukaresti román vagy budapesti) szerkesztõséghez.

Annak, hogy ezekbõl a szedett-vedett médiumokból ütõképes, A-ligás
szerkesztõségek legyenek, szerintem csak egy feltétele van: az, hogy az erdé-
lyi magyarság is A-ligássá válik, és elég gazdasági erõvel/értelmiséggel ren-
delkezik majd ahhoz, hogy mûködtetni tudja ezt a nyilvánosságot. Ez pedig
sajnos nem rajtam áll.

2. Chirmiciu András szerkesztőségvezető (Déva), Nyugati Jelen

Mit vár el az erdélyi magyar újságíró? A minden emberben meglévõ
becsvágy mellett bizonyára minél jobb élet- és munkakörülményeket! Mit
vár el tõle az olvasó? Színvonalas írásokat, korrekt tájékoztatást. A kettõ szo-
rosan összefügg, mondhatni, elválaszthatatlan egymástól.

Elhivatottság…

Elhivatottságra igenis szükség van, sõt nélkülözhetetlen tényezõ az
erdélyi magyar újságírásban, hiszen a közösség szolgálatáról van szó. Ezt nél-
külözõnek csak a magánszférát tudnám elképzelni! Túl gyakran tapasztal-
hattuk, milyen színvonalas szolgáltatást nyújtanak a társadalomnak a csak
egyéni boldogulásukat szem elõtt tartó tanárok, orvosok, lelkészek, a politi-
kusokról nem is beszélve!

A független sajtó ugyanis a negyedik hatalom, mondhatni a társadalom
élõ lelkiismerete! Kisebbségi helyzetünkbõl kifolyólag az erdélyi magyar
újságírás azonban ennél jóval több – az iskola, egyházak, civil szervezetek és
politikai képviselet mellett – megmaradásunk, nemzeti önazonosságunk
megõrzésének egyik pillére. Nemcsak az számít, hogy az olvasóhoz eljusson
az információ, hanem az is, hogy magyarul kapja meg! Ami gyakran keserves
megpróbáltatás, különösképpen a szórványban, ahol leginkább lazul a
magyar nyelvhez való kötõdés!

A Hunyad megyei szórványban gyakran szembesültem a keserû helyzet-
tel: román környezetben, netán román iskolai végzettséggel, ha még az infor-
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máció is románul érkezik, fölöttébb kétséges, hogy a magyarsághoz való tar-
tozás tudata megmarad az emberben. Noha annak nemcsak, hogy meg kell
maradnia, hanem át is kell örökíteni az utódokra!

…és megélhetés

Csakhogy az elhivatottság nem biztos, hogy elég! Bármilyen erõs az
újságíró elhivatottsága, megélhetési gondokkal küzdve, vagy hiányos munka-
körülmények mellett nehezen lehet megfelelõ teljesítményt nyújtani.

Ezzel is gyakran szembesülhettünk a Nyugati Jelen dévai szerkesztõsé-
gének öt éves fennállása során. Sõt, az idõ múlásával egyre világosabbá vált.

A román nyelvû sajtó ugyanis csak elvétve foglalkozik a magyarság
problémáival. A magyar sajtó viszont az általános jelenségeken kívül közös-
ségünk speciális helyzetét is követi. Ráadásul a magyar sajtóban felülete-
sebb a szakosodás – az újságíró nemegyszer „mindenes”: politikáról, köz-
igazgatásról, kultúráról, eseményekrõl, tanügyrõl és sok másról tudósít. Sõt,
kedvezõtlenebb helyzetben még az újságírás és a szerkesztõség adminisztra-
tív teendõi sem válnak szét egyértelmûen! Legalábbis a szórványban!

Megfelelõ elismerés hiányában mindezt nehéz sokáig folytatni. A mun-
ka elvégzéséhez is szükségesek bizonyos eszközök. Nem hiszen, hogy elavult
fényképezõgéppel, öregedõ számítógéppel és gépkocsival, s mindenekelõtt
mindezek mûködtetésének anyagi problémáival szembesülve a lendület ne
hagyna alább.

Hogy a szolgálat és az egyéni boldogulás közötti határt hol húzzuk meg,
azt bizonyára mindenki saját értékrendje alapján dönti el.

Szakmai szempontok

Gondolom, keveseknél fordul elõ, hogy ne merülnének fel az elhivatott-
ság mellett más szempontok. A presztízs, az ismertség is nyomott a latban
újságírói pályaválasztásomnál, hiszen becsvágy mindenkiben létezik. Az
anyagi vonatkozás nálam csupán ezután jött, gondolom, családosoknál ez fon-
tosabb szempont. Noha bizonyos rutin kétségtelenül az újságírásban is léte-
zik, a viszonylag kötetlen munkaidõ, a változatosság is a sajtó mellett szól.

Az idõ múlásával azonban a kezdeti lelkesedés kénytelen helyet szoríta-
ni a konkrét problémáknak. Az egyéb szakmai szempontoknak, mindenek-
elõtt az újságírói függetlenségnek azonban továbbra is jóval fontosabb szere-
pet tulajdonítok az anyagiaknál. Sokkal zavaróbbnak tartom azt, ha például
túl kritikusnak vélt cikkeimet nem közli az újság, vagy „tompított” formában
jelennek meg, mint, mondjuk, munkám következetesen jócskán alábecsült
anyagi jutalmazását.
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Piacgazdasági megfontolások

Bár a tények magukért beszélnek, az erdélyi magyar sajtót sokan puszta
piaci vállalkozásnak tekintik. Noha – akárcsak az újságíró szerepe – ennél
jóval több.

Aki csakis a nyereségre való tekintettel fektet be a sajtóba, annak jobb
lenne, ha az anyaországi vagy a többségi médiát célozná meg. Az erdélyi
magyar sajtó, mint nemzeti mivoltunk megõrzésének
egyik pillére, kivételt képez, kivételt kell képeznie. Két-
ségtelen, a piacgazdasági szempontokat nem lehet
figyelmen kívül hagyni. De nem is szabad kizáróvá
tenni. A tulajdonos(ok)nak is tisztán kell látnia(uk):
amennyiben a sajtón keresztül karolja föl az erdélyi
magyarságot, különösképpen a szórványt, akkor bizo-
nyos ráfordítás szükséges. Elsõsorban anyagi jellegû.
Ezért a Krónika munkaközösségének álláspontját nem
tartom elvetendõnek!

Hogy a gazdasági megfontolások és az erdélyi magyarság szolgálata
között hol kell meghúzni a vonalat, bizonyára ugyanolyan komoly megfonto-
lást igényel a laptulajdonosok részérõl, mint az újságírónál az elhivatottság,
illetve az anyagi és egyéb személyes elvárások egyeztetése. De az egyeztetés
kétségtelenül szükséges.

3. Antal Jós Erika riporter, Kolozsvári Rádió

Újságírói pályára eleve nem a fizetés és általában az anyagiak miatt
adtam a fejem, de ugyanúgy nem motivált a kérdésben még megnevezett
közismertség vagy társadalmi státusz sem. Egyszerûen azért választottam
ezt a szakmát, mert ez vonzott a leginkább. Amikor az újságírás mellett dön-
töttem, azzal is tisztában voltam, hogy anyagi szempontból messze nem a
legelõnyösebb szakma. Tudtam, mekkora fizetést kap Erdélyben átlagban
egy magyar riporter, tudósító vagy szerkesztõ. Nem állítom, hogy kielégítõ
megélhetési körülményeket biztosítana nekem az a fizetés, amit kapok.
Ugyanakkor meggyõzõdésem, hogy ezt más sajtóorgánumok alkalmazottai
ugyanígy elmondhatják.

De fontosabb nekem ennél az, hogy kedvemre való munkát végzek, s hogy
szívesen, jó közösségbe jövök be munkahelyemre dolgozni. Legalábbis jelenleg.

Ami a dokumentálódási lehetõségeket illeti: újságarchívumok, internet-
hozzáférhetõség, bõvülõ adatbázis biztosítja, hogy megkapjam azokat az
információkat, amelyekre szükségem van.
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Úgy gondolom, túl fiatal vagyok még ahhoz, hogy nyugdíjaztatásomról
gondolkodjam. Csak annyit mondhatok, hogy szeretem a munkahelyemet,
szeretem azt, amit csinálok. De nem vagyok kolozsvári, az albérlet és egyéb
költségek pedig fel is emésztik azt a pénzt, amit kapok. Ezért is vállalok
alkalmanként, lehetõség szerint máshol is munkát, ugyancsak szakmában.
Volt már egyszerre három munkahelyem. Ennyit az életminõségi elégedet-
lenségeimrõl.

Jelenleg tehát még élvezem a munkát, amit végzek. Hogy tíz-tizenöt év
múlva hol leszek, arról most inkább nem találgatnék.

4. Ercsey-Ravasz Ferenc riporter, Szabadság

Szélsõséges eset vagyok, sztorim minden bizonnyal nem jellemzõ a
nagy többségre. Véletlenül lettem újságíró, hivatásomat tekintve zenésznek,
rockzenésznek, zeneszerzõnek és kórusvezetõnek tartom magam. Idõközben
nagyon megszerettem az újságírást, és – kissé a kérdés végére vágva – igenis,
újságíróként szeretnék nyugdíjba menni, de nem ettõl a laptól, hanem vala-
mi olyan helyrõl, ahol jóval kevesebb a stressz, mert ezt a hajtási tempót
egészségileg nem bírom.

Ezt nem lenne szabad kimondanom, de a fizetésem miatt nem elége-
detlenkedem. Igen, persze, azért, amit elvégzek, józan felfogás szerint

körülbelül négy-ötször ennyi bér járna. Ugyanakkor fel-
fogom azt, hogy a lap – és általában véve az erdélyi
magyar sajtó – ennyit tud most nyújtani. Ágazatunk
jelenlegi fejlõdési szakaszán csapnivalóan rossz fizeté-
sünket szükséges rossznak tekintem. Szeretném, ha
több, sokkal több lenne, de ez semmilyen viszály, lázon-
gás, ajtócsapkodás forrása nálam nem lesz, mert úgy
vélem, az a tény, hogy szeretem a munkámat, hogy nem

undorral jövök be nap mint nap, túl sokat jelent. Azt semmiképpen nem
vállalnám, hogy több (akár sokkal több) pénzért olyasmit csináljak, amit
nem szeretek.

Bosszantó képmutatás

Bosszant viszont az a képmutatás, könyökölés, ambícióval túlfûtött
középszer, ami szerkesztõségünk néhány tagját hajtja. Ebben a mûfajban saj-
nos túl sok a gátlástalan karrierista, és ez nálam nem tartozik a bocsánatos
bûnök közé. Ehhez tegyétek hozzá a (valószínûleg minden szerkesztõségre
jellemzõ) két-három frusztrált – bocsánat a trágárságért – baszatlan embert,
meg egy-két Becali-szerû bunkót, és képet kaptok a dologról. Van, aki nyíltan
utál, és van, aki titokban hülyének néz. Alkalmasint jól szórakoznék a dol-
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gon, de napi 6-10-12 órán át nem megy… Õrületbe kerget a hízelgéssel kom-
binált kihasználás. A „kedves drága X., tudjuk, hogy ma már sokat dolgoztál,
de kellene még ez meg az, mert Y.-t és Z.-t oda hiába küldjük” típusú dolgok.

Ha valaha kifakadok és csapkodok, az emiatt lesz, és harag, sértõdés
kockázatával is közölni fogom, hogy Y.-t és Z.-t (akik egyébként kedves,
rendes emberek…) rúgják ki, és vegyenek fel két olyan embert, aki dolgoz-
ni is tud.

Folytonos lemerülés

Jelenlegi terveim szerint, ennél a lapnál és ebben a tempóban nem
kívánok néhány évnél többet dolgozni. Tünetszerû dolog: egy éve és 5
hónapja, amióta itt dolgozom, egyetlen épkézláb zenemûvet sem kompo-
náltam. Hónapokig egyetlen hangot sem tudtam leírni, mert folyton le
vagyok merülve.

Ami a felszerelést illeti: nem jó, és nem rossz. 
A legtöbb dolog az „éppen csak használható” kategóriá-
ba sorolható. Ez érvényes mind a zártosztályszerû iro-
dai környezetre, mind a kövület-számítógépekre, a szét-
rúgnivaló telefon-, számítógép- és internethálózatra stb. Ezen a téren jócskán
elkelne az újítás (nem a régi cuccok „még bírja fél évig” típusú megtajkolása,
ez állandóan folyik, hanem a teljes csere).

Elkelne még egy kis józan észinjekció is. Belátás. Nem tartom elfogadha-
tónak azt, hogy témaköröm szervezését, fontos dolgokat alaposan érintõ meg-
beszélések, terepmunka, interjú kellõs közepén rámtelefonálnak, hogy azon-
nal hagyjak csapot-papot, és sipirc vissza a szerkesztõségbe, mert… gyûlés
van (na nem, semmi fontos, csak a menetrendszerû…).

Mindent összegezve: szeretem a munkámat, képes vagyok hivatássze-
rûen, bértõl függetlenül végezni azt, de szeretném, ha nyugodtabban
tehetném (szavatolom, hogy több és jobb eredménye is lenne), és ha nem
kergetne az õrületbe egyesek vészes hülyesége és az egyébként mellékes
körülmények.

5. Makkai Koós Imola televíziós riporter

Az eddigi munkahelyeimen mindenütt hiányosak voltak a munkakörül-
mények. Két és fél évig egy országos szórású napilapnál dolgoztam rovatszer-
kesztõként; a telefonokon és a (régi, vibráló képernyõjû, állandóan meg-
hibásodó) számítógépeken kívül majdnem minden technikai eszköz a mun-
katársak saját befektetésébõl került ki: a riporterek saját diktafonokat szerez-
tek be, amiket kollegiális alapon adtak kölcsön hol ennek, hol annak; a fotó-
sok a maszekolásból vásárolt felszereléseiket használták, mert az újságnak
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szappantartókon kívül másra nem futotta (közben a vezérigazgatók vadona-
túj autókkal furikáztak, és milliókat költöttek „protokollra”). Noha este
kilenc-tízig tartott a napi mûszak, és a szerkesztõségbõl senkinek nem jutott
ideje a magánéletére, havi keresetemnek pluszmunkástul, flekkdíjastul-min-
denestül sem sikerült elérnie a 250 eurót.

Következõ munkahelyemen (egy televízióstúdió szerkesztõségében) biz-
tosítottak voltak a technikai feltételek, csak éppen két-három hónapot csúsz-
tak a fizetések. Magam is, kollégáim is teljes anyagi bizonytalanságban
éltünk (legtöbbünknek gyerekeket, családot kell eltartani). Sok esetben elõ-

ször elvégeztették velünk a munkát, és utána „ajánlottak”
érte egy összeget (soha nem annyit, amennyi a piaci ára
lett volna). A legzavaróbb azonban az volt, hogy a cég
egyetlen fix fizetést sem biztosított. A teljesítményfüggõ
bérezés valóban nagyon serkentõ hatású lehet, de a mi
munkaközösségünkben az ellenkezõ hatást érte el: amiatt,
hogy kényszerû kimaradás – pl. betegség vagy egyszerûen

törvény által biztosított nyári szabadság – utáni hónapban a keresetünk szin-
te a nullával volt egyenlõ, az alkalmazottakra állandó rossz hangulat, a túl-
terheltség okozta stressz és a megbízatások utáni hajsza miatt destruktív jel-
legû ellenségeskedés nehezedett.

Ezek után az egyetlen megoldást abban láttam, ha saját lábamra állok, és
kollégáimmal szinte egyidõben megváltunk munkaadónktól, hogy önálló
cégeket alapítsunk, így folytatva a tudósítói munkát.

Anyagilag nem éri meg dolgozni

Hogy érdemes-e az erdélyi magyar médiában dolgozni? Attól függ,
kinek mit jelent az, hogy érdemes. Anyagilag nem érdemes. Ez tény.
Nálunk még nincsenek sztárriporterek, sztármûsorvezetõk vagy sztárpubli-
cisták, akiknek minden szaváért milliókat képes fizetni egy-egy tévé vagy
kiadó. Egy riporter vagy szerkesztõ, ha megfeszül is, éppen csak hogy
eltartja magát. Ha családot is el kell tartania, az már sok-sok többletmun-
kát jelent, innen az út egyenesen visz az otthoni konfliktusokhoz (köztu-
dott, hogy a legtöbb válás újságírók körében történik, fõleg, ha a partner,
házastárs nem újságíró!)

Szerintem nem is az elhivatottság a megfelelõ szó erre, hanem a bele-
sodródás. Az ember elvégez egy divatosan hangzó, de egyébként a munka-
erõpiacon semmilyen vagy majdnem semmilyen alternatívával nem kecseg-
tetõ egyetemet-fõiskolát (lásd a sok száz szociológust, filozófust, politológust
és persze filológust, akik érthetõ módon viszolyognak a tanári pályától, más-
hol azonban csak elvétve van rájuk szükség), és utána elkezd riporteres-
kedni-gyakornokoskodni valamelyik helyi lapnál. Esetleg rádiónál. A szer-
kesztõségek vevõk rá, mert egy kezdõ mindig fele annyiba kerül, mint egy
gyakorlott szakember (ráadásul egy évig az állam még az adót is fizeti utá-
nuk), és igények szerint formálható.
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Az újságírói életforma varázsa

Aztán mire beletanul a szakmába, rájön, hogy ebbõl egyhamar nem lesz
sem jelentõs elõrelépés, sem hátborzongatóan nagy fizetésemelés, de már
elkapta az újságírói életforma varázsa (igen, varázsa, az van, akármilyen
röhejesen hangzik), és egyebet nem is akar, nem is tudna csinálni. Persze,
nem mindenki ezen az úton megy végig, de azért nagyon sokan.

Az újságírói lét két dologgal köt magához és alakít ki függõséget a leg-
inkább. Az egyik, hogy mindenhova és mindenkihez eljuthatsz, olyan
helyekre is, ahova egyébként soha be nem tehetnéd a lábad, és olyan embe-
rek is szóba állnak veled, akiknek különben a közelébe se kerülhetnél. 
A másik, hogy (ideális esetben) feloldoz az állásfoglalás állandó nyûge alól.
Semlegességgel vagy legalábbis a semlegesség munkaruhájával vértez fel.
Nem a publicistákra gondolok nyilván, hanem a mezei tudósítóra. Amilyen
én magam is vagyok. Feljogosít arra, hogy kívülrõl nézzed az eseményeket.
Sõt, mi több: megköveteli, hogy kívülrõl nézzed, pártatlanul. Ez valamiféle
kötelezõ cinizmussal ruházza fel az újságírók kasztját, és az elithez tartozás
képzelt vagy valós aurájába helyezi õket.

Különös állatfajhoz tartozás érzése

Ha belegondolunk, hány erdélyi magyar újságíró gazdagodott meg a
munkájából (egy sem), és mégis hány újságíró van, akiknek eszük ágában
sincs felhagyni szakmájukkal, az éjszakába nyúló lapzárták, zilált magánélet
és kifizetetlen számlák állandósult fáradtsága ellenére sem – nos, talán ez az
„egészen különös állatfajhoz tartozás” érzése lehet a magyarázat. Nem vélet-
len, hogy az újságírók a világon mindenütt, látatlanban is tegezik egymást,
számíthatnak egymás segítségére, és általában meg is kapják ezt. Ismétlem,
nem a médiumok fejeirõl beszélek: nem az egymással versengõ kiadókról,
fõszerkesztõkrõl, vezérigazgatókról, hanem a terepezõ riporterekrõl, akik sok-
kal többet találkoznak a konkurens cégek tudósítóival, mint fõnökeikkel, és
sokkal inkább kollégáiknak, sorstársaiknak érzik elõbbieket, mint utóbbiakat.

A sokszínûség korlátozása

A szakmai visszásságok az életminõségi hiányokból eredeztethetõk.
Egyetlen szerkesztõséghez tartozni, többletmunkák vállalása nélkül, a leg-
több újságíró számára nem biztosítja a napról napra fennmaradás lehetõsé-
gét sem. Így aztán kialakult az erdélyi magyar médiában az indigó-újságíró.
Aki megírja a maga kis penzumát a lapnak, amelyhez hivatalosan is tarto-
zik, majd ugyanazt egy kicsit átpofozva továbbítja egy magyarországi napi-
lapnak is (mert anyagi meggondolásokból kénytelen feketén, vagy a fõnö-
kök jóindulatú szemethunyása mellett erdélyi tudósítóként „kifelé” is dol-
gozni), esetleg délutáni rádiósként beolvassa ugyanazt a helyi rádió magyar
adásában is, és valamelyik anyaországi televíziós csatorna hírmûsorának is
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eladja. Pénzügyi meggondolások miatt érthetõ és kézenfekvõ megoldás,
viszont az erdélyi magyar média sokszínûségét, vagy annak lehetõségét
nagyon korlátozza.

6. Sipos Géza szerkesztő, Transindex

Cáfolnám a kérdésbe fogalmazott állítást: a romániai magyar média
nem felel meg teljes mértékben a piaci kihívásoknak, másfelõl nem is kell
megfelelnie. Hogy miért nem? A romániai magyar média jelentõs része,
például a térség nagyobb részében fogható – tehát nem helyi jellegû –

rádióadók eleve közszolgálatiak, ugyanez a helyzet a
regionális tévémûsorokkal. A két, elvileg országos napi-
lap ugyan a kereskedelmi médiára jellemzõ intézményi
keretben mûködik, azonban deklaráltan közszolgálati
feladatot igyekszik ellátni. Másfelõl az alacsony pél-
dányszámok – az Új Magyar Szó 2005 végéig
auditáltatta példányszámát, az adat ötezer alatt volt; a
Krónika példányszáma is az értesülések szerint tízezer

alatt mozog – miatt nem is lennének képesek tisztán piaci körülmények
között, tehát kizárólag reklámból, apróhirdetésbõl és elõfizetésekbõl, ha
nem is nyereséget produkálni, de legalább nem a veszteséget halmozni
hónapról hónapra.

Fogyatkozó olvasók

A piaci modellhez legközelebb a szerkesztõség, vagy valamely nyugati
szakmai befektetõ tulajdonában álló médiaintézmények állnak, azonban eze-
ket is érinti egyfelõl a vásárlóközönség elöregedése, másfelõl a példányszám-
audit szövetség – a BRAT (Biroul Român de Audit al Tirajelor, román pél-
dányszám-auditáló iroda – a szerk. megj.). statisztikája szerint minden romá-
niai nyomtatott sajtóterméket érintõ, átlagosan évi öt-hat százalékos pél-
dányszámcsökkenés.

Hogy miért nincs szükség arra, hogy tisztán piaci alapon mûködjenek a
szerkesztõségek? Mert világtrend, hogy a klasszikus mainstream média vál-
ságban van, éppen azok a szerkesztõségek, melyek a „tiszta piaci alap“ ideál-
ja szerint mûködtek: esnek a példányszámok, beindult a hirdetések tömeges
átszervezése internetes felületekre, tehát csökkennek a reklámbevételek. 
A szeptember 1-jei The Economist kommentárja szerint (Who killed the
newspaper?) az egyik megoldás éppen az, hogy egy közszolgálati médiaintéz-
mény igyekezzen nem piaci forrásokat, hanem alapítványi és egyéb közületi
támogatásokat biztosítani a túléléshez.
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Aki viszont közszolgálati (vagy közszolgálati jellegû) médiaintézmény-
nél dolgozik, annak el kell fogadnia, hogy a piaci nyomás részbeni kikerülé-
sének ára pontosan a kereskedelmi médiában megszokottaknál alacsonyabb
fizetés. Nem logikus újságíróként elvárni, hogy kiadónk olyan védettséget
biztosítson a közszolgálati jellegû munkavégzéshez, mely a kereskedelmi
médiára nem feltétlenül jellemzõ, de emellé még kiemelkedõ bérezést is biz-
tosítson. Hogy a romániai viszonyokhoz közelítsünk: döntés kérdése, hogy
olyan szerkesztõségben akarunk élni, amely anyagait zsarolásra használva
abból él meg, amit nem ír meg, vagy sem. Ne áltassuk magunkat: a jobbára
alapítványi vagy állami pénzekbõl élõ szerkesztõség is kénytelen bizonyos
mértékig lavírozni az érdekek között, de az a tapasztalatom, hogy az ilyen
intézményben dolgozóknak jóval kevésbé van megkötve a kezük, sokkal több
múlik az öncenzúra leépítésén és a civil kurázsijukon.

Alacsony átlagbér

A feltett kérdésre (szerinted miért érdemes a romániai magyar médiában
kínált átlagbérekért újságíróként dolgozni?) egyrészt azért kínos válaszolni,
mert széles körben ismert, hogy az újságírói átlagbér egyáltalán nem magas,
mint ahogy általában véve a romániai átlagbér is alig éri el a 220–230 eurót.
Zárójel: feltételezem, hogy a nyugati szakmai befektetõ többek közt pont az
alacsony bérköltségek miatt vásárol romániai magyar médiaintézményt. 
A képlet egyszerû: utcára kell rakni a szerkesztõség felét, a másik fele meg 50
százalékos béremelésért, szolgálati autóért és mobiltelefonért, hétvégi céges
kirándulásért összerakja a lapot. Ez a mûködõképes, mert ez a racionális
üzleti modell.

Másrészt a kérdés bújtatottan a helytállás hõsiességére való utalásokat
tartalmaz, ezt pedig kösz, nem. Hogy miért érdemes erdélyi romániai újság-
írónak lenni: aránylag érdekes terep, és a világ számos forró konfliktusterü-
letéhez képest megvan az az elõnye, hogy itt nem robbantanak és nincs
háború. Dokumentálni egy rendkívül széttagolt, de ebben a szétesettségében
dinamikusan fejlõdõ, a fogyasztói társadalom viszonyait felszippantó orszá-
got, és ebben egy nagyon sajátos, egyfelõl a 19. század végi klasszikus polgá-
ri réteg kultúrájában élõ, másfelõl nyelvet váltó kisebbségi társadalom (romá-
niai magyarok) változásait, ez szerintem elég izgalmas feladat ahhoz, hogy
szakmailag kihívást jelentsen. Bizonyos témák viszont bizonyos bérezéssel
járnak, ha meg dörgedelmes zárszó szükséges, akkor elég egy utalás Anna
Politkovszkaja sorsára, aki nem fizetést kapott, hanem tragikus módon meg-
fizettek neki. Végül hogy milyen témákba vágunk bele, az döntés kérdése; és
mivel egyéni döntés, nem érdemes a „körülményeken”, a „sorson” vagy
egyéb hasonló faktorokon számon kérni.
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Szögezzük le mindjárt az elején: amirõl az alábbiakban szó lesz, egyelõ-
re nem rendelkezik kidolgozott módszertannal, nyugati médiakutatók is csu-
pán tapogatózó elméletek szintjén próbálnak választ keresni a kérdésre:
milyen hatással van, illetve
lesz  az internet a nyomtatott
újságokra, azok jövõjére, és
egyáltalán, az új médium
milyen irányba tolja el a
hagyományos újságírás szere-
pét? A változások gyorsasága
miatt – legalábbis, ami a
média fejlõdését illeti – ter-
mészetesen, a jövõ pontos
körvonalait lehetetlen felvá-
zolni, a pillanatnyi médiafo-
lyamatok ismeretében csak
esetleges prognózisokat lehet
felállítani. Ezt kíséreljük meg
mi is egy új fogalom, a
participatív újságírás vizsgá-
lata mentén, megpróbálva
választ találni a címben felve-
tett kérdésre, jelesül, hogy az
újságírás kiterjesztését vagy
hanyatlását várhatjuk-e az
eljövõben. 

Erdélybõl nézve talán egyenesen úgy fog tûnni, a futurológia sötét vizeire
eveztünk, éppen ezért bevezetésül, még a fogalom tisztázása elõtt, hadd hoz-
zunk fel egy példát a résztvevõ újságírás kiváló gyakorlati mûködésére. Dél-
Koreáról van szó, ahol a mûfaj képviselõje egy híroldal, a világhálón megjele-
nõ OhmyNews1, amely hat éve mûködik, és a „civil” újságírókra épít. A site
olyannyira népszerû, hogy beiktatása után 2003-ban az ország elnöke ennek az
oldalnak adta elsõ interjúját. A lapba bárki írhat, a lakossági riporterek száma
a site adatai szerint meghaladja a huszonhatezer fõt. A naponta felkerülõ mint-

BO T H Á Z I MÁ R I A

Participatív újságírás – az 
újságírás kiterjesztése vagy 
hanyatlása?
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egy kétszáz cikket körülbelül másfélmillióan olvassák. A témák színesek, a
külpolitikától egészen a magánügyekig terjednek. A cikkek 80%-a a lakosság-
tól származik, a maradékot a lap ötvenfõs újságírói csapata szolgáltatja. A lap
népszerûsége - egyéb on-line hírszolgáltatások mellett – nyilvánvalóan a magas
arányú koreai internethasználatnak is köszönhetõ. (A dél-koreai háztartások
mintegy 70%-ban van szélessávú internet-hozzáférés, mely e tekintetben a
világ élvonalába helyezi az országot). A beérkezõ anyagokat hivatásos újság-
írók szerkesztik és ellenõrzik – ennek köszönhetõen eddig mindössze állítólag
két esetben indítottak pert az újság ellen rágalmazásért.

A fentiekbõl talán körvonalazódott, mirõl is van szó voltaképpen: az újság-
írás e formáját angolul participatory vagy citizen journalism-ként nevezik meg.
A fogalomra magyarul egyelõre nem született megfelelõ, e cikkben a participatív

újságírást vagy a Pécsi Ferenc (Pollner)2 által használt résztvevõ
újságírást használom majd – többfelé fordítják állampolgári
vagy polgári újságírásként, de az utóbbi a magyar köztudatban
talán pejoratív asszociációkat hív elõ. A The Media Center at
the American Press Institute kiadásában megjelent, a témának
szentelt We Media3 címû átfogó munkájában a szerzõpáros –
Shayne Bowman és Chris Willis – a következõ definíciót adja

meg: a résztvevõ újságírás egy állampolgár, illetve az állampolgárok egy csoport-
jának aktív szerepvállalása a hírek és információk gyûjtésének, tudósításának,
elemzésének és terjesztésének folyamatában. E részvétel célja a demokrácia által
megkövetelt független, megbízható, pontos és széleskörû információk szolgálta-
tása. Dan Gillmor, a We the media4 címû könyv szerzõje szerint az új mûfaj
lényege, hogy az olvasók többet tudnak, mint az újságok írói – ám ezt, mint meg-
jegyzi, nem fenyegetésként, hanem lehetõségként kell felfognunk. Gillmor fel-
hívja a figyelmet arra, hogy az internetnek köszönhetõen az „egy-az-egyhez”
(telefon) és az „egy-a-sokhoz” (újságírás) mellett megjelent a „sok-a-sokhoz” kom-
munikáció, amely lehetõséget ad arra, hogy nem csupán a kiválasztottak dönt-
sék el, mi a hír, illetve, hogy mi kapjon nyilvánosságot. Gillmor – jegyezzük meg
igencsak optimistán – azt a demokratikus elképzelést fogalmazza meg, hogy „az
olvasók együttesen többet tudnak, mint a média professzionális mûvelõi”, ezért
bevonásuk megoldást jelenthet a hagyományos sajtó hibáinak (elfogultság, irá-
nyított hírszolgáltatás, egyoldalúság) kiküszöbölésére.

Miben is ölthet formát ez a fajta újságírás? Azt mondhatnánk, minden
olyan mûfajban, amely az interneten jelenik meg, hiszen az aktív részvétel,  a
közvetlen párbeszéd kezdetektõl fogva az internet sajátságaihoz tartozik. 
A We media szerzõi öt fórumot említenek, ahol a résztvevõ újságírás gyakor-
lata fellelhetõ, meghatározva ezek önszabályozási folyamatát, erõsségét és
gyengeségét is. A behatárolt keretek miatt mi most megelégszünk ezek felso-
rolásával – ide tartoznak a beszélgetõ csoportok (különbözõ fórumok,
csevegõszobák), a felhasználók generálta tartalmak (például különbözõ szava-
zások egyes honlapokon, ahol az olvasóknak rangsorolniuk kell filmeket,
éttermeket stb.), a weblogok, a közös publikációk (a már említett OhmyNews,
vagy például a Slashdot), és a peer-to-peer csatornák, mint az instant
message-ek (példa itt a Yahoo! Messenger lehet), illetve szerzõk ide sorolják
az sms-eket is (ezt most már az mms-ekkel is kiegészíthetjük). 
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Az elmúlt évek gyakorlata azt mutatja, ezek közül – az általunk tárgyalt
kontextusban – leghangsúlyosabb szerepet a weblogok és a fórumok kaptak.
A blogok hatását az újságírásra, illetve a mûfaj összefonódását a hagyomá-
nyos hírközvetítõ csatornákkal a 2001. szeptember 11-i támadások nyomán
ismerték fel Amerikában, amikor a site-ok zöme összeroskadt az igények és
a hatalmas látogatottság alatt, és az emberek weblogokhoz, fórumokhoz
folyamodtak információért. Viszont a teljes összekapcsolódásra a sajtó és
közönsége között a tavaly nyári londoni merényletek szolgáltattak alkalmat,
az ekkori jelenség kapcsán egyenesen sajtótörténelemrõl beszélnek az elem-
zõk. Ekkor ugyanis a civil szféra úgy tört be a hivatásos médiába, hogy meg-
elõzte azt – miközben a kiküldött tudósítók és az általuk képviselt sajtóorgá-
numok szerkesztõségei frusztráltan toporogva találgatták, mi történhet az
események fókuszában, nem jutva azok közelébe, a szemtanúk által készített,
telefonon elküldött vagy blogokra feltett képek és helyszíni tudósítások
bejárták a világsajtót. A szemtanúk által készített kamerás telefonok képei
nem most elõször tûntek fel a különbözõ hírmûsorokban, gondoljunk csak a
délkelet-ázsiai cunamira, viszont most történt meg elõször, hogy például
amatõr mobilképek kerültek újságok címoldalára, lévén, hogy a profik nem
tudták megközelíteni az eseményeket. 

John Seely Brown médiakutató a jelenség kapcsán új médiaszereplõk, a
pro-sumerek megjelenésérõl beszél, a kifejezést a consumer és producer szavak
összeolvasztásából hozta létre, illetve a kétirányú újságírás megjelenésérõl.
Mostantól tehát a falnak is füle van – ez természetszerûleg a technológiai fejlõ-
déssel hozható kapcsolatba, és a gazdasági potenciál függvénye. Az újságírás
alapjairól szóló könyvek általában kitérnek arra, hogy a gazdasági-társadalmi-
technológiai változások mindig hatással voltak a sajtó
fejlõdésére és szerepére is – ez történt a távíró, a rádió
és televízió megjelenésekor is. A participatív újságírás
megjelenését a nyilvánvalóan az új technológiák tették
lehetõvé. Dr. Galántai Zoltán jövõkutató5 az állampol-
gár-riporterséget a szabad szoftverrel állítja párhuzam-
ba: rávilágít arra, hogy a Linux operációs rendszer, vagy
a „nyílt forráskódú információn” alapuló Wikipédia
ugyanazon az analógián alapszik, mint a résztvevõ
újságírás. Mirõl is van szó? Eric S. Raymond a Linux
operációs rendszerrel kapcsolatban fogalmazta meg a
Linus-törvényt, mely szerint „ha eléggé sokan keresik,
minden hiba komolytalanná válik”, azaz a szabad hoz-
záférés nyomán a felhasználók elõbb utóbb megtalálják és kijavítják az illetõ
operációs rendszer hibáit. Ezt az analógiát követi a már említett OhmyNews is,
de talán még relevánsabb példa a számítástechnikával foglalkozó amerikai
Slashdot6, amely az információs portál és a blog sajátos ötvözete – a Slashdot
nyitott, elvileg bárki publikálhat rajta, de a beérkezett írások szigorú szerkesz-
tõi szûrõn mennek keresztül. A cikkekhez közvetlenül kapcsolódó hozzászólá-
sokkal az olvasók aktívan résztvesznek a lap tartalmának alakításában. 
A Slashdot kapcsán tehát a „nyílt forráskódú újságírás” megjelenésérõl beszél-
hetünk, de vélhetõen a sajtó munkatársainak nem kell attól tartaniuk, hogy ez
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a fajta újságírás átvenné majd a hagyományos szerkesztõségek szerepét, inkább
– ha maradunk az analógiánál: akárcsak a Linux más operációs rendszerek mel-
lett – a hagyományos lapokkal párhuzamosan létezik majd, kiegészítve azokat. 

A résztvevõ újságírás az újszerûség, sajátos, eredeti hangvételû, alapo-
sabb, több nézõpontú, szélesebb perspektívát átfogó vagy olykor gyorsabb
információközvetítés mellett természetszerûleg megannyi problémát is fel-
vet. Ilyen például a hitelesség, megbízhatóság, szakértelem, a minõség prob-
lémája – nyilvánvaló, hogy az állampolgár-riporter soha nem fog azon a szín-
vonalon teljesíteni, mint egy képzett, gyakorlattal rendelkezõ újságíró. Nem
áll rendelkezésére sem elegendõ idõ, pénz vagy infrastruktúra sem, hogy a
profikhoz hasonló módon foglalkozzon egy témával. Ugyanakkor a felelõsség
kérdése elhanyagolható: hiszen kinek tartozik felelõsséggel az amatõr-ripor-
ter, ha nincs munkaszerzõdése, fõnöke, hírneve, egyáltalán, ha nincs veszte-
nivalója? Honnan tudhatnánk, hogy igaz az, amit bátran képernyõre vetett?
Arról nem is beszélve, hogy az illetõ információ csak véletlenszerûen juthat
el hozzánk – hiszen például a blogokról beszélve, ma már minden hatodik
percben új blog jön „netvilágra”, következésképpen tartalmuk követhetetlen.
A nagyobb nyugati újságok szerkesztõségei közül többen ma már fizetett
blogolvasókat foglalkoztatnak, akik „levadásszák” az érdekesebb témákat,
amelynek majd a lap a nyomába ered. 

Azt hiszem, a megoldás kulcsa az együttmûködés: ma már tájainkon is
kétségtelen, a hagyományos szerkesztõségeknek kezdeniük kell végre vala-
mit az új médium megjelenésével. Mark Deuze7 Bardoel holland kutatóra
hivatkozva kifejti, kétfajta újságírás fog kifejlõdni, az orientáló és az instru-
mentális újságírás: az elsõ általános hátteret (magyarázatot, kommentárt)
nyújt, a második pedig gyakorlati, specializált információt kínál a közönség-
nek. Deuze az ellenõrzõ és párbeszédes újságírás összekapcsolásában lát
lehetõséget, de megjegyzi, hogy ez igen alaposan átgondolt stratégiát kíván a
lapoktól: „Amikor egy mainstream híroldal szerkesztõi magukévá teszik az
összekapcsolhatóság gondolatát, át kell gondolniuk, hogy milyen hatást gya-
korol arra, ahogyan a dolgokat általában mûvelik, a tartalom fölötti monopó-
liumukra, arra, hogy mit értenek közönségen, és hogy milyen szerepet játsza-
nak a közösségben”. 

Roblimo (Robin Miller újságíró-bolgger) szerint8 a kulcsszó a közösségi
és a helyi: a lapoknak – itt már a nyomtatott újságokról van szó – nyitniuk
kell azon közösségek felé, amelyekhez szólnak. Szerinte csak azok a lapok
élik túl a monológ korszakból a dialóg korszakba tartó átmenetet, amelyek
képesek a közösség integrálására, az olvasókkal való együttmûködõ párbe-
szédre. A nyomtatott lapok nincsenek halálra ítélve, véli, de tudomásul kell
venniük átalakuló szerepüket. Meglátása szerint a kisebb lapok esetében a
lokális hírek az újság eldugott belsõ oldalaira számûzik majd a globális híre-
ket – ez utóbbiakat bárki megtudhatja a BBC-bõl, a CNN-rõl vagy más nagy
hírcsatornákról. És itt jut majd központi szerephez az állampolgár-újságíró:
az olvasók történetei beemelhetõk a laptestbe – nyilván a beérkezõ sztorik
alapos szerkesztõi rostálása, hitelességük ellenõrzése után. Ugyanakkor a
jövõben a nyomtatott lapok valamiféle pillanatfelvételei lesznek önnön
webes kiadásuknak – nyilvánvalóan ez utóbbiak kapnak majd hangsúlyos
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szerepet. A példányszámok óhatatlanul csökkenni fognak, de a lapoknak sza-
kítaniuk is kell a hagyományos példányszámalapú szemléletmóddal, és a
valós olvasótáborra kell majd fókuszálniuk. 

Bernáth László egyik elõadásában9 a minõségi sajtó felvirágzását jósolta.
Szerinte a minõségi sajtó – hosszú ideig valószínûleg még nyomtatásban –
azért õrzi majd az állásait (ha példányszámban visszaszorulóban is), mert az
olvasók egy részének igénye van az elemzésre, a hátterek, összefüggések
bemutatására, a választható véleményekre a sajtópiacon. „Mindehhez azon-
ban idõ, megfelelõ háttér, az összefüggések felismerése szükséges, és ezt csak
a minõségi újságírás tudja produkálni. Ráadásul az államnak, a mindenkori
hatalomnak, beleértve a gazdasági hatalmakat is, ugyancsak szüksége van, és
szüksége lesz arra, hogy olyan információkkal (is) szolgáljon a lakosság szá-
mára, amelyek fontosak a hatalom és a polgárok számára egyaránt, de nem
»eladhatóak«, nem reklámozhatóak, és nem is lehet
reklámokkal kibõvíteni.” 

Erdélyi perspektívából szemlélve a leírtakat: a
honi társadalmi-gazdasági-kulturális közeg és az
internethasználók visszafogott száma nyilván nem
kedvez az állampolgár-riporterek megjelenésének és
beemelésének a szerkesztõségi munkába. (Azoknak az
újságíróknak, akik valaha is eltöltöttek néhány évet
például egy erdélyi magyar napilap szerkesztõségében,
és ismerik az olvasók által beküldött levelek természetét és minõségét  – gya-
kori például, hogy az olvasók költeményeiket küldik be közlésre egy-egy hír-
laphoz –, egyenesen hajmeresztõ ötletnek tûnhet a közönség bevonása az
újságkészítésbe. De természetszerûleg nem a hagyományos olvasói attitûdö-
ket és megnyilvánulási formákat kell hozzárendelnünk az említett fogalom-
hoz). Az viszont teljesen egyértelmûnek tûnik, hogy csak azok a lapok (itt
most a honi magyar napilapokról beszélek) élik túl az elkövetkezendõ (talán
nem is oly hosszú) idõszakot, amelyek felismerik egy jól megcsinált online-
kiadás fontosságát. Ebbõl a szempontból a helyzet egyelõre elkeserítõ, a
lapok internetes változatai kezdetlegesek, minimalisták, esetlegesen frissül-
nek és a nyomtatott változatok lenyomatai (ha Roblimo meglátásaival vetjük
egybe õket, nálunk egyelõre éppen a fordított pillanatképiség mûködik). Per-
sze, súlyos érv az, hogy Romániában egyelõre mindössze négymillió
internetfelhasználó van (ugyanannyi egyébként, mint Magyarországon, csak
az ország jóval nagyobb), és a lakosság jeletõsebbik hányada még soha nem
látott internetet, tehát egyelõre a nyomtatott lapok nincsenek veszélyben,
sõt.  Az erre vonatkozó felmérések viszont azt mutatják, az említett szám
hihetetlen gyorsasággal növekszik, arról nem is beszélve, hogy egy évtizeden
belül újságolvasóvá cseperedik az internet-közelben felnövõ fiatal generáció,
amelyet a lapoknak mindenképpen „meg kell fogniuk”.  Talán éppen ez az
idõszak a korlátlan lehetõségek idõszaka még, amikor a lapok jól átgondolt
netes megjelenést dolgozhatnak ki, amely a nyomtatott verzióval egybefo-
nódva, illetve annak kiegészítéseként mûködhetne. Ehhez persze a nyomta-
tott lapok készítõi számára is gyökeres mentalitásváltásra van szükség: azt
gondolom, a hagyományos napilapoknak már most el kellene szakadniuk a
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hírlap-felfogástól – harmadnapi híreket ma már nem érdemes lehozni,
hiszen a közönség más tájékoztatási eszközökbõl majdhogynem valós idõben
tájékozódik a történésekrõl. A lapoknak inkább saját anyagokra, hátterekre,
magyarázatokra kellene kihegyezniük tartalmukat, s az online verzióban a
gyors reakciót igénylõ hírekre, történésekre fókuszálniuk. Nyilván, a váltás
nem lesz könnyû, hiszen még manapság is van olyan magyar szerkesztõség
Erdélyben, ahol nem korlátlan az újságírók internet-hozzáférése, és vannak
honi médiaképviselõk, akik azt vallják: az igazi újságírás tollal és jegyzetfü-
zettel, terepen történik, ahová autóstoppal jut el az újságíró... nos, nagyon jó,
ha így is történik, persze.

Mûködõképes, az online újságírás sajátságait és követelményeit magán
hordozó webes kiadások megjelenése talán nálunk is generálja majd az
állampolgári részvételt a sajtóvilágban – bár állampolgár-riporterek a honi
bloggerek személyében már itthon is vannak, csakhogy ezek csupán az ille-
tõ blogközösségekben kapnak nyilvánosságot. (Bár e nyilvánosság kiszéle-
sedni látszik, épp e sorok újraolvasása közben került fel a Transindex
internetes portálra a hír: a lap elindította a honi magyar blogoszférát szemlé-
zõ erdélyi blogringet, az Egologót10). 

Amennyiben választ kívánunk adni a címben felvetett kérdésre, azt
mondhatjuk: a participatív újságírás a hagyományossal együttmûködve
korántsem annak hanyatlását, éppen ellenkezõleg: kiterjesztését és jobb
mûködését segíti elõ – itt nem a hagyományos értelemben vett újságírás
veszélyeztetésérõl van szó, hanem annak az eljövõben óhatatlanul bekövet-
kezõ szerep-átalakulásáról.

Jegyzetek:

1 www.ohmynews.com
2 Pollner a hvg.hu-n üzemeltet médiablogot (www.mediablog.hvg.hu), bár a felület nem

része a hvg.hu tartalmának, nem rendelõdik alá a lap szerkesztési elveinek. A blog a
média legújabb, a szélesebb közönség által kevésbé ismert sodoraira reflektál, többek
között a civil újságírás, a blogoszféra, a digitális kultúra friss jelenségeire, eseménye-
ire, áramlataira.

3 Bowman Shayne-Willis, Chris: We media – How audiences are shaping the future of
news and information, The Media Center at The American Press Intitute, Reston,
Wshington, 2003

4 Gillmor, Dan: We the media – Grassroots Journalism by the People, for the People,
O’Reilly Media, Sebastopol, California, 2004 

5 dr. Galántai Zoltán: Participatív média, digitális állampolgár, hírblog
http://www.infoparkrt.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=436

6 www.slashdot.org
7 Deuze, Mark: A web és a webes újságírás típusai, In. Médiakutató, Bp., 2003 õsz
8 vö. A Recipe for Newspaper Survival in the Internet Age,

http://slashdot.org/articles/05/11/27/1645214.shtml
9 vö. Bernáth László: Az újságírás jövõje, In. Me.dok, Kolozsvár, 2006/1, 5–7

10 http://egologo.transindex.ro/
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A modern film egyik alapvetõ irányzata az álomszerû filmek vonulata.
Talán az egyik legnépszerûbb is: elég például a legutóbbi, kolozsvári
Transilvania Nemzetközi Filmfesztivál kínálatát, illetve a közönségszavazás
díjazottjait figyelembe vennünk. A sok nézõgyomrot felkavaró belga Calvaire-
tõl (r. Fabrice du Weltz) a Johannáig (r. Mundruczó Kornél), valamint a horror-
filmes szekció szinte minden darabjáig lépten-nyomon filmen megjelenített
(rém)álmokba, illetve álomszerûen feldolgozott tematikákra bukkanhattunk.

A következõk-
ben egy olyan rende-
zõ alkotásait jellem-
zem, akinek az (eddi-
gi) életmûve a tömeg-
film és a mûvészi
szempontból igénye-
sebb szerzõi film ha-
tárán áll, alkotásai vi-
lágszerte ismertek, és
egy idõben keltenek
felháborodást, vala-
mint elragadtatott
lelkesedést. David
Lynchrõl van szó.

Írásom alapkér-
dése: hogyan jelenik meg, illetve hogyan hat az álom Lynch filmjeiben.
Mikor és milyen formában bukkan elõ? Milyen filmnyelvi kifejezõeszközök
segítségével lopja be magát a nézõ gondolataiba, és kényszeríti õt vacogásra?

AZ ÁLOMSZERŰ FILM

A filmbeli álmok kultúrtörténeti forrását évszázadokkal a mozgókép meg-
jelenése elõtt kell keresnünk. Az álmot a romantika indította el diadalútján. 
A romantika embere csalódott kora valóságában, és menekült, ha tehette. A
szépmûvészeteknek köszönhetõen szellemileg bárhova, valóságától bármilyen

BU Z O G Á N Y KL Á R A

VESZETT A VILÁG
A rémálom esztétikája David Lynch 
filmjeiben
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messzire elszakadhatott: menekült az idõben, a térben és a fantázia, az álmok
világába (ld. Jókai Mór regényeinek jórészét). A romantika sötét vonulatába, az
ún. rémromantikába a sötétség és a félelem víziói illeszkednek.

A rémséges világába való menekülés a filmbe is átöröklõdött. A moder-
nizmus komorságán keresztülszûrt romantikus hagyományok – esetünkben
az álmok – a film megjelenésére elkomorodtak: modern rémálmokká, vízi-
ókká váltak.

Az álomszerûség elsõsorban film- és képszerkezeti, formai jellegzetes-
ség: ahogy álmainkban, úgy a filmekben is szokatlan képzettársításokat,
összemosódó, kavargó jelent-múltat, egymásból egymássá alakuló szereplõ-
ket, bizarr szín- és formavilágot találunk.

Az ilyenfajta filmek gyakorlatilag a filmmûvészettel egy idõben jelentek
meg. (Gondoljunk csak például az expresszionista filmek különös, álomszerû
díszleteire, olykor kísérteties, rémálomszerû hangulatára.) Nem a kommerszfil-
mes réteghez tartoznak, hiszen éppen álomszerûségük miatt nehezebben befo-
gadhatók. Elsõsorban az idõsíkok összemosása zavarja meg a nézõt: „A hagyo-
mányos film ideje az állandó jelen volt, a múlt vagy az álom közbeiktatott epi-
zódját egyértelmûen jelezték1. Az új filmben elmosódott a különbség jelen és
múlt, álom és valóság között – a rendezõk kihasználták, hogy a vásznon meg-
jelenõ kép (ha eltekintünk az epikus konvencióktól), ebbõl a szempontból két-
értelmû. Tekinthetjük az egész filmet álomnak, valamelyik fõszereplõ tudatá-
ban lejátszódó eseménynek (…); de tekinthetjük az egészet a hagyományos
értelemben vett valóságnak, s többé-kevésbé rajtunk áll, a konvencionális tör-
ténetépítkezés logikájának ellentmondó epizódok közül melyiket véljük álom-
nak, s melyiket illesztjük be a »valóságos« történetbe.” (Báron 1986. 27)

Lynch álomvilága

Lynch az álomszerû film midcult kiteljesítõje. Modern film(rém)álmai
magukkal sodorják a nézõt, aki elborzad vagy éppen retteg a filmek megné-
zése közben, utána pedig többnyire maga elé mered, mert hirtelen nem bírja
felfogni, mivel is bombázták imént az érzékeit.

Chris Rodley szerint „Lynch mindig is igazi álmodozó volt, aki az álom
intellektuális elemzését egyszerûen inadekvátnak találta. Számára az álom
elsõsorban érzéki élmény, s legtöbbször ekként jeleníti meg nekünk.” (Rodley
2003. 10) Lynchet érdekli minden, ami emberi, és „az érzések közül (…) azok
izgatják õt a legjobban, amelyek megközelítik az álmok érzéki és érzelmi
benyomását: a rémálom lényegi mozzanata, amelyet pusztán azáltal lehetet-
len átadni mások számára, hogy elmeséljük az álombeli eseményeket” (uo.).

Lynch elismeri, hogy gyermekkori félelmei visszaköszönnek a munkáiban.
Régen ugyanis „rettentõ nagy zavarban” élt. (Rodley 2003. 23) Gyermekként
elsõsorban a nagyvárostól rettegett: „pokolian megrémisztett minden. Máig
emlékszem, hogy ért el a metróban elõször a közeledõ szerelvény szele, aztán a
szaga és a hangja. Minden alkalommal, amikor New Yorkba mentem, a borza-
lomból kaptam ízelítõt. (…) Szinte tapintani lehetett a félelmet a levegõben.
Kiváló gyújtóanyag ez a jövõ tüzei számára.” (Uo.) A gyermek Lynch ezt a vilá-
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got különleges érzékenységgel elemezgette magában, és arra a következtetésre
jutott, hogy „közvetlenül a felszín alatt van egy másik világ és további különbö-
zõ világok, ahogy egyre mélyebbre ás az ember. [Ez] pusztán egy érzés maradt.
A kék égben és a virágokban jóság honol, ugyanakkor egy másik erõ – vad fáj-
dalom és pusztulás – is társul mindenhez.” Ugyanez a világkép tûnik fel késõbb
filmjeiben, amelyekben semmi sem az, aminek látszik, a szereplõk jellemének
rejtett oldalai vannak. A gonosz láthatatlanul, de érzékelhetõen ott rejtõzik min-
den alkotásában, rút vagy félig-meddig szimpatikus, mindig álomszerûen furcsa
figurák formájában. Nem ugyanilyen módszerrel fejti-e fel a valóság mögötti
sötét lényeget például a Kék bársony kezdõ képsorában, amikor egy gyönyörû
kert képétõl lassacskán eljut a föld mélyében nyüzsgõ férgekig?

Álom a történetben

David Lynch különös történeteiben több szereplõ él át olyan tapasztala-
tot, amelyet egyértelmûen álomnak tarthat a nézõ. Olykor a képzelet éber
játékaival, a látomásokkal mosódik össze, de mindig ott van valamilyen for-
mában. Többnyire rémálom, de legalábbis nyomasztó. A szereplõk sokszor
nemcsak látják a különös álomképeket, hanem beszélnek is róluk: Az ábécé-
ben egy kislány álmodik: a betûk, a tanulás folyamata szürrealisztikus rém-
álommá alakul, a kavargó animáció nyomasztó hangulata elõrejelzi az álom
hatását: ha a lányka felébred, rosszul lesz: vér patakzik elõ a torkából.2

Paul Artreides, a Dûne messianisztikus hõsének álmai jövendõjének kép-
rejtvénye: kívülállóként látja a Dûne homokbuckáit és óriási homoklakó fér-
geit, egy világító kék szemû lányt, egy vízzel teli medencét, illetve a
Harkonneneket, az ellenségeket. Ahogy Paul története – nem a megszokott
lynchi bravúrokkal összefont szálakra tagolva, hanem – lineárisan kibontako-
zik, úgy válnak egyre teljesebbé az álmok, és úgy válik próféciájuk valósággá.

Az Útvesztõben Fredje különös álmát meséli feleségének, Renée-nek.
Álmában Fred hazament, és hallotta, amint a nõ a nevét mondogatta, õt
kereste és nem találta. Égett a tûz a kandallóban, rózsa-
szín füst gomolygott elõ valahonnan, aztán Fred megta-
lálta Renée-t: „Ott voltál… az ágyban feküdtél… de nem
te voltál… Olyan volt, mint te… de nem te voltál.” A nõ
megrémült tõle, és két kezét védekezõen az arca elé
emelve sikított. Erre Fred felébredt, és mélységesen fel-
kavarva az igazi Renée felé fordul, mintegy megnyug-
vást keresve. A nõ arca elõbb teljes sötétségbe burkoló-
zott, aztán a barna hajkeretben Fred az õt kísértõ, fehér arcú, démoni férfi
arcát látja. Fred rémülten felgyújtja a villanyt, de amikor visszafordul, aggó-
dó feleségét találja maga mellett.

A Twin Peaks – Tûz, jöjj velem! pilotjában Laura Palmer furcsa álmot lát.
Aznap egy képet kapott egy különös öregasszonytól és egy arc nélküli gye-
rektõl. A képen egy szoba sarka látható, a falban egy ajtó. Laura álmában
bekerül a képbe, ahol az ajándékozók kalauzolják szobáról szobára, a titok-
zatos piros szobáig. Itt van két korábban eltûnt szereplõ, valamint egy gro-
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teszk törpe. Laura felébred, és maga mellett az ágyban egy hullát talál, aki
illedelmesen bemutatkozik: Annie a neve, és elmeséli saját és Laura késõbbi
halálát, aztán eltûnik. Laura csak ekkor rémül meg. Szobája ajtajához lép,
kinyitja, kiles, és amikor visszafordul, önmagát látja a képen ábrázolt ajtóban
állni. Szétnéz a képbeli Laura is, aztán újra az igazi lányt látjuk, amint alszik,
tehát minden eddigi esemény csak álom volt. Amikor Laura valóban feléb-
red, a kép a falon ugyanolyan üres és unalmas, mint azelõtt, mégis lefordít-
va az asztalra teszi.

A négy álom nyilvánvalóan nagyon különbözõ. A film narratívája szem-
pontjából az elsõ álom az egész alkotás lényege. Az álom hatása dramaturgi-
ailag pontosan elõ van készítve, mégis elborzasztóan hat a nézõre. Az álom
itt életfolyamat, amelyben éber életünk eseményei tûnnek fel: az ábécét
tanuló gyereknek a tanulás megerõltetõ és félelmetes lehet.

Paul, Fred és Laura álma része egy-egy hosszabb cselekménynek. Paul és
Fred álmai a film végére jelentést nyernek, a Lauráé akkor is homályos

marad. Fredet a feldolgozhatatlan gyilkosság, a beteg lélek,
rossz lelkiismeret ûzi rémálomba. Laurát ezzel szemben vala-
milyen ismeretlen, titokzatos erõ vonzza a különös kép felé –
illetve képbe. Egy apja által molesztált lány beteg képzelgéseit
és félelmeit látjuk egy kép által kivetülni, a titokzatos szoba a
valóságon túli, más világ – ha nem éppen a másvilág –, ahol

végzetére figyelmeztetik ismeretlen alakok, egyelõre értelmetlennek tûnõ
gesztusokkal és figyelmeztetésekkel.

Az álmokra való utalások tehát mindig a cselekmény jelentõs pontjain
jelennek meg, ugyanakkor legalább két csavar van bennük. Az álmok az igaz-
ság megnyilatkozásai, elsõsorban a legmélyebb szenvedélyeink igazságáé.
Másodsorban ezek a hivatkozások részei a Lynch-filmekre jellemzõ ködösí-
tésnek: sejttetnek valami rejtettet, amivel nyugtalanságot keltenek, hiszen
elmossák a határt valóságos és képzelt között.

Az álom mindig egy titok, egy rejtély megnyilvánulási formája vagy
megfejtésének a kulcsa. Az álmokról beszélni annyit jelent, mint kulcsot
kapni a film egészének a jelentéséhez, magyarázat és kiegészítés, vagy nyo-
matékosítás.

ÁLOMSZERŰ LYNCH-FILMEK

Lynch filmjeiben a cselekmény egy ideig a linearitás álcája alatt játszó-
dik– ennek a megbomlását jelzik elõre a felidézett álomjelenetek. Lynch tör-
ténetvezetését és vizuális stílusát egyaránt a töredezettség jellemzi. A cselek-
mény az álmok logikátlan logikája alapján szervezõdik – mégis van rendszer
ebben a logikátlanságban.

A Mulholland Drive például megzavarja a nézõk többségét a film kéthar-
madánál bekövetkezõ töréssel. Amikor Betty és Rita megtalálja a kék kulcs-
hoz tartozó különös kék dobozt, és épp kinyitnák, következik egy vágás –
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Betty felébred. Minden ez utáni jelenet az eddigi álom (?) egy-egy rétegét
magyarázza meg újabb és újabb információkkal, azzal, ahogyan a szereplõk
hirtelen megváltoznak, és másfajta kapcsolataik bontakoznak ki.

A filmek nyitójelenetei feszültek, erõs hangulatteremtõ hatásuk van.
Sokszor valóságosnak tûnnek, de kiderül róluk, hogy csak (rém)álmok kezdõ
képsorai.

A Twin Peaks elsõ perceiben már látjuk és halljuk a titkot, amely a cse-
lekményt mozgatja, azt a múltbeli gyilkosságot, amely után az FBI nyomoz,
csak éppen nem tudjuk, mi az, amit látunk és hallunk: a havazó, majd darab-
jaira hulló tévéképernyõ és a nõi visítás késõbb visszatér a jelenet többi
részével kiegészülve: Leland Palmer megöli Theresa Bankset.

A Veszett a világ elején a brutális és látszólag indokolatlan gyilkosság
megteremti azt a feszültséget és sokkot, amelyet késõbb nem kell fokozni.

Az Útvesztõben megszólal a kaputelefon csengõje, és valaki azt mondja
bele, hogy „meghalt Dick Laurant” – nemcsak a bejelentés formája különös,
hanem az is, hogy amikor Fred kinéz az ablakon, az utca üres; ráadásul fogal-
ma sincs, ki az a Dick Laurant. A hatás itt is a titok félelmetes hangulatának
a megteremtése, ez esetben viszont fokozódik.

A rendkívül fontos kezdõjeleneteken kívül van még egy fordulata a cse-
lekménynek, amely a nyomasztó álmot kegyetlen rémálommá teszi: a halál,
a gyilkosság pillanata, illetve képei. „A halál nem a vég” – vallja Lynch. (Hor-
váth 2002. 28) A halál arcai változatosak a Lynch-életmûben: „szép (Laura
Palmer), groteszk (a Kék bársony holtában állva maradó teteme), és alvásra
emlékeztet (Mulholland Drive), amelybõl újra életre ébredünk.” (Horváth
2002. 28)

A fentieknél rövidebb, szintén látomásszerû részletek ékelõdnek több
film cselekményébe. A cselekményt tarkító bizarr fordulatokból zsúfolt soro-
zat látható például a Radírfejben, amely ebbõl a szempontból a leglynche-
sebb Lynch-filmnek tekinthetõ. Egyik jelenetében a fõszereplõ Henry
Maryéknél vacsorázik. Az asztal közepén, egy tálon furcsa, apró, sült csirkék
állnak. A lány szülei a vendéget szólítják fel, hogy szeletelje fel az elsõ csir-
két. Henry rémülten tapasztalja, hogy amint a villát beleszúrja, a csirke
mozogni és vérezni kezd a tányérján.

Mihez kezdhetünk mindezekkel a szerkesztési jellegzetességekkel, ha
feltesszük magunknak a nyitva hagyott kérdéseket, és lemondunk a hagyo-
mányos logika súgta magyarázatról? Talán arra a következtetésre jutunk,
hogy a filmek lényege nem a sztori, hanem annak elbeszélési módja, az alko-
tás értékét annak az érzékekre gyakorolt hatása, valamint esztétikai értéke
nyújtja.

Lynch az éjszaka, általában a sötétség szerelmese. Kezdetektõl fogva éjjel
forgatott, ami erõsen megterhelte õt is, stábját is. Például a Radírfej cselekmé-
nye kizárólag éjszaka játszódik, de állandó sötétség volt Lynch korábbi film-
jeiben is. A nagymama és Az ábécé belsõinek forgatásakor Lynch a helyszí-
nül szolgáló saját lakásának falait feketére festette, így a falak eltûntek az
éjszakában, a történet általánossá vált a maga bizarr egyedisége ellenére.
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Álomhõsök

Lynch minden filmjének fõszereplõit ebbe a kategóriába sorolhatjuk. 
A nagymama elhanyagolt, névtelen gyerekfigurájához, a színésznõi álmokat
dédelgetõ Bettyhez, Az elefántember orvosaihoz, a Veszett a világ Lulájához
és Sailorjéhez hasonló figurák ismerõsek a mindennapokból –, de még a
Radírfej Henryjéhez hasonló balekok is szép számmal akadnak a valóságban.
Mondhatni, ezek a figurák teszik a nézõhöz közelivé az alkotásokat. Csak-
hogy valamennyiüknek a sorsa különös fordulatot vesz, és ezáltal cseppet
sem valószerû alakok társaságába csöppennek. Gyilkosok közé kerülnek,
vagy maguk válnak azzá, torzszülött gyerekeik lesznek, akik talán nem is
gyerekek, kényszerképzetek kínozzák õket, vagy menekülniük kell, lelki
vagy tudati betegségekben, pszichikai zavarokban szenvednek.

Többnyire ellenpólusuk segíti õket az érvényesülésben.
Ez a kettõzés jellegzetesen lynchi technika, a lynchi rém-
álom szinte elmaradhatatlan fordulata. Olykor egyszerû-
en alkotói játékról van szó, máskor megkettõzött szemé-
lyiségrõl, egy ember jelenik meg két különbözõ arccal,
két különbözõ egyéniség bizonyul ugyanannak az ember-
nek stb., a játék összes elképzelhetõ kombinációját felvo-
nultatva.

A Lost Highwayben kettõs személyiséggel rendelkezõ gyilkost látunk, de
kettõs az áldozat, Renée/Alice alakja is, aki hol szõke, hol vörösesbarna, de
mindig ugyanolyan titokzatos és megközelíthetetlen.

A Twin Peaks – Tûz, jöjj velem!-ben Leland Palmer alakja áldozata sze-
mében az apára és a gonosz Bobra bomlik. Laura és Theresa is nagyon hason-
lít egymáshoz.

Egy másfajta szereplõjáték is megjelenik szinte minden Lynch-filmben:
a fekete (sötét) hajú és szõke ellentétpárja elválaszthatatlanul összefügg egy-
mással. A Twin Peaksben a szõke prostituálttal, Laurával ellentétben áll ártat-
lan barna barátnõje, Donna, akit a kábítószer szintén tönkretesz. A Kék bár-
sony femme fatale-ja, a csábító szépségû, fekete (vendég)hajkoronával ékesí-
tett Dorothy Vallens ellenpólusa a szõke, gyerekesen öltözködõ Sandy.

Férfipéldaként gondoljunk a Dûnére: a barna Paul herceg ellenpólusa a
tündöklõen vörös hajú, ellenfeléhez méltó mértékben gonosz ficsúr, a kiseb-
bik Harkonnen fiú.

Lynch különös lényei között rendkívül kevés a pozitív figura. Ilyen pél-
dául a Radírfej fûtõtestben lakó, fehér ruhás hölgye, hisz „az õ boldogsága (…)
belülrõl ered” – vagy a Twin Peaksben Lil, a jóindulatú csodabogár, aki a nyo-
mozót fogadja, és különös öltözéke, gesztusai és mimikája által annak a titok-
zatos másik világnak a peremére sodródik. Az õ feladatuk a hõs segítése.

A radiátorangyalnak akad néhány közeli rokona: egy angyal, akit Laura
Palmer pillant meg a piros szobában, ahol végre nyugalomra, fényre és szép-
ségre lel, és egy másik angyal, aki Sailort figyelmezteti és óvja meg végzetétõl.
Ezek az õrangyalok a „szereplõk elméjének teremtményei és/vagy egy másik
világ, jelen esetben a szeretet világának megtestesülései (…). Az õ világuk túl
van félelmen és erõszakon, magányosságon és sötétségen.”. (Rodley 2003. 119)
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Képek, képek

Szinte varázslatos, hogy milyen erõs hangulati hatások elérésére képes
Lynch egy-egy szín és árnyalatainak következetes használatával.

A kék a titokzatosság jelképe. Mindig kék fények villódznak, kékesen
pillog az áram, amikor valami különös fog történni. Kékes fény játszik Laura
körül az iskolában, vagy kék Lil rózsája a Twin Peaks elején. A Kék bársonyt
a címhez híven szintén a kék uralja: a titokzatos femme fatale színe, a szexu-
alitás, a csábítás jelképes hordozója.

A vörös és árnyalatai a rejtély pozitív oldalát világítják meg. Bordók a
bársonyfüggönyök, Sailor és Lula boldogságának a színe is a piros. Ez a Laura
által kapott kép domináns színárnyalata is, ami belépését segíti a végleges és
végzetes nyugalom világába. Kevésbé pozitív töltetû viszont a Twin Peaksbeli
táncjelenet vöröses megvilágítása – itt a pornográfiához kapcsoló gondolat-
menetet közvetít.

A sárga a gonosz színe. Laura Palmer fogai sárgán világítanak, amikor a
végzetes „Tûz, jöjj velem!” mondatot kipréseli közöttük, és halálra rémítik
beszélgetõtársát. De a sárga visszaköszön az Útvesztõben képeibõl is.

A fekete mindennél jobban lenyûgözi a rendezõt. Már legelsõ filmjében,
a Hat ember hányni kezdben is minden nagyjából fekete-fehér, erõs vörös
vagy narancssárga foltokkal. A nagymama esetén „különös dolog történt –
meséli Lynch. – Az arcokat fehérre sminkeltem, de a laboratóriumban nem
tudtak errõl, ezért belehúztak a színekbe, hogy megpróbáljanak a hús árnya-
latából valamivel többet kihozni. Konzervatív labor volt, megpróbálták sza-
bályossá tenni a filmet! A maximumra pumpálták fel a vöröset. Bárhol egy
kis rózsaszín szûrõdött át a fehéren, az a képen tényleg rózsaszín lett. A szá-
jak a létezõ legvörösebb árnyalatot nyerték. Nekem tetszett ez a látvány. Nem
szóltam hát egy szót sem. A labor pedig biztos újra meg újra megpróbálta
kihozni a hús színét, ezért mindig ugyanolyan lett a kép. Hát így történt,
hogy ilyen vörös lett a film”. (Rodley 2003. 71)

ÖSSZEFOGLALÁS

Lynch újraértelmezi az álom filmes fogalmát. Szereplõi a tudatukat és
emberi mivoltukat szétmarcangoló, befogadhatatlan valóság elõl menekül-
nek álmaik, képzeletük világába – amnéziásak vagy tudathasadásosak, para-
noiásak vagy mániákusak –, ez pedig a modernizmus elidegenedett, elember-
telenedett emberképét idézi fel. És ha már a stílustörténeti irányzatokról van
szó: Lynch filmjeiben szemünk elõtt kettéoszlik a világ. Jó és gonosz áll
szemben egymással, az abszolút jó szereplõ nem létezhet tökéletesen gonosz
párja nélkül. Összekapcsolójuk a küzdelem helyett az õket létrehozó sérült
lélek végzete, ezért a kettõsség menekülés helyett elkerülhetetlen önpusztí-
tást jelent Lynch alkotásaiban.
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A Lynch-rajongók erõsítik, hogy a rendezõ filmjeit nem értelmezni vagy
érteni, hanem átélni, érezni kell. Az alkotások álomszerû jellege valóban ezt
a megközelítési módot teszi az egyetlen elképzelhetõvé. Az álomszerûség, az
álom logikája valamilyen formában ismerõssé teszi a nézõ számára az alko-
tást, közelebb viszi hozzá a film által kifejezett hangulatot. Ezzel sokkolnak
Lynch munkái, az álomszerûség révén lesznek maradandóak és sikeresek.

Lynch az expresszionisták, az új hullámosok és a film noir alkotói nyo-
mában jár. Filmjei az álomgyár csõdjét mutatják be egy másfajta, sajátos
álomgyár révén.

Irodalom

• BÁRON György: Hollywood és Marienbad. Budapest, Gondolat Kiadó, 1986
• HORVÁTH Antal Balázs: Bizonytalan földrajz. Filmvilág, 2002. április
• RODLEY Chris (szerk.): David Lynch. Osiris Kiadó, Budapest, 2003

1 Például leggyakrabban elmosódott képkerettel, vagy hullámzó áttûnési effektussal.
[Megj. tõlem: B.K.]

2 „A feleségem unokahúga egy éjjel rosszat álmodott, és közben eltorzítva az ábécét
motyogta – meséli a rendezõ. – A film ebbõl a konkrét esetbõl indult ki. A többi csu-
pán a tudatalatti mûve.” (Rodley 2003. 62.)
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„Ha a »filmben minden a rendezés mûvészete«, akkor a film a színházhoz,
s nem a képzõmûvészethez közelít.”1 Ebbõl a premisszából nyugodtan kiindul-
hatunk, ha Solanas filmjét, A Felhõ, próbáljuk megközelíteni. És nemcsak a
magától értetõdõ okok miatt (hogy ti. egy színházi truppról és az õ habitatjáról,
a Tükör Színházról szól), hanem mert a film, bármennyire is allegorikus lehet
és bármennyire megvál-
toztathatja a leképezett
illúzió jellegét filmes
eszközökkel (a minden-
hol használt vágástól
kezdve a Solanas által
használt visszafele tör-
ténõ lejátszásig), magá-
ban hordozza a színpad
varázsát: a rendezés
nagy része színészveze-
tés és -instruálás.

Azt hiszem, a film
az egyetlen mûvészet,
ahol a színház saját
maga allegóriájává vál-
hat. Ez részben az illú-
zióteremtés mûgondjá-
nak köszönhetõ, ami-
vel egyes rendezõk
fáradhatatlanul próbál-
ják elfedni a celluloid
(vagy CCD) hiányossá-
gait. Másrészt pedig
éppen a fordítottja, a mûgond miatt, amivel egyes rendezõk fáradhatatlanul
próbálják megmutatni a celluloid és a színpad hiányosságait.

A film létezése óta, ezalatt a 110 varázslatos év alatt gyökeresen megvál-
tozott az, ahogyan a színházat nézzük. Míg valaha a világot jelentõ deszkák
voltak a narratív illúzió legtökéletesebb formái (olyan értelemben, hogy a jel-
mez, a díszlet és a színészi játék elég volt ahhoz, hogy megteremtse az illúziót,
magával ragadja a nézõt, megríkassa vagy megnevettesse), a mozi megszületé-

JA K A B-BE N K E NÁ N D O R

Felhő alatt, színpad 
és celluloid között
Fernando Solanas: A felhõ (La Nube)
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sével ez megváltozott. Amikor az a bizonyos vonat berobogott a nézõtérre,
halálra rémítve a tisztelt hallgatóságot, magával vitte a színház mágiáját. 
A színház, a hús-vér színészekkel, ahogy mikrofon nélkül ordították el Lear
király monológját, maga lehetett az élet. És jött egy új, sokkal szívdermesztõbb,

(foto)realisztikus, „larger than life”, több mint az élet mozi.
És elhozta, amit a színház nem tudott produkálni: pata-
kokban ömlõ vért, a tér és az idõ tetszõleges nyújtását,
sûrítését, átugrálását, a hibátlan színészi játékot. És az
élményt, hogy a bolygó minden nagyvárosában ugyanazt a
filmet láthatják az emberek, nem egy estérõl estére változó

mûsort – a mindig változó mûsor versus az állandó, esténkénti harc ötlete meg-
jelenik A felhõben is, amikor Max dühösen kifejti Cholónak a nézeteit.

Lássuk, hogyan fest e film kognitív szempontból. Nem véletlen, hogy a
„fest” igét használtam, hiszen a fõcímek alatt nagy színházi személyiségek
festményei láthatóak. Késõbb kiderül, hogy ezek a színház szerves részei, a
hatalmas arcok (vö. hatalmas személyiségek) mintegy õrzik a termet.

Itt már látszik Solanas médiumtudatossága. A festmény ugyanis az illúzió
másik formája, a maga térérzetet nyújtó élményével. Noha mellõzi a narratívát
(vagy csak nagyon keveset tud belõle nyújtani), a kép is meg tud teremteni egy
bizonyos projektív illúziót. Hadd nevezzük képi illúziónak. És ebben áll a film
nagyszerûsége: összeházasítja a festmény (természetesen most nem az
absztraktokra gondolok), a fotó térérzetet adó, realisztikus képi illúziójával a
színház és a színészek adta idõérzetet adó, narratív illúzióját. A Felhõben pedig
mindez még önreflexív módon is mûködik (pl. a színház neve Tükör; a festmé-
nyek jelenléte; egy-két trompe l’oeil-csel a narratív folyamatban stb.).

Mit látunk még a fõcímben? Hátrafelé mozgó autókat, egy „jó irányba”
mozgó emberrel. A Peterson által definiált tudatos nézõ2 számára azonnal
nyilvánvalóvá válik, hogy visszafele játszott filmrészletrõl van szó (ilyennel
még találkozunk a filmben). Ez a megoldás igazából a gyerekeknek szóló
mûsorokra, a butuska komédiákra jellemzõ – gondolja a tudatos, „tudni mit”
és „tudni hogyan” készségekkel egyaránt rendelkezõ nézõ. De azt is tudja,
hogy ez Solanas filmje és különben is, a visszafele haladó képeket festmé-
nyek választják el, valamint narrátori hang támasztja alá. És azonnal közbe-
lép valami, a médiumtudatosság, ami a megszakítottságra alapoz és Allen
szerint kiküszöbölhetetlen: „a percepció során lehetetlen szétválasztani a
látást a gondolkodástól”3.

Tehát tudjuk, hogy ez nem a valóság, de tudatos nézõként, filmet nézni
megtanult „innocent bystander”-ként elfogadjuk a Solanas játékszabályait,
amit már rögtön a film elején, a fõcímek alatt tisztáz, és képesek vagyunk
átadni magunkat a játéknak (vö. játék mint színészi játék), egyfajta olyan
trompe l’oeilnek, ami már nem is trompe, hiszen már az ötéves gyerek is
tudja, hogyan kell a VHS-en visszafele játszani a filmet.

Épp ezt rója fel Tarnay László egyes reprezentációs elméleteknek: „az a
probléma, hogy elvitatják a filmtõl, vagy túlságosan korlátozzák azt a lehetõ-
séget, hogy absztrakt, következtetésképp metaforikus jelentést hordozzon.”4

Véleményem szerint a filmkép önmagában (azaz a folyamatosságra alapo-
zó valóság-, mozgásérzékelés) nem képes metaforikus-allegorikus jelentést hor-
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dozni, viszont az eszközök (a vágás – a belsõ vágás is –, azaz a megszakítottság,
a metafizikai dimenzió) megnyitják a kaput ezen metaforikus jelentések elõtt is.

A film végére nyilvánvalóvá válik a leglaikusabb nézõ számára is, hogy
a színház egyrészt önmaga allegóriája a filmben (mintegy átszûrve egy másik
médium lyukain), ugyanakkor pedig a legnagyobb illúzió foszlik szerte: hogy
létezik a l’art pour l’art.

Nos, nem létezik (persze, ha szétválasztjuk a szerzõi intenciót a befoga-
dói aktustól, akkor lehet, valamelyik oldalon). A kognitív elméletek5 legna-
gyobb vonzereje talán épp az ideológiafüggetlenség, nem foglalkozik a szerzõi
intencióval olyan erõteljesen, mint a marxista, feminista stb. filmelméletek.
Viszont amikor eljut a médiumtudatosságig és odáig, hogy kijelentse: a filmi
befogadás legmagasabb szintje az absztrakt gondolkodás6, „ahol sajátos érte-
lemben a kép metaforikusságának, általában pedig egy vizuális filmi retoriká-
nak a lehetõségei felvethetõk”, itt már kinyílik a kapu egy teljes spektrumú
allegória kiépítéséhez minden film esetében. Természetesen nem kell olyan
vészesen mélyre ásni, mint az ideológia fûtötte és ideológiákat látó filmelmé-
letek, viszont A Felhõ esetében sem tudjuk már szem elõl téveszteni, hogy ez
bizony egy (gazdasági-politikai) allegória, pláne hogy el is hangzanak félmon-
datok, indulatos szavak az argentin helyzetrõl. A hátrafelé járás, a rákszerû
meghátrálás, valamint a konstans módon szemerkélõ esõ az eltûnni nem
akaró felhõbõl a nézõ fejében összetevõdik azzal a képpel, ami él benne
Argentínáról: valaha Dél-Amerika leggazdagabb országa volt, a film készítése
idején még tartotta magát, de mintha tényleg egy hatalmas fekete felhõ jelent
volna meg az égen, a gazdaság hátrálni kezdett, néhány év alatt szinte szét-
porlott. A gazdasági hullámvölgyek pedig, tudjuk, leghamarabb az oktatást és
a kultúrát szokták érinteni, értsd egyaránt a filmmûvészetet és a színpadot.

Persze, a fenti érvelés nem biztos, hogy megállja a helyét. Lehet, hogy
mindössze az alacsonyabb szintû érzékelést és az ábrázolás megértését túlsá-
gosan háttérbe nyomó, állandóan allegóriákat keresõ, a saját filmnézésre is
állandóan reflektáló nézõ gondolatai ezek.

Hogyan mûködik hát az illúzió A Felhõben? A reflexivitás egy nagyon érde-
kes formáját használja. A filmben megjelenõ színpad beleolvad a film világába,
a projektív illúzió7 része lesz, de úgy, hogy kihasználja az Allen által definiált
projektív illúziót, miszerint a nézõ úgy lesz tudatosan az illúzió áldozata, hogy
akaratlagosan elfogadja a játékszabályokat. És noha a színház a filmben jelenik
meg, nagyon érdekes, hogy a film maga színdarabszerûen szervezõdik: felvoná-
sok vannak benne, amelyek láthatóan elkülönülnek egymástól, a lineáris törté-
netvezetés fázisait mutatják meg. Ráadásul a színészek néha filmi narrátorok.

Persze, a rendezõ erre késõbb rájátszik. Hiszen a filmben színészek játsza-
nak, akik viszont a filmen belül is játszanak, hiszen színészek. Ezt a kettõsséget
használja fel Solanas, amikor hirtelen egy pillanatig nem tudjuk eldönteni, hogy
a színész-színészeket látjuk vagy a színészeket (a filmben kb. 1:31-nél). Azaz a
filmet látjuk, vagy a színházat. Még pontosabban: a filmben látjuk, azaz a filmen
keresztül8, de hirtelen nem tudjuk, hogy a filmi befogadás melyik aktusának kel-
lene mûködnie bennünk. Egy pillanatig kikapcsolja a legmagasabb, absztrakt
szintet, és mindössze a Tarnay által második szintként definiált reprezentációs
megértés mûködik. Ezt úgy éri el, hogy egy „szívbemarkolónak” nevezhetõ jele-
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net (Fulo, a fekete színésznõ vesszõfutása) után rafinált vágással (átúsztatott
zene és élesvágás) látjuk Maxot, amint a tükörbe nézve monologizál. Nem tud-
juk, hogy ez most Max beszéde, Max próbája, vagy Max elõadása. A trompe
l’oeil, azaz inkább trompe le cerveau (az agy megtévesztése a szem megtévesz-
tése segítségével) legfontosabb eszköze a tükör. Ez a színház neve is, errõl beszél
Allen is mint kontextus-függõ illúzióról: tapasztalatból tudjuk (megtanultuk),
hogyan mûködik, azaz a „know how” megvan, de a „know what” mindig válto-
zik, a tükör idõrõl idõre néhány másodpercre megtéveszt bennünket. Így hasz-
nálja fel Solanas a tükröt a megtévesztésre, ráadásul a hatás, amíg percepciónk
visszakapcsol a magasabb színtû metaforikus megértésre, picit többet tart,
hiszen a rendezõ a kontextust is ügyesen eltussolja a vágással.

Egy nagyon érdekes kérdés kognitív szempontból (és méltatlanul kevés
szó esik róla), hogy milyen szerepe van a zenének az illúzióteremtésben,
illetve a filmi befogadásban. Ez még érdekesebb az olyan filmek esetében,
amelyekben találunk némi diegetikus zenét is. A Felhõ még tovább lép: a
zenével egyfajta keretet is ad a filmnek, hiszen a fõcímek közti „tulajdonkép-
peni” film az énekes által elõadott dalba illeszkedik be, ezáltal körkörösséget
biztosítva a narratívának. George Lucas szerint a filmélmény összetevõi 50%
kép és 50% hang. Ezt a megfigyelését látszólag alátámasztják filmjeinek sike-
rei. Vagy mindnyájan emlékszünk Sergio Leone spagetti-westernjeire, ahol a
hang szintén egy kifelejthetetlen járuléka volt a filmi élménynek (olyannyi-
ra, hogy diegetikus szintre emelte). Egyes rendezõk azonban a zenét nem-
hogy feleslegesnek, hanem ártalmasnak tartják, a filmnyelv „tisztaságát” a
zene mellõzésével vagy szerepének kicsinyítésével akarják „megõrizni”.
Pedig a film sohasem volt néma, azaz sohasem volt hangtalan. Gyerekkora
óta zongorista kísérte „élõben” a vibráló képeket.

Azért tartottam fontosnak megjegyezni mindezt, mert Solanas filmje egy-
egy vonatkozásban meglehetõs rokonságot mutat a musical mûfajával. A musi-
cal egy nagyon érdekes mûfaj olyan szempontból, hogy a színpadi jelleg allego-
rikussá válik, nagyon kiemelkedik a narratívából, mégis a történet része lesz. A
képben táncoló és énekelõ személyek mutatványa egyben kifejezésmód is, tehát

történetmondási mód, viszont a történet része is, hiszen
legtöbbször nem különül el semmivel: Gene Kelly egyszer-
re csak dalra fakad, és kész. Ezt a hatalmas logikai inkohe-
renciát azonban furamódon mégis szereti a közönség, és
ezt szerintem csak kognitív oldalról lehet megfogni. A meg-
oldás pontosan ott rejlik, ahogyan azt Allen fogalmazta
meg: „noha a projektív illúzió az érzékelési illúzió egyik
formája, nem késztet arra, hogy higgyünk a látottak valósá-
gában”9 (és mégis el tudjuk pityeregni magunkat rajta – ten-
ném hozzá), továbbá Tarnay: „A filmi keresztül-látás fogal-
mában tehát összekeverednek a látvány és tudat elemei.”10

A megoldás tehát némileg szemiotikai jellegû, a musical képes arra, hogy
jelölt és jelölõ ugyanabban a filmnyelvi alapegységben testesüljön meg (vö.
megtestesülés – három dimenzió a kettõben). Solanas filmjében az énekes
nyitó- és záróképe egyszerre lesz az ábrázolt világ eleme (azaz a lefilmezett szín-
házi elõadás szerves része), valamint az ábrázolás (ha a zenére szabad alkalmaz-
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ni ezt az igét... legyen inkább megszólaltatás, mint ábrázolás) eszköze, természe-
tesen magasabb, metaforikus szinten (lásd az általa énekelt szöveget).

Persze, a filmben van non-diegetikus zene is.
Azt hiszem, a kétféle zene használata (ebben az alkotásban) egy kicsit

ahhoz hasonlít, ahogy Solanas a filmi eszközökkel bánik. Némelyiket idejeko-
rán megmutatja (a hátrafelé lejátszott képek mint eszköz nagyon hamar tudato-
sodik a nézõben, és mindvégig elõtérben marad, éreztetve,
hogy igen, ez egy filmes megoldás), némelyik végig a hát-
térben marad (pl. ebben a filmben a vágás – egyrészt azért,
mert alapvetõ, szinte11 kihagyhatatlan filmes megoldás, és
így beépült a tudatos nézõ heurisztikájába, a „know how”-ba, mint a biciklizés,
amit szintén zsigerbõl tudunk mûvelni, nem kell rágondolnunk). A diegetikus
zene elõretolakodik, a non-diegetikus pedig a háttérben marad, szintén olyan
alapvetõ filmes eszközként, amit nem veszünk észre, automatizálódott.

Azt hiszem, hogy a filmzene használatával tényleg el lehet követni
némi visszaélést alkalomadtán. Talán azért, mert a zene és a zenehallgatás
szabályai zsigeribbek, régebbiek, mint a filmé. A film nyelvét még csak 110
éve tanulgatjuk, a zenének pedig kora sincs. Éppen ezért valószínûleg „biz-
tosabbra” lehet menni a zenével, valahová oda, ahol Tarnay szerint a képi
érzékelés mûködik, a „befogadás alacsony szintje”.12 Valószínûleg azért is,
mert a zene nem annyira kontextus függõ. Most nem a korszakok vagy
mûfajok közti eltérésre gondolok, hanem arra, ahogyan pl. egy moll akkord
sokkal biztosabban a kívánt hatást váltja ki, mint egy bizonyos szögbõl
bevilágított és lefényképezett filmkép, hiszen a filmkép még mindig
nagyon kontextus függõ (értsd ezalatt a kulturális kontextustól való függést,
amit a marxista, feminista stb. elméletek írnak le, egészen az atomi dolgo-
kig, mint pl. hogy mi közé van vágva, a film folyamatában hol helyezkedik
el stb.) A kép hajlamosabb arra, hogy asszociációkat gerjesszen, mint a
zene. A zenében nincs Kulesov-effektus – azaz valami ilyesmi létezik, de
másképp mûködik, mint a filmben (de ez egy másik írás témája).

Megjelennek más médiumok is A felhõben, a többszörös tükrözést elõse-
gítve. Cholo, a „tékozló” színész tévés karriert fut be, de visszajár régi szín-
házába. A mozgó rádióközvetítés pedig fontos eleme lesz a médiumok közti
átjárhatóságnak, és a narratívában is szerepet kap.

Befejezésképpen lássuk hát, a film egésze hogyan hat kognitív szem-
pontból a Tarnay által leírt filmi befogadás különbözõ szintjein. Az elsõ a leg-
alacsonyabb szintû, a képi érzékelés, a reproduktív- és mozgási illúzió. Nem
vagyok benne biztos, hogy ezen a szinten túl erõteljesen hatna. Úgy értem,
vannak filmek, amelyek éppenséggel ezt a befogadási szintet célozzák meg –
és ez talán nem az a film. Azazhogy vannak ilyen elemei, pl. a visszafele
lejátszott képek, vagy a hatalmas totálok az üres, képekkel körülvett színház-
ról, tehát az operatõri munka gondos és figyelmes, de talán nem ez a primér
feladata, hogy „elzsibbassza” a nézõt „szép” képekkel.

A második, a reprezentáció megértésének magasabb szintje sokkal töb-
bet nyújt a nézõnek. Ezáltal kibontakozik a történet magja. Az az érzésem,
hogy a néha elõforduló flashbackek is ezen a szinten kell mûködjenek,
hiszen valahogy jelzi a szerzõ képileg is ezeket az idõugrásokat.
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A film egésze a harmadik szinten, az absztrakt gondolkodás szintjén tel-
jesedik ki. Itt feltûnnek az esetleges allegóriák, metaforák, tudatosulnak a
használt eszközök, a szerzõi intenció is itt manifesztálódik leginkább. A kín-
nal-bajjal megépített illúziót rombolja le a rendezõ a médiumok közti keresz-
tül-kasul ugrálással és keresztutalásokkal, de ezzel a Peterson által emlegetett
(hiper)racionális nézõnek, a deklaratív és procedurális tudással egyaránt ren-
delkezõ filmfogyasztónak kedvez. Nem is csoda, hogy a maga korában nem
volt túl sikeres. Persze, lehet, hogy az akkor még tartó argentin (gazdasági
stb.) (ön)bizalmat kezdte ki túl korán.

A fabula tehát töredékesen alakul ki, részint az eklektikus, ön- és
médiumreflexív, részint az ugráló cselekménymesélés miatt. A film befejezé-
se alig hagy kétséget a szerzõ szándéka felõl. Egy utolsó, az önreflexivitást
betetézõ csavarral (a csapó megmutatása, miután a nézõsereg eltûnik a kame-
ra mögött), végleg jelzi, hogy ideje elgondolkodnunk a médiumok, mûnemek
és mûfajok allegorikus átjárhatóságán (ezt a „cselt” Jodorowsky csinálta meg
a legbrilliánsabban véleményem szerint a Szent Hegy végén, igaz, teljesen
más céllal), az illúziót szétrombolva hoz létre egy magasabb szintû illúzió,
ami szükségszerûen kilép a filmbõl, azaz az adott filmbõl, és a filmrõl mint
a médiumról (is) beszél.

Irodalom

• Tarnay László: Mi az, ami látható, és mi az, ami nem? In Metropolis 98/04
• Nánay Bence: Filmelmélet és kognitív tudomány. In Metropolis 1998/04
• Peterson, James: Visszás-e az avantgárd film kognitív megközelítése? In Metropolis

1998/04.
• Allen, Richard: Reprezentáció, illúzió és film. In Metropolis 1998/04
• Bordwell, David: Érvelés a kognitivizmus mellett. In Metropolis 1998/04
• André Bazin: A filmmûvészet és a társmûvészetek, In André Bazin: Mi a film?, Osiris,

Budapest, 1995.
• A film adatlapja: http://www.imdb.com/title/tt0168594/

Jegyzetek

1 Tarnay László: Mi az, ami látható, és mi az, ami nem? In Metropolis 98/04
2 noha nem épp avantgárd filmrõl van szó, de nem is hollywoodiról, amit Peterson az

avantgárd szöges ellentétének definiál. James Peterson: Visszás-e az avantgárd film
kognitív megközelítése? In Metropolis 1998/04. 

3 Richard Allen: Reprezentáció, illúzió és film. In Metropolis 1998/04
4 Tarnay László: Mi az, ami látható, és mi az, ami nem? In Metropolis 98/04
5 Richard Allen: Reprezentáció, illúzió és film. In Metropolis 1998/04
6 Nánay Bence: Filmelmélet és kognitív tudomány. In Metropolis 1998/04
7 Tarnay László: Mi az, ami látható, és mi az, ami nem? In Metropolis 98/04
8 Richard Allen: Reprezentáció, illúzió és film. In Metropolis 1998/04 
9 Wolheim kifejezésével élve 

10 Richard Allen: Reprezentáció, illúzió és film. In Metropolis 1998/04   
11 Tarnay László: Mi az, ami látható, és mi az, ami nem? In Metropolis 98/04 de csak

szinte, van az egysnittes filmeknek is pár zseniális példája
12 Tarnay László: Mi az, ami látható, és mi az, ami nem? In Metropolis 98/04
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La nube (A Felhõ), 1998. 116 perces argentin–francia koprodukció. Ren-
dezte Fernando E. Solanas, írta Eduardo Pavlovsky és Fernando E. Solanas.
Fényképezte Juan Diego Solanas, zenéjét szerezte Gerardo Gandini (az 55.
Velencei Filmfesztivál díja a legjobb zenéért). Szereplõk: Eduardo Pavlovsky,
Laura Nova, Angela Correa, Franklin Caicedo, Carlos Paez, Favio Fosca,
Leonor Manso, Luis Cardei, Francisco Nápoli.





A Bécsi Tudományegyetem Filozófia és Humántudományok Tanszék-
ének professzora, az Osztrák Szociológiai Intézet és a bécsi Pedagógia és Szo-
ciológia Intézet munkatársa a Babeº–Bolyai Tudományegyetem vendégtaná-
ra volt 2003–2005 között. Kutatási témái: szociálpedagógia, pszichoterápia,
életpálya-tanácsadás. Több német nyelvû szociográfiai, pedagógiai kiadvány
szerzõje és szerkesztõje.

Négy féléven keresztül oktatott vendégtanárként a kolozsvári egyetemen, a
két intézmény közötti keretszerzõdés alapján. Több, a kötelezõ programon kívüli
tevékenységet szervezett a diákjai számára. Szinte mindig hamarabb érkezett és
késõbb ment haza, a színháztól a moziig, a diákkocsmáktól a múzeumokig, a sze-
gényteleptõl a templomokig minden érde-
kelte. Miért volt fontos Önnek Kolozsvár?

A többszöri kolozsvári tartózkodás
egy része gyermekkoromat eleveníti fel,
és akármilyen furcsán is hangzik, aján-
dék volt számomra. Hadd mondjam el
magamról: nagymamám horvát, egy kis
faluban születtem, amely annak idején
Magyarországhoz tartozott, majd 1921
után Ausztriához csatolták. A Kolozs-
vár környéki falvak a maguk felépítésé-
vel, rendszerével az én kis falumat idé-
zik fel bennem. Késõbb már csak láto-
gatóba jártam nagymamámhoz, és las-
san-lassan elidegenedtem a falusi élet-
tõl. Most, amikor Kolozsvár környékén
faluról falura jártam, úgy éreztem
magam, mint gyermekkorom színhelye-
in, érezve, hogy minden nagyon hamar
változik. Valami ebbõl az érzésbõl min-
dig visszatérõen erõt és energiát adott.

Egy osztrák pszichoteraputa szem-
szögébõl hogyan néz ki az erdélyi sajtóvilág? Mint romániai vendégtanár,
mennyi jutott el Önhöz a kolozsvári média világából?

BO R B Á T H ZS U Z S Á N N A

Európa példaképe lehetne 
Erdély
Beszélgetés Reinhold Stipsits bécsi szociálpedagógussal
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A romániai, az erdélyi médiavilágról nem alkothatok összefüggõ képet,
mert sem románul, sem magyarul nem tudok, megérzéseim alapján mégis van
egy-két dolog, amirõl érdemes lenne beszélnem. Úgy tûnik, hogy a romániai
médiavilág gazdag és változatos. Az újságárusoknál a napilapoktól a folyóirat-
okig mindent árulnak, csakhogy Kolozsváron sehol sem találtam német nyel-
vû lapot, vagy romániai lapokat német nyelven. Tudtommal ezeket csak
német intézményeknél lehet megvásárolni vagy megrendelni. Még az osztrák
alapítású könyvtárban sincs hasonló lap. Erdélyi német újságot csak
Szebenben vettem egy kávéházban. Idõközben rájöttem, hogy megjelenik a
Siebenbürger Zeitung (Erdélyi Újság), amit rendszeresen olvasok. Ez az
internetes újság rövid, információdús, áttekinthetõ és tematikailag rendezett.
Romániában a világ összes nyelvén sugárzott televízióadás fogható. Ezt a
drogot szinte minden hotel és vendéglõ háttérzajaként árulják. Az élvezete
elenyészõ. Ez a fajta tévézés valamennyire betölti az igényeinket, de a lusta-
ság és a kényelem felé húz. Szerintem ez a globalizációs világunk sorsa:
állandóan adásban lenni, de ez ahhoz vezet, hogy tulajdonképpen az adás
befogadása már senkit sem érdekel.

A tévéprogramok minõsége nem specifikusan román probléma. Semmi-
lyen különbséget nem láttam a helyi vagy nemzeti tévéadók, illetve az ame-
rikai és európai tévécsatornák problémafelvetése között. Nagy hiba lenne, ha
úgy fognánk fel a médiát, mintha a nézettség összefüggne a minõséggel és a
tartalommal. Karl Krauss osztrák humorista ismert mondatát idézném:
„minél nagyobb a csizma, annál nagyobb a sarka”. A „csizma” a tartalmilag
semmitmondó õrültségre vonatkozik, a gondolati vagy mediális szemétre,
amit termelünk, de pont ebbõl a semmibõl, értelmetlenségbõl különösen
sokat vásárolnak az emberek.

E kontextusban mi lenne az nálunk, amire érdemes figyelni, ami kibon-
takozhat?

Az erdélyi médiában, különösen Kolozsvár/Cluj/Klausenburg médiavilá-
gában különös helyet foglal el a színház. Gondolom, azzal nem mondok újat,
hogy a színház az emberi kultúrtörténet legõsibb médiuma. A kolozsvári
magyar és román színház erejét a beszédben látom. Fantasztikus, amit ezek a
társulatok a nyelvi beszéd szintjén nyújtanak. Örvendetes, hogy telt ház van,
és hogy a fiatalok látogatják az elõadásokat. Több darab mellett, amit láttam,
a Woyzeck, valamint a Samuel Beckett-darabok ragadtak magukkal a magyar
színházban, a román színházban viszont a Hamlet, a Colonelul ºi pãsãrile (Az
ezredes és a madarak – szerk. megj.) Jó lenne, ha a nagyobb nyomtatott sajtó-
termékekben egy oldalon a legfontosabb témák megjelennének egy nemzetkö-
zi nyelven is. Erre példaként az osztrák folyóiratokat tudnám felhozni, ahol a
legfontosabb események összefoglalója angolul is olvasható.

Legalább egy kivonatot megbírna minden lap! Még akkor is, ha napilap!

Sokszor hallhatjuk, hogy az erdélyiek mennyire büszkék régiójukra.
A jogos erdélyi büszkeség. Ez számomra a többnyelvûséget is jelenti. Ezt

ápolni és éltetni kell. És nemcsak egymás megértéséért kell ápolni, hanem
úgy kell rá tekinteni, mint esélyre, mint európai példára – hogyan élnek egy-
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más mellett különbözõ kultúrájú, vallású népek. Az egymás iránti tisztelet
mindig kihívás és esély, nem pedig kockázat. Ez számomra lehetõség, amely
megváltoztat és megóv a hétköznapok monotóniájától. Tiszteletben élni –
magával vonja a beleérzõ megértést. Milyen módon élheti át a másik ember
azt, ami az én célom? Hogyan érvényesítsem az érdekeimet, hogy a másikat
tiszteljem, ne csak eltûrjem? Minél empatikusabb és egyenesebb ez a maga-
tartás a másik emberrel szemben, annál sikeresebb a megértés. Ezeket az eré-
nyeket a pszichoterápia mint sikeres és segítõ szakmai képességeket tartja
számon. Ez egyre fontosabb a hétköznapjainkban, mert általuk önmagunk
jellemét javítjuk.

Az Intsitut für Umwelt-Friede-Entwicklung (Környezet–Béke–Fejlõdés –
szerk. megj.) honlapján1 a következõket nyilatkozta: önmagunk gondolatait
csak fordításban tudjuk kifejezni. Mit értett ezalatt?

Gondolatainkat csak fordításokban fejezzük ki. Itt nemcsak a nyelvi for-
dításokra gondolok, hanem arra, hogy céljainkat is le kell fordítanunk a
másik számára. Átfordítom céljaimat, aszerint, ami szerintem számodra fon-
tos, és tisztelettel fordítok. Így mind a ketten nyerünk.
A multikulturalitás nem egyveleget, hanem különbözõ-
séget jelent, ezen a téren fontos beszélni a másság tisz-
teletérõl. Európa példaképe Erdély lehetne: ha a több-
féleség elfér egymás mellett, akkor ez közös kinccsé
válhatna, a történelem alkotta különbségeket egy egysé-
ges jövõ felé tudnánk fordítani. Erdélyi multikulturális
jövõ alatt azt értem, hogy „mi együtt írjuk a jövõt”. Ennek a modellnek a
különbözõ médiumoknak több figyelmet kellene szentelniük. Egykori bará-
tom, egy figyelemre méltó pszichoterapeuta, pszichológus, a Harward Egye-
tem professzor emeritusza, John M. Shlien a következõket mondta a pszicho-
analízis tételei ellen: „a jövõ sokkal jobban meghatározza a jelent, mint a
múlt”. Ebbõl az optimista gondolatból indultam ki, ez a vezérfonalam, és
csak annyit fûznék hozzá, hogy egymás történelmét írjuk, azt, ami majd
eljön, és ezt egymás és önmagunk iránti tiszteletbõl kell megírnunk. Ezért
szükséges, hogy amikor a gondolatainkat (át/le)fordítjuk, akkor a másik, a
befogadó tudását és képességeit már elõre ismerjük.

Ittléte alatt több intézmény – így a BBTE újságíró kara, a Német
Kultúrközpont, a Német Fórum – munkájába is betekintést nyert. Mennyire
erõsek ezek az intézmények?

Egy intézmény akkor erõs, ha a belsõ struktúra megbírja azt, hogy külsõ
embereket alkalmazzon. Ez minden újságra érvényes, amelynél külföldi
munkatársak dolgoznak, valamint minden olyan médiavállalkozásra, amely
nemcsak egy nyelven gondolkozik, ír, publikál. Legalább átmenetileg min-
den médiaorgánumnak meg kellene engednie magának, hogy valaki kívülrõl
betekintsen, külsõ véleményt, kritikát fogalmazzon meg a lap szerkezetével
és tartalmával szemben. Nagyon fontos, hogy a diákok más országokban is
tanuljanak, ott másfajta gondolatvilágot sajátítsanak el, hogy majd az ottho-
nit másképp értékeljék. Úgy vélem, az erdélyi sajtóintézmények akkor lesz-
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nek sokrétûek és érdekesek, ha megfelelõ hangsúlyt kap bennük a kívülrõl
jövõ gondolat, kritika, ha mûködik a belsõ kritikai véleménynyilvánítás, ha
hasonló tematikájú intézményekkel rendszeres a kapcsolattartás: ez védel-
met jelenthet a szellemi beszürkülés ellen. Röviden: a másik mindig új pers-
pektívát tud adni. Lehet, hogy ez a szomszéd, akit észre sem veszünk, de az
is lehet, hogy pont a rég megszokott munkatárs ad új távlatokat.

A Babeº–Bolyai Tudományegyetem Újságíró Tanszékének német tagoza-
tán tanuló diákokkal együtt német, magyar és román nyelven egy riportköte-
tet szerkesztett Kolozsvár és környékének szociográfiai helyzetérõl, Von
Wegen.... (Németül a cím két jelentéssel bír: Miért?, Milyen utakon? – a szerk.
megj.) címmel. Mibõl indult ki ez a munka?

Szívesen dolgoztam együtt a romániai diákokkal, éreztem lelkükben a
tudásvágyat és az egyszerûséget. Ez megfogott. Amikor a szociográfiai ripor-
tokat írtuk, az 1920-as évek klasszikus stílusára hagyatkoztam, olyan példa-
képeket hoztam fel, mint Max Winter, Joseph Roth, a „száguldó riporter”
Egon Erwin Kisch, vagy éppen Peter Rosegger. Számomra nem csak az volt a
fontos, hogy szociológiai adatokat jegyezzünk le, hanem hogy ezeket az ada-
tokat irodalom közeli szövegbe építsük be, hogy a szociológiai jelentés több
ember számára váljon érthetõvé. Ezt a módszert a diákok nagyon megkedvel-
ték, és így jött létre a Von Wegen… címû könyv. Sok osztrák kollegám vissza-
jelzése igazolja, hogy ebben a könyvben a Kolozsvárról írt szociográfiai ripor-
tok nem csak tényszerû adatfelsorolások: olyan kép áll össze bennük, amely-
bõl szinte ki lehet olvasni, hogy mi is történik Erdélyben, Kolozsváron, és
min kellene változtatni. Úgy érzem, megfogtuk a város ritmusát. Diákjaim
által betekintést nyertünk abba a környezetbe, ahol annak ellenére, hogy az
akadályok és kudarcok megváltoztatják a gondolkodásmódunkat, az emberi
szeretet történelmet alkot. Szerintem ezt a szeretetet kell minden olvasóban
felébreszteni, még akkor is, ha úgy tûnik, hogy a betûk és sorok csak egy
képet, egy eseményt írnak le, a bulvársajtóban jól ismert hatáskeltések nél-
kül. Ez a riporteri stílus kizárólagosan csak komolyan megalapozott háttérél-
ményekre épülhet, amelyeket az író, a szerzõ autentikusan megél és leír.

Mindezek mellett konfliktuskezelési szemináriumokat is szervezett.
Igen, Kolozsváron, Árokalján, a bethleni Bethlen-kastélyban és Szatmár-

németiben szerveztem ezeket. Amíg a szemináriumok tartottak, igyekeztem
megérteni a helyi viszonyokat. A periféria és a központ közötti különbsége-
ket kutattuk, és próbáltuk megérteni, hogy a környezet mennyiben befolyá-
solja a magatartásmintákat. Azt szeretném a szemináriumok segítségével
elérni, hogy a különbözõ „világokban” élõ emberek megtanulják az együtt-
élést. A különbségekkel szembeni megértés és tisztelet köthet minket össze.
Örömmel hallom, hogy most sok kollégám vezet hasonló foglalkozásokat.
Fontos az ilyen szemináriumokon tematizálni a nyelvet, mint konfliktuste-
remtõ forrást. A nyelvet tekinthetjük a szociális tapasztalat eszközének is. 
A médiának olyan újságírókra, riporterekre van szüksége, akik szociális
tapasztalataikról közérthetõen tudnak írni. Nagyon fontos az egyénre vonat-
kozó kis történetrészleteket megírni: így lesz a szöveg autentikus, egyedi és
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igaz. De ez nem jelent behatároltságot, inkább nyitottságot az új felé. Azt,
aki mellõzi a riportban az apróbb részleteket, vagy felületesen tájékoztat,
lehet, hogy jól és hamar megfizetik, ám igazi értéke csak a tartalmas mun-
kának van.

Az egyetemi tanév befejeztével hazatért Bécsbe. Mivel lett gazdagabb
Kolozsváron?

Kolozsvár számomra mindig a különbözõ nemzetek együttélését jelenti
majd). A vendégszeretetért pedig hálás vagyok! Nagyon sok embernek tarto-
zom hálával. Így például a román Nemzeti Színház jegyárusának, aki alig-
alig beszél angolul, németül pedig semmit, de akárhányszor odamentem,
mindig megismert, és a lehetõ legjobb helyre adott jegyet nekem. Hálával tar-
tozom azoknak az embereknek, akik mellé egy kávéházban leülhettem, hogy
magamba szívjam a város hangjait és szellemiségét. A Horea úti Osztrák
Könyvtár lelki és nyelvi oázist jelentett nekem az alatt a két év alatt, amelyet
kisebb-nagyobb megszakításokkal Kolozsváron töltöttem. A Német Kultúr-
központ könyvei, kiállításai, elõadásai szívemhez szóltak. Lehet, hogy túl
keveset könyvtároztam, annak ellenére, hogy a Babeº–Bolyai Tudomány-
egyetemen aránylag megfelelõen felszerelt könyvtárak vannak. Mindig arra
gondoltam, hogy itt inkább írnom kellene, hátha majd tõlem is felkerül vala-
mi a könyvtárak polcára...

Mindmáig felejthetetlen, ahogy a délutáni forgalomban felballagtam a
botanikus kertbe, ahol fiatal, öreg és szerelmes ugyanúgy nyugalmat keresett,
mint én. A szívemben meg ott õrzöm a szentegyház utcai magyar könyves-
bolt képét, ahol több nyelven írt könyveket lehetett vásárolni, búcsúzáskor
pedig „Danke Schön! Mulþumesc! Köszönöm!”-t mondhattam.

1 http://www.iufe.at
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1996-ban Kolozsváron elkezdõdött a beszédtechnika-oktatás – egyetemi
szinten. A Protestáns Teológián, majd a Babeº–Bolyai Tudományegyetem
Magyar Nyelv és Kultúra tanszékén – mintegy úttörõ munkaként – beindult
annak a tantárgynak az oktatása, amelyet eddig szakszerûen csupán a Szín-
mûvészeti Fõiskolán tanítottak. Közhely, de ezért is, vagy ennek ellenére
igazság, hogy nem csupán a színészek számára kötelezõ a szép, helyes, kife-
jezõ és érthetõ magyar beszédhasználat: papok, tanárok, rádióbemondók,
tévészerkesztõk, röviden: mindazok számára szakmai követelmény kell
legyen a beszédtechnika elméleti és gyakorlati ismerete, akik közösségek
elõtt nyilvánosan beszélnek, elõadásokat tartanak – esetünkben – magyar
nyelven.

Nos, 19961-ban
elkezdõdött a be-
szédtechnika okta-
tás: engem ért az a
megtisztelõ lehetõ-
ség, hogy színészi
pályám mellett a
Protestáns Teológián
éves tantárgyként, a
filológián, a Magyar
Nyelv és Kultúra tan-
széken fél éves kur-
zusként oktathattam
a szép beszéd tech-
nikáját.

A beszédtechni-
ka (ortoépia) beépí-
tése a felsõoktatásba – egyáltalán az oktatásba – nem eredeti ötlet. Párizsban
például a Commedie Francaise színészei egy bizonyos nyelvápoló program
keretén belül – középiskolákba jártak, és tanították szépen, helyesen, kifejezõ-
en beszélni a fiatalokat. (A Hét 1998. szept. 10.) Pedig hát, Istenem, a francia
nyelvet nem fenyegette és fenyegeti annyira a romlásveszély, mint itt, nálunk,
Erdélyben a magyar nyelvet.

Magyarországon a tantárgy szinte minden egyetem tanrendjében szerepel.
Elkezdõdött hát egy, diákok és tanár számára is egyaránt szokatlan mun-

kafolyamat.

DR.  JA N C S Ó MI K L Ó S

Egy tantárgy kálváriája
Gondolatok egy anyanyelvápoló programról 
és egyebekrõl
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Nem írok most a kezdeti nehézségekrõl – több örömöm, mint gondom volt
az oktatás során. Ami örömmel és elégtétellel töltött el: egyre nõtt a diákok
körében a tantárgy iránti érdeklõdés. Amikor pedig megalakult a Sapientia –
EMTE – elsõk között jelentkeztem dr. Tonk Sándor elnök úrnál (akkor még nem
volt az egyetem rektora) azzal a programmal, melynek értelmében kértem:

– indítsuk be a beszédtechnika-oktatást a Babeº–Bolyai Tudománye-
gyetem minden olyan tanszékén, ahol magyarul tanulnak a diákok – a
Babeº–Bolyai és Sapientia együttmûködése értelmében;

– segítsük tankönyvekkel, szakkönyvekkel a tanítóképzõket, középisko-
lákat, hogy az ortoépia oktatás szakszerûbb legyen;

– képezzünk ki beszédtechnika tanárokat (fiatal filológusokat – tanárje-
lölteket), akik kikerülve a magyarlakta területekre, iskoláikban felkészülten
végezhessék az anyanyelvápolás konkrét munkáját stb.

Programom lényege az volt: elég a sopánkodásból, mely szerint romlik a
nyelv, a fiatalok amolyan „franzelás”, „pungás” magyar nyelvet használnak,
nincs szókincsük stb. Addig, amíg nem oktatjuk iskolai és egyetemi szinten
az anyanyelv-ejtés szabályait, nem is kérhetjük számon senkitõl: miért nem
beszél helyesen magyarul. Ezt a feladatot pedig az egyetemen kell elkezdeni
és kiteljesíteni.

Ez a munka, véleményem szerint, kiegészítette volna a létezõ anya-
nyelvápoló tevékenységet (iskolákban szervezett versmondó versenyek, isko-
lai beszédmûvelés stb.).

Beadványomban részleteztem elképzelésem gyakor-
lati kivitelezését. Szerencsém volt, Tonk Sándor és az
akkori Kuratórium jóváhagyta programomat, melynek
értelmében addig is, amíg a Sapientia kolozsvári tanszéke-
in taníthatom a tantárgyat, a Babeº–Bolyai Tudomány-
egyetem magyar tanszékein megszervezem, majd oktatom.
A beszédtechnika oktatást a Kutatási Programok Intézeté-

nek (KPI) Vendégtanári programjához csatolta a Sapientia vezetõsége. A
vendégtanárprogram keretén belül fizette a KPI (Kutatási Programok Intézete)
a BBTE-n elõadásokat tartó vendégtanárokat. Elméletileg tehát az én beszéd-
technika-oktató munkám tökéletesen beilleszkedett a Vendégtanár csomagba.

Jóváhagyott programom értelmében kértem és kaptam tévékészüléket,
videolejátszót, lemezjátszót, szakkönyvkiadásra szükséges összeget. Rövi-
den: biztosítottak számomra egy bizonyos anyagi alapot, indokolt célirá-
nyokra lebontva.

2001 õszétõl – immár a KPI állandó alkalmazottjaként végeztem felada-
tomat, melynek célja volt, mint már említettem, megszervezni a beszédtech-
nika oktatást a BBTE minden olyan tanszékén, ahol magyar nyelven oktat-
nak (kémia, fizika, közgazdaság, szociológia, történelem, biológia, geológia,
pszichológia stb.).

Ugyanakkor folytattam a Nyelv és Kultúra Tanszéken 1996-tól elkezdett
oktatói munkámat.

Tantárgyszervezõ munkám nem volt könnyû, bár a tanszékvezetõktõl
kivétel nélkül csak bátorítást, segítséget kaptam. Ezzel szemben a Kutatási
Programok Intézetének vezetõsége finoman jelezte, hogy nincs mit keresnie
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náluk a programomnak. Holott a Vendégtanári program célkitûzése – általuk
megfogalmazottan: „A KPI e programja révén hozzájárul a romániai magyar
állami egyetemi képzés színvonalának emeléséhez, a magyar nyelven nem
hallgatható szaktantárgyak tanításának biztosításához, az állami felsõfokú
oktatás hiányosságainak pótlásához” (kiemelés tõlem – J. M.) Sapientia Ala-
pítvány Kutatási Programok Intézete, Kolozsvár, 2004.

Tonk Sándor rektor halála után helyzetem a KPI-nél egyre rosszabb lett: a
programnak vásárolt tévé, videolejátszó valahol porosodott (külön helyiséget
már nem is remélhettem tantárgyamnak), a több mint kétszáz Fischer Sándor 
A beszéd mûvészete címû szakkönyv ahelyett, hogy a magyar tanszékekre került
volna (akár adományként), csupán tárolási terhet jelentett a KPI-nek. Ma, ha jól
tudom, a Sapientia könyvtárában várják a szakkönyvek az esetleg érdeklõdõket.

Amikor szervezõ munkám befejeztem (beépült az ortoépia – beszédtech-
nika – Babeº–Bolyai Tudományegyetem összes magyar tantárgyai közé két,
illetve esetenként négy kreditértékkel) kihallgatást kértem a Sapientia elnö-
kétõl, Kató Bélától. Be akartam számolni az elért eredményekrõl (miért
álszerénykedjem: egymagam létrehoztam az erdélyi magyar felsõoktatásban
egy új, mindenki által szükségesnek mondott tantárgyat), továbbá kérni akar-
tam beszédtechnika tanárok alkalmazását, hiszen egyedül már nem bírtam a
rengeteg munkát: tanítani közgazdászokat, magyar szakosokat stb.

Kató Béla a KPI irodavezetõje társaságában fogadott: közölte, hogy anya-
gi okok miatt nem támogatják tovább tantárgyamat (akkori fizetésem a legki-
sebb oktatói fizetésnek felelt meg: „referent” bérem volt). A Sapientia Kura-
tóriuma tehát megszavazta a beszédtechnika oktatás megszüntetését.

Hiába kérte Kása Zoltán, a BBTE akkori rektorhelyettese a Sapientia
vezetõségét, hogy ne szüntessék meg a tantárgyamat. Hiába küldött Juhász
Tamás, a Protestáns Teológia rektora tantárgytámogató kérelmet egy újabb
kuratóriumi ülésre – a Kuratórium, ismételten anyagi okokra hivatkozva,
továbbra sem támogatta azt a magyar tantárgyat, amelyet, saját egyetemi cél-
kitûzése szerint – kötelessége lett volna mûködtetni. Hogy leépítésemmel
mennyi pénzt spórolt a Sapientia, már említettem.

Naiv módon tovább harcoltam: nem vettem észre, hogy nem is kenyér-
harcba, hanem gátlástalan kalácsháborúba csöppentem, ahol felesleges egy
becsületes ügy érdekében tisztességesen dolgozni, ahol nem számított, hogy
a diákoknak kell egy tantárgy, aminek fontosságát még a Sapientia illetékesei
is elismerték. A beszédtechnika-oktatást egyre nagyobb érdeklõdés fogadta:
emlékszem, a 2003-as tanév elején szervezési baki miatt a Magyar Nyelv és
Kultúra Tanszéken kimaradt tantárgyam a tanrendbõl: amikor kiírtam egy
cetlire a diákhíradóra, hogy tovább mûködik a beszédtechnika oktatás, a
következõ napon egy listát kaptam a diákoktól: szinte százan jelentkeztek a
kurzusra. Az éppen jelenlévõ Péntek János professzor úr mosolyogva mond-
ta: „gyõzelem”. Sietek megjegyezni, hogy ez a gyõzelem csupán amolyan tan-
széki gyõzelem volt: óraadó tanárként taníthattam még egy darabig.

Folytattam kétségbeesett harcomat a beszédtechnika oktatás megmenté-
séért – más kapukat döngetve. Írtam – a történelmi egyházak püspökeinek.
Idézem Juhász Tamásnak a tantárgyat és személyemet támogató sorait: „Tisz-
telettel kérem Fõtisztelendõ és Fõtiszteletû testvéreimet, mint a Partiumi
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Keresztény Egyetem és a Sapientia Egyetem alapítóit és elöljáróit, keressék
meg és találják meg a módját annak, hogy a Jancsó Miklós által évek óta vég-
zett egyetemi oktatói munkának itt Kolozsvárt ne kelljen megszûnnie”
(Kolozsvár 2004. márc. 31)

Dr. Jakubinyi György érsek úr válaszolt levelemre. Az érsek úr jelezte,
hogy az egyházfõk nem szólnak bele a Kuratórium döntésébe. „Úgy gondo-
lom, hogy érdemi változásra csak akkor kerülhet sor, ha a megvont támoga-
tást továbbra is biztosítja a magyar kormány” (Gyulafehérvár, 2004. ápr. 16.)

Késõbb a megvont támogatást továbbra is biztosította a Magyar Kor-
mány. (Szabadság, 2004. szept. 28. Sapientia tanévnyitó Kolozsváron). És
nem történt semmi a tantárgy ügyében – dehogyis jutott eszébe valakinek is
ez a program, örvendtek bizonyára, hogy megszabadultak egy tantárgytól,
aminek értelmét talán át sem látták a Kuratórium tagjai.

Levélben fordultam a Határon Túli Magyarok Hivatala akkori vezetõjé-
hez, Bálint-Pataki Józsefhez. A válaszlevélbõl idézek: „Az anyanyelvápolás
szakszerû, tudatos és szervezett formájának megteremtése kétségtelenül
rendkívül fontos célkitûzés. Csak elismeréssel szólhatunk a Tanár úr szerep-
vállalásáról, amit ebben az ügyben kifejtett. A beszédtechnika tanfolyam
beépülése a Babeº–Bolyai Tudományegyetem tanrendjébe bizonyítja az
elvégzett munka eredményességét… De – folytatja a levélíró (Szatmári-Bajkó
Ildikó fõosztályvezetõ) – a beszédtechnika program továbbvitelének kérdésé-
ben a Sapientia Alapítvány Kuratóriuma illetékes” (Budapest, 2004. jún. 25.)

Helyben vagyunk. Azaz a Sapientia Kuratóriumánál vagyunk: a minden-
ható Kuratóriumnál.

Közben befejeztem doktori dolgozatom (1998-ban beiratkoztam doktori
képzésre, hogy oktatói munkámat minél magasabb szinten tudjam végezni.
2004 októberében ledoktoráltam a Babeº–Bolyai Tudományegyetemen). 
A Protestáns Teológián tanítottam továbbra is óraadó tanárként, úgyszintén
a Péntek János professzor irányította Magyar Nyelv és Kultúra Tanszéken.

A Babeº–Bolyai Tudományegyetem tanrendjében még szerepelt az
ortoépia – mint külön kreditértékû tantárgy, de én már nem taníthattam azt.
Közben a Sapientián létrejött a média szak. Itt fakultatív formában sem igé-
nyelte a tanszékvezetõ a beszédtechnikát. (Magyarországon a média szakon
éves tantárgy a beszédtechnika). Egyáltalán: a Sapientia rendkívüli módon és
következetesen elhatárolta magát az ortoépiától – számomra teljesen érthe-
tetlen okokból.

Újra nekihasaltam levelet írni: kéréssel fordultam a magyarországi Okta-
tási Minisztériumhoz: kértem, támogassák õk tantárgyamat, ha már itt,
Erdélyben két egyetem sem bír összekaparni egy anyaországi minimálbér
alatti fizetést egy olyan tantárgy életben tartásáért, aminek szükségességét
kivétel nélkül elismerték az anyanyelvápolással szakszerûen és nem csak
szakszerûen foglalkozók. Az Oktatási Minisztérium válaszlevelébõl idézek:
„A Határon Túli Magyarok Fõosztálya fontosnak és szakmailag indokoltnak
tartja az ortoépia tantárgy bevezetését és elterjesztését az erdélyi magyar fel-
sõoktatásban. (Magyarországon az utóbbi években szintén kötelezõ tárgy lett
szakiránytól függetlenül több felsõoktatási intézményben” (kiemelés tõlem:
JM) (Dr. Zilahi László fõosztályvezetõ – Bp. 2005. ápr. 5)
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Sajnos azonban – közli a levélíró – az Oktatási Minisztérium nem tudja
támogatni munkámat. Forduljak a Határon Túli Magyarok Oktatási Fõosztá-
lyához stb. Oda már fordultam – hogy milyen eredménnyel, láttuk.

No de már belejöttem a sok ide fordulok, oda fordulokba, így hát a
Babeº–Bolyai Tudományegyetem vezetõségéhez is fordultam. Írásbeli beadvá-
nyomhoz mellékeltem a magyar tanszékvezetõk ajánló sorait. Akik támogat-
ták a tantárgyamat, és jelezték, miszerint szükséges az erdélyi magyar felsõ-
oktatásban: dr. Egyed Emese tanszékvezetõ, dr. Kovács Zoltán, a Tanártovább-
képzõ Fõosztály Igazgatója, dr. Majdik Kornélia, a kémia kar dékánhelyettese,
dr. Fodorpataki László, a biológia–földtan kar dékánhelyettese, dr. Kása Zol-
tán, matematika–informatika dékánhelyettes, dr. Csucsuja István dékánhe-
lyettes a jelenkori történelem és nemzetközi kapcsolatok tanszékének vezetõ-
je, dr. Karácsony János dékánhelyettes – fizika tanszék. Ez úton is köszönöm
támogatásukat.

A tantárgytámogatók között dr. Péntek János tanszékvezetõ és dr. Sza-
mosközi István tanszékvezetõ azért nem szerepelt, mert náluk még létezett a
beszédtechnika oktatás. 2005 szeptemberében azonban a Magyar Nyelv és
Kultúra Tanszékvezetõje, Péntek János professzor közölte: anyagi okok miatt
nincs mód – immár nála sem – a tantárgy további mûködtetésére.

A beszédtechnika sorsa a 2005/2006-os tanévben a
kolozsvári felsõoktatásban a következõképpen alakult:
a Protestáns Teológián egy éves tantárgy. Gyógypedagó-
gián (tanszékvezetõ dr. Szamosközi István professzor)
II. félévtõl – fél éves tantárgy.

Úgy tûnt, még egy rövid éves haláltusa – és megszû-
nik az a tantárgy (illetve csupán a Protestáns Teológián
él tovább, ott viszont egyre erõsödik: az oktatáshoz az
intézmény vezetõsége optimális körülményeket bizto-
sít), amelyiknek szükségességét mindenki elismerte, de
érdemben tenni érte, mint láthatták, senki sem tudott. Vagy – minek szépít-
sem a helyzetet? – nem is akart.

Már-már feladtam: minek erõlködni. Szervezett magyar színházért, válto-
zatos, élvezhetõ repertoárért, színészjogokért stb. való küzdelmemben, ha nem
is alul, de mindenképpen egyedül maradtam. Be kell látnom: nem tudok har-
colni. Nincs megfelelõ eszköztáram ilyen küzdelemhez.

Szamosközi István professzor, az Akadémiai Tanács alelnöke, aki figye-
lemmel kísérte tanszékén a beszédtechnika tantárgy sorsát, a 2004/2005-ös
tanév végén közölte: állást biztosít számomra, így taníthatom majd tovább
tantárgyamat a Babeº–Bolyai Tudományegyetemen. Köszönöm a tantárgy
nevében is, amelynek helyzete, úgy tûnik, végre megszilárdul.

Nos, az önálló magyar egyetem megteremtése – újrateremtése – körül
bizonyára kialakulnak és zajlanak majd a viták. És egy jobb, független
magyar egyetem ügyében történõ küzdelemben a beszédtechnika tantárgy
történetének sajátos, keserû humora lesz. Gondolom, bár ebben, egyetért
velem a Sapientia rektora, Szilágy Pál professzor úr és azok a kuratóriumta-
gok, akik annak idején megszüntették az ortoépia-oktatást, azt a magyar tan-
tárgyat, amirõl már volt szerencsém többször is írni.
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A tantárgy kálváriájának közlését néhány lap elodázta. Ezért nem jelen-
hetett meg mindmáig. Az írást vitaindítónak is szántuk. Ha Önök, olvasók,
tanárok, diákok is úgy látják. Ha nem, maradjon egy nem túl vidám doku-
mentum egy olyan tantárgyról, aminek szükségességét senki sem vonta két-
ségbe, de tenni érte?…

* Jelen írásom kapcsán sajnálatos tévedésemre hívta fel a figyelmemet Albert Júlia szín-
mûvésznõ, egykori kolléganõm. Valóban õ már 1992-ben elkezdte a beszédtechnika-
oktatást az újságíró szakon. Végzi ezt a munkát a mai napig, komolyan, szakértelem-
mel, nagy-nagy odaadással. Elnézést kérek tõle figyelmetlenségemért – nem szándéko-
san történt. Örömmel olvasnám, ha leírná saját „oktatástörténetét”. Az a tény viszont
hogy az újságíró szakon beszédtechnika oktatásban részesül 40–50 diák évente – még
nem veszi élét annak a kérdésnek, amit írásomban felvetettem. Állítólag 7000 magyar
diák tanul a Babes–Bolyai Tudományegyetemen. 7000-bõl vonjuk ki az 50-et. Marad
6950 diák, akiknek ilyen jellegû oktatását a Sapientia kellett volna – saját meghirdetett
programja értelmében – biztosítania. De errõl szól – ha vázlatosan is – írásom.
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„A nyelvmûvelés megbélyegzése nem új keletû. Csak napjainkban vala-
hogy az értékválsággal küszködõ, szcientista korszellem minden korábbinál
jobban kedvez neki.”1

A Babeº–Bolyai Tudományegyetem Történelem–Filozófia Karán
1993–94-es tanévtõl indult az egyetemi szintû újságíró képzés. A minõségi
újságírás hiánya tette szükségessé a szak indítását.

Cseke Péter az 1995-ös Újságíró évkönyvben megjelentetett Egyetemes
szintû magyar újságíró képzés Kolozsvárt címû írásában így vall: „a rendszer-
váltás óta ugrásszerû fejlõdésen megy át a sajtótevékenység (ami alatt nyilván
nem csupán az írott sajtó értendõ, hanem a maga sajátos kommunikációs
rendszerét »a fülünk hallatára« és »a szemünk láttára« kiépítõ rádiózás és
tévézés is), amely a továbbiakban – létének veszélyeztetése nélkül – immár
nem tûrhet meg semmiféle amatõrizmust. Vagyis: a sajtó (rádió, televízió) kor-
szerû mûveléséhez már olyan ismeretek szükségesek, amelyek csakis egy jól
átgondolt egyetemi tanrend koncentrikus körökben egymásból építkezõ és
egymásra épülõ diszciplínái, szemináriumai és mûhelygyakorlatai révén sajá-
títhatók el.”2 A mûhelygyakorlat szót én emeltem ki, mintegy jelezve, hogy a
rádiós, tévés, valamint a fotós mûhely mellé, ide illeszkedett be a beszédtech-
nika tanítása. Valóban a 90-es évek elején egyre-másra jelentek meg a tévés,
rádiós stúdiók, ahol a mindenna-
pi gyakorlat hívta fel a figyelmet
a beszédgondokra, hiszen az itt
dolgozó munkatársak elõzetesen
nem részesültek ilyen irányú
szakképzésben. A Magyar Újság-
írók Romániai Egyesülete 1993-
as marosvásárhelyi ülésén leg-
fontosabb programpontjai között
az újságíró szak létrehozását és a
már a létrejött hangzómédiák
szerkesztõségeiben dolgozó kol-
légák továbbképzését tûzte ki
célul. Még ugyanazon év máju-
sában a kolozsvári Protestáns
Teológia épületében egy hétvégi

AL B E R T JÚ L I A

Gondolatok a beszédtechnika- 
oktatásról
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3–4 napos továbbképzõt tartottak, ahova jeles magyarországi elõadókat hívtak
meg. Egyik elõadó utolsó percben betegség miatt visszalépett, így került sor az
én beugrásomra.

Elsõ beszédtechnika elõadásom elmélet és gyakorlat párosítással tévés,
rádiós gondokról szólt, amelyeket a részvevõk naponta tapasztaltak. Olyan
nagy volt az érdeklõdés, hogy másnapra visszahívtak, idõt szorítva újabb
beszédtechnika problémák megbeszélésére. Kérdésekkel halmoztak el, gyakor-
latokat kértek és kaptak. Volt, aki késõbb is megkeresett gondjaival. Tulajdon-

képpen a segíteni akarás vezetett és a saját beszédgondja-
im emléke. Én ugyanis már középiskolás koromban tuda-
tosan készültem színésznõnek. Hadarásomra figyelmeztet-
tek, így logopédushoz kezdtem járni, aki megtanított saját
belsõ ritmusomat fékezni. Nyolcadikos lehettem, amikor
elõször Budapestre utazhattam, ahol könyveket vásárol-
tam. Most is tudom, 27 könyvet vettem: színészéletrajzo-
kat, színdarabokat, verses köteteteket (ekkor ismertem
meg Juhász Ferenc és Ladányi Mihály költészetét). S ami
számomra a legfontosabb volt, hozzájutottam Fischer Sán-
dor A beszéd mûvészete címû munkájához. Azon nyom-
ban el is kezdtem a gyakorlatozást a pontos leírás szerint.
1969-ben felvételiztem a marosvásárhelyi Szentgyörgyi
István Színmûvészeti Fõiskolára, ahol Szabó Csaba zene-

szerzõ irányításával végeztük a Fischer-gyakorlatokat. Úgy emlékszem vissza,
elsõsorban a ritmusgyakorlatok érdekelték, jellemzõ módon, hiszen zenész
volt. 1971-ben fõiskolás társaimmal néhány hetet tölthettünk a budapesti fõis-
kolán. Bekérezkedtem a Fischer Sándor óráira. Ekkor értettem meg igazán a
gyakorlatok lényegét. Ez indította el érdeklõdésemet a beszédhibák javítható-
sága felé. Kezdetben ismerõsök kiskorú gyerekeit tanítottam a helyes hangzó-
ejtésekre, majd felnõttekkel is foglalkoztam, fõleg színire készülõkkel.

Az újságíró szakon második félévtõl kezdtem tantárgyként tanítani a
beszédtechnikát. Második évtõl kezdõ és haladó csoportokat alakíthattam ki,
hiszen egy félév nem elégséges a tantárgy megismerésére és a hibák javításá-
ra. Így alkalmam nyílt rádiós, tévés helyzetgyakorlatokat is végeztetni a hala-
dókkal. Riportkészítést, kerekasztal-beszélgetéseket, interjúkészítést, hírköz-
lést, mûsorvezetéseket rögtönöztünk.

Sajnos késõbb visszazsugorították a tantárgyat féléves anyaggá. Így taní-
tom ma is a kommunikációs és újságíró szakos diákoknak. Próbálom úgy meg-
fogalmazni elméleti kérdéseimet, elõadásaimat, hogy átlátható legyen a gya-
korlatok azonnali hatása. Szeretnék hozzájárulni – tanítványaimon keresztül
– a beszédtechnikával szembeni szemléletváltáshoz. Az emberek ma is – még
az értelmiségiek is – vagy észre sem veszik vagy megmosolyogják, vagy vállu-
kat vonogatva mondják a hibásan beszélõre: „hát, nem egy showman”.

Úttörõ munka, magányos úttörés? Nem. Tudok arról, hogy a váradi újság-
író szakosok (Sulyok István, majd Partium Egyetem), valamint a kolozsvári és
marosvásárhelyi színisek is tanulnak beszédtechnikát. (1996-tól a kolozsvári
színiseknek én is tanítok beszédtechnikát). Jancsó Miklós is 1996-tól kezdte a
tantárgy tanítását teológusoknak, majd jövendõbeli magyartanároknak.
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Folyamatosan foglalkoztat, hogy mennyire fontos lenne középiskolás
kortól tanítani a szép beszédet, a hibák javítását, sõt a szabadon beszélést, a
retorikát és a hangos olvasás technikáját is. Égetõ gondok ezek, hiszen ren-
geteg a helytelenül beszélõ, a magát kifejezni nem tudó gyermek. Voltak még
különbözõ próbálkozásaim: Gergelyné Tõkés Erzsébet hetedikesekhez hívott
osztályfõnöki órára, Páll Gyöngyvér tanárnõ a fõiskolások (történészek, köz-
gazdászok, filozófusok) pedagógia óráira hívott beszédtechnikát tanítani.
Továbbképzõ tanfolyamokon is intenzív kurzust tarthattam Aradon, Nagyvá-
radon, Csíkszeredában, Kolozsváron, hol rádiósoknak, hol közgazdászoknak.

Az elmúlt közel 15 év alatt sok-sok tanítványomtól kaptam pozitív vissza-
jelzéseket a tantárggyal kapcsolatban, sõt egyesek jelezték, hogy szívesen
visszajönnének az óráimra. Ez nagyszerû! A negatívumok nem számítanak,
úgy érzem, mindig elölrõl kell kezdeni, kamatoztatni a tapasztalatokat és azo-
kat a pszichológiai ismereteket, amelyekben az utóbbi idõben elmélyültem.

A verbális és nonverbális kommunikáció pszichikai vetületei

Az emberi beszéd olyan fizikai folyamatok eredményeként jön létre,
melyek megmagyarázhatók, tanulmányozhatók. A beszédtechnika más tudo-
mányágak segítségével – anatómia, lélektan, szociológia, szociálantropológia,
szociálpszichológia, pszicho-lingvisztika, irodalomtudomány, nyelvtudomány
stb. feltárja a beszéd kóros elváltozásait, és pontos mozdulat beállításával,
begyakorlásával javítási lehetõséget teremt. Minden megszólalás pszichikai
indíttatású, ezért a lelki problémák kiváltotta testi görcsösségek, pótcselekvé-
sek, beszédbeli torzulások mind-mind feltárhatók a verbális és nonverbális
kommunikáción keresztül. A pszicho-lingvisztikai elemeknek épp úgy, mint 
a testbeszédnek, hamarabb hiszünk, mint a szóbeli tartalomnak. A hangsúly, a
hanglejtés, a hangerõ, a hang színe, magassága, valamint az a mód, ahogy 
a szavakat kiejtjük sokat elárul egyéniségünkrõl vagy modorosságunkról. A
laza, természetes, oldott megszólaló megnyitja, a gátlásos, görcsös pedig eltá-
volítja, bezárkózásra készteti kommunikációs partnerét. A gátlásos viselkedés
egyre gyakoribb kortünet. Bár Darwin 1890-ben már ezt írta: „A félénkség lát-
hatóan a társak jó vagy rossz véleményére való érzékenységtõl függ... már a
másik megszólításának puszta ténye is elég arra, hogy felébredjen bennünk az
öntudat... szinte mindenki nagyon ideges, ha elõször kell a nyilvánossághoz
szólnia, és a legtöbb embernél ez így is marad egész életében.”3

P. G. Zimbardo vizsgálatai4 szerint a felnõtt amerikaiak 40%-a félénknek
tartja magát, a japánok 60%-a, az izraeliek 30%-a. Ha Erdélyben elkészülne
egy hasonló felmérés, félõ, hogy negatív rekord százalékot érnénk el a kisebb-
ségi lét ökölbeszoruló elhallgatásainak és a kommunizmus terror éveinek
következményeként. Az is lehet, hogy sokkal régebbre nyúlnak vissza gör-
csösségeink gyökerei, melyek gyakran beszédben is megjelennek.

Zimbardo szerint az emberek kellemetlen tünetként élik meg a félénk-
séget. Nagyon ritkán, nõknél szeretetre méltónak, idegenekkel, fõnökkel,
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magasabb rangú személyekkel szemben pedig elvárható, elfogadható köve-
telménynek is tarthatjuk.

A szociálpszichológia vizsgálja, hogy miként oldják meg az emberek az
együttélés bonyolult feladatát, és feltárja azt a burkolt tudást, amellyel mind-
annyian rendelkezünk. Teszi ezt a rendszeres megfigyelés, az interjúk, a kér-
dõívek, a terepvizsgálatok, sõt a laboratóriumi kísérleteken keresztül.

A beszédbeli és nonverbális eszközökben egyaránt jelentkezõ görcsössé-
gek személyiségjegyekként tanulmányozhatók. Freud szerint önképünk
három részbõl áll. Az „id”, az örökölt, belénk nevelt, belénk táplált vélemé-

nyek színtere, ahova az örökölt biológiai ösztönök és a
késõbb szerzett hajtóerõk is tartoznak. Ezek konstruktí-
vak vagy destruktívak lehetnek. A második a „szuper-
ego”: a parancsok, tilalmak, a tabuk, valamint a társadal-
mi morál pszichikai vetülete, köznapi néven lelkiisme-
ret. A két rész közt közvetítõként pedig az „ego” áll, hogy
amit az id követel, a szuperego letilt, azon gondolkodjék
és mérlegeljen. Ha ösztöneink vezetnek, akkor az id
részünk nagyon erõs, ha a belénk nevelt parancsok, tilal-
mak szerint élünk és döntünk, akkor a szuperegónk
vezet, ha pedig mérlegelünk, gondolkodunk, az egónk
kiérdemli a homo sapiens nevet. Hibáinkért felelõsek
lehetünk, a változtatás csak rajtunk múlik.

Az emberek nem születnek gátlásosnak, szégyellõsnek, görcsösnek. Eze-
ket gyermekkorunkban nevelik belénk, vagy magunk sajátítjuk el olyan
mélyen, hogy életünk folyamán soha nem szabadulunk meg tõlük. Pedig
lehet, hogy egyetlen változtatás gondolkodásmódunkon máris sikeressé
(Winner-ré) tehetne bennünket. (A Winner–Loser tesztekre utalok, melyeket
Eric Berne és Maslow állított össze).5

Ha bizonytalanságainkra, védekezéseinkre, sõt kudarcainkra sem úgy
tekintenénk, mint végérvényes vereségre, hanem mint egy olyan lehetõség-
re, amelybõl sokat lehet tanulni, akkor önbizalomra tehetnénk szert.

Beszédünk egyértelmûen tükrözi pozitív, illetve negatív beállítottságunkat.
Általában mindenki úgy beszél, ahogy élete elsõ három évében hallotta,

látta, tanulta.
Persze adódhatnak olyan problémák, amelyek valamelyik beszédszerv

mûködését akadályozzák vagy az összehangoló mechanizmusban kóros elvál-
tozást okozhatnak. Ezek a ritka tünetek orvosi beavatkozást igényelnek. Van-
nak köztük olyanok, amelyek könnyû mûtéttel megoldhatók, például, ha vala-
kinek lenõtt a nyelvféke, apró vágással „felvágják” a nyelvét. Vannak olyan
hibák, mint például a beszéd folyamatában jelentkezõ dadogás, amelyek csak
logopédus és pszichológus együttes munkájával korrigálhatóak. 
A leggyakoribb beszédhibák: a nem megfelelõ artikuláció, az állkapocs gör-
csös szorítása, a mellrezonancia hiánya – mind beszédgyakorlatokkal javítha-
tóak. Ezekkel nem születünk, hanem a társas érintkezés folytán alakulnak ki.

A csecsemõ és az anya elõbb testbeszéddel kommunikál. Az anya arc-
rezdüléseire, mosolyára, a belõle áradó örömre, nyugalomra vagy éppen
feszültségre, ingerültségre úgy reagál a csecsemõ, mintha ezek az érzések az
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övéi lennének. Mielõtt a szavak dallama felfogható, megfigyelhetõ egysége-
ket alkotna számára, mielõtt az elsõ hangadási kísérletek megtörténnek, ez a
jelrendszer jelenti a kapcsolatot az édesanyával. A szopás nemcsak a tökéle-
tes táplálékot biztosítja, hanem az anya közelségét, melegségét, szívdobogá-
sának érzékelését is. Azok a gyermekek, akik ezt a harmóniát megkapják,
hároméves korukra általában már nem igénylik a cumi vagy ujjszopás pót-
cselekvését. Ha ez a testközelség hiányzik, olyan sérülést szenved a gyermek,
amely végigkíséri élete folyamán. Az árvaházi gyermek önmagát ringatja
(sokszor még felnõtt korban is), amivel kisagyát ingerli, de tulajdonképpen
ezt az anya-gyermek biztonságérzetet próbálja pótolni. A családban növeke-
dõ csecsemõ ujjszopásával szintén a belsõ védettség-érzetet akarja kialakíta-
ni és az egyedüllét miatti szorongását levezetni. Ha az ujjszopás hároméves
kor után is megmarad, szinte bizonyos, hogy hangzóejtést, -torzulást eredmé-
nyez. Sok felnõttnél láthatóak az elõreugró elsõ fogak és a fogsor között meg-
figyelhetõ a magas nyelvállás, amit az ujjszopás okoz. Ilyenkor már megszó-
lalás elõtt tudhatjuk, hogy s-sz torzulást fogunk tapasztalni. A pöszeségen túl
az anya-csecsemõ harmónia az elsõ érzelmi kötõdés, melynek biztonságában
megtanulja a gyermek a késõbbi társkapcsolat alapmintáját. A közvetlen kör-
nyezettõl nemcsak a hangzók ejtését tanulja a gyermek, hanem a megneve-
zést is, mellyel a hangalakot egy jelentéshez kapcsolja, majd a szavak sor-
rendjével, hangsorával értelmet ad beszédének. Egy három éves gyermek
szókincse a hétköznapi szükségleteihez már elegendõ. Az alakuló „én” a
gyermeknél tagadásból származik. Kizárja azt, ami nem „én”. Dackorszaknak
hívjuk ezt a periódust az ekkor megjelenõ ellenszegülések miatt.

„A gyermek emberré nevelése társas meghatározottságú folyamatában
(felnõtté válásának idõszakában) megtanul: szeretni, örülni, ragaszkodni,
agyába vési családja, szülei, személyes környezete viselkedési mintáit.”6

E minták beépülnek a személyiségbe, az elsõ három év alatt elsajátított
parancsokkal, tilalmakkal együtt, és olyan mélyen megmaradnak, hogy
ehhez igazítja késõbb is döntéseit, ítéleteit. Még a létorientált – vagy a
tettorientált beállítódás is attól függ, hogy milyen simogatásban, milyen
dicséretben volt részünk. Wera F. Birkenbihl szerint a tettorientált ember
számára fontos a tettének, munkájának dicsérete. A létorientált ember szá-
mára nem sokat jelent a munka dicsérete, elvárja, hogy önmagáért szeres-
sék, értékeljék. (Wera F. Birkenbihl: Kommunikációs gyakorlatok, Trivium
Kiadó, Bp. 2000) Nehéz szülõként, fõleg anyaként teljesítményért szeretni
gyermeket, de annál hasznosabb, mert a társadalomba való beilleszkedését
segítjük vele. Ellenkezõ esetben gyakran beilleszkedési, alkalmazkodási
gondjai lesznek. Ezek szintén görcsösségekhez vezethetnek, amelyek
beszédhibákban nyilvánulhatnak meg. A mikromilliõ – Bagdy Emõke sze-
rint – a családi, munkahelyi, baráti, szórakozási kapcsolatok színtere, ahol
a legtöbb hatás éri az embert.

Nyilván örökletes tulajdonságok is megmutatkoznak minden ember sze-
mélyiségében, de „Amit megtehet az öröklés, azt megteheti a környezet is!”
A beilleszkedési folyamat, a megfelelni akarás már óvodás korban elkezdõ-
dik, a látott, tapasztalt viselkedési minták éppúgy beépülnek személyisé-
günkbe, mint a saját viselkedésünkre kapott visszajelzések.
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Az egyén és társak között a kommunikáció elsõdleges eszköze a beszéd.
A felgyorsult, elidegenedõ társadalmunkban a beszéd elsekélyesedése egyre
aggasztóbb méreteket ölt. Az emberek közti meghitt beszélgetések helyét
átveszik a számítógépen keresztül történõ üzenetváltások. A gyermekek szó-
kincse minimálisra csökken, ami befolyásolja önkifejezésüket, tanulási, fele-
lési esélyeiket. Az ókori görögök a testedzést, az ismeretek elsajátítását, a
beszélés megtanulását, valamint a szónoklattant egyformán fontosnak tartot-
ták. Az iskolába lépés pillanatában phonaszkoszok tanították szépen beszél-
ni, rhétorok szónokolni a gyermeket. Ma számon kérik a tanulótól, hogy
miért nem tudja választékosan kifejezni magát. Tanítják ezt neki? Egyetemis-
ták nem tudnak felolvasni úgy, hogy egyben értelmezzék is a szöveget. Tanít-
ják õket erre? Szégyellõsek a gyermekek az óvodában, görcsösek az iskolá-
ban. A passzív tudásukat nem képesek aktívvá alakítani, mert nincsenek
saját szavaik, nem képesek lazán gondolkodni és beszélni szimultán, szink-
ron módon. A kamaszkor érzékeny periódusa a hangtorzulások korszakát
nyitja meg. Minden kisgyermek csengõ, elõl szóló hangon beszél. Ez torzul
felnõtt korban recsegõ gégehanggá vagy préselt, kellemetlen torokhanggá
vagy – legtöbbször kislányoknál – alig hallható, halk fejhanggá. A csecsemõ
és a kisgyermek helyesen lélegzik. Ez is többnyire kamaszkorban változik –
a rossz tartás miatt – kapkodó, tüdõcsúcsba vett, támasz nélküli, légszomjas
légzéssé. Érzékeny testi-lelki változások kora ez, amikor a hirtelen és arány-
talan növekedés miatt teste idegennek tûnik, érzései váratlan erõvel rohan-
ják meg. Felfedezi a másik nemet, s önmagára is ekkor kezd figyelni: ki õ
tulajdonképpen, miért született a világra, milyen az õt körülvevõ világ?
Milyen a társadalom, melybe beleszületett, s amely intézményein keresztül
egyre több elvárást áraszt feléje? Kinek van türelme meghallgatni õt? Ha a
kisgyermek kora óta nem szokta meg, hogy elmondhat mindent, családi kör-
nyezetben nem ezt látta, hallotta, akkor erre kamaszkorban már képtelen. A
gyermek kipróbálja a felnõttektõl ellesett magatartásformákat, eltanult sze-
repviselkedésként a személyiségébe építi. Freud szerint nagyon hasznos a
próbacselekvés. Felszabadító hatása van. Erre jók a helyzetgyakorlatok. Kor-
osztálytól függetlenül fantáziafejlesztõk és gátlásoldók.

A társadalom zöme által kevésbé fontosnak ítélt helyes beszédnek, tel-
jes értékû kommunikációnak nagyon is fontos jelentõsége van az egyéniség
fejlõdésében és közösségi integrációjában.

1 Balázs Géza: A fenntartható anyanyelvrõl. In: Magyar tanítás X. Budapest, 26. l.
2 Cseke Péter: Egyetemes szintû magyar újságíró képzés Kolozsvárt. In: Újságíró

évkönyv. MÚRE, Kolozsvár, 1995. 11. l. 
3 Charles Darwin: Az ember és állat érzelmeinek kifejezése. Gondolat, Budapest, 1963.

330–332. l.
4 P. G. Zimbardo: Shyness and the stresses of the human connection. In: Ioseph P.

Forgas: A társas érintkezés pszichológiája. KAIROSZ, 1985. 21. l.
5 A. Maslow: A személyes siker. Verlag Norman Rentrop, München, 1984.
6 Bagdy Emõke: Családi szocializáció és személyiségzavarok, Nemzeti Tankönyvkiadó,

Bp. 1995.
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A közvélekedéssel ellentétben az oxfordi egyetem nem létezik. Ez az
elsõ tapasztalat, amit Oxfordban begyûjtök. Illetve természetesen létezik
mint intézmény, de nem mint épület, ami alaposan összezavar, mert a kettõ
magyarul mégiscsak összefügg. Tudhatnám, persze, az ösztöndíj-értesítés is
feltételes módban érkezett: örömmel értesítem, hogy az egyetem elfogadta a
pályázatát, amennyiben egy kollégium befogadja, pending, ’vmit feltételezve,
vmitõl függõen’. Késõbb megérkezik a kollégiumi levél is, én ezt itthon még
szállásajánlatként értelmezem, rosszul.

Az oxfordi kollégiumok látványos
épületek, van belõlük minden mûvészet-
történet- és útikönyvben, négyzetes belsõ
udvarok, manikûrözött angol gyep, árká-
dok, tornyok, kápolnák, grandiózus hallok,
tornyok, zászlók, címerpajzsok… A való-
ságban ez mind mellékes, a kollégiumok
egyáltalán nem épületek, inkább intézmé-
nyek. Oktatási intézmények is, persze, de
nem pontosan, társaságok talán. Megné-
zem a szótárban, dine in hall, azt jelenti,
’közös étkezõben ebédel [az egyetemista]’.
Pedig egyáltalán nem ezt jelenti, hanem a
társaságban való vacsorázást mint rítust. A
latin asztali áldást – grace: ’asztali
ima/áldás’, a szótári jelentés megint nem
írja le, de nem találok jobbat – szóval a
latin asztali áldást régen nem érti minden-
ki, de azért komolyan veszik, mert a kollé-
giumi identitás része.

A diákok egyetemista identitását a
kollégiumi tagság adja. Az egyetem tagjává
csak kollégiumi felvétel révén lehet válni, a kollégiumok iránti lojalitás ennél
fogva nagyon erõs. University of Oxford feliratú trikót, felsõt, sapkát viselõ járó-
kelõ garantáltan turista, az oxfordi diák kollégiumi kapucnis felsõben jár. Torna-
cipõvel télen-nyáron. Egy oxfordi tanévet egy pár farmerrel és tornacipõvel,
valamint néhány rend elegáns ruhával lehet túlvészelni, az itthoni ruhatáram
ennek persze egyáltalán nem felel meg, be kell vásárolni. Ez nem könnyû, csak
a legszükségesebbnek ítélt üzleteket engedik be a városba, néhány nagyobb lán-
cot, vissza is élnek a helyzettel. Viszont cserében teljes a nyugalom.

VI N C Z E HA N N A OR S O LYA

Oxford, kötött számú leütésben
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A zajszint minden tekintetben nagyon alacsony. Nem bombáznak kéret-
len információkkal, nincsenek kültéri reklámok, egy-egy koncertplakát is alig
(noha koncertbõl van bõven, minden mûfajban.) Kéretlen leveleket sem
kapok, napok telnek el, hogy üres az egyetemi postaládám – ez részben nagy-
szerû, mintha tisztuló kúrán lennék. Másrészt egy ideig elég nehezemre esik
megtudni, mi is történik (és fõleg: hol, ha az egyetem nincs is), miközben úgy
tudom, hogy mégiscsak Oxfordban volnánk. Kapcsolatokra kell szert tenni,
errõl szól az angol felsõoktatás. És úgy van kitalálva, hogy muszáj is.

Az oktatás hagyományos diszciplínák köré szervezõdik, médiaoktatás
nincs. Oxfordban legalábbis nincs, más angol egyetemeken persze mûköd-
nek újságíró-iskolák. Az újságírás mint szakma mûvelése azonban itt sem

kötött képesítéshez, egy megbízható diploma elegendõ
kiindulópont. Ez persze nemcsak a sajtóval van így, az
Oxfordban tevékenykedõ munkaerõ-közvetítõk szerint
szinte bárkibõl lehet bármi (de elsõsorban pénzügyi
szakember). A vonatkozó statisztikákat nem ismerem, de
saját kollégiumomból a mûanyagok történetével foglalko-

zó kémikus rendõrnek jelentkezett, egy orvosi technológiákkal foglalkozó
mérnök, D.Phil. fokozattal pedig egy pénzügyi befektetési tanácsadó cégnél
készült dolgozni.

Médiakutatással azonban Oxfordban is foglalkoznak, az idéntõl intéz-
ményesen a Reuters Institute for the Study of Journalism keretében. Az angol
átlagnál nem sokkal magasabb tandíjak mellett a kollégiumok magánvagyo-
nukból tartják fenn magukat, ideértve középkori eredetû földbirtokokat is. És
mivel az egyetem kollégiumokból áll, nem kollégiumi intézményt nem
könnyû az egyetem keretében létrehozni. Amint a neve is mutatja, az újság-
írás tanulmányozásával foglalkozó intézet a Reuters Alapítvány finanszírozá-
sával jöhetett létre – de itt kutatni is csak kollégiumi felvétel után lehet majd.

Újságíróképzés azonban itt nem fog folyni, az intézet a média világpoli-
tikai szerepével, és kifejezetten a tájékoztatás problémáival készül foglalkoz-
ni. Maga az intézet a politikatudományok és nemzetközi kapcsolatok tanszék
keretében mûködik, ami természetesen meghatározza majd helyét nemcsak
az egyetem intézményi életében, hanem a különbözõ diszciplínák diszkurzív
terében is. (A másik hasonló intézmény, amely hovatartozásával ki fogja jelöl-
ni a médiatudományok helyét, Oxfordban legalábbis, a Said Business School
kötelékében készülõ média- és kommunikációs menedzsment-központ lesz).

Az angol sajtóban az intézet létrehozását úgy értékelték, a médiatudo-
mány bevette a hagyományos angol egyetem falait is. De azért ne ragadtas-
suk el magunkat, az elsõ sajtónyilatkozatok nemcsak az újságírók és a tudó-
sok közötti hagyományos bizalmatlanság felszámolásának szükségességérõl
szólnak, hanem arról is, hogy az intézetben kutatás, elemzés, értékelés folyik
majd. A tudomány és a szakma közötti szakadék áthidalásának problémáját
elsõ körben mindenesetre elegánsan megoldják, egy számottevõ publiciszti-
kai tevékenységgel rendelkezõ politológust neveznek ki elsõ igazgatónak.
Noha az igazgatónõ indiai, hasonló profilú embert Angliában sem nehéz
találni, számos jelentõs tudósuk van, aki egyben kiváló publicista is. Itt nem
muszáj rögtön a szintén oxfordi Timothy Garton Ash-re gondolni; az angol
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sajtó nagyszerû természettudományos ismeretterjesztõ cikkeit is gyakran
írják kiváló tudósok.

Bár Oxbridge-ben nincs újságíróképzés, ez nem azt jelenti, hogy az írott
sajtóban vagy a televízióban, rádióban, a szerkesztõk, riporterek, producerek
között ne lennének felülreprezentáltak az itt végzettek. És bár szakirányú
végzettség nem szükséges hozzá, az sem egészen pontos, hogy Angliában
bárkibõl lehet újságíró. Egy idén júniusi felmérés szerint1 a vezetõ újságírók
több mint fele magániskolába és Oxfordba vagy Cambridge-be járt.

Több fõszerkesztõ szerint ráadásul a jövõben a szakma még inkább a
kiváltságosok területévé fog válni,
hasonlóan a jogászokéhoz vagy a
politikusokéhoz. Számít ez? Peter
Cole-t, a sheffieldi egyetem újság-
írás tanszékének vezetõjét a The
Guardian idézte: „Ha a társadalom
egy bizonyos, fehér, középosztály-
beli, magániskolát végzett része
[dominálja a szakmát], az azt a
veszélyt rejti magában, hogy ebbõl
a nézõpontból látják a társadalmat.
Talán ezért találkozunk manapság
olyan gyakran a médiaosztályok
kifejezéssel. Talán ezért annyira
nagyváros-centrikusak az országos napilapjaink, ezért jelentenek mindig nagy
témát az ingatlanárak és ezért ismertetik inkább a drága londoni vendéglõket.”2

Az okokat több irányban keresték. A kapcsolatok a meglehetõsen
meritokrataként érzékelt angol médiában is fontosak, és a kiváltságosak
magánintézményeinek egyik fõ funkciója a kapcsolathálók kialakítása – és
persze újratermelése. Az is tény, hogy a magániskolák végzettjeinek teljesít-
ménye többnyire jobb, így egy meritokrata rendszerben is elõnyben vannak.
Az eredményeket publikáló The Times Higher Education Supplement cikke
szerint azonban3 még fontosabb, hogy a szakmában egyre nagyobb a szabad-
úszók aránya, különösen a pályakezdõk körében. Ami pedig ennél a különben
is rosszul keresõ rétegnél olyan egzisztenciális bizonytalanságot jelent, ame-
lyet hosszabb távon csak azok képesek kezelni, akik megfelelõ anyagi háttér-
rel rendelkeznek, és képesek túlélni az amúgy is méregdrága Londonban.

Egyszóval Oxford és a világ bonyolult módokon függenek össze, noha
magában Oxfordban ebbõl nem sokat látni. Mintha semmi köze nem lenne
semmihez. A szerkesztõ képeket kért, nézegetem õket. Alapvetõen épületek-
rõl és parkokról vannak képeim, meg utólag gyártott narratíváim. Meg apró-
ságokról: fûre lépni nem tilos, csak baromság, a kollégiumi könyvtár pedig
folyamatosan nyitva van, adnak hozzá kulcsot. Ezeket szoktam mesélni.

1 A teljes beszámoló a www.suttontrust.com oldalon olvasható.
2 idézi Lee Elliot Major: Too Posh to Publish, The Guardian, 2006. június 19. 
3 Lee Elliot Major: The Decidedly Narrow World of Britain’s Broadsheets, The Times

Higher Education Supplement 2006. június 16.
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Új fotóslappal bõvül a magyarországi sajtópiac. Ez önmagában nem
lenne nagy hír, hiszen gyakran jelennek meg (és tûnnek el) új sajtótermékek,
azonban a Fotós Szemre érdemes odafigyelni.
Nem szaklapot tartunk a kezünkben. A 2006
októberében piacra dobott próbaszám alcíme 
A hónap képei. A lap struktúráját tekintve egy-
értelmû a hírmagazin jelleg, ahogyan a Fotós
Szem megálmodója és fõszerkesztõje, Vincze
Mátyás a bemutatkozó írásában fogalmaz, a
sokoldalú hírmagazin struktúráját követi, azon-
ban a képekre fekteti a hangsúlyt. KÉPEKBEN
számol be egy hónap történéseirõl, fontosabb
eseményeirõl, az MTI-hez naponta érkezõ és
fel nem használt felvételek kapnak helyet elsõ-
sorban a lapban, kiegészítve az MTI archívu-
mában található értékes felvételekkel. Ezáltal a
Fotós Szemnek sikerül a sajtófotót kiemelni a
statiszta szerepébõl, a felvételek nem újságcik-
kek kiegészítõjeként, hanem önálló sajtómûfaj-
ként jelennek meg.

Az októberi próbaszám magyarországi eseményekkel kezd, Cser Dániel
felvétele az augusztus elsejei felhõszakadás után készült, két kép (Beliczay
László és Józsa Bernadett) a Szent István-napi eseményekrõl számol be. 
A belföldet a világesemények követik – izraeli lövegek támadása a Hezbollah
síita szervezet libanoni állásai ellen (Atef Safadi), ciprusi menekülõ család
(Hussein Malla), rakétatámadásban meghalt hozzátartozóit sirató észak-izra-
eli nõ (Jacob Silberberg), megdöbbentõ kiegészítésként az izraeli légitámadás
egyik lányáldozatának képével (Kevin Frayer). A sportvilág (a vízbõl felbuk-
kanó Gyurta Dániel úszó, holland mûúszók gyakorlatának egy pillanata) a
sztárok élete után (Iggy Pop a Sziget fesztiválon, Robbie Williams a Puskás
Ferenc Stadionban, járókelõk a meztelen, terhes Britney Spears plakátja
elõtt) a természet és a technika következik. A rovatcímek egyszerûek és rövi-
dek: Itthon, Világ, Sport stb. Az archív felvételek két rovatban kapnak helyet
(azaz Archívum, Tegnap cím alatt), például az októberi próbaszám Krencsey
Marianne színésznõrõl mutat be két, 1954-ben és 2006-ban készült felvételt.
A lap pillanatképekkel zár, olyan képekkel, „amelyekben az elkapott pillanat
játssza a fõszerepet”. Szokatlan felvételek, amire egy napisajtóban, a terjedel-

MÁ T É ER Z S É B E T

Fotós Szem: ahol önmagáért 
beszél a sajtófotó
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mes hírszöveg mellett talán nem is szentelnénk annyi figyelmet, amennyit
ezek az átütõ erejû, igényes, és nem utolsó sorban profi felvételek érdemel-
nének

A magazin színvonalát emeli, hogy olyan fotósokat sorakoztat fel, mint
a nemzetközi sikernek örvendõ Ariana Cubillos sajtófotós, vagy a Fuji Africa
Press Awards 2005 Év sajtófotósa, Kim Ludbrook, akinek a magazinban
bemutatott felvétele a díjazott képsorozat egy darabja, és még folytathatnám:
György Kata, Gárdi Balázs, Révész Tamás, vagy a skót Év sajtófotósa díjas
David Cheskin.

Sajtóképek, fotóesszék: röviden ez lenne a nagyon igényes és színvona-
las Fotós Szem magazin. Kérdés, hogy sikerül-e a piacon maradni, készült-e
elõzetes felmérés az igényre, lesz-e, van-e közönsége? Értékét emeli az a lehe-
tõség, amit a szerkesztõk kívánnak biztosítani a fiatal, kezdõ fotósoknak a
bemutatkozásra, a terv szerint a profik felvételei mellett majd helyet kapnak
az amatõrök is.

Fõszerkesztõ: Vincze Mátyás
Fõszerkesztõ-helyettes: Jászai Mátyás
Kiadja a Magyar Távirati Rt.
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Az Eristikon címû filozófiai diákfolyóirat a Merj gondolkodni! felhívás men-
tén kelt életre, olyan térként, melynek koordináta-rendszerében a gondolkodás
cselekvõ aktussá válik. A folyóirat kötetlen mûhelyként bontakozik ki az olva-
só elõtt; szó szerint kibontakozik, hiszen a virtuális „terekre” osztott internetes
lap anyagai folyamatosan épülnek ki és publikálódnak. A kezdeményezés gon-
dolata a BBTE Fi-
lozófia Tanszékének
2005 tavaszán indu-
ló önképzõkörében
született meg. Az egy
évvel késõbb létreho-
zott elektronikus lap
hasábjaira a körben
megvitatott dolgoza-
tok kerülnek, abból
az elgondolásból ki-
indulva, hogy a szó-
beli nyilvánossághoz
szervesen hozzá kell
tartozzék az érvelõ
írásbeli kutatás is.

A nyilvános és közös gondolkodás ily módon kialakított szabad terében
a szerzõk egy-egy tematikus kérdezésre vállalkoznak, egy-egy filozófiai prob-
lémát vetnek fel, amelyre interaktív módon fogalmazódhatnak meg a lehet-
séges válaszok. Az Eristikon nyitott szellemébõl ered a témaválasztás szabad-
sága; a rákérdezés objektumai nem követik szükségszerûen a tematikai
kötöttség vagy a folytonosság elvét, hanem a kör résztvevõinek személyes
érdeklõdése nyomán fejlõdnek ki. Ennek következtében a lap fõ rovatában
található cikkek filozófiai vetületei a legváltozatosabb tematikai skálát pász-
tázzák végig: a megismerés, értelmezés és igazság problematikájától kezdve
az egyén, szabadság és posztmodern kérdésein keresztül az eredendõ bûn,
temporalitás és halál kérdéséig.

A folyóirat Kitekintõ rovatát az interdiszciplináris gondolkodás jellemzi,
amely különbözõ tudományágak felé nyit ablakot. A történelemkutatás és jog-

GYŐR F F Y GÁ B O R

Eristikon – a kérdező vitatko-
zás és vitatkozó kérdezés tere
http://hiphi.ubbcluj.ro/eristikon/
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gyakorlat kérdései ugyanúgy fellelhetõk itt, mint irodalmi és mûvészeti alkotá-
sok filozófiai szempontú elemzése. Claude Monet festményei ugyanúgy a kér-
désfeltevés és válaszadás tárgyai, mint Juhász Gyula és Ady Endre költeményei.

Valóban értjük-e azt, amit egyébként már tudunk? – fogalmazódik meg a
kérdés az Eristikon programcikkében. A válasz lehetséges árnyalataira éppen
a lap hasábjain közölt cikkek világíthatnak rá, a tematikus gondolkodás
folyamatán keresztül.
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Bernáth László: În apãrarea realitãþii virtuale
Bernáth László, cunoscutul ºi reputatul jurnalist ºi profesor universitar

din Budapesta, pledeazã în articolul sãu în favoarea reabilitãrii noþiunii de
virtualitate. Autorul polemizeazã în acest fel cu Szabó Géza, al cãrui articol
(Etica ºi lumea vizualã) a apãrut în primul numãr al revistei. Considerând cã
aºa-numita „teroare digitalã” nu existã, Bernáth afirmã cã în acelaºi timp cu
creºterea efectului lumii digitalizate, aceasta trebuie sã utilizeze un numãr din
ce în ce mai mare de imagini autentificatoare în comparaþie cu textul scris. Dar
lumea vizualã a apãrut abia cu un secol în urmã, se poate deci presupune,
dupã modelul rezervelor manifestate de mintea adulã faþã de autenticitatea
galaxiei lui Gutenberg, cã noutatea semnelor vizuale se va eroda în mod
asemãnãtor, ºi astfel tot mai mulþi se vor îndoi de realitatea virtualã, aºa se
îndoiesc ºi de autenticitatea textului tipãrit. Virtualitatea nu poate fi folositã ca
sinonim al falsului, fraudei ºi manipulãrii – conchide autorul.

Borbély Tamás: Presa maghiarã din România este limitatã chiar de
maghiarii din România

Rubrica Focus a revistei noastre realizeazã o investigaþie în rândul
ziariºtilor maghiari din România: întrebãrile se referã la problemele
existenþiale cu care aceºtia se confruntã ºi la provocãrile profesionale pe care
le întâlnesc. Am ales reporteri ºi redactori care publicã zilnic în ziarele
maghiare regionale ºi judeþene. Nu i-am uitat nici pe colegii din presa
audiovizualã, însã numãrul acestora este mai mic, deoarece pe piaþa media
din Transilvania sunt incomparabil mai multe redacþii ale presei scrise decât
ateliere radio ºi de televiziune. Am formulat urmãtoarele întrebãri: dacã sunt
mulþumiþi cu salariul actual, dacã acesta este proporþional cu efortul depus
ºi realizãrile obþinute? De câte ori s-au gândit pânã acum sã îºi pãrãseascã
slujba din cauza condiþiilor de muncã precare? De ce meritã sã lucreze în
mass-media maghiarã din România pentru salariile medii care se oferã? Îºi
pot închipui cã se vor pensiona de la locul de muncã actual? La urma urmei,
de ce meritã sã fii jurnalist maghiar în România?

Botházi Mária – Jurnalismul participativ – extinderea sau amurgul
jurnalismului

Care este, care va fi efectul internetului asupra presei scrise, asupra
viitorului acestuia, oare în ce direcþie va împinge noul mediu rolul
jurnalismului tradiþional? Articolul încearcã sã gãseascã rãspunsuri la aceste

Rezumate – Abstracts

69



întrebãri prin investigarea unei noþiuni mai puþin cunoscute, jurnalismul
participativ. Cititorii laolaltã cunosc mai multe lucruri decât profesioniºtii
jurnalismului – considerã cei care sprijinã nou formã a jurnalismului, deci
implicarea acestora ar putea constitui o soluþie pentru eliminarea greºelilor
presei tradiþionale (relatãri tendenþioase, unilaterale, dirijate). Dar cum poate
fi oare conciliat acest jurnalism cu unele caracteristici esenþiale ale presei, ca
de exemplu autenticitatea, credibilitatea, profesionalismul sau calitatea? Ce
pot face ziarele tradiþionale pentru a supravieþui tranziþiei dintre epoca
monologului ºi cea a dialogului? Oare trebuie într-adevãr sã facã ceva?

Buzogány Klára: O lume nebunã – estetica coºmarului în filmele lui
David Lynch

Articolul analizeazã creaþiile lui David Lynch, care se aflã la limita
dintre filmul de masã ºi cel cu valoare artisticã. Filmele sale sunt cunoscute
pe tot globul, cauzând în acelaºi timp indignare ºi entuziasm. Cuvântul
cheie al analizei este visul, care apare sub cele mai variate forme în creaþiile
lui David Lynch: personajele îºi povestesc visele/coºmarurile, ei înºiºi trãind
un vis în cursul acþiunii; datoritã limbajului vizual ºi structurii fragmentate,
filmele sunt ºi ele asemeni unui vis.

Jakab-Benke Nándor: Sub un nor, între scenã ºi film
„Dacã »în film totul þine de arta directorului«, atunci filmul este mai

aproape de teatru decât de arta plasticã.” Putem sã pornim de la aceastã
premisã, dacã dorim sã comentãm filmul „La nube” a lui Fernando E. Solanas.
ªi nu numai din cauze evidente (pentru cã este vorba despre o trupã de teatru
ºi habitatul acesteia, „Teatrul Oglindã”), ci ºi pentru cã filmul – oricât de
alegoric ar fi ºi în orice mãsurã este capabil de schimbarea naturii iluziei
înfãptuite – impresioneazã cu magia scenei.

Borbáth Zsuzsánna: Transilvania ar putea deveni un model pentru
Europa

Reinhold Stipsits, profesor la Catedra a Filozofie ºi ªtiinþe Umaniste a
Universitãþii din Viena, cercetãtor al Institutului Austriac de Sociologie ºi al
Institutului de Pedagogie ºi Sociologie din Viena, a fost profesor invitat al
Universitãþii Babeº–Bolyai în perioada 2003–2005. Temele sale de cercetare
sunt sociopedagogia, psihoterapia, consultanþa de carierã. Este autor ºi
redactor la mai multe publicaþii de sociografie ºi pedagogie de limbã
germanã. În interviul acordat, profesorul Stipsits vorbeºte despre
experienþele pe care le-a dobândit la Cluj, inclusiv despre instituþiile
minoritãþilor, presa ºi învãþãmântul în limbile acestora. Ne explicã de ce a
ales tocmai Clujul ºi cu ce a rãmas dupã cei doi ani petrecuþi aici.
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Dr. Jancsó Miklós: Calvarul unei materii de învãþãmânt
Actorul ºi profesorul universitar clujean Jancsó Miklós deschide prin

articolul sãu o dezbatere privind predarea materiei de tehnica vorbirii.
Autorul considerã cã exprimarea corectã, expresivã ºi inteligibilã este
obligatorie nu numai în cazul actorilor, ci ºi pentru preoþi, profesori,
jurnaliºti de radio ºi televiziune, deci tehnica vorbirii trebuie sã fie asimilatã
de toþi cei care vorbesc în public sau expun în faþa unui auditoriu, în cazul
nostru în limba maghiarã. Tocmai din aceastã cauzã îºi exprimã nedumerirea
faþã de faptul cã tehnica vorbirii, introdusã în programa de învãþãmânt a
liniilor de limbã maghiarã de la Universitatea Babeº-Bolyai în anul 1996, a
devenit copilul vitreg al învãþãmântului superior, încercãrile pentru
menþinerea materiei în programã fiind în ultimii ani sortite eºecului.

Albert Júlia: Despre predarea tehnicii vorbirii
Actriþa Albert Júlia predã tehnica vorbirii la Universitatea Babeº–Bolyai

încã din anul 1992. Eseul ei este o reacþie la articolul precedent al domnului
Jancsó Miklós. Actriþa-profesoarã avea ºi ea probleme de acest gen în
copilãrie, pe care le-a rezolvat cu ajutorul unui logoped. Încã în timpul
adolescenþei ºi-a dat seama de importanþa exerciþiilor de technica vorbirii. În
acest eseu, profesoara rezumã propriile experienþe, prin care – precum ºi cu
ajutorul acestui text – încearcã sã schimbe opinia publicã despre aceastã
materie de învãþãmânt.

Vincze Hanna Orsolya: Despre Oxford, în numãr limitat de cuvinte
Autoarea articolului, lector al Universitãþii Babeº-Bolyai, împãrtãºeºte

cititorilor revistei noastre impresiile sale despre mediul academic de la
Oxford, pe care le-a cules în cursul unei burse de cercetare de un an.
Articolul debuteazã cu o afirmaþie surprinzãtoare: spre deosebire de
prezumþia unanim acceptatã, Universitatea din Oxford nu existã în fapt.
Existã fireºte ca instituþie, însã nu are o clãdire, lucru care îl deruteazã pe
vizitatorul est-european obiºnuit sã asocieze cele douã noþiuni. Aflãm mai
departe din articol cã programa de învãþãmânt este structuratã pe
disciplinele tradiþionale ºi cã nu existã secþie de jurnalism. Desigur, alte
universitãþi britanice au secþii pentru instruirea viitorilor jurnaliºti, însã
exercitarea profesiei nu este strict legatã de obþinerea unei diplome în
domeniu, orice diplomã credibilã putând constitui un punct de plecare
solid. Regula se aplicã nu numai în cazul presei, ci ºi în alte domenii:
agenþiile de plasare a forþei de muncã din Oxford considerã cã oricine poate
profesa orice meserie (la modã este totuºi domeniul financiar).

László Bernáth: In Defense of Virtual Reality
Bernáth László, the well-known and meritorious journalist and professor

from Budapest, pleads in his article in behalf of the rehabilitation of virtuality.
The author argues in this way with Szabó Géza, whose article (Visual Ethics or
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the Affair of Carcinogenic Visuality with Ethics) was published in the first number
of the journal. Considering that the so-called „digital terror” does not exist,
Bernáth asserts that due to the increasing impact of the digital world, this is
compelled to use a growing number of authenticating images in comparison
with the printed text. However, the visual world has appeared only a century
ago, thus it could happen, similarly to the doubts manifested by the adult mind
towards the authenticity of Gutenberg galaxy, that the visual signs will become
obsolete, as well. In this way, more and more people will doubt virtual reality as
much as they doubt the authenticity of the printed text. The author concludes
that virtuality cannot be used as synonym for falseness, fraud and manipulation.

Tamás Borbély: The Hungarian Press from Romania is Confined by no
Others than Hungarians from Romania

The Focus section of our journal conducts an opinion poll among
Hungarian journalists from Romania: the questions concern their existential
problems and the professional challenges they face in their work. We have
selected reporters and editors who are publishing day by day in the regional
and county newspapers. We have not neglected the journalists working in
audiovisual press, but their number is small, because there are many more
written press editorial staffs than radio or TV stations on the Transylvanian
media market. We have asked the following questions: are they content with
the present salary, is this commensurable with their efforts and accomplish-
ments? How many times have they thought about leaving the job because of
the wretched working conditions? Why is it worth working in the Hungarian
press from Romania for the mediocre salaries paid? Is it conceivable that
they will retire from the present workplace? And finally, why is it worth
being a Hungarian journalist in Romania?

Mária Botházi: Participatory Journalism – Extension or Decline for
Journalism?

What are and what will be the effects of the internet on printed journals,
on their future, how will the new medium modify the role of traditional
journalism? The article tries to find answers to the question by investigating a
less known notion, that of participatory journalism. Readers know collectively
many more facts than the professional journalists, the advocates of the new
type of journalism claim, thus their involvement could be a solution for
mending the deficiencies of traditional press (partiality, guided news, bias).
But how could this journalism be conciliated with some basic requirements of
the press, such as authenticity, credibility, competence and quality? What
could the traditional journals do in order to survive the transition between the
era of monologue and dialogue? And after all, do they have to do anything?
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Klára Buzogány: A Mad World – The Aesthetics of Nightmare in David
Lynch`s Movies

The article dissects David Lynch`s creations, which are situated on the
border between popular and artistic movie. His movies are known all around
the world, causing indignation and enthusiasm at the same time. The
keyword of the analysis is the notion of dream, which appears in various
forms in David Lynch`s movies: characters narrate their dreams/nightmares,
or experience a dream during the action of the movie. Due to the visual
language and fragmented structure, the movies are similar to dreams, as well.

Nándor Jakab-Benke: Under Clouds, Between The Stage and The Movie
„If »in movies, the art of directing is everything«, then film converges

theater, not fine arts.” We can easily use this premise when approaching
Solanas' film The Cloud (La nube). And not just because of the obvious reasons
(namely this film being about a group of actors and their habitat, the Mirror
Theater), but also because film, being much as allegorical and able to change
the nature of illusions with its typical filmic tools, it also bears the magic of the
theater stage: directing is mainly instructing and leading actors.

Zsuzsánna Borbáth: Transylvania Could Be a Model for Europe
Reinhold Stipsits, professor at the Philosophy and Humanities Department

of the University of Vienna, researcher of the Austrian Institute of Sociology
and of the Pedagogy and Sociology Institute of Vienna, was a visiting lecturer at
the Babeº-Bolyai University in the 2003-2005 period. His fields of research are
sociopedagogy, psychotherapy and career advising. He is the author of studies
in and editor of several sociography and pedagogy journals published in
German language. The well-known scientist explains in the interview why he
has chosen this town, speaks about his experiences at Cluj and states his
opinions about minority institutions, press and education in Transylvania.

Dr. Miklós Jancsó: The Calvary of an Academic Subject
The author of the article, well-known actor and teacher of the

University of Cluj, initiates a debate concerning the teaching of speaking
techniques subject. Jancsó considers that correct, expressive and articulate
speaking is compulsory not only for actors, but also for priests, teachers,
radio and TV journalists, therefore speaking techniques must be acquired by
all lecturers speaking in public. The subject was included in the curricula of
Babeº-Bolyai University in 1996, but since then it has become the stepchild
of higher education, the author explains, and all the efforts to maintain the
subject in the curricula met in the last years with failure.
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Júlia Albert: Teaching speaking techniques
The actress Júlia Albert teaches speech techniques at the Babeº–Bolyai

University since 1992. Her essay is a reaction to the previous article of dr.
Jancsó Miklós. The actress-teacher had herself problems like these in her
childhood, and she solved them being helped by a specialist in logopedics.
Since the adolescence, she realized the importance of speaching technology
exercises. In her essay the teacher resumes her own experiences by which she
tries to change the public opinion about the subject of this teaching material.

Hanna Orsolya Vincze: On Oxford in a Set Number of Words
The author of the article, lecturer at Babeº-Bolyai University, shares her

impressions about academic life in Oxford, gathered during a one-year
research scholarship. The article starts with an astonishing assertion:
contrary to general belief, the University of Oxford does not exist. The
institution exists of course, but not as a central university building, a fact
that that tends to confuse the East-European visitor tempted to connect the
two. We then learn that the curricula is centered around traditional subjects;
there is no department of journalism. Surely, there are journalism
departments at other British universities, but a diploma in this field in not a
strict precondition for practicing the profession, and any creditable diploma
could constitute a sound standing-point. This rule is applicable not only in
media, but in other fields as well: Oxford headhunters say anybody can
become anything (but mainly a financial expert).
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I. Médiaelmélet, műfajismeret

1. Írott sajtó

1997
• Borcsa Judit: Sajtófotó és kommunikáció. Irányító: Cseke Péter

1998
• Szántó Emese: Sajtógrafika és kommunikáció. A romániai magyar képúj-

ságírás. Irányító: Cseke Péter
• Vass Katalin: A riportkészítés pszichológiája. Irányító: Cseke Péter

2000
• Veres Noémi: Szöveg- és képmanipuláció az írott sajtóban. Irányító:

Cseke Péter

2002
• Balázsi-Pál Elõd: Sport a médiában – média a sportban. Irányító: Hor-

váth Anikó
• Csurulya Szidónia: Haditudósítás. Irányító: Szabó Zsolt
• Rácz Éva: A vélemény szabadsága – vélemények a Szabadságban. Irányí-

tó: Cseke Péter

2003
• Barabás Blanka Hilda: Marton Lili publicisztikája. Irányító: Szabó Zsolt

2004
• Benedek Sándor: Nyelvhasználat és mûfajok a HammerWorld rockmaga-

zinban. Irányító: Szabó Zsolt

Az Újságírói Tanszék magyar tago-
zatán 1997 óta készült államvizsga
és magiszteri dolgozatok, 2003-tól
készülő doktori értekezések
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• Gábor Ildikó: „A legnagyobb siker, hogy létezünk”. A Látó címû marosvá-
sárhelyi szépirodalmi folyóirat mûködése (1990–2000). Irányító: Szabó
Zsolt

• Székely Szidónia: A Székelyföld szellemi mûhelye (1997–2002). Irányító:
Szabó Zsolt

• Papp Csilla: A Krónika és a Friss Újság összehasonlító PR- és marketing-
stratégiája. Irányító: Zsugán Gyula

• Szõcs Orsolya Szende: Bühne&Bak=Bûnbak. Hibakeresés avagy  opera-
kritika a holland és az erdélyi magyar sajtóban. Irányító: Vallasek Júlia

2005
• Bartha Zsófia: Sportújságírás a globalizáció korában. Irányító: Vincze

Orsolya
• Lõrincz Edina: Fotóriportok a romániai magyar napisajtóban. Irányító:

Vincze Orsolya
• Major Emõke: Oral history és újságírás. Irányító: Cseke Péter

2006
• Geréb Mária Márta: „Finnország csodálatos, de tényleg”. A Lordi Együt-

tes reprezentációja a finn médiában. Irányító: Cseke Péter

2. Rádió

1997
• Fazakas Annamária: A szerkesztõi célok és elért hatásuk a kolozsvári

középkorosztályú rádióhallgatók körében. Irányító: Magyari Tivadar

1999
• Tófalvi Zselyke: A rádiózás kezdetei. Az amerikai és az európai modell.

A Magyar Rádió. Irányító: Magyari Tivadar

2005
• Antal Erika: Rádiós mûfajok és nyelvhasználat. Irányító: Szabó Zsolt
• Fazakas Imola: Élõ történelem – a Marosvásárhelyi Rádióban. Irányító:

Cseke Péter
• Mihály Kinga: Faluriport az erdélyi magyar közszolgálati rádióban. Irá-

nyító: Cseke Péter, Szuszámi Zsuzsa

3. Televízió

1999
• Szõke Katalin: Székelyföldi helyi televíziók és kábelhálózatok. Irányító:

Magyari Tivadar
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2000
• Villányi Zoltán: Nagyváradi tudósítások a Duna Televízió mûsoraiban.

Irányító: Magyari Tivadar

2001
• Debreczeni Hajnalka: A képernyõ valósága. Irányító: Cseke Péter

2002
• Orbán Katalin: Homo divinus televisius. Tipikus viselkedési helyzetek a

képernyõn. Irányító: Pethõ Ágnes
• Szilágyi Erzsébet: A honleány. Portréfilm. Irányító: Xantus Gábor

2003
• Farkas Imola: Felnõni a képernyõ elõtt. A médiaerõszak és a tévéreklám

hatása a gyerekekre. Irányító: Cseke Péter
• Mészely Réka: Híradók a köz és a kereskedelem szolgálatában. Irányító:

Cseke Péter

2004
• Egyedi Zsolt: Indul a Pogó! 15 perces riportfilm a kolozsvári Los Pogos

együttesrõl. Irányító: Xantus Gábor

2005
• Borsos Lehel: „Göder” a világ végén. Televíziós riportfilm. Irányító:

Xantus Gábor
• Tárkányi János: Kamerával Drakula nyomában. Televíziós riportfilm.

Irányító: Cseke Péter
• Xantus Áron: Filmkamerával Észak-Amerikában. Gróf Almásy László

nyomdokain – Televíziós portréfilm. Irányító: Cseke Péter

4. Film

1998
• Moldován Árpád Zsolt: A némafilmgyártás és elõzményei a kolozsvári

magyar sajtó tükrében. – A filmkritika megszületése Erdélyben. Irányító:
Cseke Péter

2003
• Pünkösti Réka: Ingmar Bergmann írott és filmes képei. Irányító: Pethõ

Ágnes

2004
• File Éva Mónika: Alfred Hitchcock, avagy az expresszionizmus öröksége.

Irányító: Pethõ Ágnes
• Jakab-Benke Nándor: Nõi test a romániai vizuális kultúrában (Playboy és

Plai cu boi). Irányító: Vincze Hanna Orsolya
• Kónya Klára: A „fekete film” öröksége. Irányító: Pethõ Ágnes
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5. On-line újságírás

2002
• Kiskasza Kinga: Az elektronikus tartalomszolgáltatók bemutatása az

Agorapress hírportál esettanulmányán keresztül. Irányító: Szabó Zsolt
2003
• Lõrincz Emese: Romániai magyar online média. Irányító: Cseke Péter

6. Újságíróképzés

1999
• Illyés Ágota: A romániai magyar újságíróképzés (Összehasonlító elem-

zés). Irányító: Magyari Tivadar

II. Média és hatalom

1997
• Steiner Beatrix: Frunda György választási kampányának sajtóbeli tükrö-

zõdése. Irányító: Magyari Tivadar
• Suta Erika Ildikó: Az agresszív kifejezések elemzése a sajtóban. Irányító:

Vargha Jenõ László
• Székely Andrea: PR-módszerek kolozsvári közigazgatási intézmények

példáján keresztül. Irányító: Magyari Tivadar
• Szuszámi Zsuzsa: A sajtó mint a nemzetközi politika alakításának ténye-

zõje. Irányító: Csucsuja István
• Vass Edit: A romániai magyar kommunista sajtó a politikai hatalom esz-

köze. Irányító: Csucsuja István

1998
• Császár Zsuzsanna: A romániai szélsõjobb és a hazai magyar sajtó a két

világháború közötti Romániában. Irányító: Csucsuja István
• Nyárádi Anna Mária: A magánélet sérthetetlensége és a sajtó. – Sajtóeti-

ka. Irányító: Mócsy Tibor László

1999
• Agyagási Levente: Az amerikai propaganda hírközlõ eszközei a hideghá-

borúban: a Szabad Európa Rádió. Irányító: Csucsuja István
• Bóni Csilla: A tömegigény és az „eros/amor”. Irányító: Vargha Jenõ László
• Nyéki Judit: Érvek és értékek a román sajtóban az állami magyar egye-

tem vitája kapcsán. Irányító: Horváth István
• Tamás Kinga Judit: A civil szervezetek közönségkapcsolatainak bemuta-

tása a KMDSZ példáján keresztül. Irányító: Magyari Tivadar
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2000
• Naphegyi Andrea: A finnországi kisebbségmodell alkalmazhatósága

Romániában. Irányító: Szász Alpár Zoltán

2001
• Bereczki Szilvia: A katolikus tömegkommunikáció tendenciái a II. vati-

káni zsinat után. Irányító: Cseke Péter
• Boga Emese: A marketingtervezés szerepe a politikai kampányokban. Irá-

nyító: Vorzsák Álmos, Szász Alpár Zoltán
• Botházi Mária: Értékválasztás 2000. Értékek és szimbólumok a 2000

novemberi romániai választások politikai reklámfilmjeiben. Irányító:
Magyari Tivadar

• Lengyel Izabella Erika: Az RMDSZ tavalyi [2000] választási kampányá-
nak megjelenítése a megyei és regionális napilapokban. Irányító: Szász
Alpár Zoltán

• Makkai Katalin: Romakép a sajtóban. Irányító: Horváth István
• Vass Anna: Európaiság és nemzetiesség a köztudatban. Irányító: Bodó

Barna
• Sinka Hajnal: A környezetvédelem és a sajtó viszonya. Irányító: Cseke Péter
• Szász Jutka: Rasszizmus és AIDS-ellenes reklámképek a Max havilapban.

Irányító: Pethõ Ágnes
• Szõcs Andrea Enikõ: A médiakonglomerátumok. Amerikai médiaimperi-

alizmus az európai (romániai) sajtóban. Irányító: Magyari Tivadar

2002
• Kiss Olivér: Kisebbségkép a tömegtájékoztatási eszközökben. Irányító:

Horváth István
• Sándor Boglárka Ágnes: Mit ér az újságíró, ha nõ? A nõi újságírás kiala-

kulása. Irányító: Horváth Anikó, Vallasek Júlia

2003
• Kiss Gyöngyvér: A szocializmus bukása a Szabad Európa tükrében

(1988–1989). Irányító: Csucsuja István
• Simon Ágnes: A német békés forradalmat tematizáló dokumentumfil-

mek. Irányító: Pethõ Ágnes

2004
• Kovács Orsolya: A 2000-es helyhatósági választások sajtóképe. Irányító:

Bodó Barna
• Máté Erzsébet: A dicsõség kémiája. J. V. Sztálin személyi kultusza a

romániai magyar sajtóban. Irányító: Csucsuja István
• Szász Edit Magdolna: Marosvásárhely fekete márciusa. Irányító: Hor-

váth István

2005
• Fülöp Lilla: A vizuális manipuláció esetei a tömegkommunikációs eszkö-

zök által. Irányító: Cseke Péter
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2006
• Ugrai Orsolya: The World at our Fingertips – Effect of Globalization on

Mass Communication. Irányító: Vincze Orsolya

III. Médiatörténet

1. Írott sajtó

1998
• Bánhegyesi Csilla: Nagykároly és Vidéke: egy kisvárosi hetilap története.

Irányító: Cseke Péter
• Joó Krisztina: A magyar nyelvû örmény újságírás hagyományai. Irányító:

Cseke Péter
• Pásztor Csilla: Az erdélyi egyházi sajtó struktúrájának kiépülése 1989

után. Irányító: Cseke Péter

1999
• Zsugán-Gedeon Gyula: A Campus megalakulása és az elsõ öt évfolyam

története. Irányító: Magyari Tivadar

2000
• Gáspár Miklós: Marosvásárhelyi magyar nyelvû ifjúsági lapok Irányító:

Cseke Péter
• Vincze Német Melinda: Kalotaszegi lapvállalkozások (1890–2000). Irá-

nyító: Cseke Péter

2001
• Simon Melinda: Egy feltáratlan sajtóközpont: Szászrégen (1886–1940).

Irányító: Cseke Péter

2002
• Forrai Réka Szerénke: Ifjúsági rádiózás Erdélyben. Irányító: Cseke Péter
• Nagy Vajda Zsuzsa: A Marosvásárhelyi Rádió arculata. Irányító: Szabó

Zsolt
• Somogyi Botond: Szabó Dezsõ nemzet- és egyházlátása, hatása az Erdé-

lyi Fiatalokra. Irányító: Szabó Zsolt

2003
• Antal Ildikó: Kulturális értékközvetítés a Csíki Lapok hasábjain 1919 és

1944 között. Irányító: Cseke Péter
• Bálint Eszter: Közmûvelõdés a Csíki Lapokban – a Csíki Lapok közmûve-

lõdési szerepe (1919–1940). Irányító: Cseke Péter
• Birta Csaba: Paál Árpád, az erdélyi magyar újságírás egyik vezéregyéni-

sége. Irányító: Szabó Zsolt
• Nagy Ildikó: Sajtó és szépirodalom. A Magyar Musától a Múzsáig. Irányí-

tó: Cseke Péter
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• Nyulas Ildikó: A kétnyelvû Provincia 2000-es évfolyama. Irányító: Szabó
Zsolt

• Sándor Krisztina: Az Unitárius Közlöny társadalomrajza a XIX. század
elejétõl a második világháború végéig. Irányító: Cseke Péter

• Tõrös Katalin: Magyar nyelvû filmes folyóiratok Erdélyben. Irányító:
Szabó Zsolt

2004
• Berszán Blanka Ildikó: A máramarosszigeti sajtóélet a dualizmus korától

napjainkig. Irányító: Szabó Zsolt
• Borbély Tamás: A Campus második öt éve a publicisztika tükrében. Irá-

nyító: Cseke Péter
• Kovács Gyöngyike: Benedek Elek munkásságának 20. századi utóélete.

Irányító: Szabó Zsolt
• Márton Éva: A Napsugár az erdélyi magyar sajtóban. Irányító: Cseke

Péter
• Nagy Andrea: [Két világháború közötti] Sajtóperek a Magyar Kisebbség

hasábjain. Irányító: Cseke Péter

2005
• Gáti Gabriella: A Gyergyói Kisújság mûködési sajátosságai. Irányító:

Cseke Péter

2. Rádiótörténet

1997
• Szentgyörgyi Ibolya: A Kolozsvári Rádió története (1954–1985). Irányító:

Cseke Péter

1998
• Antal Orsolya: Radiosonic – fejlõdéstörténet születéstõl a prostitualizáló-

dásig. Irányító: Cseke Péter

2003
• Szatmári Flavia: Napi egy óra magyarul. A Bukaresti Rádió magyar adá-

sáról. Irányító: Szabó Zsolt

3. Televíziótörténet

1997
• Halmágyi Erika: A Kolozsvári Televízió magyar nyelvû adásainak törté-

nete. Irányító: Cseke Péter

2003
• Zsigmond Melinda: A magyar nyelvû televíziózás helyzete Romániában

a kommunikációs fordulat után. Irányító: Cseke Péter
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III. Mesterképzősök dolgozatai

2005
• Borbély Tamás: A romániai magyarság nemzeti identitásának szerepe a

közösség politikai érvényesítésében. 
• Botházi Mária: Az életinterjú.
• Buzogány Klára: A „hátborzongató” esztétikája David Lynch filmjeiben.

Irányító: Pethõ Ágnes
• Farkas Imola: Erõszak a médiában: Románia és Magyarország, illetve az

Egyesült Államok és Nagy Britannia tévécsatornáin
• Jakab-Benke Nándor: Az erõszak globalizálódó formanyelve az amerikai

filmmûvészet kommunikációs technikáinak tükrében (Kubrick és
Tarantino 3–3 filmje). Irányító: Pethõ Ágnes

• Kovács Gyöngyike: Hogyan „élt és él” Benedek Elek Felsõ-Háromszéken
• Kovács Orsolya: Az RMDSZ és az MPSZ közötti konfliktus sajtóképe
• Márton Éva: A Napsugár 1989 elõtt és után
• Máté Erzsébet: Az SzKP XX. és XXII. kongresszusa a romániai magyar

sajtó tükrében. A desztalinizáció. (1953–1965)
• Rácz Éva: Szól a rádió…

2006
• Antal Erika: Nyelvjárásoktól a kulturális értékmentésig
• Bartha Zsófia: A közszolgálatiság szerepének szükségessége a populáris

kultúra által uralt globális világban
• Bálint Ferenc: Sztárok helyett halálraítéltek. Az United Colors of Benetton

Halálsoron reklámkampányának reklám- és médiaetikai vonatkozásai
• Borsos Lehel: Kisebbségi mûsorok a TVR, MTV és STV esetében
• Csont Zsuzsánna: Tabutémák a romániai magyar sajtóban
• Gáspár Attila: A magyar kulturális értékek feltárása, népszerûsítése és

menedzselése Szilágy megyében
• Gyárfás Zsuzsánna: A Communitas Alapítvány támogatási stratégiája
• Kertész Melinda: Sajtó a világban (on-line újságírás a Kárpát-medencé-

ben)
• Kozma Csaba: A romániai magyar politikai kommunikáció nyelvhaszná-

latának változása 1989–2004 között
• Könczey Elemér: Erdélyi magyar kiadványok, folyóiratok grafikai, tipog-

ráfiai elemzése
• Lõrincz Edina: Marilyn Monroe és a nõiesség(ének) ábrázolása
• Lõrinc Emília: Gyerekek a reklámok világában
• Tárkányi János: Hollywoodi akciófilmek Amerika-képe
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IV. A tanszékünkön készülő doktori értekezések

• Témavezetõ: Cseke Péter

1. Médiaelmélet
• Albert Júlia: Verbális, non-verbális és metakommunikáció a hangzó médiá-

ban, a színházban (színésznevelésben) és a pedagógusi munkában (2005)
• Borbáth Zsuzsánna: Tömegkommunikáció és szemiotika kölcsönhatása

(2005)
• Botházi Mária: A weblog mint új kommunikációs eszköz. Az internetes

napló és az újságírás kapcsolata. Az újságírás kiterjesztése vagy hanyat-
lása? (2005)

• Kádár Magor: Kommunikációs stratégiák a tömegtájékoztatás korszaká-
ban (2004)

• Jakab-Benke Nándor: 20. századi háborús filmek – esztétikai és kommu-
nikációs megközelítésben (2005)

• Buzogány Klára: Közép- és kelet-európai rajzfilmek értékszerkezete (2005)
• László Edit: A rádiós beszéd kommunikatív szerepének vizsgálata (2004)
• Péter Árpád: Médiarobbanás a posztmodern korban (2005)
• Zólya Andrea Csilla: Az irodalmi paródia és a parodisztikus mûfajok

helye a 20. századi erdélyi magyar sajtóban (2004)
• Zsugán-Gedeon Gyula: A kommunikációs eszközök elterjedésének társa-

dalmi következményei (2003)

2. Média és hatalom
• Demeter Csanád: Gazdasági és társadalmi kérdések a romániai magyar

sajtóban az 1968 és 1989 közötti idõszakban (2005)

3. Társadalompolitika
• Balogh Márton: Közpolitika, közigazgatás és anyanyelvhasználat (2003)
• Deme Cecília: Szociálpolitikák a forradalom utáni Romániában és azok

megjelenítése az írott sajtóban

4. Társadalom- és médiatörténet
• András Zselyke: Az Erdélyi Múzeum 1930 és 1947 közötti évfolyamainak

tudomány- és sajtótörténeti jelentõsége (2004)
• Gyõrffy Gábor: Kommunista sajtócenzúra Romániában (1948–1989) (2003)
• Lehoczky Attila: Fejezetek az aradi magyar sajtó két világháború közötti

történetébõl: szerkesztõségek, kiadók, lapszerkesztõk, újságírók (2005)
• Máté Erzsébet: Kommunista-mítosz és Ceauºescu-kultusz a romániai

magyar sajtóban (1965–1989). Erdélyi magyar értelmiségi paradigmaváltó
mozgalmak a nyolcvanas években (Ellenpontok, Limes, Kiáltó Szó). (2005)

• Somogyi Botond: Egyházi és vallásos sajtó Erdélyben (1919–2005) (2003)

Összeállította: Cseke Péter és Szabó Zsolt
*a lista a kar irattárának költözése miatt nem teljes, utólag kiegészül
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