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Me.Fotográfi a

Lapunkat Zsigmond István fotóival illusztráltuk. Reméljük, hogy hu-
moros-ironikus fényképei tudják oldani valamennyire a közzétett tanulmá-
nyokat, és, esetenként, játékos intertextuális-intermediális-esszéisztikus vi-
szonyba keveredve ezekkel a szövegekkel, abban is segíthetnek, hogy kedves 
olvasóink jobban megértsék írásainkat.

Zsigmond István 1988-ben született Sepsiszentgyörgyön, jelenleg má-
sodéves hallgató a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Újságírói Tanszékén. A 
Kolozsvári Magyar Diákszövetség (KMDSZ) aktív tagja, a KMDSZ diáklap-
jának, a Perspektívának a szerkesztője.

További alkotásai láthatók a 
http://www.flickr.com/photos/23965882@N02/  honlapon.
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TIBORI SZABÓ ZOLTÁN

Korrupció és sajtójog

A Transparency International néhány nappal ezelőtt1 nyilvánosságra 
hozott, a korrupció érzékeléséről készített jelentését2 idézve, „örömhírről” 
számoltak be a hazai tömegtájékoztatási eszközök: Románia nem Európa 
legkorruptabb országa. A nullától tízig tartó skálán ugyanis egy év leforgá-
sa alatt hazánk 0,1 ponttal javította korrupciós percepció-indexét, a 2007-
es 3,7-ről 3,8-ra, miközben Bulgária, ahol a korrupt hatalmi csoportok az 
elmúlt időszakban áttértek a fegyveres leszámolásra, fél ponttal (a tavalyi 
4,1-ről 3,6-ra) rontott besorolásán, és mögénk szorult, az utolsó helyre az 
Európai Unió tagállamainak rangsorában. Így lettünk utolsókból – utolsó 
előttiek.

Olyan ez, mint amikor a betegnek 39,8-ról 39,7 Celsius-fokra csökken a 
láza, ami a gyógyulástól még mindig rendkívül messze áll – kommentálta az 
eredményt a TI egyik vezetője.3 Az említett európai rangsort Dánia és Svéd-
ország vezeti, 9,3-as indexszel, Magyarország 5,1-es indexével a 23. (rontott 
korábbi besorolásán), de nála is rosszabb a korrupció percepciója Olaszor-
szágban (4,8-as index, 26. hely), Görögországban (4,7-es index, 27. hely), il-
letve (Litvániában és Lengyelországban, amelyek közvetlenül Románia előtt 
állnak, 4,6 ponttal. 

Sovány vigasz, hogy miközben a világranglistán 180 állam közül Romá-
nia a 71. helyet foglalja el, Oroszország a 147., Banglades, Kenya és Szíria 
társaságában.4 

A TI hazánk ese-
tében ugyanazt sür-
geti, amit az Európai 
Bizottság legutóbbi 
országjelentése is: el-
kerülhetetlen az igaz-
ságügyi, és ezen belül a 
büntetőjogi reform, az 
intézményes átalakítás 
törvényes előírásainak 
maradéktalan alkalma-
zása. Továbbá: az ösz-
szeférhetetlenségi elő-
írásokat a hazai ható-
ságoknak a nemzetközi 
normák és standardok 
szintjére kell hozniuk, 
és azok alkalmazását 
mielőbb meg kell kez-
deniük valamennyi 
köztisztviselő és köz-
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szereplő esetében. Az európai intézmények szerint csakis így lehet hihető-
vé tenni a külföldi befektetők szemében a korrupcióellenes intézkedéseket, 
csakis így lehet a közélet minőségén javítani.

A TI – amelynek következtetéseire az Európai Bizottság is felfigyelt, és 
azokat az együttműködési és ellenőrzési mechanizmussal kapcsolatos jelen-
téseiben is figyelembe kívánja venni5 – azt szorgalmazta, hogy Románia al-
kalmazzon egységes szabályozást valamennyi korrupciós ügy felderítésében 
és megbüntetésében, hárítson el valamennyi akadályt az igazságszolgáltatás 
útjából, tisztázza a közszférában alkalmazott adminisztratív-fegyelmi szabá-
lyozást és hatáskörleosztást, és nem utolsó sorban szigorítsa a közélet integ-
ritását és tisztaságát biztosító normarendszerét.

A konklúziók megalapozottságát alátámaszt-
ja a TI másik, szeptember 29-én közreadott doku-
mentuma is, amely Romániát kemény szavakkal 
marasztalta el az európai strukturális alapok fel-
használása ügyében.6 A jelentés rámutatott arra, 
hogy az európai pénzek elosztását az átláthatóság 
teljes hiánya jellemzi, amely pompás lehetőséget 
nyújt arra, hogy a szóban forgó alapokat a külön-

böző programok központi és vidéki felelősei önös céljaik megvalósítása felé 
irányítsák, s hogy a pénzek közalkalmazottak vagy pedig választott tisztségvi-
selők kénye-kedve szerint kerüljenek elosztásra és felhasználásra.

A korrupció jelensége persze sokkal átfogóbb, manapság az már vilá-
gunkban – a TI idézett jelentésben használt megfogalmazása szerint – „hu-
manitárius katasztrófákat” eredményez, és emberi életek kioltását okozza.7 
A gazdasági-pénzügyi folyamatok összetettsége, a globalizáció, a kommu-
nikációs forradalom, a nemzetközi terrorizmus, a kábítószer- és a fegyver-
csempészet elszabadulása, a hatalmas méreteket öltő emberkereskedelem, 
de ugyanakkor a beköszöntő pénzügyi-tőzsdei világválság és az azt kiváltó 
hitelező rendszerek összeomlása, a bűnüldöző szervek és intézmények felké-
születlensége és lefizethetősége, az igazságszolgáltatás lebénulása, az elosztó 
rendszerek merevsége és elavultsága együttesen olyan környezetet alakítanak 
ki, amelyben a korrupció virágzik és rendkívül nehezen leplezhető le, érhető 
tetten. Az alapvető fontosságú információk ugyanis a legtöbb esetben maguk-
nak a korrupt közszereplőknek a birtokában vannak, s azok egyre ritkábban 
kerülnek nyilvánosságra, a kisebb-nagyobb érintett közösségek tudomására. 

Ebben a helyzetben hárul felmérhetetlenül fontos feladat a politikai 
elemzők és kommunikátorok mellett elsősorban a sajtóra. A sajtó azonban – 
paradox módon – egyre inkább saját gondjaival van elfoglalva, saját túlélésére 
összpontosít, és ennek nyomán elveszteni látszik a harcot. Nem kis mérték-
ben annak is köszönhetően, hogy ma már tudósok igyekeznek bebizonyíta-
ni, hogy a korrupció a globális társadalom elpusztíthatatlan velejárója, az a 
piacgazdaság számtalan imperfekciójában gyökerezik, ezért korrupciómentes 
társadalmat vagy gazdaságot ma már lehetetlen megvalósítani, hiszen a meg-
előzési mechanizmusok és az összeférhetetlenségi normák harmonizálása 
lehetetlen.8 

Van ebben valami igazság, mármint a korrupció elpusztíthatatlanságá-
ban, hiszen a jelenségről már az i. sz. előtti 4. századi írásokban is olvasha-

Olyan ez, mint amikor a 
betegnek 39,8-ról 39,7 Cel-
sius-fokra csökken a láza, 
ami a gyógyulástól még 
mindig rendkívül messze 
áll.
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tunk,9 de azzal Arisztotelész és Platón is foglalkozott.10 A legújabb megkö-
zelítések azonban fájdalmas új igazságok hordozói. Azé például, hogy ha a 
fejlődő piacgazdaságokban a korrupció egyszer beindult, az rendszerint lét-
rehozza saját erőit és struktúráit, és nemsokára a politikai, a gazdasági és a 
társadalmi érdek fölé tornássza magát, ezek meghatározójává válik.

Ennek a folyamatnak a megakadályozásában kellene egyre hangsúlyo-
sabb szerepet vállalnia a sajtónak. Csakhogy az újságírókat és a közéleti kom-
munikátorokat a rájuk nehezedő hatalmi nyomások és az egyre sokasodó 
sajtóperek tartják távol a korrupció feltárásától. Ebből a szempontból sem Ro-
mánia, sem pedig Magyarország nem kivétel, mindkét országban rendkívül 
alacsony ugyanis az olyan oknyomozó újságírói vagy kommunikátori mun-
ka, amelyek célja a rendszer gyökeres megváltoztatása, mégpedig a közösség 
megdöbbentésének, elgondolkodtatásának és cselekvésre buzdításának sajá-
tos eszközével. 

Ennek pedig egyik fő oka éppen az, hogy mindeddig sem Romániában, 
sem pedig Magyarországon, de a poszt-kommunista államokban általában, 
nem vált széles körben ismertté és alkalmazottá – sok esetben még a bírósági 
eljárások során sem – a nemzetközi sajtójogi normarendszer és a különbö-
ző demokratikus államok vonatkozó joggyakorlata. Pedig ez a rendszer olyan 
védelmet biztosít az újságírónak, a közéleti kommunikátornak, amelyre tá-
maszkodva nyugodtan végezhetné munkáját, még olyan múltból átmentett 
tekintélyelvűségek, zárt makro- vagy mikro-nyilvánosságok esetében is, mint 
amilyenek közepette, illetve amilyenekben Kelet-Európában is élünk.

Ezzel szorosan összefügg az a kérdés, hogy a társadalmat érzékenyen 
érintő, nagy mértékben érdeklő, ám különböző állami finanszírozású vagy 
más közpénzekből működő intézmények által kö-
vetkezetesen elrejtett tényeket feltáró újságírónak 
milyen lehetőségei is vannak a valóság feltárásá-
ra és annak a közösség tudomására hozatalára. A 
közpénzek háza táján tényfeltárást végző újságíró 
ugyanis a legritkább esetekben találkozik nyitott-
sággal, őszinteséggel és kooperációs készséggel. 
Súlyosbító körülmény, hogy adott zárt társadal-
mak esetében a társadalmi kommunikátorra saját 
közössége részéről is erőteljes nyomás nehezedik, 
amely arra kívánja rákényszeríteni, hogy a feltárt 
visszaéléseket – a közösség felsőbbrendűnek vélt 
érdekei okán – ne hozza nyilvánosságra. 

Mindezen körülmények közepette az újság-
írónak két lehetősége van: vagy lemond az egész 
kérdéskör vizsgálatáról, nem foglalkozik vele töb-
bé, s a továbbiakban távolról elkerüli azt, vagy pe-
dig bizalmas forrásokat keres, segítségükkel eltitkolt dokumentumokat szerez 
meg, összefüggéseket próbál feltárni, és megpróbálja megérteni, hogy mi is 
zajlik tulajdonképpen a háttérben, a színfalak mögött. Ha a második lehető-
séget választja, ezt nyilvánvalóan azért teszi, mert exponálni kívánja a lopást, 
a korrupciót, a visszaélést, a szemforgatást, a hazugságot, a csalást, egyszóval 
a közösség lóvá tételét és félrevezetését.

AULA

az európai pénzek elosztá-
sát az átláthatóság teljes 
hiánya jellemzi, amely 
pompás lehetőséget nyújt 
arra, hogy a szóban forgó 
alapokat a különböző prog-
ramok központi és vidéki 
felelősei önös céljaik meg-
valósítása felé irányítsák, s 
hogy a pénzek közalkalma-
zottak vagy pedig választott 
tisztségviselők kénye-kedve 
szerint kerüljenek elosztás-
ra és felhasználásra
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Ennek a munkának a során megtörténhet, hogy az újságírót egyes forrásai 
akarva vagy akaratlanul félrevezetik, és az újságíró – a közösség tájékoztatását 
és legjobb értelemben vett érdekét szem előtt tartva – akár hamis tényeket is 
belevesz oknyomozó munkájának eredményét összegző írásába. Mi a teendő 
ilyenkor? Elítélhető-e ilyen esetben a társadalmi kommunikátor? 

Általános alapelve ma a nemzetközi sajtójognak, hogy a közpénzekből 
eltartott tisztségviselők, közszereplők és más közéleti személyiségek eseté-
ben, hogy a sajtóban velük szemben megfogalmazott kritika az átlagosnál 
erőteljesebb kell hogy legyen, s hogy mindazoknak a személyeknek, akik 
ilyen pozíciókat elvállalnak, a fokozott kritikával szembe kell nézniük, így 
esetükben a kritikák által kiváltott tiltakozási ingerküszöbnek jóval magasabb 

szintűnek kell lennie.11

A mai sajtójogi normarendszer egyik alapkö-
vét az Amerikai Egyesült Államok Legfelső Bírósá-
ga helyezte el 1964-ben, a New York Times kontra 
Sullivan perben12 hozott döntésével. E döntésben 
a bíróság leszögezte, hogy a hivatalos tisztségvise-
lőknek általuk indított rágalmazási, becsületsértési 

vagy hitelrontási perben nemcsak a rágalmazónak tekintett kijelentések ha-
mis mivoltát kell bizonyítaniuk, hanem az újságíró „szándékos rosszhisze-
műségét” is, azt a tényt tehát, hogy az alperes annak ellenére tett közzé hamis 
tényeket, hogy ő közben tisztában volt azzal, hogy állításai hamisak, illetve 
hogy egyáltalán nem volt érdekelt azok igazságtartalmának megállapításá-
ban. Ezt, általában, bíróságon bizonyítani nem lehet, s ez ma már a társadal-
mi kommunikátornak fokozott védelmet biztosít.

Későbbi perek során az amerikai Legfelső Bíróság ezt a döntését kiter-
jesztette valamennyi „közszereplőre”, azzal érvelve, hogy a szóban forgó 
kategória megfelelő mértékben képes hozzáférni a tömegtájékoztatási eszkö-
zökhöz avégett, hogy az esetleges hamis állításokra válaszolhasson, másfelől 
pedig megállapította, hogy a legtöbb esetben maguk a közszereplők váltják ki 
azokat a kommentárokat, amelyekre tisztségeik révén exponáltak.13  

Az idézett bírói testület hangsúlyozta: „Mi több [...] a kormányzati pozíci-
óba került személynek vállalnia kell a közügyekben történő részvételének bi-
zonyos következményeit. Neki más személyeknél fokozottabb közmegfigyelés 
lehetőségével is szembe kell néznie. »Mindazok«, akiket »közszereplőknek« 
neveznek, hasonló helyzetben vannak. [...] a tömegtájékoztatási eszközöknek 
jogukban áll azon vélelmezés alapján működniük, hogy a hivatalos tisztség-
viselők és a közszereplők saját akaratukból exponálták magukat annak, hogy 
fokozottabb mértékben váljanak rágalmazó kijelentések áldozatává.”14 

Közszereplőnek számít eszerint a döntés szerint az a személy, aki: 1. 
adott okból kifolyólag, bizonyos helyzetben „közismertté válik, a közösség-
ben általános hírnevet szerez, és aki a társadalom ügyeiben részt vállal”; il-
letve, aki: 2. véges számú esetben „önként beleavatkozik” egy adott vitába.15 
Ilyenképpen több per esetében közszereplőként kezeltek például egy futball-
bírót16 vagy pedig egy politikai kommentátori szerepet vállaló nyugalmazott 
tábornokot.17

Fontos következtetésre jutott 1976-ban Nyugat-Németország Alkotmány-
bírósága, amikor úgy döntött, hogy az a riport, amelynek alanya a Lengyelor-

ma már tudósok igyekez-
nek bebizonyítani, hogy a 
korrupció a globális tár-
sadalom elpusztíthatatlan 
velejárója
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szág 1939. évi lerohanásban részt vett két politikus volt, nem rágalmazó jelle-
gű. A bíróság szerint a szóban forgó riport nyilvános vitához vezetett, a köz-
szereplőknek pedig nyilvános cselekedeteikkel kapcsolatosan nagyobb fokú 
kritikát kell elviselniük, mint magánszemélyként elkövetett akcióikért.18

A sajtójog szempontjából ennél is fontosabb következtetésre jutottak ké-
sőbb, 1986-ban a spanyol bírók, akik megállapították, hogy a becsülethez való 
jog és a méltósághoz való jog a szólásszabadsághoz való jognál nem előbbre 
valók. Az adott esetben az egyik spanyol újságíró humoros publicisztikában 
bírált egy polgármestert. A spanyol Alkotmánybíróság döntésében leszögez-
te, hogy bár mind a szólásszabadság joga, mind a becsülethez való jog alap-
vető jogok, a szólásszabadság jogának „alkotmányos garanciális dimenziói 
vannak, mivel az a közvélemény véleménynyilvánítási szabadságjogát óvja, 
miközben ugyanaz a dimenzió a becsülethez való jog esetében nem adott”.19

A spanyol Alkotmánybíróság már 1988-ban megalkotta a „közéleti sze-
mélyiség” doktrínát, amelyben kimondta: „A becsülethez való jogot [...] a 
külső határaként felfogott »szólásszabadság« arányosan csökkenti, abban a 
mértékben, amelyben azok a személyek, akik ezt a jogot gyakorolni kíván-
ják közéleti személyiségek, köztisztségeket vállalnak, vagy olyan ügyekben 
vesznek részt, amelyek a közérdekhez tartoznak. [...] »Ezt maga a politikai 
pluralizmus, a tolerancia és a liberalizáció szelleme követeli meg, amelyek 
híján a demokratikus társadalom nem létezhet«.”20

Mindezek a példák megerősítik tulajdonképpen az újságírónak azt a jo-
gát és kötelességét, hogy a közéleti szereplők cselekedeteit fokozott mérték-
ben figyelje, és hogy bírálja őket, amikor azok arra rászolgálnak, kiváltkép-
pen pedig a korrupciós esetekben. Ugyanakkor rávilágítanak arra is, hogy 
az újságíró munkájában cselekvéseinek védelmére a szólásszabadság alkot-
mányos jogánál fontosabb eszköz nincs. Ez viszont nem valamilyen előjoga 
a szakmánknak, hanem csupán joggyakorlati megerősítése az ENSZ Emberi 
Jogok Egyetemes Nyilatkozata 19. cikkelyében tartalmazottaknak, amely ki-
mondja: „Minden személynek joga van a vélemény és a kifejezés szabadságá-
hoz, amely magában foglalja azt a jogot, hogy véleménye miatt ne szenvedjen 
zaklatást, és hogy határokra való tekintet nélkül kutathasson, átvihessen és 
terjeszthessen híreket és eszméket bármilyen kifejezési módon.”21

Az utóbbi két évtizedben az a joggyakorlat vált általánossá, hogy rágal-
mazási perekben az újságírók a jóhiszeműségükre hivatkozva védekeznek, 
az esetek elsöprő többségében sikerrel. Ezt a véde-
kezést jogilag Európában a párizsi bíróság egyik rá-
galmazási perében hozott döntése alapozta meg. A 
bíróság által 1990-ben hozott döntés kimondta, hogy 
„a tájékoztatási jogából és kötelességéből következő 
legitim motiváció teszi lehetővé az újságíró számára, 
hogy a jóhiszeműségét felhozza, ha közben bizonyít-
ja feltárási munkájának komolyságát és egyben körültekintését és objektivi-
tását”.22

Mi több, Nagy-Britanniában a Legfelső Bíróság szerepét betöltő Lordok 
Háza úgy döntött, hogy nemcsak az újságírókat, hanem valamennyi társa-
dalmi kommunikátort, például a helyi hatóságok testületeinek tagjait sem 
lehet elítélni olyan különböző önkormányzati vagy szaktestületi üléseken 

AULA

a becsülethez való jog és 
a méltósághoz való jog a 
szólásszabadsághoz való 
jognál nem előbbre valók



ME.dok • 2008/3

10

tett – akár rágalmazó – kijelentésekért, amelyeket jóhiszeműséggel, a köz ér-
dekében tesznek. „Annak a közérdeknek, hogy a törvény hathatós eszközö-
ket kínáljon bárkinek, aki rágalmazás esetén becsületét kívánja megvédeni, 
összhangban kell állnia azzal a szembeálló közérdekkel, hogy bárkinek jogá-
ban álljon szabadon és nyíltan kommunikálni másokkal, olyan kérdésekben, 
amelyekről a törvény elismeri, hogy az illetőnek kötelessége megtenni vagy 
pedig érdeke megóvni. Mindazt, amit jóhiszeműen publikálnak az említett 
kérdésekről, különleges körülmények között publikálják. A szerzőt nem állít-
hatják bíróság elé még akkor sem, ha kijelentései becsületsértők vagy pedig 
hamisnak bizonyulnak. (...) Ezt az előjogot elvesztik, akik a lehetőséggel visz-
szaélnek” – hangsúlyozta a Lordok Háza.23

A közérdek, főképpen abban az esetben, ami-
kor igazság hordozója, a német Alkotmánybíróság 
szerint is védekezési alapnak számít olyan ügyek-
ben, amelyekben a közölt információk más körül-
mények között becsületsértőnek vagy rágalmazó 
jellegűnek tetszenének.24 Továbbá, a japán Legfelső 
Bíróság döntése értelmében nem áll fent a rágalom 
és a becsületsértés vádja azzal a személlyel szem-
ben, aki elfogadható módon, bár tévesen, hisz ki-
jelentéseinek igazában. A tárgyalt konkrét ügyben 
a bíróság ugyancsak amellett foglalt állást, hogy 

nem lehet büntetni olyan kijelentéstevőt, aki akár rágalmazó jellegű nyilat-
kozatot tesz, ha az a közérdeket szolgálja, tehát az ilyen esetekben rágalmazó 
újságírót sem. A döntés értelmében ha egy személy a rágalmazás bűnébe esik 
olyan kijelentések által, amelyek a közérdek kategóriájába tartoznak, és csak-
is a közérdeket szolgálják, s ha a tények valóságtartalmának feltárása nyomán 
az igazság bizonyítást nyer, büntetést alkalmazni nem kell.25

Ebben a szellemben hozta meg döntését hasonló ügyben a dél-afrikai 
fellebbviteli bíróság is. Kimondta: rágalmazásért indított bírósági perben a 
közérdekre történő hivatkozás elfogadható védekezés, még olyan ügyek ese-
tén is, amelyekben egyes tényadatokról esetleg bebizonyosodik, hogy azok 
hamisak voltak.26 

Egy másik esetben a dél-afrikai Legfelső Bíróság witwatersrandi szek-
ciója úgy döntött, hogy a közérdekre való hivatkozás még az esetben is elfo-
gadható védekezés a közérdekű ügyekben indított rágalmazási perekben, ha 
a megállapításokat közlő lap szerkesztője sem hisz az általa közzétett infor-
mációk igazságában.27

Az Európai Emberjogi Bíróság szintén több esetben foglalkozott a ható-
ságokat és a közéleti aktorokat érintő bírálatok kérdésével, és szintén arra a 
következtetésre jutott, hogy a közszereplők tisztségeik átvételekor tudatosan 
vállalták, hogy fokozott kritikáknak tegyék ki magukat, és az elhangzó bírála-
tokban rejlő esetleges rágalmakért nem kérhetik a közösség őket bíráló tagja-
inak elítélését.28 A strasbourg-i bíróság ezekben az esetekben is megerősítette 
az Európai Emberjogi Egyezmény 10. cikkét, amely előírja, hogy „mindenki-
nek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához”, ami „magában foglalja 
a véleményalkotás szabadságát és az információk, eszmék megismerésének 

a japán Legfelső Bíróság 
döntése értelmében nem 
áll fent a rágalom és a 
becsületsértés vádja azzal 
a személlyel szemben, aki 
elfogadható módon, bár té-
vesen, hisz kijelentéseinek 
igazában
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és közlésének szabadságát országhatárokra tekintet nélkül és anélkül, hogy 
ebbe hatósági szerv beavatkozhasson”.29

Másik fontos hivatkozási alapja a visszaélés, a korrupció exponálását 
ellenzőknek az, hogy a társadalmi kommunikátor „előítéletesen” közelí-
tett témájához. Ezt az „előítéletes megközelítést” illetőn le kell szögeznünk 
azonban, hogy e nélkül tényfeltáró, azaz oknyomozó, korrupciót exponáló 
újságírás nem létezik. Az „előítéletesség” ugyanis – Hans-Georg Gadamer óta 
tudjuk – feltétele a dolgok megértésének és értelmezésének.30 Hogy milyen 
előfeltevéssel, előítélettel viszonyulunk az ideális közszereplőhöz vagy intéz-
ményéhez, hogy milyen emlékeim vannak az adott személyről vagy társadal-
mi entitásról, az nyilván meghatározza, hogy hogyan gondolkodunk róla, és 
azt is, hogy egyáltalán érdemesnek tartjuk-e azt tényfeltáró munka témájává 
tenni. 

Másfelől, míg Gadamer hermeneutikájában „az előítélet meghatározza, 
feltételekhez köti és behatárolja” a megértést, addig Wang Fu-Csi-nél „az előí-
télet mindezeken túl produktív szerepet játszik a horizontok kitágításában és 
összeolvadásában”.31 

Szerencsére, mára a nemzetközi joggyakorlat átvette ezeket az elveket, 
és azokat következetesen alkalmazni igyekszik. Sajnos, Romániában, de Ma-
gyarországon is, ettől a gyakorlattól még távol állunk, a társadalmi kommuni-
kátorokat gyakran idézik különböző fokú bíróságok elé rágalmazás, becsület-
sértés, előítéletesség vádjával.

Mindezeket figyelembe véve levonhatjuk a következtetést: a társadalmi 
kommunikátort minden rendelkezésünkre álló eszközzel bátorítanunk kell, 
tudatosítani kell benne, hogy az esetben sem marasztalható vagy ítélhető el, 
ha a közérdeket szolgáló, a közérdek szempontjából jóhiszeműen megírt és 
közreadott írásáról esetleg később kiderül, hogy abban – akár utólag bizonyí-
tottan – hamis információkra támaszkodott, s ha az érintett(ek) által kifogá-
solt írásában rágalmazást vagy becsületsértést követett el. 

A vonatkozó nemzetközi jog, sajtójog és általános joggyakorlat ugyanis a 
becsülethez és a méltósághoz való jognál a véleményszabadsághoz való jogot 
felsőbbrendűnek tekinti, és a társadalmi kommunikátornak megadja azt az 
előjogot, hogy a közérdek védelmében és érdekében a valóságot megpróbál-
ja sajátos és meglehetősen korlátozott eszközeivel felderíteni, a közérdeknek 
ártó közszereplők visszaéléseit, hazugságait, korrupciós ügyeit, eltitkolt ügy-
leteit pedig minden további nélkül exponálja.

  
(A szerző újságíró, a filológiai tudmányok doktora, egyetemi oktató,
a BBTE tudományos kutatója)

AULA
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KOVÁCS-BENCZE BALÁZS

Hálózat és reklám
 

A vírusmarketing az az újszerű marketingeszköz, amely arra alapoz, 
hogy a reklámozó vállalat által előállított reklámtartalmakat a lehetséges 
fogyasztók (ideális esetben nem csak ők) érdemesnek találnak arra, hogy 
barátaikkal, ismerőseikkel megosszák.

A vírusmarketing megjelenésének alapja a hagyományos médiaala-
pú marketing által teremtett zaj. Annyira telítettek lettek a hagyományos 
promoválási csatornák, hogy a reklámozók új, kevésbé telített eszközöket, 
csatornákat kell kitaláljanak, keressenek ahhoz, hogy hallassanak magukról. 

Ez különösen a kisebb, kevesebb tőkével rendelkező vállalatokat érinti, 
mivel a gazdaságilag szilárd alapokon álló nagyvállalatok megengedhetnek 
maguknak kiterjedt, agresszív médiakampányokat, a kisebbek nem. Az előb-
biek rendszerint hatalmas lélegzetvételű kampányok, hadjáratok, amelyeket 
hosszas, alapos kutatási folyamat előz meg, melyek kivitelezéséért reklám-
ügynökségek felelnek. Ezek a kampányok viszont intenzív médiahasználatuk 
által láthatóak, 
és Mark Hughes 
Buzzmarke t ing 
című munkája 
szerint jórészt ál-
dozatul esnek a 
klasszikus média-
ágak és eszközök 
esetében észlelhe-
tő reklámzajnak. 
A nagyvállalatok 
pénzügyi helyze-
tüknek köszön-
hetően mindezek 
mellett azt a lu-
xust is megenged-
hetik maguknak, 
hogy középszerű 
eredményeket könyveljenek el, mivel egyrészt már rendelkeznek hírnévvel, 
másrészt egy közepesen sikeres reklámkampány nem veszélyezteti a vállalat 
fennmaradását, sőt még költségvetési szilárdságát sem.

Ezzel szemben a kis vállalatok jóval elővigyázatosabbak, kreatívabbak és 
költséghatékonyabbak kell hogy legyenek, mert általában nem rendelkeznek 
a nagyvállalatokra jellemző gazdasági potenciál tizedével sem, sokszor egy 
reklámkampány költségeivel sem, emellett meg egy sikertelen promoválási 
tevékenység nyomán a vállalat munkatársainak, és tulajdonosainak megél-
hetése a tét. Ez a bizonytalanság kényszeríti arra a kezdő vállalkozókat, hogy 
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próbáljanak meg kimagaslani a tömegből, és a nagy pénzű vállalatok uralmát 
próbálják ellensúlyozni nagy ésszel.

A fentiek persze nem jelentik azt, hogy a nagyvállalatok nem használnak 
időnként kreatív marketing- és reklámmódszereket, sőt. Mostanság a nagy 
nemzetközi konglomerátumok is használnak újszerű eszközöket a klasszi-
kusnak mondott marketing- és reklámmódszerek mellett. 

A vírusmarketing, minden egyéb marketingfolyamathoz hasonlóan, arra 
támaszkodik, hogy a felkínált termék vagy szolgáltatás kifogástalan. Ha ez az 
alapvető feltétel adott, akkor hozzáláthatunk promoválásához. A fent említett 
zaj kikerülésével kiemelkedő haszon elérésére van lehetőség. A vírusmarke-
ting szövete a szóbeszéd, az emberek közötti információcsere, ami a jó hír 
kialakulásához vezet.

A lehetséges fogyasztók pontosan feltérképezett fogyasztói szokásai, il-
letve a fogyasztási döntési ciklus alapján összeállított megfelelő üzenetekre 
van itt szükség, valamint annak a pontos leírására, hogy ezek hogyan ter-
jednek, terjedhetnek egy olyan hálózatban, amelynek a tagjai a fogyasztók, 
lehetséges fogyasztók, illetve a véleményvezérek.

A vállalatok célja ugyanis olyan üzenetek előállítása lesz egy szóbeszéd-
re alapozott kampányban, ami elég vicces, édes, esetenként ijesztő, de min-
denképpen érdemes arra, hogy barátainkkal, ismerőseinkkel megosszuk.

Olyan módszerek használata is kifejezetten előnyös, amelyek segítségé-
vel rávehető a média, hogy egy illető termékről, szolgáltatásról, vagy az azt 
előállító vállalatról beszéljen ugyancsak a szóbeszéd megindításának, vagy a 
létező hullám felerősítésének céljával.

A reklámüzenetek egyre több teret hódítanak a fizikai környezetünkben 
és a minket övező elektronikus térben is. Ha bármelyikünk egy átlagos napon 
kimegy az utcára, nincs ahogy elkerülje a reklámüzeneteket, mert egyre több 
helyen bukkannak fel. Én egy városban eltöltött nap után több száz egyedi 
reklámüzenettel találkozom, ez a szám pedig csak nő, hogyha leülök a számí-
tógép képernyője elé és böngészek a weben.

De mindezek a reklámüzenetek George Silverman szerint nem sokat ér-
nek, ugyanis a minket ért kereskedelmi ingerek ezrei nyomán csak néhány-
szor reagálunk, és akkor sem azonnali vásárlással, hanem csak többet szeret-
nénk megtudni arról az illető termékről, esetleg szolgáltatásról. Ha viszont 
egy számunkra hitelesnek, és a reklámozó vállalattól függetlennek vélt em-
bertől kapunk egy ajánlást, arra az esetek felében-egyötödében fogyasztással 
reagálunk (Silverman, 2001, p. 22–23).

A szóbeszéd ezzel szemben releváns, kizárólag a fogyasztónak szól, te-
hát testreszabott, őszinte, élő kommunikáció.

 Ez a legőszintébb médium, mert nem a vállalat részrehajló információi-
nak továbbadása, hanem őszinte tapasztalati értesülések.

A szóbeszéd a leginkább fogyasztóvezérelt kommunikációs csatorna: a 
fogyasztó dönti el, hogy hány embernek beszél egy adott termékről, szolgál-
tatásról, illetve azt, hogy meghallgatja az információt, vagy témát vált.

Képzeljük el a következő helyzetet: városban sétálás közben elmegyünk 
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egy moziplakát mellett. Jó esetben még a címét is elolvastuk a filmnek. Estére 
már el is felejtettük a plakátot. Nagyon sok helyen kellene viszontlátni a pla-
kátot ahhoz, hogy rákeressünk a filmre interneten. Ezzel ellentétben, ha egy 
ismerősünk, esetleg barátunk, akivel szoktunk filmekről beszélgetni, netán 
hasonló az ízlésünk filmek tekintetében, ajánl egy filmet, gondoljunk bele: 
megnéznénk azt?

De mindez miért történik?
Azért, mert az ajánlás felgyorsítja a vásárlási döntési mechanizmust az-

által, hogy indirekt tapasztalatot nyújt az illető termékről, szolgáltatásról.
A vírusmarketing azon alapszik, hogy a termékről szóló információ em-

beri hálózatokban szóbeszéd útján (élő vagy elektronikus) terjed, ezért fontos 
megérteni a fogyasztót, a szóbeszéd természetét, illetve a hálózatok termé-
szetét.

Amint láttuk előbb a szóbeszéd bizonyos forrásokból terjed el az átlagfo-
gyasztók között, akik egy társadalmi háló részei, ismeretségi hálók részei, fo-
gyasztói hálózatok részei, és így tovább. Bármely terméknek, szolgáltatásnak 
a célcsoportjában található emberek tagjai valamilyen hálózatnak, amelyben 
az információ terjesztése a fő cél az eladások megnövelése érdekében.

Ezért fontos tudni, hogy milyenek az emberekből álló hálózatok, és hogy 
ezekben az információ hogyan terjed.

(A szerző a BBTE magiszteri hallgatója)
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CZÉZÁR ÉVA

Pletyka-kampányok
tanulmányozása

A pletyka szerepe a politikai kommunikációban

 A politikai kommunikáció egyik lényeges és hatásos eszköze a 
pletyka. Politikai pletyka alatt a szándékosan tervezett és terjesztett, igaz 
vagy kitalált, általában negatív hangnemű történeteket értem, melyek segít-
ségével egy politikus vagy párt előnyt tud szerezni egy másik párttal szem-
ben, kihasználva a pletyka által kialakított (negatív) hangulatot.

Ezek a pletykák lehetnek személyes vagy szakmai jellegűek egyaránt.  
A legegyszerűbb és nagyon gyakori példa, amikor egy politikus magánéleti 
problémáit ássák elő, vagy alkotják meg és tálalják ki a média előtt, vagy te-
szik közzé egy egyszerű szórólapban, hogy a választópolgárok bizalma meg-
inogjon. Ilyen és hasonló kérdéseket hoznak fel szakmai témában is, főleg 
korrupciós vagy hasonló vádakkal. 

A pletyka legfontosabb hordozója a média, a pletyka azért nélkülözhe-
tetlen a politikai kommunikációban, mert tömegigényt elégít ki. Csökkenti a 
hatalmon kívül maradottak frusztráltságát, egyszersmind megteremti annak 
az illúzióját, hogy a hatalom csúcsán levő is csak ugyanolyan ember, mint 
bárki.

A pletyka egy olyan műfaj, amely a korlátok nélküli szövegek világába 
tartozik, nem érvényesek rá különösebb szabályok, a fikció és a nem fikció 
határán húzódik, viszont a tudatos pletykaterjesztésnek is meg kell felelni 
bizonyos követelményeknek. A jó pletyka nem unalmas, és el kell hitetnie a 
közönséggel, hogy bárki részese lehet a meséjének. Mindig van benne mese, 
történet, ami érdekessé, fantáziadússá teszi. A valóság elemeiből épül fel, ki-
sebb-nagyobb változ-
tatásokkal. Műfajilag 
párhuzamba hoz-
ható a népmesével, 
hiszen értékrendje 
hasonló, van benne 
jó és rossz, értékes és 
értéktelen, helyes és 
helyetlen, a hallgató 
pedig behelyezheti 
magát a pozitív ol-
dalra. Olyan témákra 
épül, mint a hatalom, 
a pénz, az intimitás, 
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valamint olyan kritériumokra, mint a titok, vulgáris és bizarr elemek, bűn és 
bűnhődés.

A politikai kommunikációban a valóság ismertetése a tények és bizo-
nyítékok eszközeivel történik, a tudatos pletykaterjesztéshez azonban a ha-
talom olyan erői fordulnak, amelyek a bonyodalmas és homályos nyelvezet 
helyett a nép nyelvén szólnak, hogy mindenki megérthesse és felfigyeljen rá. 
Fogyasztható és eladható szövegek konstruálásával sikeresebben kommuni-
kálhatnak, függetlenül az elmondottak valóságtartalmától. A pletyka a poli-
tikában jelen van, mert szükség van rá. Egyre inkább globalizálódik és meg-
szűnnek a térbeli korlátai, hiszen az elektronikus kommunikáció fejlődése 
megnyit minden kaput előtte.

Görögországi választások, 2007 – a pletyka, 
mint hatékony kampányeszköz 

Politikai helyzet
Görögországban az 1970-es évek óta rendszerint két nagy párt váltja 

egymást: a baloldali PASOPánhellén Szocialista Mozgalom, melynek elnöke 
Jeorjiosz Papandreou és a konzervatív liberális néppárt, az Új Demokrácia – 
Nea Dimokratia – N.D, elnöke: Costas Karamanlis.  Létezik azonban Görög 
Kommunista Párt (KKE), Synaspismos (balközépszociáldemokrata párt) és 
LAOS – szélső jobboldali populista párt is, de utóbbiak csak kis szavazóbá-
zissal rendelkeznek.

2004-ben, tíz év baloldali kormányzás után, közel 7 százalékos előnnyel 
a jobboldali Costas Karamanlis kerül a görög kormány élére, aki a győzelmé-
vel a második világháború óta a legfiatalabb görög miniszterelnök lett.

2007-ben az ND általános elégedetlenséggel szembesült, azonban kiépí-
tett egy modern kormányfilozófiát, mely a következő pontokon alapult:
 Szintézis és konszenzus
 Új politikai légkör kialakítása
 Modern politikai filozófia kiépítése a szociális és politikai központ     

megerősítésével
 Közérdekek, mint fő politikai cél
 Párbeszéd és konzultáció a pártokkal és érdekcsoportosulásokkal
 Erős és megbízható ND kormányzás
 Visszafogott, erős érvekre fókuszált kampány a kormányzat hatékonyság-

ra és politikai stabilitásra alapozva
Az ND olyan biztos pontokra alapozott, melyeket a négy év kormányzás 

alatt a párt munkájához kötöttek, mint Görögország arculatának és hihetősé-
gének fejlődése és megerősödése, az ország gazdasági stabilitása és a szociális 
problémák csökkentése, mégis veszélybe került a konzervatív kormányzás. A 
kormány úgy döntött előrehozott választásokat rendeznek. Ennek egyik oka 
az ND felé mutatott elégedetlenség és az egyre gyakoribb támadások voltak, 
így megelőzve annak terjedését, a korai választások megrendezése több esélyt 
adott nekik.
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1. ábra. A felmérés eredményei

Az előrehozott választásokat megelőző periódusban az ND minden köz-
vélemény-kutatásban magasan vezetett, így megengedhette magának a koc-
kázatot, ami a parlament feloszlatásával járt. A hivatalos verzió szerint azért 
volt szükség az előrehozott választásokra, mert az országnak egy döntőképes, 
erős parlamenti többségre van szüksége, hogy megszülethessenek a gazdasá-
gi, oktatási illetve jogi reformot érintő fontos és sürgős döntések.

A rendszer felborulása

A nyár folyamán végig erdőtüzek pusztítottak Görögországban, de au-
gusztus végére, kevesebb, mint három héttel a választások előtt katasztrófává 
változott a helyzet. A Peloponnészoszi-félszigeten, valamint Évia szigetén a 
tűz több mint 60 áldozatot, eltűntet és több száz sérültet követelt pár nap 
alatt, nem is beszélve a természeti és anyagi károkról, valamint a hajléktala-
nul maradt ezrekről. 

Egész falvak és kisebb városok égtek porig, a lángok elérték Olümpia 
települést is, ahol az ókori görög olimpiai játékok zajlottak.  Az erdők leégése 
ökológiai katasztrófához vezet és a közeledő őszi esőzések miatt árvizek is 
valószínűvé váltak. 

Az események pletykákat szülnek

Egy ilyen szintű természeti katasztrófa mindennapi témává vált az or-
szágos és nemzetközi sajtóban. Az események először politikától független 
vonalon termeltek pletykákat. Gyanús volt a tüzek indulása ugyanabban a 
pillanatban több helyszínen, egymástól függetlenül. 

A helyi szigetlakók először külső ellenségekre gyanakodtak, úgy, mint az 
izraeliek vagy a törökök, akik a turisztikai látványosságokat próbálják szét-
rombolni, saját piacuk gazdagítása érdekében. Ez a feltételezés nem csak a 
köznép köreiben terjedt, hanem egy idő után a miniszterelnök is megerősítet-
te, amikor egy televíziós beszédében a következőket nyilatkozta: Görögország 
egy tervezett támadás áldozata, olyan külső ellenségek által, akiknek hosszú 
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távú, jól megtervezett elképzelésük van az ország lerombolására.
Természetesen a média azonnal felkapta a témát, és a görög televízióadók 

rövid amatőr videókat játszottak be, amelyeken gyújtogatás-gyanús illetők a 
hegyek között kószáltak, ahol órákkal később az első tűzfészkek kialakultak, 
ezzel megerősítve a szándékos gyújtogatás gyanúját.

Mások az ingatlan-befektetőkre terelték a gyanút, azt állítva, hogy így 
akarnak újabb építkezésre alkalmas területeket szerezni, és befektetéseiket 
gyarapítani, ezeket a vádakat azonban a görög ingatlanszövetség visszauta-
sította.

A hatóságok több tucat embert tartóztattak le szándékos gyújtogatás gya-
núja miatt, sok esetben teljesen alaptalanul, ezzel is teret adva a különböző 
spekulációknak és feltételezéseknek, újabb pletykák kialakulásának és terje-
désének.

Amikor Costas Karamanlis bejelentette az előrehozott választásokat, 
senki nem gondolta, hogy a rövid kampány ilyen intenzív és akciódús lesz.

Az események egyre negatívabban hatással voltak a kampányra, mivel 
az ellenzék támadásba lendült és azzal vádolta a kormánypártot, hogy a vá-
lasztások miatt nem reagáltak az erdőtüzekre, nem hozták meg a kellő dönté-
seket időben, nem kértek segítséget, és minden szervezetlen volt, ezzel embe-
rek százainak életét kockáztatva és ez áldozatokkal is járt. Az ellenzék heves 
támadása a tüzeket kulcsfontosságú kampánytémává változtatta. 

Az ország a tüzekről beszélt és ez negatívan érintette a kormánypártot, 
mivel a tétlenséggel, szervezetlenséggel vádolták őket, így megingatva a sza-
vazók bizalmát. A PASOK támadásának következményeként az ND szilárdsá-
gának mértéke csökkent. Bár a PASOK is veszített egypár százalékot a vész-
helyzet miatt, de számukra ez a kockázat szükséges volt.

2. ábra. A szavazatok számának csökkenése

Hogy ezeknek a problémáknak a mértékét csökkentsék és a pletykazu-
hatagot amennyire lehet elnyomják, a kormányzati párt kampányát teljesen 
átalakították és a figyelmet a tűzvész köré irányították. A gyors reakció a kö-
vetkezőket jelentette:
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– A miniszterelnök kitelepedett a katasztrófa sújtotta területekre és részt 
vett a mentő akciókban
– Az Európai Unió bevonása anyagi támogatással és mentő erők behozásával
– Azonnali kártérítés és Humanitárius Terv készítése a szükségletek kielégí-
tésére
– Telefonos segélyvonal létesítése
– Teljes újjáépítési terv készítése

A párt háromfázisú kampányra építkezett, melynek pillérei az elkötele-
zettség, a kormányzás és a bizalom voltak. 

A pletyka visszafordítása
A PASOK támadási stratégiáját az ND sem hagyta szó nélkül. Bár a tét-

lenség és szervezetlenség vádját jól kivédték, szükség volt egy utolsó akcióra, 
amely biztosítja a győzelmet. A miniszterelnök többszöri alkalommal is rá-
erősített arra a pletykára, miszerint az egymástól független szigeteken kiala-
kult erdőtüzek nem lehetnek véletlenek, túl nagy az egybeesés.

A PASOK elnöke, Jeorjiosz Papandreou  az előrehozott választások és a 
tűzvész kialakulása közötti periódusban folyamatos támadási stratégiát foly-
tatott az ND ellen és azt bizonygatta, hogy a párt nem felelt meg az elvárá-
soknak és vezetője nem megfelelő a miniszterelnöki székre. Egy televíziós 
adásban részletesen kifejtette, hogy a PASOK bármire képes, hogy ellenfe-
léről bebizonyítsa, hogy nem felel meg. A támadás nagy lendületében egy 
meggondolatlan kijelentést tett, miszerint a PASOK tüzön-vizen át küzdeni 
fog, hogy újra átvehesse a vezetést, semmitől nem riadnak vissza.

Ez a kijelentés többféleképpen értelmezhető, valószínűleg Jeorjiosz 
Papandreou az ND áldozatairól valamint az anyagi áldozatokról beszélt, de 
természetesen kampányban ezzel támadási felületet szolgált az ellenfélnek, 
sebezhetővé vált.

Az erdőtüzek helyzete lassan kezdett letisztázódni, az ND mindent el-
követett, hogy kampányának pozitív motívumává váljon a gyors intézkedés 
és az anyagi segítségnyújtás. Nicholas Karahalios, a miniszterelnök politikai 
tanácsadója és államtitkár, aki a kampány egyik alapembere volt, ráépített 
a Jeorjiosz Papandreou meggondolatlanságára. Saját elmondása szerint ké-
szített az erdőtűzről egy látványos fényképet és képüzenetként (MMS) to-
vábbította azt, a PASOK vezetőjének kijelentésével, miszerint tűzön-vízen át 
mindent megtesznek a győzelem érdekében, semmitől nem riadnak vissza. 
Ugyanígy egy videóspot is készült, egy felvétellel a tűzről, a párt elnökének 
kijelentésével.

A negatív képüzenetet a választások előtt pár nappal gondosan szét-
küldték országos szinten, így elhintve a pletyka magját, miszerint a politikai 
pártnak köze volt a tragédiához. Az MMS jó módszernek bizonyult, hiszen 
nagyon gyorsan terjed, hiszen egy érdekes témát az emberek szívesen tovább-
küldenek. Kihasználva a már addig is terjedő pletykákat a szándékos gyújto-
gatásról, nem volt nehéz gyanúba keverni a PASOK nevét. Az állampolgárok, 
ha nem is hitték el teljes mértékben a vádat, elgondolkodtak a lehetőségen 
és felmerült bennük a gyanú. Továbbadták azt, és ez már elég is volt ahhoz, 
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hogy ne szavazzanak nekik bizalmat, és még több választópolgár ismerje meg 
az esetet.   

A stratégia bevált. Az ND abszolút parlamentáris többséget szerzett, 
Costas Karamanlis politikailag újra megerősödött. Bebizonyosodott, hogy az 
állampolgárok többsége bízik az Új Demokráciában és úgy tartják, hogy az 
képes egy országot kormányozni.

3. ábra. Végeredmények

Természetesen a kampány sikere nem csak a tudatos pletykamarketing-
nek köszönhető, hiszem számos olyan tényező játszott közre, amely befo-
lyásolta a választók döntését, de látva a felmérések eredményét számokban, 
miszerint az Új Demokrácia a tűzvész folyamán sokat veszített támogatottsá-
gából és annak lejártával, valamint a sikeres támadással visszatornázta magát 
az első helyre és megnyerte a választásokat. Néhány hét leforgása alatt egy 
mozgalmas kampány futott le, és ennek a pletykakampány is szerves része 
volt.

(A szerző a BBTE magiszteri hallgatója)
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CSEKE PÉTER  

Az Ifjúmunkás 1968-as 
riportvitája

Az 1963-as esztendő egyértelműen a szociográfia újrasarjadásának éve 
Magyarországon. Ekkor jelentkezik újra Féja Géza a Sarjadással, Kodolányi 
János pedig a Második baranyai utazással. A műfaj klasszikusai vállvetve 
az akkor krisztusi életkorban lévő Csoóri Sándorral (Tudósítás a torony-
ból) meg Csák Gyulával (Mélytengeri áramlás). Együttes jelentkezésük azt 
a reményt táplálta: a konszolidálódott Kádár-korszakban is új életre tá-
madhat a két világháború közötti periódus ellenzéki műfaja. Erről győzött 
meg aztán 1970-től a Magyarország felfedezése újabb sorozata.  

Negyvenöt évvel azután, hogy napvilágot látott a Tudósítás, a nemzedék- 
és költőtárs Tornai József így idézi fel a lágy diktatúrára hangolódó pártvezér 
Csoóri-ellenes dühkitörését: „Dobozi [Imre] meghívta Kádárt az Írószövetség-
be. A diktátor jópofáskodva beszélgetett jobbra-balra a klubban. Csoórinak 
nem sokkal ezelőtt jelent meg a Tudósítás a toronyból című irodalmi szoci-
ográfiája. Azt a pusztítást írja le benne, melyet az erőszakos téesz-szervezés  
okozott a magyar állatállományban, általában a mezőgazdaságban. Sanyival 
éppen beszélgetni kezdtünk, amikor Dobozi odalépett hozzánk Kádárral. 
»Ennek a fiatalembernek föl kellene tálalni egy egész sült csirkét, de úgy, 
hogy a belét benne hagyják!«, fordult nagy indulattal Sanyihoz a pártfőtitkár. 
A szerző nem késett a visszavágással: »Lehet, hogy Kádár elvtársnak rossz az 
ízlése?« Rögtön otthagytak minket.”1 De Csoóri ekképp is kivághatta volna 
magát: „A rosszról beszéltem, hogy a jót szolgáljam.”2 A tényfeltárás eszköze-
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ivel. A költő-gondolkodó akkor már a hírlapírás nemesebb műfajaitól is elvár-
ta a szemléletváltást, a műfaji öntisztulást. „Az újságírásban is közeledjünk 
a művészet erényeihez, izgalmaihoz, módszereihez. Az általános hírmagya-
rázatok helyett írjunk különös tényekről, különös helyzetekről, hogy általuk 
emlékezetesebbé tegyük a világ és a társadalmi lét leglényegesebb dolgait. 
Nem hírekre van ma már elsősorban szükségünk, hanem élményekre, nem 

tárgyilagos beszámolókra, hanem elragadtatott 
gondolatokra s szellemi kalandokra, melyek-
ben az ember úgy fedezi fel a valóság rejtett 
földré-szét, mint Kolumbusz.”3

„Népi indíttatású fiatal írók hozták vissza 
a műfajt a halálból – idézte fel az újrakezdés 
mozzanatait Beke György a 2001-es kolozsvá-
ri szociográfiai tanácskozáson. – Csák Gyula 
Mélytengeri áramlása és Csoóri Sándor mun-
kája, a Tudósítás a toronyból a jégtörők. Majd 
az évtized végén, pontosabban 1970-ben Dar-
vas József, az Írószövetség elnökeként újra 
elindítja a Magyarország felfedezése soroza-
tot. Célja az volt, hogy Csoóriék nemzedéke 
az új Magyarország szellemi térképét készít-

se el. Minden bizonnyal tisztában volt azzal, hogy még az engedékenyebb 
magyarországi cenzúra – mondjuk a romániaival szemben engedékenyebb 
– nyomása alatt sem lehet ugyanazt a hangot megütni, ugyanazzal az őszin-
teséggel vizsgálódni és szólni, mint az első sorozat műveiben. De talán újra 
lehet forrasztani főbb tartóoszlopainál a tudatosan széttört nemzettudatot, 
remélte. Érdekes lehet, hogy miként ítélkezik erről az emigrációban, a nyolc-
vanas évek elején Borbándi Gyula: »Az életében sokat tévedett és sokat vétett 
Darvas József hervadhatatlan érdeme, hogy az újabb szociográfiai irodalom 
legnagyobb vállalkozását, a Magyarország felfedezése című könyvsorozatot 
elindította és az első nehézségeken átsegítette. Talán valamit jóvátett abból, 
ami károst és ártalmast elkövetett.«”4  Azt már az újabb sorozat kifulladását 
is jelző Pomogáts Béla hozta szóba ezen a tanácskozáson, hogy Erdei Ferenc, 
Varga Domokos, Fekete Gyula, Mocsár Gábor, Bertha Bulcsu, Molnár Géza, 
Moldova György, Végh Antal, Lázár István, Tüskés Tibor, Csák Gyula, Albert 
Gábor, Márkus István, Mátyus Aliz, Szász Imre, Lengyel László, Pünkösdi 
Árpád és mások szociográfiai munkásságával „egyidejűleg bontakozott ki a 
kisebbségi magyar szociográfiai irodalom is, ezt a többi között olyanok je-
gyezték, mint az erdélyi Beke György, Benkő Samu, Kovács András, Marosi 
Barna, Gálfalvi György, Cseke Péter, Lőrincz György és Tar Károly, a felvidéki 
Duba Gyula, Gál Sándor és Zalabai Zsigmond, a délvidéki Dudás Károly vagy 
az ausztriai Szépfalusi István.”5

Az a felismerés is megfogalmazódott Kolozsváron, hogy nem válhatott 
volna eseménnyé a műfaj erdélyi újjászületése, ha a Magyarország felfede-
zése újraindításával egy időben Sütő András nem dobogtatja meg az olvasók 
százezreinek szívét az Anyám könnyű álmot ígérrel. (Az első négy Kriterion-
kiadás 1976-ig 90 600 példányt számlált. A későbbi magyarországi példány-
számokról még nem állnak rendelkezésünkre pontos adatok.) Ma már vilá-
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gosan látható, hogy Sütő klasszikussá vált művének szemlélettágító hatása 
abban is megmutatkozott, hogy így könnyebben lehetett átlépni a hatvanas 
évek végén még kitüntető módon irodalminak keresztelt álriportok árnyékát.6 
Hogy miként zajlott le ez a folyamat? A bukaresti Ifjúmunkás 1968-as riport-
vitája,7 a szociográfiai riportoknak a hetvenes években teret és rangot adó  
Igaz Szó, illetve a marosvásárhelyi folyóiratnak az írói-szociográfiai kísérle-
teket számba vevő 1974-es eszmecseréjén elhangzott vélemények8 nélkülöz-
hetetlen támpontokat kínálnak ehhez a számbavételhez.  

A Nagyváradról elszármazott – Kolozsváron, Brassóban és Párizsban is 
riporterkedő – Ruffy Péter ma is érvényes és érzékletes tablót vázol fel az 
erdélyi riport iskoláiról a Magyar Nemzet 1975. évi első számában. Írása ak-
kor született meg, amikor a műfajteremtő szemléletváltás első eredményei 
már láthatóvá váltak. Kellő pillanatban rögzítette a szociográfiai töltetű riport 
frontáttörését: amikor a „mesteri rangra törő” Beke György már túl volt az 
egész későbbi pályáját meghatározó Magunk keresése (Kriterion Könyvkiadó, 
Buk., 1972) megérdemelt sike-
rén, illetve amikor a kritikusi 
vénájú Gálfalvi György hitelt 
és rangot szerzett a műfajnak a 
fiatal alkotókat indító Forrás-so-
rozatban is (Szülőföldön, világ-
szélen. Kriterion Könyvkiadó, 
Buk., 1974). 

„A romániai magyar nyel-
vű riportírást figyelve, hosszú 
éveken át nemes tiszteletkörök 
nézői voltunk. Ha olvasói min-
dig nem is.” Ezzel a távolságtar-
tó, ironikus hangvétellel indítja 
számbavételét Ruffy. Fenntar-
tása jogos volt, hiszen a Vas-
kapuról, a Duna-deltáról, stb. 
megszületett termelési riportok 
látványos girlandjait addigra 
szétszaggatták a ’68-as szelek. 
„A földi vállalkozások nagysá-
gából, mint amilyen a Vaskapu 
erőmű, vagy a táji látvány egye-
dülvalóságából, mint amilyen 
a Duna-delta ezer-titok világa, 
szükségszerűen nem születtek 
nagy riportok, mert e sajátos 
műfaj nem a látvány, hanem az 
élmény nagyságának a függvénye. S e látványokban nem mindenki találta 
meg az élményt: az élmény olykor össze sem gyűlt, mert szétpergett a min-
dent fölmarkolni akaró telhetetlen kéz ujjai közt.” Ruffy nem hagy kétséget 
afelől, hogy ő e tiszteletkörök általános gyakorlata idején is jobban kedvelte 
„azt a fajta riportot, amely nem a fizikai, hanem a lelki – hűség, kitartás, 
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helytállás – nagyságot kereste, képes lévén az élményt megtalálni nem a nagy 
látványban…”9 Ki is mondja, hogy többre tartja Gálfalvi György isten háta 
mögötti falvakban kutakodó „látványnélküliségét” vagy Beke György min-
denhol (például Moldvában, Olténiában vagy Dobrudzsában) eligazító „ha-
rangszavát”, mint azokét, akik a megváltozott időkben is változatlanul kitar-
tanak szocialista eszményképeik mellett, és „lobogó szenvedéllyel és konokul 
a nagyságban akarnak minden emberi szépséget megtalálni.”

A visszatérő riport válfajának megteremtője – pályakezdő újságíró ko-
romban Ruffyt tekintettem mesteremnek – nem bonyolódik fogalomtisztá-
zó fejtegetésekbe. „Egon Erwin Kisch vagy a mi Móriczunk mesteri műfaját” 
emlegeti mindössze, ám ezzel igényt és mércét is teremt. Igényesség alatt 

a tényfeltárásra való alapos felkészülést és az 
irodalmi megformáltságot értette. Marosi Bar-
na kapcsán fejti ki ezt a legérzékletesebben. 
A Megbolygatott világ (Kriterion Könyvkiadó, 
Buk., 1974) szerzője – írja –, akárhol bolyong, 
mindig „az ismeret, a tudás, a fölkészülés tel-
jes vértezetében érkezik a helyszínre; mennyi 
könyvet, emlékezést, tanulmányt olvasott va-
jon el, mielőtt Babits nyomát kutatta Fogarason 

vagy a Hunyadiakét Vajdahunyadon? Tudása lebilincselő, s nem az ismeret-
anyag a túl sok, hanem a valamennyinek, az összesnek ez az áradó alkalma-
zása a riportban. Ennek a műfajnak egyik mesterségbeli »fogása« éppen az, 
hogy az olvasóban felszítsa a meggyőződést: ez a riporter tárgyáról sokkal 
többet tud annál, mint amennyit leírt. A sok alkalmazása itt kevés; úgy kell 
keveset írni, keveset közölni, hogy az soknak tűnjék egyben. Éppen a vissza-
fogottság által.”

Észrevételei jórészt a magunk keresésére indult Beke György szociográ-
fiai riportjaira is érvényesek voltak akkoriban. A nyomában fellépő fiatalabb 
pályatársak jelenlétére és kritikai észrevételeire – a versenyhelyzet megte-
remtésére? – is szükség volt ahhoz, hogy nagyobb belső szigorral „teljesítse ki 
a benne rejlő nagy értékeket”. 

Az erdélyi riport megújulását regisztráló Ruffy Péter örömmel fedezi fel 
azt is, hogy „a hegyen-völgyön lakodalom, a minden pompás, minden lenyű-
göző hangulatát lassan ugyan, de annál szívósabban szorította ki a valóság 
hűbb felmérése, s ezt a birkózást nagyon is nyomon lehet követni a román 
nyelvű riport (Reportajul românesc contemporan, 1944–1974. Eminescu Kia-
dó, Buk., 1974) nagy  válogatását lapozva. Ebben a kötetben nem csupán Geo 
Bogzát, a román riport utolérhetetlen mesterét olvashatjuk, hanem kiemel-
kedő költőket, írókat, akik riportokat is írtak, például a költő Arghezit vagy 
a zord valóság láttatását kezdeményező Zaharia Stancut. A román irodalom 
nagy halottja még írószövetségi elnökként mutatott példát a valóságos, a hű-
séges, a merész riportábrázolásra.”10 Aligha hihető, hogy amikor Ruffy így 
fogalmazott, irodalomdiplomáciai stallumok megszerzésére törekedett volna. 
Üzenetnek szánta az erdélyi riport művelőinek. Az idejét múlt „tiszteletkö-
rök” íróinak és a „látványnélküliség” hiteles ábrázolóinak egyképpen. 

Az Ifjúmunkás a romániai magyar lapokat jóval megelőzve vált az 1968-as 
„liberalizálódás” érzékelőjévé, az újságírói műfajok újjáteremtésének szelle-
mi műhelyévé. A lap szerkesztői a román fővárosban közvetlenebbül tapasz-
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talhatták, hogy Nicolae Ceauşescu hatalmi térnyerésének első szakaszában 
lazult a cenzúra szorítása, az 1968-as politikai olvadással pedig – átmenetileg 
– megnőtt a szókimondás lehetősége. Nem akármilyen helyzeti előnyt jelen-
tett az sem, hogy az egyetemről frissen kikerült, szellemi-erkölcsi tisztaságért 
hadakozó, közéleti elkötelezettségű fiatal tehetségek egész sora talált egymás-
ra a Dali Sándor, majd Cseke Gábor vezette szerkesztőségben: Aradi József, 
Domokos Eszter, Elekes Ferenc, Fejér László, Gálfalvi György, Hervay Gizella, 
Kocsis István, Kovács Nemere, Matekovics János, Müller Ferenc és mások. 
Többségük egyéniségének és íráskészségének kiforrásában meghatározó sze-
repet játszott a nemzedékszervező kolozsvári Gaál Gábor Kör. A szerkesztői 
munkával és az újságírói műfajokkal nem gyorstalpaló tanfolyamokon ismer-
kedtek; a magát mindétig közírónak tekintő Balogh Edgár sajtótudományi 
kollégiuma már az egyetemen alkalmat kínált szakmai felkészülésükre. 

Az ifjúsági hetilap ugyan a KISZ KB irányítása alá tartozott, de 
1967/1968 táján ez a függelem meglehetősen lazának bizonyult.11 Ennek fel-
ismerése aztán jótékonyan hatott a szerkesztőség önálló kezdeményezéseire. 
A valóságfeltáró igény először egy – ifjúságszociológiai kérdőívet is kidol-
gozó és hasznosító – székelyföldi (csíki) szociográfiában öltött testet, Dali 
Sándor főszerkesztő indítványának és szervezőkészségének köszönhetően. 
A Nagytusnádon, Újtusnádon és Verebesen végzett felmérés – Cseke Gábor, 
Dali Sándor, Elekes Ferenc, Fejér László, Szekeres Lajos munkája – a Korunk 
1967 augusztusi számában jelent meg Három falu ifjúsága 1967-ben címmel. 
A közös kiszállás előkészítését, a felmérés folyamatát és a kézirat elkészítésé-
nek történetét Cseke Gábor négy évtized távolából így idézi fel, az Ifjúmunkás 
műfajmegújító/szemlélettágító törekvéseit is érzékeltetve:

„Külön megtiszteltetésnek vettem, hogy a főszerkesztő megbízott azzal, 
dolgozzak ki egyfajta kérdőívet, amivel majd végigfaggatunk egy meghatáro-
zott számú fiatal csoportot. Gyakorlatilag a kérdések kimódolását és a cso-
port kiválogatásának szempontjait bízta rám, 
s ez épp elég volt fejtörésnek. Mindjárt belát-
tam, hogy itt csak egy komoly, gyorstalpaló 
utánaolvasás segíthet, s szerencsém volt egy 
éppen akkor megjelenő, a témában eligazítást 
nyújtó amerikai kézikönyv román nyelvű pél-
dányával, amire azonnal le is csaptam, s bár 
nehezen boldogultam a szakzsargonnal, vala-
mi mégis felfénylett az alagút végén, s mire 
Marosvásárhelyre szólítottak, hogy egynapi 
ottlét és előzetes megbeszélés után közösen utazzunk le Tusnádra, már kész 
haditervvel érkezhettem. A találkát Elekes Frici lakásán ejtettük meg, pofátla-
nul megleptük a város központjában található házat, s órákon át vitatkoztunk 
azon, amit akkor javaslatként a többiek elé tártam. A vita többnyire Szekeres 
és köztem zajlott, ő mindenáron azt szerette volna, hogy hagyjuk a fenébe a 
tudományt, a jó, hagyományos módszerekkel kopogtassunk be a házakba, és 
egyszerűen beszélgessünk el a fiatalokkal, majd a tapasztalatokat ki-ki meg 
tudja írni. Ezzel szemben én amellett kardoskodtam, hogy a falu általános 
problémáit feltérképezendő, valóban osszuk fel egymás közt a terepet, de e 
mellett mindenki kapjon egy bizonyos számú kérdőívet, amelyet kötelező-
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en végigkérdezve, a beszélgetések alapján névtelenül kitölt. Mivel az ifjúsági 
szervezetnél előzetesen jelezték, hogy a fiatalok számát csak hozzávetőlege-
sen tudják megbecsülni, lévén jelentős a faluról városra ingázók száma, az 
tűnt célravezetőnek, hogy bekopogtatunk ugyan minden házba, de csak ott 
időzünk el, ahol fiatalra találunk. Így gyakorlatilag végigkérdezhettünk min-
den otthon tartózkodó fiatalt.”12

Ez az igény – egy szervezettebb, szemléletváltást sürgető/elősegítő való-
ságfeltárás szükségességének a tudatosítása – fogalmazódott meg a nevezetes 
riportvitában is. A megyésítés után Dali Sándor a háromszéki Megyei Tü-
körnél gyűjtötte maga köré a fiatal tehetségeket (Csiki László, Czegő Zoltán, 
Farkas Árpád, Kisgyörgy Tamás, Magyari Lajos, Tömöry Péter, Vári Attila, 
Znorovszky Attila, Zsehránszky István), a soron következő Ifjúmunkás-fő-

szerkesztő, Cseke Gábor pedig megpróbálja 
szervezettebb munkára fogni a bukaresti ma-
gyar hetilap – addigra megizmosodott – törzs-
gárdáját. Miközben zajlik a máig emlékezetes 
riportvita, a lap hasábjain megtörténik e műfaj 
„vérátömlesztése” is – Gálfalvi György, Kocsis 
István, Matekovics János, Orbán Ferenc tollá-
nak köszönhetően. (Nem ez volt az egyetlen 
vita, persze, amelyik a szókimondás – addig 
hamu alatt senyvedő – parazsát szította. Az 
Ifjúmunkás-matinékkal jeleskedő Matekovics 

például az általa meghirdetett romantika-vitát tartotta életben. A második 
Forrás-nemzedéket táborba gyűjtő Vitorlaének-antológia vitája a költői bátor-
ság – a kimondhatatlan kimondása – erkölcsi alapját erősítette. A Kovács Ne-
mere által „karban tartott” eszmecsere a fiatalok népdal- és zenekultúrájáról 
mutatott pislákoló életjeleket.)         

A nehezen beinduló riportvitát voltaképpen Cseke Gábor kezdeményez-
te. De nem az Ifjúmunkás, hanem az Előre hasábjain.13 Az alkalmat ehhez 
Beke György „nem túlságosan színvonalas, de minden eddiginél lényegesen 
becsületesebb” riportkötete (Gálfalvi György14), Az utolsó Bethlen szolgáltat-
ta, amelyről az akkoriban kritikát is író költő/főszerkesztő ezt a „menlevelet” 
állította ki: „elfogadható, mint minimális mérce”. Cs. G. dicséri a kötetben 
megnyilatkozó őszinteségigényt és a témaválasztásban/valóságfeltárásban 
megmutatkozó riporteri bátorságot, de az egyes írások szerkezeti/stiláris fo-
gyatékosságait sem hallgatja el. Elismeri ugyan, hogy „nincs irodalmi ripor-
tunk az övén kívül”, de nem egy esetben bántónak érzi a szerző „irodalmias-
kodását”. Bekét már nem fenyegeti a rózsaszínű riportot író nemzedék idejét 
múlt nézőpontja – ahogy a Cs. G. felvetéseit továbbgondoló Barabás István 
írja az Ifjúmunkásban15 –, de mint „koronázatlan riportkirálynak” (Cs. G.) a 
„lakkozók” helyét átvevő fiatal gárda szakmai igényeire is jobban oda kellene 
figyelnie, hogy a valóságfeltárásban értékteremtő szakmai versengés jöhessen 
létre. „A helyzet azért problematikus – írta a fiatal kritikus –, mert ez a gárda 
tehetséges, frissessége alapján képes az irodalmi riport mércéjének tovább-
emelésére, ám hiányzik a nevelésükhöz, irányításukhoz szükséges ösztönző 
erő, a nagy vállalkozások tüzének patronáló szítása, főként pedig irodalmi 
lapjaink szervező tevékenysége.”16

A megyésítés után Dali Sán-
dor a háromszéki Megyei 
Tükörnél gyűjtötte maga köré 
a fi atal tehetségeket (Csiki 
László, Czegő Zoltán, Farkas 
Árpád, Kisgyörgy Tamás, 
Magyari Lajos, Tömöry Péter, 
Vári Attila, Znorovszky Attila, 
Zsehránszky István)...
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Gálfalvi György vállalta fel aztán ennek a vitának a „szítását”, ő volt 
az, aki hadakozásaival később azt is elérte, hogy az Igaz Szó a tágabb karo-
lású, megsokszorozott nézőpontú szociográfiai riport szálláshelye lehessen. 
(Frontáttörő munkájában elsősorban Beke Györgyre számíthatott, aki már a 
vita idején az Ifjúmunkás médiakritikai rovatában, az Antennában igyekezett 
a tehetséges fiatal riporterek szárnypróbálgatásaira, hangpróbáira irányítani 
a figyelmet. Cseke Gábor emlékezete szerint a rovat ötlete kimondottan a ri-
portvita hangulatában született meg – a szuperaktív Kovács Nemere javaslata 
alapján.)

Alighanem Gálfalvi érdeme, hogy a vitában sikerült szóra bírni a kivá-
ló prózaíróként feltűnt, az újságírói műfajokban is jártas Bálint Tibort. Aki 
ugyan maga sem tartotta „hibátlan irodalomnak” Beke György szóban forgó 
kötetét, azt viszont készséggel elismerte, hogy „valahol itt kezdődik a zül-
letlen riport”. A Zokogó majom (1969) írója, aki nagysikerű regényébe hatá-
sosan épített be a két világháború közötti sajtóműfajokból szerkesztett szö-
vegmontázsokat, okfejtésében elveti az irodalmi riport fogalmát, mert a ko-
rabeli lapokban eluralkodó műfaj „azonosította magát az ipari televízióval”. 
„Tévelygése, kontúrtalan és jelkép nélküli mivolta, minden bűne és baja” 
– olvashatjuk meggondolkoztató felismeréseken alapuló látleletét – „a szer-
kesztői kényelemtől megfertőzött riporteri kényelemből fakad; abból, hogy 
nem akar mondani semmit, s mégis úgy tesz, mintha súlyos erkölcsiséget 
cipelne a vállán; e látszat kedvéért széthulló, porhanyós irományát az adatok 
rideg cérnájával férceli össze, bicsérdista prédikációval teszi hangzatossá, és 
heltaigáspárosan összegezi, s ezzel véli irodalmivá tenni üres és hasztalan 
fecsegését”. A valóság drámaibb érzékelését várja szerkesztőtől és riportertől 
egyaránt, „a minden jónak és minden rossznak 
egyszerre felszökkenő áradatát” a társadalom 
egészségesebb működése érdekében.17

A továbbiakban Gálfalvi György erősíti fel 
Bálint Tibor érvelését, újabb megfigyelésekkel 
egészítvén ki az újságírói műfajok királynőjé-
nek tekintett riport diszkreditálását. „Bálint Tibor a lényegre tapint – írja –, 
amikor kicsit leegyszerűsítve, de semmi esetre sem vulgarizálva így fogal-
maz: »(a riport) úgy viszonylik a többi műfajhoz, mint beutaló orvos a sebész-
professzorhoz«. Márpedig tudtommal a beutaló orvosnak teljes kórképet kell 
készítenie. Ezért tartom részemről nonszensznek a lakkozó riportot, hiszen 
írni csak lényegbevágó kérdésekről érdemes. Az olvasó a riporttól is – és talán 
attól elsősorban – saját problémáit kéri számon.”18 

Hogyan lett belőlem lakkgyári szakmunkás? – ezzel az iróniába burkolt, 
sértődöttséget sem leplező címmel kapcsolódott bele a vitába Dános Miklós 
(1923–1996), az előző riporter-nemzedék tagja. Aki mindenekelőtt nagyobb 
tiszteletet követelt a fiataloktól az ötvenes és hatvanas évek „hagyományte-
remtő” riporterei számára. Simon Magda, Sipos Bella, Beke György, Domokos 
Géza, Vajnovszki Kázmér, Mikó Ervin, Marosi Barna, Török László néhány 
szókimondó írására emlékeztet, és a maga – negyedszázad alatt írt – 1200 ri-
portjával példázza, hogy történelmi értelemben miért tartja vállalhatóaknak 
még egykori „hurrázásait” is.19 (Érdekes lett volna legalább 1989 után meg-
tudni, hogy a létező szocializmus világából már a második „kulturális for-
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radalom” meghirdetésekor, 1974-ben Majna-Frankfurtba emigrált Dános ké-
sőbb miként vélekedett ’68-as vitacikkéről. Önvizsgálatáról halála után sem 
érkezett visszajelzés hozzánk. A romániai magyarság társadalmi és nemzeti 
önismeretét képviselő személyiségek diszkreditálásáról annál inkább.)

Ha már az egykori „lakkgyári szakmunkás” adós maradt a válasszal, 
Tar Károly kifejti: miként is jöttek létre azok a bizonyos lakkozó riportok? 
Abban igazat adott Dánosnak, hogy 1968 előtt is születtek valóságfeltáró, 
szókimondó, becsületes riportok, de ezek nem kerülhettek az olvasó elé, 
mert „az erős kezű szerkesztő nemcsak húzott, de toldott is, tompított és 
lakkozott”. „Természetesen” a szerző tudta és beleegyezése nélkül. A szem-
ellenzős szerkesztők számára kényelmetlennek tűnő riportok rögtön „pe-

riférikusnak” minősültek, nem voltak eléggé 
„tipikusak”, tehát elsüllyedtek az íróasztalfi-
ókokban. „Fiatal és lelkes szerkesztőgárdának 
kellett jönnie – vonja le a kézenfekvő követ-
keztetést Tar Károly –, hogy frissítő áramlat 
induljon, forrongás a problémafelvető, való-
sághű riportok mellett. Nem véletlen, hogy eb-
ben éppen az Ifjúmunkás jár elöl. Mint ahogy 
az sem, hogy hasábjain lehetőséget teremtett 
többek között a riport körüli kényes kérdések 
megvitatására is, holott ez inkább illenék egy 

irodalmi lap profiljába.”20 
„Helyre kell állítani a riport tekintélyét” – emellett kardoskodott 

Gálfalvi és Tar Károly felvetését továbbgondolva Orbán Ferenc is, miután 
a vidéki főszerkesztők önkényeskedéseit sorjáztatta. Merthogy hol és mi-
kor is születnek az ún. „belemenős” riportok? Árvaházban, javítóintézet-
ben. Vagy amikor a riporter felrepül a levegőbe, vagy lemászik a föld alá. 
Hogy legalább önmagának időnként bebizonyíthassa: nem is olyan gyáva. 
Orbán Ferenc következtetése – amit aztán a további hozzászólók is szívesen 
idéznek: „A berepülést végezzék el a berepülőpilóták: a riporter bátorsága 
társadalmi bátorság.”21

„Érintettség okán” kért szót a vitában Kovács András (1926–2004), aki 
1949 és 1970 között volt a kolozsvári Igazság főszerkesztője, Tar Károly 
és Orbán Ferenc főnöke. A kipontozott részek arra vallanak, hogy az Ifjú-
munkás szerkesztője alaposan meghúzta a szerző terjengős kéziratát. (De 
ezt legalább becsületesen jelezte.) Elképzelhető, hogy mit tartalmazott az 
eredeti változat, ha rövidített formájában sem vitte előbbre a vitát. Egyik 
észrevétele azonban ma is figyelmet érdemel: „Hogy kell az újságírói tetthez 
bátorság? Az is, valószínűleg, de főleg sok munka, állhatatosság, utánajá-
rás, alapos körültekintés, felelősségtudat és megint sok munka.”22 Ezzel a 
céltudatossággal szerzett később megbecsülést és megérdemelt hírnevet a 
székely zsidózók – Kemény Zsigmondot, Móriczot és Bözödi Györgyöt is 
foglalkoztató – négyszáz éves perének utolsó tanújaként (Vallomás a székely 
szombatosok perében), illetve a Ceauşescu-korszakban víz alá süllyesztett 
szülőfaluja, Bözödújfalu történelmi tragédiájának lélekfullasztó és zaklató 
megírásával (Mondjatok kádist egy székely faluért).23

Beke György hozzászólása adott tágabb történelmi akusztikát a műfaj 

Merthogy hol és mikor is 
születnek az ún. „belemenős” 
riportok? Árvaházban, javí-
tóintézetben. Vagy amikor a 
riporter felrepül a levegőbe, 
vagy lemászik a föld alá. Hogy 
legalább önmagának időnként 
bebizonyíthassa: nem is olyan 
gyáva.
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megújításáért folytatott nemzedéki küzdelemnek. Azzal, hogy megismételte 
Kacsó Sándor 1929-es kérdésfelvetését: Gyávák-e az erdélyi írók? A kisebbsé-
gi élet szorongató kérdéseinek kimondását szorgalmazó, az erkölcsi megúju-
lást és irodalmi szemléletváltást sürgető Vallani és vállalni-vitában a Brassói 
Lapok főszerkesztője elmarasztalta kortársait, mivel úgy tapasztalta, hogy az 
írástudók többsége nem néz szembe a jelen égető gondjaival. Miután B. Gy. 
őszintén megvallotta az élet és az írás törvényei ellen elkövetett vétkeit (sze-
mérmes elhallgatások, féligazságok ábrázolása, bénító önkontroll), riporteri 
ars poeticáját – mesterére, az örök gyalogló Móricz Zsigmondra hivatkozva 
– így fogalmazta meg: „Megtanultam, hogy a riport bátorság és gyötrelem, a 
sorskérdések bátorsága és gyötrelme, hűség és művészet…”24

E hozzászólás alatt a szerkesztőség zárójelben jelezte: „Vitánk végéhez ér-
keztünk. Úgy érezzük, a lényeg elhangzott, s véleményünket egyik következő 
számunkban közöljük.” Ez a vélemény – nehezményezte még 2003-ban is Beke 
György – nem jelent meg soha.25 „Gondolhatod – válaszolta érdeklődésemre 
2008 augusztusában Cseke Gábor –, hogy a ’68-as csehszlovákiai bevonulás 
utáni ősz a beszűkülés és a cenzúra visszaerősödésének a periódusa volt. Ekkor 
kezdték behívni gyakran a főszerkesztőket, és figyelmeztetni őket, hogy vigyáz-
zanak az eszmei vonalra, mert az ország veszélyben van, és el kell kerülnünk a
csehszlovákok sorsát. Most már nyilvánvaló, hogy ez ürügy volt a
megszorítások visszavezetéséhez, de akkor hihetőnek tűnt.”   

Az Ifjúmunkás nemcsak a műfaji követelményeket tisztázó őszinte vitá-
nak adott teret, hanem jó, igazmondó, emlékezetes riportoknak is – hangsú-
lyozta Beke György az Igaz Szó 1974-es szociográfiai tanácskozásán.26 Miért 
voltak és maradtak emlékezetesek azok az írások? Egyebek mellett azért, mert 
például Gálfalvi György így tette fel a kérdést máig élményt jelentő riportjá-
nak címében: Miért váltották le Székely Ferencet? Ha a kiváló kolozsvári peda-
gógus neve azóta el is halványult a köztudatban, Gálfalvi tényfeltáró riportja 
őrzi az akkoriban megszüntetetett egyik magyar líceum igazgatójának em-
lékezetét. Hiszen egy magatartásformát örökített meg, érzékletesen. Minden 
sora az alapkérdésre keresett választ sugallja: mert túlságosan karakán volt.27 
A riporter Gálfalvi egyénisége az Ifjúmunkás szerkesztőségében formálódott, 
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ott vált létkérdéssé számára a konok, karakán, a meggyőződésükért köröm-
szakadtáig harcoló emberek felkutatása, azoké, akik „saját barlangjában fojt-
ják meg a hamis realitást”. A Hajdu Győző vezette Igaz Szó szerkesztőségében 
is.  

Ma már kevesen tudják, hogy a drámaíró Kocsis Istvánnak kötetnyi „szá-
montartásra érdemes” riportja jelent meg az Ifjúmunkásban, amelyekben – ha 
primér formában is – későbbi színpadi hősei arculatára ismerhetünk, akik a 
„válaszd mindig a legnehezebbet” posztulátumát tekintették életvitelük meg-
határozó alaptörvényének. Orbán Ferenc riportsorozatát, A kockázat napjait 
14 részben hozta a bukaresti ifjúsági hetilap, és pár év múlva kötetben is 
megjelent. Gálfalvi György immár az Igaz Szó rovatvezetőjeként hívja fel rá 
a figyelmet. Azt hangsúlyozta: nem véletlen, hogy Orbán Ferenc ironikusan 
nyilatkozott meg az Ifjúmunkás riportvitájában. Hiszen ha berepülő pilóta-
ként nem is tette próbára képességeit, mélységkutatóként annál inkább. A 
szó konkrét és átvitt értelmében egyaránt. Gálfalvi nemcsak azt méltányolja, 
hogy a fizikai bátorságáról tanúságot tevő riporter hosszú napokat és éjeket 
töltött a föld alatt a sonkolyosi Szelek barlangjában, hanem hogy élményeiről 
– a kolozsvári barlangkutatók munkájának megfigyelőjeként és megörökítője-
ként – „izgalmas és irodalmi értékű” könyvben számolt be.28 

Pontosan száz esztendeje annak, hogy Orbán Balázs főművének, A Szé-
kelyföld leírásának az első kötete nyomtatásban megjelent – adja hírül az If-
júmunkás médiafigyelő szolgálata 1968. június 6-án. A riport körüli pozitív 
hangulat megteremtésében érdemleges szerepet betöltő Antenna arra hívja 
fel a figyelmet, hogy ebből az alkalomból Beke György Csángó krónika, 1968 
címmel indított riportsorozatot a brassói Új Időben. Az enciklopédikus népis-
meret monumentális tárházának megalkotója az Erdélyi Fiatalok két világhá-
ború közötti falukutató szenvedélyét őrző s azt továbbadó – akkoriban a ko-
lozsvári egyetemi könyvesbolt pultja mögött álló – Mikó Imrében találta meg a 
maga újraértékelőjét,  a nagy szellemi előd nyomdokain járó Beke Györgyben 
és Fodor Sándorban pedig a szülőföld/tájhaza értéktartományainak a vissza-
hódítóit. Beke a Barcaságon, Fodor Sándor Csíkban és Udvarhelyen járta be 
azoknak a helyeknek a nagy részét, ahol Orbán Balázs is megfordult. Baran-
golásaik során összevetették a hajdani nagy vándor által rögzített észleleteket 
az 1968-as állapotokkal. Így született meg hármójuk közös kötete, az Orbán 
Balázs nyomdokain (1969), amelyet a megújuló romániai magyar szociográfi-
ai irodalom első jelentkezéseként tart számon azóta is a szakirodalom.29 

Ugyancsak az Antenna jelzi: Beke Györgynek arra is van gondja, hogy 
felhívja a figyelmet pályakezdő társai munkáira. Alighogy megjelent például 
Farkas Árpád – annak idején „botrányos” – bodosi riportja, a Mire megvé-
nülünk, ország-világ olvashatta a teljesítménynek kijáró szakmai elismerést: 
„Gond, becsület, igazmondás és felelősség munkál az írás minden sorában. 
Ami különben kezd megszokottá válni a Megyei Tükör oldalain riportban, 
publicisztikában egyképpen, a főszerkesztőtől a legfiatalabb munkatárs írá-
sáig. Erősen hisznek a  toll igazságtevő erejében.”30 A napi- és hetilapokban 
(Előre, Falvak Dolgozó Népe, Hargita, stb.) megjelent friss szemléletű riportok 
rendre ugyanígy megkapták ezt a figyelmet. A folyóiratok teljesítményeire 
még várni kellett. Ámde addig is olyan alkotók érdeklődését keltette fel a szo-
ciográfiai riportírás iránt, mint Ferenczes István, Kenéz Ferenc, Sütő István 
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vagy éppen Bodor Ádám.  
Négy évtized múltán, 2008. augusztus 20-án Kisebbségekért Díjjal tün-

tették ki Gálfalvi Györgyöt. A budapesti indoklás szerint az egykori Ifjúmun-
kás szerkesztő-riportereként, majd a legismertebb erdélyi magyar folyóirat, az 
Igaz Szó kritikai rovatvezetőjeként, a rendszerváltást követő napokban pedig 
a Látó irodalmi folyóirat alapítójaként, majd főszerkesztőjeként, a romániai 
magyar közösség művelődési életében végzett értékteremtésért kapta a díjat. 
„Én ebből azt emelem ki – válaszolta a Krónika  munkatársának kérdésére 
–, hogy az Ifjúmunkás szerkesztője és riportere voltam. Azért is örvendek, 
hogy megemlítették, mert nagyon fontosnak tartom ezt az időszakot az éle-
temben. Ez az évtizedek alatt valahogy elhalványult, pedig amit mi akkor 
csináltunk 1965 és 1970 között, akkori fiatalok, úgy érzem, sokkal fontosabb 
annál, mintsem elfeledkezzünk róla.”31

(A szerző a BBTE oktatója, egyetemi tanár, a média és kommunikáció 
szakos doktori hallgatók irányítója)
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ZSUGÁN GEDEON H. GYULA

A Magyar Rádió mint a politikai 
diplomácia eszköze

Az új médiák nagy ígérete mindig az, hogy megoldást fognak jelenteni 
a társadalom nagy problémáira és vigaszt arra a csalódásra, hogy elődeik 
erre nem voltak teljes mértékben képesek. A mcluhani gondolat a médiák 
egymásba fonódásáról annál is inkább szerencsés megfogalmazása ennek 
a jelenségnek, mivel aláhúzza azt, hogy egyik média sem légüres térben 
születik, hanem válaszként az azt megelőző kommunikációs eszköz hasz-
nálata során felfedezett hiányosságokra. 

Míg azonban a tizenkilencedik században ezek az elvárások globálisak 
voltak, az egész emberiség javára szolgáló eszközök kidolgozását várták el a 
feltalálóktól (az ebben az időszakban kifejlesztett információs technológiák 
ugyanazt az ideális kommunikációról szóló eszmét követték, és elméletileg 
már kifejlesztésük előtt feltalálták őket), addig az első világháborút követő 
megváltozott társadalmi körülmények jóval lokálisabb és csoportérdekeket 
szolgáló használatot vizionáltak. Az újonnan létrejövő közép-európai álla-
mok számára az ebben az időben magát tömegtájékoztatási eszközként po-
zicionáló rádió elsősorban újabb lehetőséget jelentett az önálló államiság a 
határokon belül és nemzetközi téren való megerősítésére, és nem a népek kö-
zötti (kommunikációs) különbségek áthidalását. Az új politikai helyzet pedig 
a korábbi médiák szerepét is újraértékelte.

Ezek a jellemzők felfedezhetők az 1925-ben induló Magyar Rádió törté-
netében is. Az új kommunikációs eszköz a korabeli szemlélő számára egy – a 
távírótól induló, a telefon és a Telefonhírmondón keresztül vezető  – egye-
nes fejlődési 
vonal újabb ál-
l o m á s a k é n t 
tűnhetett fel. 
Magyarország 
– közelebbről 
Budapest – volt 
ugyanis a hely-
színe az első (és 
végsősoron si-
keres) kezdemé-
nyezésnek, ami 
egy elektomos 
eszköz révén 
m e g v a l ó s u l ó 
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tömegtájékoztatást célzott meg. Az 1893 óta működő Telefonhírmondó a ma-
gyarországi rádiós hírközlés számára nemcsak infrastruktúrát és szaktudást 
biztosított, hanem hagyományt is, amely tényt a korabeli újságok igyekez-

tek ki is hangsúlyozni. Ezen felül a budapesti 
telefonhálózat, a Telefonhírmondó, a Magyar 
Távirati Iroda és a Magyar Rádió működtetését 
jogilag egymáshoz kapcsolódó – sok esetben 
egymásba olvadó – intézmények látták el.1

Természetesen hiba volna ezekből a té-
nyekből a rádió valamiféle egyenesvonalú fej-
lődésére és ezzel együtt a korabeli döntésho-
zók látnoki képességeire következtetni. Sokkal 
inkább arról van szó, hogy egy olyan ország, 
amely nem szűkölködött az ötletekben az ideá-

lis kommunikáció megvalósítását illetően, de a politikai, gazdasági és társadal-
mi feltételek meggátolták ezek sikeres kivitelezésében és exportálásában, arra 
törekedett, hogy kezdeményezőként léphessen fel nemzetközi téren. Ehhez pe-
dig a külföldről 
átvett rádió kü-
lönösen megfele-
lőnek bizonyult, 
nemcsak a tech-
nikai sajátossá-
gai miatt, hanem 
azért is, mivel a 
róla szóló dis-
kurzust kitűnő-
en lehetett kötni 
magyar vonatko-
zású technika-
történeti esemé-
nyekhez. 

A tizenki-
lencedik század 
végén – mint az 
Egyesült Álla-
mokban és az 
európai államok 
többségében – 
Magyarországon 
is folytak kísér-
letek a rádióhul-
lámokkal való 
kommunikáció 
területén. Ebből 
a szempontból 
Károly Ireneusz 
József (1854 – 

a külföldről átvett rádió külö-
nösen megfelelőnek bizonyult, 
nemcsak a technikai sajátos-
ságai miatt, hanem azért is, 
mivel a róla szóló diskurzust 
kitűnően lehetett kötni magyar 
vonatkozású technikatörténeti 
eseményekhez
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1929) nagyváradi tanár, premontrei szerzetes nevét kell megemlíteni, aki 
(noha ez csak kortársainak visszaemlékezéseiből derül ki, mivel maga írás-
ban nem publikálta tudományos eredményeit) már az 1890-es évek elején 
komoly eredményeket ért el ezen a téren: 1895-ben sikeresen tesztelte az első 
jeladó készülékét, amivel először csak húsz méterre, később már  tíz kilomé-
terre is sikerült rádiójeleket továbbítania.2

Ezt követően a Magyar Posta 1903-ban kezdi meg kísérleteit Csepel és 
Újpest között, majd 1906-ban az oszták–magyar haditengerészet az Adrián 
állomásozó hajói és a szárazföld között hoz létre rádiókapcsolatot. Kezdetben 
szintén kísérleti célt szolgált az 1914-ben épül a csepeli rádióállomás, ami 
azonban a nemsokára kirobbanó világháború miatt kizárólat katonai felada-
tok ellátására szolgált: a német–török hadi kommunikációs vonal egyik fő 
eleme lesz és marad a világháború ideje alatt.

A rádió civil műsorszórásra való alkalmazásásával a Magyar Posta az 
MTI-vel közösen csak 1923-ban kezdett foglalkozni. A rádióadó ekkor még 
kizárólag csak az MTI számára továbbított híreket. Egy évvel később, 1924. 
március 15-én sugározták az első – még kísérleti – szerkesztett műsort, majd 
az év júniusában az Állatkertben mutatták be 
a nyilvánosság számára az új szolgáltatást. A 
bemutató és a spontánul is egyre szerkesztet-
tebbé váló műsorok felébresztették az emberek 
érdeklődését a rádió iránt. „Ezalatt [ti. az első 
kísérleti adásokat követő hónapokban] – bár a 
rádióhallgatás egyáltalán nem volt még szabá-
lyozva Magyarországon s a készülékbeszerzés 
és építés meglehetősen drága mulatság volt – 
valósággal járványszerűen kezdett terjedni a 
»rádióláz« s ennek következtében az amatőrizmus.”3 Ennek köszönhetően a 
Rádió 1925. december 1-i hivatalos megnyitásakor az új szolgáltatásnak már 
15 000 előfizetője volt.

A műsort az ezzel már gyakorlattal rendelkező Telefonhírmondó munka-
társai állították elő, míg a posta a rádió infrastruktúrájáért volt felelős, összes-
ségében azonban a végső tulajdonos a magyar állam volt. „Magyarországon 
maga a jog állami monopólium, amelyet a posta gyakorol. A technikai beren-
dezés és annak üzembentartása ugyancsak a posta feladata, míg a magántár-
saság a műsorrész ellátásához szükséges stúdiók építéséről, berendezéséről s 
a műsorokkal kapcsolatos összes költségekről tartozik gondoskodni. Röviden 
talán így mondhatnók: a két intézmény feladatköre a mikrofonnál találko-
zik. Vagyis mindaz, ami a műsorszámnak a mikrofon elé állításáig törénik: 
az a magántársaság feladata; a mikrofontól pedig a posta veszi át a munka 
lebonyolítását. A magántársaság [ti. a Magyar Telefon Hírmondó és Rádió 
Részvénytársaság] a maga feladatának, vagyis a műsorról való gondoskodás-
nak kérdésében is állami ellenőrzés alatt áll. Igazgatóságában helyet foglal a 
kormányzat két képviselője: mégpedig a miniszterelnökség, valamint a posta 
egy-egy delegátusa.”4

Az állami jelenlét a kezdetektől meghatározta a rádió szerepéről alko-
tott elképzeléseket. A kezdeti időben a rádióhallgatás Magyarországon sokkal 
inkább politikai aktusként hagyja magát meghatározni, mint információszer-
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zésként; az a sajátossága pedig, hogy rajta keresztül minden addigi médi-
umnál könnyebben lehet tartalmat az oszág határain túl eljuttatni, nagyban 
befolyásolta a műsorpolitikát is. A Magyar Rádió egészen a második világhá-
borúig elsősorban nem aktuálpolitikai célokat szolgált (ámbár erre is bőven 
lehet példát találni), hanem egyfelől a kulturális diplomácia eszköze, másfe-

lől pedig a nemzeti egységtudat épí-
tője és hordozója volt. Ezt a szerepét 
explicit módon már az indulásakor 
meghatározta a tartalomszolgáltatá-
sért felelős Magyar Telefon Hírmondó 
és Rádió Részvénytársaság alelnöke, 
Kozma Miklós miniszteri tanácsos: 
„A magyar kultúra fegyvertára erős 
fegyverrel szaporodott. Ez a fegyver a 
broadcasting, amelynek jelentőségét 
ismertetni nem szükséges. Mindenki 
tudja, mit jelent, különösen Magyar-
ország mai helyzetében az, hogy a 
hullámokon keresztül minden hatá-

ron túl eljut a magyar szó. A broadcastingnak nemcsak az a hivatása, hogy 
a tanyai világba elvigye a kultúrát, jelentősége az, hogy egyrészt az egyetlen 
szabad összeköttetési lehetőség elszakított véreinkkel, másrészt dokumen-
tálja a magyar kultúrfölényt olyan nemzetekkel szemben, amelyek hatalma-
sabbnak hiszik magukat mint mi, de amelyek kultúrája a miénknek nyomába 
sem léphet.”5

A beszéd elég világosan három nagy célcsoportot határoz meg, melyek 
koncentrikusan helyezkednek el a jeladó körül: a magyar vidék; a szomszé-
dos országokban élő magyar anyanyelvű népesség, ami Magyarország és az 
ott élő többségi lakosság közötti ütközőzónát alkotja; és az ezen túl elhelyez-
kedő többi állam. A rádió feladata eképp szintén hármas volt: eredményes 
kommunikációt kialakítani az államon belül a központ és a perifériák kö-
zött; a már nem közvetlenül Budapest kormányzása alatt álló határon túli 
magyarok nyelvének, kultúrájának és a magyar államhoz való lojalitásának 
megőrzése; illetve kedvező magyarságkép kialakítása nemzetközi téren, amit 
később politikai célok elérésére tud felhasználni a magyar állam. Ennek esz-
köze a pozitív és negatív nacionalizmus (nemzeti közösségtudat és büszkeség 
ápolása, illetve más népek és kultúrák leértékelése, a magyarnál alacsonyabb 
rendűként való bemutatása). Hasonló szellemben, gyakorlatilag ugyanezeket 
a pontokat összefoglalva nyilatkozott ebből az alkalomból Demény Károly 
államtitkár is.6

Ebből a szempontból nem véletlen, hogy az idézet első két mondatá-
ban háromszor is elfordul a „fegyver” szó: az állam erejét hivatott sugallni a 
magyar – az előző évek politikai fordulataitól frusztrált – népesség számára, 
ugyanakkor pedig utal arra, hogy ezt az eszközt más országok hasonló szol-
gáltatásaival fogja szembeállítani. 

Megjegyzendő, hogy a rádió fegyverként való említése korántsem annyi-
ra egyértelműen metaforikus kifejezés, mint az a mai olvasó számára tűnhet. 
Az első világháborúban Magyarország – hasonlóan a többi hadviselő ország-

A rádió feladata eképp szintén hármas 
volt: eredményes kommunikációt kiala-
kítani az államon belül a központ és a 
perifériák között; a már nem közvetlenül 
Budapest kormányzása alatt álló hatá-
ron túli magyarok nyelvének, kultúrájá-
nak és a magyar államhoz való lojali-
tásának megőrzése; illetve kedvező 
magyarságkép kialakítása nemzetközi 
téren, amit később politikai célok eléré-
sére tud felhasználni a magyar állam. 
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hoz – az eszköznek kizárólag katonai célokra való alkalmazását tette lehető-
vé: az akkor még valóban kissszámú rádióamatőrök készülékeit lefoglalta és 
megtiltott bármiféle civil tevékenységet ezen a téren. A háborút követően pe-
dig a magyar hírlapok rendre beszámoltak olyan jelenségekről / kísérletekről, 
ami a rádióhullámok közvetlen pusztító hatását írják le úgy az élő testre mint 
a hagyományos fegyverekre.7 

Kozma Miklós beszéde arról árulkodik, hogy az aktuális magyar politikai 
elit magyarság- és világképe militáns jellegű volt: a nemzetről és kultúráról al-
kotott elképzelése csupán más embercsoportok ellenében, velük összehason-
lítva és szembeállítva tudott megnyilvánulni. Az ismert történelmi események 
miatt a nemzetállamok közötti hagyományos összehasonlítási alapok (termé-
szeti szépség és erőforrások, virágzó gazdaság stb.) nem jöhettek számításba. 
Ezért elsődleges fontosságot tulajdonítottak annak, hogy a rádió révén olyan 
jelenséget hívjanak életre, ami összehasonlítási alapot jelent és a párhuzam-
ba állításból a magyar fél kerül ki győztesen, illetve képes túlharsogni az azo-
nos hullámsávon sugárzó többi adó hangját. Jellemző erre a felfogásra Hubay 
Jenő, a Magyar Zeneakadémia főigazgatójának véleménye, akivel a Rádió-
élet első számához  készített interjút: „Egytől tartok csak, hogy amint Buda-
pest elnyomta például 
Milanot, úgy előbb-
utóbb a rádió fejlődé-
sével talán Budapestet 
is elnyomhatja vala-
melyik égbetörekvő 
antennájú idegen ál-
lam, s hogy ez be ne 
következzék: talán 
ajánlatos lenne ezt a 
kérdést nemzetközileg 
rendezni.”8 Eltekint-
ve a kezdeti időszak-
ban valóban kaotikus 
vételi viszonyoktól, 
ami a hullámhosszok 
szabályozatlanságá-
ból ered, van ennek a 
mondatnak egy másik 
olvasata is: a Magyar 
Rádió saját technikai 
és tartalmi minőségé-
vel képes egyfajta ex-
panzióra, azonban az 
ország politikai jelen-
tősége csekély ahhoz, 
hogy az új vételkörze-
tekben hosszú időre 
biztosítsa elsőbbségét. 
Ehhez a nyugati álla-
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mok segítségére van szüksége, akik a sugárzott tartalom jó minőségét tartják 
szem előtt, nem pedig helyi politikai érdekeket. A rádióműsorok első látásra 
politikailag semleges zenei tartalommal való megtöltése többek között azt a 
célt szolgálta, hogy a rádióhullámok küszöbön álló szétosztásában Magyar-
ország kedvező tárgyalási pozíciót vívjon ki magának, és végsősoron egyfajta 
regionális rádiós nagyhatalommá válhasson. Ezért a kormány igyekezett te-
vékenyen részt venni a nemzetközi rádiószabályok kidolgozásában is. 1930-
ban Budapest ad otthont az európai államok rádióuniójának ülésének, mely 

alkalomból a Rádióélet öt nyelven 
jelent meg.9 A frekvenciák elosztását 
tekintve az 1934. január 15-én életbe 
lépő Luzerni Konvenció volt legfon-
tosabb nemzetközi megegyezés. Ez – 
amellett, hogy a leszögezte a hosszú, 
közép- és rövidhullámok tartományát 
– meghatározta, hogy egy állam hány 
és milyen hullámhosszon sugárzó rá-
dióadót működtethet. Ennek köszön-
hetően Magyarország némileg széle-

sebb jogokhoz jutott, mint azt területe és lakosságszáma indokolta volna.10 
Az a vágy, hogy az ország a rádió segítségével nemzetközileg kedvező 

színben tűnjön fel, megmutatkozott magának az eszköznek a technikai fejlesz-
tésének kihangsúlyozásában, de az általa közvetített tartalom minőségében 
is. A rádiós újságok, a hírlapok rádiós mellékletei, illetve maguk az újságok 
is rendszeresen beszámolnak az intézményen belüli technikai fejlesztések-
ről, nem mulasztva el ezeket egyfajta rangsorba állítani a környező országok 
rádióiéval. Amikor 1933-ban átadják az új lakihegyi adót, nem mulasztják el 
megjegyezni, hogy ez Európa legmagasabb hasonló jellegű építménye volt. 
A rádióhallgatók számának növekedése szintén európai mértékkel mérve a 
leggyorsabb volt.11 Továbbá újból és újból megemlékeznek azokra a feltalá-
lókról – elsősorban a magyar telekommunikáció kiépítésében nagy szerepet 
játszó Puskás-testvérekről – akik a rádió szempontjából tartalomszolgáltatói 
primátussal rendelkeztek. Ezek a beszámolók közvetlenül a nemzeti büszke-
ség ápolására szolgáltak, ugyanúgy, mint a Magyar Rádiónak külföldön elért 
sikereiről szóló híradások is. 

A tartalom összeállításában ugyanis egyértelműen megmutatkozik, hogy 
az intézmény vezetősége egészen a harmincas évek végéig – a magyar po-
litikai élet radikalizálódásáig – elsősorban a kulturális diplomácia eszközét 
látta benne, és nem elsősorban az otthoni lakosság tájékoztatására szolgáló 
orgánumot. Ezért előnyben részesítette az exportképes komoly- és cigányze-
ne közvetítését, és némiképp háttérbe szorította azokat a műsorokat – vagy 
legalábbis nem helyezett akkora hangsúlyt rájuk –, amelyek verbális jelle-
gük miatt csak a magyar anyanyelvű hallgatók számára lehettek érdekesek.12 
Ugyanakkor meg kell említeni azt is, hogy kezdetben a rádió műsorrácsa 
megegyezett a jóval korábban elindult Telefonhírmondóéval, s ez utóbbi 
szolgáltatás a hallgatói visszajelzések alapján a hangsúlyt az informálásról a 
szórakoztatásra – vagyis a zene közvetítésére – tette át. A mcluhani gondolat 
a médiák egymásba fonódásáról a fent említett két szolgáltatás esetében is 
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érvényes. A Telefonhírmondó egy bizonyos társadalmi réteg – amit leginkább 
a módos budapesti polgárság fogalmával lehet leírni – ízlését tükrözte, mi-
vel fizikailag csupán ezt a kört tudta kiszolgálni, illetve csupán ez a közös-
ség engedhette meg magának, hogy előfizessen rá. A Magyar Rádió a kezdeti 
időszakban a Telefonhírmondóval megegyező tartalmat sugárzott, tekintet 
nélkül a két technológia közötti lényeges különbségekre, hiszen a két média 
hallgatósága kezdetben nagyjából megegyezett egymással. Különösen igaz 
volt ez a hivatalos megindulást megelőző időre: az első rádióhallgatók ebben 
az időszakban már figyelemmel kísérték a kísérleti adásokat, és esetleges vé-
leményüknek igyekeztek hangot is adni.13 A rádió csak fokozatosan alakította 
ki saját tartalmát, amely folyamatban a technikai fejlődés is szerepet játszott: 
az 1928-ban üzembe állított lakihegyi 20 kW-os adónak köszönhető vételkör-
zete jelentősen bővült.

A korabeli rádiós tartalom összeállítását tehát a hagyomány és a politi-
ka egyaránt meghatározta, és megelőlegezték a Magyarországról mint rádiós 
nagyhatalomról belföldön kialakítandó képet. Ennek a képnek a megerősíté-
séhez azonban a külföld vélt vagy valós pozitív visszajelzése volt szükséges. 
A Rádióélet és a magyar hírlapok rádiós mellékletei, de alkalmanként a lap-
testben megjelenő hírek is beszámoltak a magyar rádió műsorainak külföldi 
fogadtatásáról. A Rádióélet hasábjain 1930-ban megjelenő fenti írás kitűnő 
alkalmat nyújt a fenti állítás alátámasztására:

„A rádiózók világában vannak olyan emberek, akik igen kiterjedt föld-
rajzi ismeretekre tettek szert, mégpedig nem a régi módszerrel, vagyis kézi-
könyvek és atlaszok útján, hanem egyszerűen kondenzátorok forgatásával. 
[…] Fogalmaik nem fedik mindig az egyes országok földrajzi, politikai vagy 
gazdasági jelentőségének kereteit. […] nekik csupán egyetlen dolog számít: a 
rádióállomások száma és közvetítésük minősége.

Íme ez a magyarázata annak, miért tartja napjainkban számos francia 
rádiózó Magyarországot elsőrendű nagyságú államnak; az egyetlen magyar 
rádióállomás, Budapest, egész Franciaországban és Párizsban kis antenná-
val is ugyanoly könnyűséggel vehető, mint Radio-Paris, jobban, mint Radio-
Toulouse és végtelenül könnyebben, mint sok más francia állomás.”14

A cikk összefoglalja az egyik francia rádiós szaklapban megjelenteket. 
Valószínűleg nem véletlen az, hogy éppen annak az országnak a sajtóját kí-
séri figyelemmel az újság amelyik az ország számára olyan negatív szerepet 
játszott a párizsi békekötésekben és a köztudatban az ország területi veszte-
ségeiért felelős bűnbak szerepét kapta. A cikk szerint azonban Magyarország 
bizonyos csoportok – mégpedig a korai rádióhallgatók tekintélyes csoportjá-
nak – szemében még mindig számottevő entitás, „elsőrendű nagyságú állam”. 
Ezzel a cikk szerzője arra a „fejekben levő földrajzra”15 utal, aminek alakítása 
különösen fontos volt a magyar politikusok számára. A rádió elsődleges sze-
repet játszik ebben a folyamatban, mivel lehetősége volt arra, hogy a valósá-
gostól eltérő képet alakítson ki külföldi hallgatóiban az országról, mégpedig 
megkerülve – sőt háttérbe szorítva – az illető állam hivatalos kommunikációs 
csatornáit.

Ugyanakkor fontos volt az is, hogy a Magyar Rádiót illető nemzetközi 
elismerések belföldön is megfelelő visszhangot kapjanak. Az a tény, hogy egy 
ilyen elismerés éppen Franciaországból, az egykori (közvetett) háborús el-
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lenfél részéről érkezett, még inkább 
hozzátett annak értékéhez, hiszen 
ezzel bizonyítást nyer a szolgálta-
tás felsőbbrendűsége – a minőség 
annyira kiemelkelkedő, hogy azt 
még az egykori ellenség is kényte-
len elismerni. Továbbá még ebben 
az időszakban a különböző európai 
országok művelt rétegei elsősorban 
a franciát használták az egymással 

való kapcsolattartásra. Néhány év múlva például a Rádió ezen a nyelven adta 
ki a külföldnek szánt könyvét az intézmény történetéről, amit aztán minden 
európai rádióállomásnak elküldött.16

Ez a tény méginkább értékessé tette azokat a elismeréseket, amit a ma-
gyar rádió külföldön aratott. A Rádióélet például 1936-ban beszámol arról, 
hogy a francia idegenlégió katonái a budapesti adásokat hallgatják Afrikában 
is17, hogy a BBC és számos londoni szórakozóhely cigányzenészeket hív Ma-
gyarországról, mivel a budapesti közvetítések annyira felébresztették az angol 
hallgatóság érdeklődését eziránt a muzsika iránt18, és hogy egy Franciaország-
ban született magyar a rádióadások hatására döntött úgy, hogy Budapesten 
fog továbbtanulni és elsajátítani a magyar nyelvet.19 Ezen példák jelentőségét 
maga az újság emeli ki: „S ha a rádiózás fejlődésével és egyre nagyobb térhó-
dításával kapcsolatban mutatkozó egy-egy figyelemreméltó eseményt föl is 
jegyeznek ezeken a lapokon, azok mindegyike egymagában, talán csak egy-
egy szerény tünetnek látszik: lényegében azonban még a legjelentéktelenebb 
esemény is arra enged következtetni, hogy a rádiózás voltaképpen még igen 
nagy és nevezetes meglepetéseket tartogat az emberiség számára.”20 

A magyar rádióhallgatók egészen a második világháború kitöréséig re-
ménykedhettek egy ilyesfajta meglepetésben: abban, hogy a rádió révén az 
ország nemzetközi téren nagyobb tekintélyre fog szert tenni, és visszakapja 
az 1919 előtti jelentőségét.

Összefoglalásként megállapítható, hogy a Magyar Rádió első tizenöt évé-
nek történetére az intézményt működtető politikai elitnek az a vágya nyom-
ta rá a bélyegét, hogy ennek révén a külföld felé egy kulturális diplomáciai 
eszközre, míg saját állampolgárai felé politikájának igazolására tegyen szert. 
Legfontosabb célja az volt, hogy a hallgatókban egy olyan európai térképzetet 
alakítson ki, amiben Magyarország előkelő helyet foglal el. Ennek megfelelő-
en nemcsak az aktuális tartalmat befolyásolta, hanem visszamenőleg átérté-
kelte a rádiót megelőző kommunikációs technológiákat is, és azokat a Magyar 
Rádió mediális előfutáraivá tette meg.

(A szerző a BBTE oktatója, doktorandus, tudományos kutató)
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Jegyzetek

1  Ennek alátámasztására elégségesnek tűnik szemügyre venni, hogy tulajdonjogilag 
hogyan kapcsolódik össze a Puskás Tivadar által alapított Telefonhírmondó Rt. a ké-
sőbbi Magyar Rádióval: 1893-ban, indulásának évében a távbeszélő számára kiépített 
helyi kábelhálózatot vette igénybe műsorainak sugárzására; 1922-ben (a rádió mint 
műsorszórásra szolgáló médium rendszeres használatának elindulását követő évben) 
a Magyar Távirati Iroda (és rajta keresztül a magyar állam) a cég főrészvényese lesz; 
1925. december 1-én a Telefonhírmondó Rt. egyesül az induló Magyar Rádióval és 
Magyar Telefonhírmondó és Rádió Rt. néven működött tovább. Médiatörténeti kife-
jezésekkel leírva a változást: egy először magáncélra szolgáló kommunikációs eszköz 
(telefon) válik a tartalomszolgáltatás csatornájává (Telefonhírmondó), majd a hang to-
vábbítására szolgáló kábeleket felváltja a rádióhullám.

2  Gábos Zoltán: Károly Ireneusz József, a kolozsvári tudományegyetem magántanára. Vá-
rad, 2004/2. Az utóbbi kísérletek a nagyváradi premontrei iskola és a peceszentmártoni 
(későbbi nevén: váradszentmártoni) rendház között zajlottak. E sorok írójának meg 
kell jegyeznie, hogy – annak ellenére, hogy utóbbi helyiség polgára – erre az informá-
cióra a dolgozat írása közben tett szert, ugyanis sem a helyi hagyomány, sem tárgyi 
emlék nem tesz utalást erre a tudományos eredményre.

3  Magyar királyi kereskedelem- és postaügyi miniszter: Posta mérnöki szolgálat 1887 – 
1937. Stádium, Bp., 1937, p. 39.

4  Magyar királyi kereskedelem- és postaügyi miniszter, ibid, p. 53.

5  A Magyar Rádió öt esztendeje 1925 –1930. Rádióélet, Bp, 1930.

6  „...Ezzel bevonult a magyar művelődés rendszerébe egy új, jelentős tényező, amely 
nagy feladatokra hivatott, egyrészt népünk oktatása és kulturális emelkedése terén, 
másrészt a magyar műveltségnek, kiválta magyar zenének és általában a magyar név-
nek a külföldön való megismertetése terén.”

7  E kijelentés alátámasztására a dolgozat csupán néhány példát emel ki az 1931. decem-
beri újságokból. A Budapesti Hírlap rádiós melléklete beszámol egy amerikai csata-
hajón észlelt különös jelenségről, aminek az ágyúi minden látható ok nélkül elsültek, 
illetve az ágyúcsövek  átforrósodtak. „[…] az egyik rádiós tiszt megtalálta az éjszaka 
rejtelmes eseményeinek magyarázatát. Szerinte a hajón felszerelt rövidhullámú gép 
hullámhosszúságára véletlenül élénken rezonáltak az ágyúcsövek, melyeknek anyagá-
ban molekuláris mozgás keletkezett. Az ebből származó hő robbantotta fel az ágyúcső 
lövedékét és ugyanez a jelenség okozta a benzinrobbanást is. […] Lehetséges, hogy az 
egyébként békés természetű és kitűnően használható rövidhullámokból veszedelmes 
fegyvert fognak kovácsolni, csapdát a jövendő háborújának csatahajói számára.” A 
veszedelmes rövidhullám. Egy csatahajó különös kalandja – Az önmagától eldördült 
ágyú – Rövidhullám a jövő háborújában. Budapesti Hírlap, Rádió, 1931. december 
11.

 „Indiában a sáskajárás ellen újabban elektromos hullámok kisugárzásával védekez-
nek. Kalkuttában egy rádiómérnök felfedezte, hogy bizonyos hosszúságú elektromos 
hullámok a sáskákat megölik.” Nemzeti Újság, 1931. december 24.

 „Ezeknek a nagyon rövid hullámoknak egész különös és a rendes rádióhullámoktól 
egészen eltérő tulajdonságaik vannak. Mérnökök állítják, hogy ezek a sugarak megöl-
hetnek kis állatokat, egereket stb. ha ezek útjukba kerülnek. Én magam ezt nem tapasz-
taltam ezt, nem is állítom, hogy ezek a sugarak valóban »halálsugarak«. De tény, hogy 
az emberi test, ha ezek a hullámok átjárják, felmelegszik.” A Mars bolygóval való 
érintkezés lehetséges. Marconi feltűnő nyilakozata a rádió fejlődéséről, Az Est, 1939. 
december 29.

8  Polgár Géza: Hubay Jenő a rádióról a Rádióéletnek (címlapképünkhöz). Rádióélet, 
1929. szeptember 28. (I/1.), p. 7 – 8.

9  Rádióélet, 1930. október 10. (II/41.)
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10  Magyarország ennek megfelelően két rádióadót üzemeltethetett (Budapest I. és 
Budapest II.). Az előnyök elsősorban a megengedett sugárzás erejének felső határában 
nyilvánultak meg – ez Budapest I esetében az akkor tekintélyesnek minősülő 120 kW 
volt. Lásd bővebben: http://www.bbceng.info/Technical%20Reviews/Development_
of_the_BBC_AM_Transmitter_Network4.pdf (2008. október 25.)

11  „A fejlődésnek […] beszédes dokumentuma az előfizetők létszámának állandó emel-
kedése volt, amelynek üteme – amin azt azóta a legnevesebb külföldi rádiószakembe-
rek állapították meg – Európaszerte a leggyorsabb volt […].” Magyar királyi kereskede-
lem- és postaügyi miniszter: ibid, p. 96.

12  1929-ben 679 zenekari hangversenyt adott a Magyar Rádió. A Studio múlt éve számok-
ban. Rádióélet 1930. január 24. (II/4.), p. 5. 

1931-ben a Rádió 2873 alkalommal közvetített zenei műsort, míg csak 178 alkalommal tra-
gédiát, kabarét, hangjátékot, színművet, hangképet. Nemzeti Sport Amiről a hullámfo-
gónk vasárnaptól vasárnapig beszél. 1932. március 6.

13  „Az 1 Kw-os adóval folyó kísérletek során […] a vezető főmérnök egyízben valami 
váratlan üzemi hibát fedezett fel, mire megfeledkezvén a nyitott mikrofonról, néhány 
erősebb kifejezéssel adott hangot bosszúságának. Másnapra a szemrehányó levelek 
oly tömege érkezett a postakísérleti állomásra, hogy számuk valósággal megdöbben-
tette az illetékes köröket. Valóban senki se hitte volna, hogy az amatőrök száma már 
annyira megszaporodott, mint amennyire e levelek tömege mutatott.” Magyar királyi 
kereskedelem- és postaügyi miniszter: i.m. p. 39 – 40.

14  Miért tartják hatalmas országnak Magyarországot a franciák? Átvéve a „legsúlyosabb 
szavú, legértékesebb rádiólap”, a Radiélectricité et Q. S. T. Français egyik cikkének 
bevezető részéből. Rádióélet, 1930. január 24. (II/4.), p. 14.

15  Crang, Mike: Cultural Geography. Routledge, London, 1998, p. 11.

16  A magyar rádió francia nyelvű ismertető könyvének külföldi sikere. Rádióélet, 1936. 
október 9., (VIII/41). p. 15.

17  „Az idegenlégió legnépszerűbb rádióállomása, Budapest. Sajnos, csak késő este és fel-
hős időben lehet fogni, de akkor aztán sohasem hallgattunk mást, mert a cigányzene 
hangja egycsapásra megszüntette a nemzetiségi ellentéteket.” Pokol a Szaharában. Az 
Idegenlégió magyar szemmel. Rádióélet, 1936. február 21. (VIII/8.), p. 6 – 7.

18  Angol viszonylatban is elsőrangú a magyar rádió. Dohnányi Ernő dr. a londoni rádió 
érdekességeiről. Rádióélet, 1936. március 6., (VIII/10.) p. 13.

19  „Egyetlen egy kis pontról, apró rádiókészülékükről hangzottak csak feléjük elvétve 
magyar szavak, amelyeknek a hatása azt eredményezte, hogy a fiatal magyar házaspár 
kisfia, amint iskolázásra kerül a sor, ide kerül majd Budapestre, és bár francia földön 
született, mégis magyar marad…” Franciaországban született kisfiút hazacsábít a rá-
dió. Rádióélet, 1936. január 31. (VIII/5.), p. 8.

20  ibid
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PÉTER ÁRPÁD

Az idő és a mediáló diskurzus
2008 augusztusában érdekes lapszámot jelentetett meg a Science et Vie 

francia tudományos folyóirat: a tudomány tíz legnyomasztóbb, eddig megol-
datlan problémáját veszi számba. A problémák között van inkább filozófiai 
jellegű is1, vannak már-már  metafizikát súroló kérdések is2, vannak (sajnos) 
közhelyszerűek is3, de mi ezúttal csak a 8. kérdésre fogunk kitérni, ami úgy 
hangzik, hogy „Quelle est la nature du temps?”4 . A B. B. monogrammal szig-
nált, tulajdonképpen szerkesztőségi összefoglaló cikkecske (ez a legrövidebb 
mindvalahány okfejtő írás közül) inkább amiatt értékes, amit idéz, és nem 
amiatt, amit ő maga állít. 

Ez az alig egyflekknyi összefoglaló Marc Lachièze-Rey állításaira épül 
(ilyen erővel ő is írhatta volna a cikket…). Lachièze-Rey, a CNRS5 egyik ve-
zető kutatója, azt állítja, hogy, a jelenlegi fejlődési ütemét figyelembe véve, 
cirka száz esztendő múlva juthat el a tudomány oda, hogy megválaszolja az 
idő eredetének és természetének kérdéseit.

Az idő nem szorosan tudományos magyarázására eddig a vallások, illet-
ve a filozófiák vállalkoztak. Hogy milyen sikerrel, azt megítélhetjük abból, 
hogy ma is aktív és heves vita folyik arról, hogy miképpen is lehet beszédbe 
integrálni az időnek nevezett valami attribútumait úgy, hogy többet kapjunk, 
mint több kötetnyi (könyvtárnyi) használhatatlan metafora. A fikciót legitim-
nek tekintő diskurzus-fajták (pl. az irodalom, ezen „belül” is a sci-fi)  játsza-
nak az idővel, míg a fogalmilag kötöttebb írások, mint pl. Kantnak A tiszta ész 
kritikája c. írása megpróbálnak kevésbé képszerű, de logikailag koherensebb 
definíciókat adni az időnek.

Azonban mind a számszerűsítő tudomány, mint a filozófia, mind az iro-
dalom, mint az egyéb diskurzustípusok rájöttek arra, amit Lachièze-Rey je-
lentett ki a Science et Vie számára: egyelőre nem rendelkezünk sem olyan fo-
galmi rendszerrel, sem olyan tudományos ismeretcsomaggal, hogy az időről 
valid, tartható állításokat tegyünk. Amivel rendelkezik a kultúránk, az egy, 
az irodalomban, filozófiában, pszichológiában, szociológiában, politikatudo-
mányban (stb.) többé-kevésbé használható trópus-egyveleg (tulajdonképpen 
metaforizált kijelentések), és ezeknek az összejátszatásából, illetve konkrét szi-
tuációkban való app-
likációikban érhető 
tetten az emberiség 
időhöz való viszo-
nyulása.

Itt most nem té-
rek ki az olyan kul-
túrák időhöz való 
viszonyára, amelyek 
nem fejlesztettek ki 
ilyen típusú, elvonat-
koztató, nem empí-
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ria-alapú fogalomrendszert az idő kezelésére, mert ehhez nem áll rendelkezé-
semre megfelelő idő, de jelzem azt, hogy olyan kultúrákban, ahol a tudomány 
nem technicizálódott ennyire, mint a nyugati kultúrákban, vagy esetleg nem 
is beszélhetünk nyugati értelemben vett tudományról, a vallások veszik át 
(sok egyéb „élet-tényező” irányítása mellett) az idő fogalmának a kezelését 
is. Ezen típusú diszkurzív viselkedést a nyugati fogalmi nyelv metafiziká-
nak nevezi, és csak a hipotetikus diszkurzív létezésű  tényezőket elfogadó 

filozófia, vagy a poézist rendszerező 
beszédtípusok foglalkozhatnának ér-
demben ezzel. Mivel mi most nem 
ilyen típusú diskurzust művelünk, 
eltekintünk a más kultúrák időszem-
léletének elemzésétől.

Lachièze-Rey vajon optimista 
volt, mikor azt állította, hogy száz év elegendő ahhoz, hogy olyan műsza-
ki fejlettségi szintre emelkedjen az emberiség, amely segít neki abban, hogy 
megértse az idő eredetét és természetét? Vajon nem túl derűlátó az az állítása, 
hogy a műszereink fejlődése elég lesz ahhoz, hogy észleljük az időt, és ne 
csak tapasztaljuk, vagy beszéljük? 

Elképzelhető az, hogy tudatilag fog akkorát változni az emberiség, 
hogy fel tudja majd fogni azt, hogy mi is az idő, vagy rá tud jönni arra, hogy 
nincs idő, ha ténylegesen nincs? – ami eléggé valószínű, figyelembe véve 
azt, hogy eddig csak transzcendenciára támaszkodva képes magyarázni a 
diskurzus(összesség) az időt, és több ezer éves írásbeliség alatt ennek a több 
ezer évnek és a körülötte feltételezett időfolyamnak csak metaforikus megne-
vezései születtek.

Az is lehet, hogy fizikai jellegzetességeink gátolnak abban, hogy megért-
sük az időt? Ha genetikai eredetünkre tekintünk, akkor kijelenthetjük, hogy 
állatok vagyunk, és mint ilyeneknek nem is alakulhatott ki sem érzékszer-
vünk az idő észlelésére, sem neurális kapacitásunk annak megértésére, hogy 
milyen közegben ágyazódnak egymásra a történések, és hogy miért van az, 
hogy a létezők változását tudatban egy olyan világ-összetevő haladásához 
társítjuk, amely csak közvetetten tapasztalható meg, éppen ezen létezők vál-
tozásából.

Az állat másféle önérzékeléssel rendelkezik, mint az ember, másféle-
képpen viszonyul a világhoz. A mi szóhasználatunkban egyedül az ember-
nek tulajdonítunk diszkurzív viselkedést,6 az állatnak nem, tehát az állatról 
nem feltételezzük azt, hogy a túlélésen és a génanyaga továbbadásán kívül 
egyébre is törekedjen, míg az emberről azt előfeltételezzük, hogy világához 
diszkurzívan viszonyul, tehát saját túlélésén és génállománya továbbítása 
mellett képes olyan tényezőkkel viszonyba kerülni, melyek esetében óhatat-
lanul a „nem-csak-zsigeri-értelmezést” kell alkalmaznia. Az állat értelmezése 
ugyanis mindig esemény- és célorientált, az emberé meg nem csak, hiszen 
pl. az esztétikai viszonyulás nem közvetlenül szolgálja a túlélését. Az állat 
ciklikusan ismétlődő eseményeket tapasztal, és ezek köré szervezi  meg (ösz-
tönösen) életét, az ember pedig, annak ellenére, hogy ő is használja a cikli-
kusságot, mint viszonyítási rendszert, világértelmezése során túltekint ezen, 
és viselkedésével implikálni tud olyan dimenziókat is, amelyek a diszkurzív 

egyelőre nem rendelkezünk sem olyan 
fogalmi rendszerrel, sem olyan tudomá-
nyos ismeretcsomaggal, hogy az időről 
valid, tartható állításokat tegyünk.
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mediáció révén történő „aktiváció” során implikálják az idő konceptusát is. 
A legmeghatározóbb két dimenzió a végtelen diszkurzívan történő megterem-
tésének a lehetőségének a felismerése és a nemperiodikus ismétlődés és az 
egyszeri előfordulás felismerésének és kezelésének ténye.

A végtelen mint diszkurzív „létesítmény” alapértelmezésben implikálja 
az idő konceptusát, amely csak és csakis ezzel az attribútummal „ellátottan” 
válhat olyanná, amit nem tudunk elmondani. Az állat, amellett, hogy nem 
beszél, a végtelenhez sem viszonyul, ezt csak az ember teszi, és csak a dis-
kurzus segítségével. A végtelen diskurzus segítségével való mediálása viszont 
problematikus, hiszen a diskurzus nem végtelen az általa feltételezett térben 
és időben, viszont diszkurzívan szert tehet végtelenségre, hiszen nem csak 
a végtelen, de az általa implikált minden tényező megenged végtelen számú 
mediációt. Ez hipotetikusan azt jelenti, hogy egzakt diskurzus nem fogja a 
végtelent definiálni, és mivel az időhöz is ez a dimenzió társul, valószínű, 
hogy az is mediálhatatlan marad…

Az idő megfejtéséig eddig csak a fikció meg a metafizika tudott eljut-
ni, de ezek olyan beszédmódok, melyek olyan denotátumokkal operálnak, 
amelyek csak és csakis diszkurzív mediáció révén férhetőek hozzá, és nem 
legfőképp nem számszerűsíthetőek ezen diszkurzívan mediáló aktus révén/
során, de számolunk olyan esetekkel is, amikor a diszkurzívan mediált ténye-
ző számszerűsíthető, vagy legalábbis ez az értelmezési módszer is bevonható 
a mediált meghatározásába.

Vajon tényleg elég lesz száz esztendő arra, hogy olyan elméletek vagy 
gépek jöjjenek létre, melyek elfogadhatóbban tudnak minket tájékoztatni er-
ről a valamiről, erről a metaforikusan már több ezerszer körül- és „összejárt” 
elementumról?

Azonban mit fog tenni a (tudományos) diskurzus, ha az idő természete 
olyan, hogy diszkurzívan nem férhető hozzá? Egyáltalán észleli majd ezeket 
a „tulajdonságokat” a diskurzus? Vagy ha feltételezzük, hogy az időről nem 
jellegzetességek és tulajdonságok derülnek majd, ki, hanem az, hogy beszéd-
del nem tulajdonítható neki semmilyen attribútum, hogy az aspektusainak 
számbavételéhez nem diszkurzív hozzáállás szükségeltetik, hanem valami 
egyéb? 

Az embernek minden működé-
sét nem lehet diszkurzívan leírni, 
nem lehet minden gesztusát, minden 
életmozzanatát beszédbe foglalni, és 
legtöbbjüket azért, mert kötődnek az 
időhöz, csak annak a vonatkozásában értelmezhetőek. Tehát az ember lénye-
gi vonásainak megtalálásához is közelebb kerülnénk, ha az idő természetét 
megfejtenénk, és jobban megértenénk azt is, hogy miképpen alakul az embrió 
élőlénnyé.

Nem Kant foglalta össze először a minden kérdések kérdését abban, hogy 
„Mi az ember?”, már az ókoriakat foglalkoztatta ez a gondolat. Azonban mind 
az ókori, mint Kant, mind a Science et Vie idei augusztusi száma inkább etikai 
funkcióját nézték a definíciónak, vagy pontosabban: olyan diszkurzív definí-
ciót akartak (akarnak) adni az embernek, amely egyszerre veszi figyelembe 
az ember diszkurzivitához való viszonyait (a kultúrájához való viszonyát), 

ME.TEÓRIA

Mit fog tenni a (tudományos) diskur-
zus, ha az idő természete olyan, hogy 
diszkurzívan nem férhető hozzá?
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és azt, hogy maga az ember is diszkurzívan definiált. Egy ilyen meghatározás 
csak intra-diszkurzív tud lenni, de a fenti okfejtésünk fényében beláthatjuk, 
hogy nem valószínű, hogy elég, nem valószínű, hogy teljes, mert az ember 
időbeli dimenzióját csak diszkurzívan képezik le, az időbeliség diszkurzív le-
képezése pedig (még?) nem tekinthető megoldottnak, a sok százezer összeírt 
papírlap, a sok százezer, erre pazarolt óra (időegység!) ellenére. 

Mind a humánumot, mind az ettől független számszerűsítéseket imp-
likáló beszédtípusok egyelőre be kell érjék azzal, amit már a görög írásbe-
liség első képviselői ránk hagyományoztak: nem tudjuk, hogy mi az idő, és 
nem tudjuk, hogy miképpen bontakozik ki benne vagy hozzá viszonyulva a 
mediáló diskurzus.

Sajnos a tudományoknak be kell érniük közelítő metaforákkal, analógi-
ás-metaforikus (stb.) diskurzussal. Az ilyen típusú mediáló beszédek ellen 
való tiltakozás (ez a cikk is ebbe a kategóriába esik) hiábavaló, még az sem 
segítene (sokat), ha számba vennénk, és rendszereznénk az idő metaforáit, 
hiszen ha diszkurzívan lépnénk is előre, a diskurzus referencialitásának „ja-
vítása” szempontjából ugyanott lennénk, mint a fiktív „idő-monográfiánk” 
megírása előtt.

A kritikus diskurzus örökös „prüszkölése” sem tartható fenn ad infinitum 
diszkurzívan, hiszen mind a retorika szabályait követve, mind a logika törvé-
nyeinek engedelmeskedve előbb-utóbb eljut az ismétlésig (az emberi időben 
érzékelhető ismétlésig), és ezáltal veszíthet hiteléből, tehát csökkenhet annak 
az esélye, hogy etikus diszkurzív interpretációban legyen része.

Ebben az esetben a diskurzuskritika nem arra való, hogy alternatívát 
adjon az idő diszkurzív kezelésére, hanem arra, hogy ismételten felhívja a 
mediáló diskurzus figyelmét arra, hogy működését ne tekintse monopólium-
helyzetben lévőnek, és mindig számoljon azzal, hogy annak ellenére, hogy 
mindenről tud beszélni, valószínű, hogy nem tud mindent elmondani, és biz-
tos az, hogy nem tudja azt elmondani, amit el kellene mondjon ahhoz, hogy 
saját magát referenciálisként tarthassa nyilván, és ne csak olyan entitásként, 
amely csak igényli a referenciást.

(A szerző a BBTE doktorandusa)

Jegyzetek

1  Pl. a 9. kérdés, a „Quel est le propre de l’homme?” – Mi az ember lényegi vonása?
2  Pl. az 1. kérdés: „Porquoi y a-t-il quelque chose plutot que rien?” – Miért léteznek a 

dolgok, ahelyett, hogy nem léteznének?
3  Ilyen a 4. kérdés, mely azt firtatja, hogy miképpen lesz a megtermékenyült ivarsejtek-

ből teljes szervezet („Coment passe-t-on de l’oeuf à la poule?” – Hogyan lesz a tojásból 
csirke?).

4  Mi az idő természete? (értsd: lényege, végső, támadhatatlan meghatározása stb.)
5  A Francia Nemzeti Tudományos Kutatóintézet
6  Legyen bármennyire összetett és időben változó az ember-fogalomnak a meghatározá-

sa.
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LAKATOS RÓBERT

Hagyomány és újszerűség 
Szergej Paradzsanov fi lmjeinek 
képi szerkezetében

1. A FILM ÉS PARADZSANOV KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGE

A film a nyugati kultúra terméke, legalábbis azon technikai fejlődés 
szempontjából, mely lehetővé tette születését. Létrejöttéhez a nyugat–euró-
pai festészet szellemisége is hozzájárult, hiszen a maga, más tájegységekhez 
képest igencsak dinamikusnak nevezhető fejlődése folyamán olyan elvek 
felfedezésére törekedett, melyek a fizikai valóság lehető leghitelesebb ábrá-
zolását teszik lehetővé.

E törekvésből következett a központi perspektíva, a vonalperspektíva, a 
levegőperspektíva, a statikus, majd dinamikus kompozíció, a mozgás elem-
zése, valamint a fény-árnyék használata és a fény tulajdonságainak további 
tanulmányozása. A filmkép-készítők gyakran merítettek a nyugat–európai 
festészet technikai és esztétikai vívmányaiból. 

A fénykép, majd a későbbiekben a filmkép, felszabadították a nyugati 
festészetet a mimetikus funkcionalitásra való törekvés kényszere alól, minek 
következtében az újabb (más) célokat tűzhetett ki magának, és nem kellett 
többé a valóság másolására törekednie. 

A keleti kereszténység szellemiségének egyik fő jellemzője a hagyomá-
nyosságra való törekvés, és a nyugati kereszténységhez képest sokkal kevésbé 
nyitott a változtatásokra, ezért művészete sem törekedett olyan dinamikus 
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technikai és esztétikai fejlődésre, mint a nyugati kereszténység szellemisége 
által befolyásolt művészet (pl. a keleti keresztény liturgia száműzte a hang-
szeres zenét).

A keleti kereszténység, melynek szelleme átitatta azokat a kulturális kör-
nyezeteket, melyekben Paradzsanov filmjeinek cselekménye játszódik, egy 
másfajta, más eszméken alapuló festészetet fejlesztett ki, melynek képszer-
kesztési elvei is másak. A keleti kereszténység festészetének képszerkesztési 

elvei bizonyos értelemben a nyuga-
ti festészet szabályainak tagadását 
foglalják magukba. Sok ikonfestő 
a nyugati festészet eredendő bűné-
nek tekinti a központi perspektíva 
feltalálását, ugyanis szerintük azok 
a technikai törekvések, melyek a 
fizikai valóság, vagyis a külsőségek 
hiteles ábrázolását tekintik legfőbb 
céljuknak, a dolgok lényegének el-
hanyagolásához vezetnek, és kizár-

ják mindannak a megismerési lehetőségét, ami érzékiség fölötti. „A Nyugat 
egész egyházi festészete, a reneszánsz kezdete óta nem más, mint művészi 
hazugság. Miközben a művészek szavaikban a bemutatott valósághoz való 
hűségről, hitelességről és valóságközelségről beszélnek, nincs semmi közük 
ahhoz a valósághoz, melynek bemutatására feljogosítják magukat.”1

Szarkisz Paradzsanian, aki Szergiej Paradzsanov név alatt vált ismertté, 
egy grúziai örmény családból származott (1924-ben született Tbilisziben), és 
a Moszkvai Filmintézetben, Igor Szavcsenko vezetése alatt folytatott tanul-
mányai után (1951) Kijevbe költözött. Olyan területeken élt, melyek hagyo-
mányos kultúráját erősen áthatotta a keleti kereszténység szellemisége. 

A film a huszadik század művészete, melynek újszerűsége a dinami-
kus technikai fejlődésen, képszerkesztése a nyugati festészet technikai 
és esztétikai vívmányainak hagyományán alapszik, olyan dolgokon, me-
lyek a Paradzsanov-filmek kulturális közege felől nézve idegennek tűn-
nek. Ugyanakkor a hucul, örmény, grúz és azeri kultúra legszebb tárgyi és 
szellemi termékeinek mozivásznon való bemutatása kapcsán, Paradzsanov 
filmjeiben elsősorban nem csupán dokumentarista megjelenítésről van szó 
(dokumentarizmusról csupán a filmkép jellege kapcsán eshet szó, mely an-
nakidején feltételezte a bemutatott tárgy valós létezését), hanem sokkal in-
kább azokról az immár kihalófélben levő kultúrákra jellemző hagyományos 
képszerkesztési szabályokról, melyek szellemiségét Paradzsanov filmjeinek 
képi szerkezete által elénk tárja. Egy sajátságos képi világot épít, rámutatva 
azokra a szerves kapcsolatokra melyek a filmkép, és a filmjeiben megjelení-
tett kultúrák képszerkesztési hagyománya közt a létező ellentétek ellenére is 
létrejöhetnek. 

Képelemzésemben Paradzsanov két filmjére fogok összpontosítani, az 
egyik az Elfelejtett ősök árnyai, mely fordulópontot jelentett Paradzsanov 
munkásságában, a másik A gránátalma színei (Sajat Nova), melyben a hagyo-
mányos kultúra és a film jellege közti szerves kapcsolatok annyira mélyek és 
olyan eredeti eredményekhez vezettek, hogy a későbbi filmjeiben csupán az 

„A Nyugat egész egyházi festészete, a re-
neszánsz kezdete óta nem más, mint mű-
vészi hazugság. Miközben a művészek 
szavaikban a bemutatott valósághoz való 
hűségről, hitelességről és valóságkö-
zelségről beszélnek, nincs semmi közük 
ahhoz a valósághoz, melynek bemutatá-
sára feljogosítják magukat.”
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ebben a filmben szerzett tapasztalatai folytatásáról, korábbi esztétikai felfe-
dezéseinek továbbviteléről beszélhetünk. Elemzésemet az utóbbival, vagyis 
A Gránátalma színei-vel kezdem. 

2. FESTŐISÉG

A forgatókönyvben  A gránátalma színei különböző fejezeteit Paradzsanov 
miniatúráknak nevezi. A hagyományos miniatúrafestészethez való viszonyí-
tás egyértelmű. Az örmény, a grúz és a perzsa miniatúrák, valamint a pra-
voszláv (ortodox) ikonok képszerkesztési szabályai (perspektíva, térben való 
elhelyezés, térszerkezet, a fény használata) hasonlóak, ugyanis közös, keresz-
ténység előtti, ókori gyökerekre vezethetők vissza, a hellenisztikus halotti 
portrékig (és ezen keresztül az egyiptomi múmiaportrékig), melyek hagyo-
mányát a későbbiekben a keresztény bizánci kultúra vette át.

A gránátalma színeiben valahányszor a cselekmény szempontjából fon-
tossá vagy elkerülhetetlenné válik a szereplők több képsíkban való elhelye-
zése (amely alacsony kameraállás esetében esetleg többsíkú képhez vezethet-
ne, és az eredmény a nyugati festészetre jellemző perspektivikus ábrázolás 
valamelyik formájának megjelenése lenne), a magas kameraállás ellaposítja 
a teret, oly módon, hogy a kép perspektívája a miniatúrákon megjelenített 
perspektívához (vagy inkább perspektíva hiányához) hasonlít. A törekvés 
egyértelmű, viszont a fizika törvé-
nyei egyelőre lehetetlenné teszik 
olyan kamera-objektívek készítését, 
melyek az ikonfestészetben hasz-
nált perspektívák szerint képeznék 
le a teret. Az ikonfestészetben használt perspektívák a központi perspektíva 
tagadását jelentik. Míg a központi perspektíva esetében az ábrázolt tárgyak 
felületét érintő, a néző felől a kép mélye felé irányuló, egymással párhuza-
mos vonalak a kép mélyén, a láthatáron egyetlen pontban találkoznak, ami 
tulajdonképpen azt jelenti, hogy a tér a kép mélye felé a nézőponthoz mért 
távolság növekedésének függvényében szűkül, addig az ikonperspektíva egy 
fordított perspektíva, ami azt jelenti, hogy a tér a kép mélye felé (ha egy-
általán lehet ilyenről beszélni) nem szűkül, hanem, ha egyáltalán változik, 
akkor inkább tágul. Ez a nyugati festészet szabályaitól gyökeresen eltérő 
képszerkesztési elv többek közt azon a gondolaton alapszik, hogy a dolgok 
természetes, érzéki megfigyelés (látás) alapján történő ábrázolása, a valóság 
kinézetének leképezése, nem fejezi ki kellőképpen a dolgok lényegét és a 
hozzájuk fűződő igazságot, tehát nem teljesíti a művészi feladatot. Az ikonok 
tulajdonképpen a láthatatlan világ tanúbizonyságai és „[...] részben kifejezik 
azokat a látomásokat, melyek csak azoknak az ikonfestőknek adatnak meg, 
akik közel kerültek az isteni titkok világához”2. A fordított perspektíva nem 
feltétlenül hangsúlyozódik ki a képen (nem kell felhívnia magára a figyelmet),
és ha meg is jelenik, akkor sem köteles alárendelni magának az egész teret (a 
kép egy része akár lapos is lehet), ugyanis az ikonfestészetben az előtér és a 
háttér nagymértékben elkülönül egymástól; előtérben az ember jelenik meg, 
mögötte pedig az előtérrel való összefüggések szempontjából nem feltétlenül 
realista módon kezelt háttér: épület vagy fény, vagy az utóbbi hiánya, vagyis 

KAMERA

 Az ikonok tulajdonképpen a láthatatlan 
világ tanúbizonyságai. 



ME.dok • 2008/3

54

éjszaka.
A gránátalma színeiben a jelenetek hátterét az örmény építészet jelleg-

zetességei alkotják. Ugyanúgy, mint az ikonok esetében, előtér és háttér elkü-
lönül egymástól. A beállításokon belüli, sokszor több cselekvésből összetett 
történés is úgy van elhelyezve térben, mint a miniatúrákon, vagyis minden 
egy képsíkban (az előtérben) történik. A miniatúrák természetéből fakadó 
éles kontúrok megőrzése végett Paradzsanov nagy mélységélességet használ, 
ami a normál látószögű objektívek, és nem túlságosan fényérzékeny filmes 

nyersanyag használata mellett ha-
talmas fénymennyiség használatát 
tette szükségessé. A megvilágítás 
kontrasztja is minimális. Az árnyé-
kok maximálisan derítettek azért, 
hogy minden fényben fürödjön. Az 
ilyenfajta megvilágítás alapjai az 

ikonfestészetben keresendők. Az ikon tulajdonképpen a rituális portré funk-
cióit örökölte, és ezzel együtt átvette a szent maszkok készítési technikájá-
nak jellegzetességeit, vagyis az ezzel járó művészi kifejezőeszköztárat is. A 
múmiaportré festése kizárta a fény-árnyék használatát. A halott lelkét, mely 
istenné és kultusz tárgyává vált, csak tündöklő fénnyel lehetett megjeleníte-
ni. A fény-árnyék a fényforrás tárgyszerűségéről árulkodik, ezzel szemben 
„az ikonon megjelenített fény nem földi fényforrásból fakadó fény, hanem a 
mindent átfogó és formákat alkotó energiaóceán sugárzása.”3 „Az ikonfesté-
szet nem fényforrás által megvilágított dolgokat ábrázol, hanem azt mutatja 
be, ami a fényből születik.”4 „Amikor az isteni gondviselés megvilágosítja 
az embert oly módon, hogy amikor egész lényét áthatja az imádság és isteni 
fényben fürdik, akkor az ikon megörökíti ezt az állapotot, vagyis az embe-
ri lényt, mely élő ikonná és Istenhez hasonlóvá vált”5 „Az isteni fény átitat 
minden dolgot, ezért az alakok és a tárgyak nincsenek jobbról vagy balról egy 
bizonyos fényforrás által megvilágítva, nem vetnek árnyékot, hiszen Isten 
Országában, ahol minden fényben fürdik, nincsenek árnyékok.”6

Paradzsanov filmjében a képi elemek egymástól való elkülönülését nem 
a fény-árnyék, hanem a színek kontrasztja határozza meg, ugyanúgy mint 
a miniatúrák esetében. A színek tiszta és egyenletes felületeket alkotnak, 
melyek elkülönülnek egymástól. „Az ikonok megjelenítik az emberi bőr szí-
nét, de nem a természetes tónusát, mert az nincs összhangban az ikon lé-
nyegével.”7 A gránátalma színeiben szereplő színészek bőrét gyakran vastag 
sminkréteg fedi (pl. a fiatal, szerelmes költőét, a Feltámadás Angyaláét, az 
angyalok kórusában szereplő ezüsthajú gyerekekét). A színészi játék kapcsán 
a szereplők mimika helyett inkább stilizált mozdulatokat használnak, és arra 
törekszenek, hogy arcuk ne tükrözzön érzelmi változásokat. Általában arccal 
a kamera felé fordulnak, közvetlenül a néző felé, ugyanúgy, mint az ikonok 
szereplői, még akkor is, amikor tulajdonképpen egymásra néznek. 

A képen belüli mozgás minimális, a színészek mozdulatai gyakran ki-
merevednek és még a kilőtt nyílvesszők is megállnak a levegőben. A mozdu-
latlan kamera az aranymetszés vagy a szimmetria elvei alapján komponálva 
kiemel egy-egy miniatúra részletet, és a rendező időrendi sorrendbe helyezi 
őket. Mintha egy miniatúrafestészetről szóló filmet néznénk, melyben a fest-
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mény szereplői néha megelevenednek. Mintha a közel–keleti film születésé-
nek lennénk tanúi. A miniatúrafestészet filmmé válik, a film pedig a minia-
túrafestészet folytatásává.

Az Elfelejtett ősök árnyai-ban, amely egy epikus-lírai mű (és A gránátal-
ma színeihez képest sokkal cselekmény centrikusabb), más helyzettel állunk 
szemben, ugyanis a kamera sokkal szubjektívebb, és a szerző szinte az összes 
filmes kifejezőeszközt beveti, minek következtében a hagyományos ikon-
festészettel való összefüggések nem hívják fel magukra annyira a figyelmet, 
mint a korábban tárgyalt film esetében. Ennek ellenére azt lehet mondani, 
hogy a film képe alapjában véve lapos, és a legtöbb esetben kétsíkú. Az erős 
vonalperspektíva, ami a széles látószögű objektívek használatának és a kame-
ra megfelelő nézőpontjának köszönhető, idegen elemként hat a filmbeli világ 
kulturális hagyománya számára, és a filmben csupán egyes jelenetek érzelmi 
töltetének fokozását szolgálja (pl. a 
fa zuhanásakor, mely agyonüti Iván 
testvérét; amikor az Iván édesanyja 
megátkozza a másik családot – átok 
mely előrejelzi Maricska halálát; a 
szerencsétlenséget jelző havasi kürtök megszólalásakor; amikor Iván tutajra 
száll az elveszett Maricska keresésekor; a kocsmajelenetben, melyben halá-
los ütés éri Ivánt). Az Elfelejtett ősök árnyaiban eléggé gyakran használnak 
széles látószögű objektíveket, viszont a rendező és az operatőr, a korábban 
felsorolt jelenetek kivételével, kerüli a perspektivikus cselekményábrázolást 
(mélységi inszcenizációt). Az egységes háttér, valamint a perspektivikus vo-
nalak megjelenésének az elkerülését, általában magas vagy mély, a természe-
tes szemmagasságtól jóval eltérő kameraállással érik el. 

Az ikonfestészettel való bizonyos hasonlóságot fedezhetünk fel az éj-
szaka megjelenítése kapcsán is, amikor a kamera irányából érkező fény lát-
hatóvá teszi az előteret, vagyis csak azt világítja meg ami igazán fontos, a 
háttér viszont sötétségbe vész (pl. Maricska bolyongása az erdőben; a mez-
telen Palagna a réten). Ez a fajta éjszaka-ábrázolás részben egyfajta filmbéli 
(de eléggé ritka) konvenció, melynek alapjai a látás fiziológiájában találhatók 
(ugyanis alacsony fényerősség esetében jobban látszik az, ami közelebb van, 
és amire a szem koncentrál, a háttér pedig sötétbe bukik), másrészt viszont 
az ikonok esetében, az előtér és a háttér elkülönítésekor, az éjszakát csupán 
egy sötét háttérrel jelzik, míg az előtér, vagyis az ami igazán fontos, teljes 
fényben fürdik. A Huculföld naiv ikonfestészetében az éjszaka jelenlétét a 
sötét háttéren kívül gyakran naivan ábrázolt csillagokkal is jelzik. Iván és 
Maricska közös vezércsillagának naiv ábrázolási módja ezekre a festett csil-
lagokra emlékeztet. 

A képkivágás kompozíciója a statikustól a dinamikusig, a zárttól a nyi-
tottig, nagyon gyakran változik. A kompozíció egyensúlya „szétterül az idő-
ben” – a kép egy-egy pillanatra elveszti egyensúlyát, hogy közben „feltelhes-
sen energiával”, de ugyanakkor időnként, főleg a statikus beállításokban, ész-
revehető az ikonfestészeti hagyomány. A főszereplők gyakran mutatkoznak 
szemből vagy félprofilból, miközben a névtelen mellékszereplők időnként 
úgy komponálódnak a képbe, mint az ikonok mellékszereplői, vagyis a kép 
terét kitöltő, a figyelem központján kívül álló vizuális elemként (pl. oly mó-
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don hogy fejük a kép egyik alsó sarkában jelenik meg, nem olyan plánban és 
kompozícióban, amilyet a filmes hagyomány portréábrázolás kapcsán meg-
kívánna). 

A színek tiszták és telítettek, általában egységes felületeket alkotnak. Az 
arcok is stilizáltak – ugyanis a színészek erősen kisminkeltek, oly módon, 
hogy a smink, már önmagában is a szerep lényegéről szóljon. Az arckifejezé-
sek is stilizáltak, a színészek inkább ösztönösnek tűnő gesztusokat alkalmaz-
nak. Mindezek az elemek nagymértékben hozzájárulnak a film képi világa és 
a hagyományos hucul ikonfestészet közötti összefüggések létrejöttéhez, hogy 
a film képi világa ne legyen idegen a filmben bemutatott kulturális környezet 
szempontjából, hanem szerves kapcsolatban legyen az ábrázolt világ rejtett 
rendjével. Ez viszont nem egyértelműen, hanem alig észrevehetően történik. 
A regionális festészeti hagyomány alapján történő ábrázolás csupán egy a be-
vetett képi kifejezőeszközök sokaságából, ugyanis ebben a filmben rengeteg 
sajátságosan filmes kifejezőeszköz is jelentkezik. 

3. FILMSZERŰSÉG

a) Kameravezetés, mozgás

Az Elfelejtett ősök árnyaiban a szélsőségesen szubjektív kamera részt 
vesz a történésekben, hucul paraszttá válik, és bevetve minden képességét 
(különböző mozgástípusok, látószögek, nézőpontok stb.) felerősíti a megfi-
gyelt jelenetek érzelmi töltetét. Már a film elején is észrevehető, hogy a ka-
mera szubjektivizmusa nemcsak azt jelenti, hogy időnként egy-egy szereplő 
szubjektívjét mutatja. A kamera önálló életet kezd élni miközben együtt zu-
han a kivágott fával (mely megöli Iván bátyját), majd a magasba emelkedik 
és felülnézetből mutatja amint Iván bejön a képbe, egy ideig mozdulatlanná 
válik, azután pedig elbizonytalankodik egy kicsit (határozatlanul bemozdul 
oda-vissza), meginog, de végül is elindul és utol is éri Ivánt (aki korábban 
kiment a képből). Az Oleksy temetése után a kamera lefelé svenkel, megelőz-
vén Ivánt (aki ugyancsak elindul lefelé). Érdemes megfigyelni, hogy nem a 
kamera reagál Iván bemozdulására (mint az általában lenni szokott), hanem 
Iván a kameráéra. Ugyanebben a snittben látjuk, amint lóháton ülő emberek 
éppen kimennek a képből, habár egyetlen pillanatig sem voltak teljes egé-
szében a képen. Rögtön utána Iván a kamerához ér, megáll és a távolba néz. 
A vásárt bemutató kamera felgyorsul, elhagyja Ivánt, időnként meg-megáll, 
ráközelít az emberekre, majd ismét felgyorsul figyelmen kívül hagyván azt, 
ami számára kevésbé érdekes. Úgy viselkedik mintha egy láthatatlan szereplő 
szubjektívjét képviselné. Az emberek pedig gyakran a kamerának játszanak. A 
furulyás, akkor kezd el furulyázni, amikor észreveszi, hogy a kamera elindul 
feléje, és mihelyt a kamera elkezd távolodni tőle, rögtön be is fejezi játékát. 
Az első beállítások, de inkább az első vágások, meghatározzák a film játékfil-
mes (fikciós) jellegét, mégis ugyanaz a kamera, amelyik az Oleksy balesetét 
bemutató jelenetben nagyon játékfilmes módon a kivágott fával együtt zuhan, 
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közvetlenül utána elkezdi jelezni jelenlétét, vagyis dokumentaristának is ne-
vezhető módon viselkedik azáltal, hogy nincs teljes összhangban a szereplők 
mozgásával. Paradzsanov ezt a megoldást választja a nézőnek egy olyan vi-
lágba való bevonására, amilyet aligha volt alkalmuk látni a szóban forgó film 
létrejöttéig, ugyanis népi kultúrából táplálkozó filmek nemigen születtek az-
előtt. Az olasz neorealizmus próbálkozásai, melyek időnként érintették a pa-
raszti élet problémáit, inkább dokumentarista alapokra építettek, és a kortárs 
társadalmi élet elemzésére összpontosítottak. Az új brazil film pedig, mely 
inspirálódott ugyan a népi mitológi-
ából, esztétikájában úgyszintén el-
kerülte a népi hagyomány és a vele 
járó ikonográfiára való alapozást.

A kamera virtusa a hosszú, kéz-
ből felvett snittekben (mustershot-
okban) nyilvánul meg. Az elveszett 
Maricska keresésének jelenete teljes 
egészében kézi kamerával van felvé-
ve. A kamera Ivánnal együtt részt vesz a történésekben, vezeti őt, megelőzvén 
a színészt szubjektívjévé válik, ezek után Iván bemegy a saját szubjektívjébe, 
mire a kamera egy ideig objektívvé válik (hagyja eltávolodni a színészt), majd 
megint utána indul, a végén pedig ismét megelőzi, és ismét Iván szubjek-
tívjévé válva, a halott Maricska lábait mutatja. Viszont ez a közvetlennek és 
spontánnak nevezhető kameramozgás nem sajátítja ki az egész filmet, ugyan-
is mihelyt a néző bekerült a film világába, a kamera időnként egyenletesen 
mozog, vagy pedig egyszerűen statikus, de amikor a jelenet érzelmi töltete 
megkívánja visszatér spontaneitása. Ez a bizonyos spontaneitás vagy inkább 
ösztönösség jellemzi a hucul paraszti viselkedést is. Ha ezt figyelembe vesz-
szük, elmondhatjuk, hogy a kameravezetés nem is annyira dokumentarista, 
hanem sokkal inkább játékfilmes, csupán teljes összhangban van a hucul pa-
raszti mozgáskultúrával és viselkedéssel. 

Nemcsak a hucul, hanem sok más hagyományos kultúra egyik alapve-
tő mozgástípusa a forgás. Sok pártánc forgáson alapszik. Miközben egy pár 
forog, közös mozgásuk elkülöníti őket a világtól, és ily módon egy saját vilá-
got hoznak létre, melynek a forgás milyenségének függvényében saját törvé-
nyei vannak. Érdemes megfigyelni, hogy különböző vidékek tánckultúrájá-
ban hogyan fejeződik ki a férfi-nő viszony. Azokon a vidékeken, ahol a férfi 
társadalmi helyzete sokkal erősebb a nőénél, a forgás tengelye a férfi, a nő 
pedig körülötte forog (gyakorlatilag körbejárja őt). Más vidékeken, ahol a nő 
társadalmi helyzete megközelíti a férfiét (csupán az erőviszonyok másak), 
a forgás tengelye közös, és az erőviszonyok csupán a szabad szemmel nem 
látható vezetés, illetve egyensúlytartásban nyilvánulnak meg (a férfi vezet és 
a nő tartja az egyensúlyt). A körtáncok egy bizonyos tengely körül történnek, 
de még a lánctáncok is egy bizonyos láthatatlan tengelyhez viszonyulnak. 
Mindenesetre a forgás esetében egy olyan alapvető kozmikus mozgással van 
dolgunk, mely a világ természetéből fakad. Vagy lehet, hogy ebből a mozgás-
ból ered a világ?

Az Elfelejtett ősök árnyaiban, amikor Iván és Maricska már felnőttek és, 
virágzik köztük a szerelem (miután kijönnek a templomból), a fahrtkocsin 
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utazó, de kézben tartott kamera, hosszú gyújtótávolságú optikával (mely a 
kis mélységélesség és a térsűrítés által egy intim, szubjektív és költői teret 
hoz létre), mintha a kettejük által alkotott égitest holdjaként járná körbe őket. 
Ugyanez a kameramozgás ismétlődik (az előbbiekben említett jelenethez 
képest szélesebb látószöggel), amikor Iván a legelőre indulva búcsúzik Ma-
ricskától. A kamera körbejárja őket, de ők is forognak a saját világuk tenge-

lye körül. Iván elmegy, és Maricska 
egyedül marad, de a kamera tovább 
forog Maricska körül. A kamera még 
szélesebb látószögű optikával forog 
az alma után fára mászó Iván körül. 
A film végén pedig az Iván temeté-
sére összegyűlt emberek között a ka-

mera a saját tengelye körül forog.
A forgás nemcsak a kamera időnkénti mozgásában, hanem a képen be-

lüli mozgásban is megjelenik. Az Iván halálát bemutató jelenet elején a láto-
másként megjelenő Maricska forogva távolodik Ivántól, majd pedig amikor 
megérinti Iván kezét és a szerelmesek egyesülnek a halálban, a képen piros 
ágak örvénylenek.

 Az Iván és Palagna hétköznapi életének jelenete a kaszát lekövető inga-
szerű ritmikus kameramozgással kezdődik, mely az idő múlására utal. Koráb-
ban, rögtön az Iván és a Palagna esküvője után, Iván eltépi Palagna gyöngyso-
rát, és a gyöngyök egy bizonyos életszakasz befejezésére utalva, szétszóródnak 
a padlón. Ugyanezek az alapvető mozgások; a forgás (örvénylés), ingamozgás, 
szétesés (szétszóródás), gyakran ismétlődnek Paradzsanov későbbi filmjeiben 
is. A gránátalma színei-ben az idős szerzetes áthelyezvén súlyát egyik lábáról 
a másikra, ingaszerű mozgást végez; a kis Arutin egy láncon lógva ingaként 
mozog; a fonalon lógó angyalkák forognak; később pedig, az immár idős, 
szerzetessé lett Arutin asszonyokkal való találkozása kapcsán, amikor Arutin 
jobbra-balra fordul, az ingamozgás és a forgás összekapcsolásáról van szó. A 
fiatal szerelmes költő a szimbolikus gesztusok nyelvén társalog szerelmével 
és fehér szirmokat szór szét a hangszer gömbfelületére hintve őket. Ezeknek 
az alapmozgásoknak szimbolikus jelentésük van, ami egyértelmű A gránát-
alma színeiben előforduló absztrahálás esetében (amikor a cselekedet vagy 
tárgy kiemelődik természetes környezetéből), és rejtettebb Az elfelejtett ősök 
árnyaiban, ahol ezek az önmagukban szimbolikusnak nevezhető mozgások a 
cselekmény szerves részeként jelentkeznek.

b) A montázs

A kamera virtuóz mozgatása után a montázs a következő terület, melyen 
Paradzsanov szívesen alkalmaz, az ő idejében igencsak újszerű filmes megol-
dásokat. Az Elfelejtett ősök árnyaiban már a film elején, amikor Iván kimegy 
a képből, majd a kamera ugyanabban a beállításban utána indul, és utoléri, a 
kép kompozíciója átlós, mert a kamera kimozdul vízszintből. Vágás követke-
zik hasonló plánra, annyi különbséggel, hogy a kamera már visszakerült víz-

A fi atal szerelmes költő a szimbolikus 
gesztusok nyelvén társalog szerelmével, 
és fehér szirmokat szór szét, a hangszer 
gömbfelületére hintve őket.
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szintbe, és a vágóponton Iván átugrik a kép jobboldaláról a baloldalára. Ez a 
vágás, mely klasszikus értelemben az általánosan elfogadott vágási szabályok 
áthágását jelentette, időmúlást, és az érzelmi töltet változását érzékelteti.

Az egyik legsikerültebb, nem konvencionális vágási megoldás abban a 
jelenetben született, melyben Iván elindul a legelőre. Maricska egyedül ma-
rad. és a kamera mozgásával ellentétes irányba forog, oly módon, hogy ebből 
kifolyólag a néző elveszti a térben való tájékozódás lehetőségét. Mindez már 
önmagában véve is mélyen összhangban van a Maricska pillanatnyi lelkiál-
lapotával, de a montázs segítségével Paradzsanov tovább fokozza a nézőben 
keletkezett érzést. Amikor Maricska hátat fordít a kamerának, rávág a félpro-
filjára. A mozdulat megismétlődik, és a lány ismét hátat fordít a kamerának 
– mintha el akarná rejteni a néző elől az arcán megjelenő érzelmeket. Nem 
látjuk Maricska arcát, csak halljuk az Ivánt szólító kiáltását. A kamera rövi-
den svenkel, kiengedvén a képről a lányt, a távolban pedig a távolodó Iván 
homályos foltja jelenik meg. Átélesítés történik Ivánra, de még mielőtt élessé 
válna a kép, elvágódik a beállítás, és Maricskát ismét a korábbi képkivágás-
ban látjuk. A következő beállítás már egy távolabbi plánban mutatja Ivánt, 
amikor már messze jár. Ebben a jelenetben nem tudni, hogy Maricska kiáltása 
valós-e, vagy a lelke mélyén játszódik, és azt sem, hogy az a homályos folt 
Iván-e, vagy csak látomás. Mindenesetre a forgás vágások által történő ritmi-
kus feldarabolása nagyon találóan érzékelteti a magára maradt Maricska lelki 
állapotát. A montázs néha analizáló (elemző) jellegű, ami játékfilmes jelleg-
zetesség, de gyakran, főleg a történések kontextusának bemutatása kapcsán 
szintetizáló (összegző), ami viszont inkább dokumentumfilmes sajátosság 
(de ugyanakkor a játékfilm számára sem idegen). Viszont eléggé gyakran tá-
madhat olyan érzése a nézőnek, hogy egyetlen, hosszan felvett beállítást néz, 
melyből egyszerűen kivágták a szükségtelenebb részeket. Később, A gránátal-
ma színei-ben, statikus kamera esetében is láthatunk hasonló megoldásokat, 
amikor a képen egyszerre hirtelen megjelenik valami, vagy pedig egyszerű-
en eltűnik. Az Elfelejtett ősök árnyaiban Paradzsanov felhasználja az addigi 
filmnyelv által kidolgozott vágási elveket, de ugyanakkor keresi a klasszikus 
vágási szabályok megszegéséből áradó kifejezőerőt is (hasonló plánok össze-
illesztése, mozdulatismétlés stb).

 Amennyiben a kameravezetés spontaneitása összhangban van a hucul 
mozgáskultúrával, a montázs „tökéletlensége” is a filmbeli hagyományos vi-
lág nyersességét tükrözi. Tehát elmondható, hogy az Elfelejtett ősök árnyai 
egy olyan mű, mely a filmes kifejezőeszközök terén is figyelembe veszi a 
cselekmény közegéül szolgáló kulturális környezet másságát. 

4. SZIMBÓLUM

A gránátalma színeinek kezdő képsorai tulajdonképpen csendéletek 
egymásutánja: fehér vásznon három érett gránátalma melyekből szivárog a lé, 
vérszínűre festvén a vásznat; nyitott könyv kézzel írott lapjai; fehér vászon-
ra fektetett kindzsál (tőr), mely alatt elvörösödik a vászon; kőtábla felületén 
szőlőszemeket széttaposó lábfej; szárazon vergődő ezüstszínű hal; három hal 
szárazon – görcsösen megrándulnak, és nemsokára mozdulatlanná mereved-
nek; tüskés gallyak teljes egészében kitöltik a képet; megjelenik egy fehér 
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rózsa. A tárgyak ily absztrakt módon való ábrázolása (mely a természetes kör-
nyezetükből való kiemelésükből fakad), nemcsak a szóban forgó tárgyakra, 
hanem a hozzájuk kapcsolódó fogalmakra is felhívja a figyelmet. 

A három gránátalma az élet, lélek és szenvedés szimbóluma (amint ezt 
Paradzsanov elmagyarázta). A gránátalma, többek közt zamata miatt, a for-
ró szerelem jelképe. Sok magva miatt pedig termékenységszimbólum is. Ke-
mény, ehetetlen héja mely ellenálló a kártevőkkel szemben és illatos belseje 
miatt az ideális keresztény jelképe. A könyv a tanultság, bölcsesség, a titkos 
és transzcendentális tudás, az igazság stb. szimbóluma. A fehér rózsa a tiszta 
szerelmet és a nőiességet jelképezi, a tövises gallyak pedig a szenvedésekkel 
telített életutat, az eredendő bűn büntetését, nehézséget, nyerseséget, asz-
kétizmust, vezeklést és az üdvözüléshez vezető utat szimbolizálják. A ter-
mészetes környezetüktől megfosztott, szárazra tett halak vergődése kiemeli 
a szenvedés fogalmát. A szőlőszemek szimbolikus jelentése a tudás fájáról 
származó végzetes gyümölcs jelentésével ellentétes, és összefüggésben áll a 
feltámadás fogalmával. A szőlőszemek szétpréselése viszont véröntést jelent, 
a kindzsál pedig a hatalom és az erőszak jelképeként előrejelzi a költő tragi-
kus halálát. 

A film eleje a főhős élete fontosabb pillanatainak költői megjelenítése, 
azé a tizennyolcadik századbeli asuché (énekes költőé) akit, mielőtt felvet-
te volna a Sajat Nova (az Énekek királya) nevet, Arutin Sajadiannak hívtak, 
gyermekként a szövés mesterségére taníttatták, és később, mesterségének 
gyakorlásával párhuzamosan hangszereken játszott, énekelt és verseket írt. 
Ezek után III. Herakliusz grúz uralkodó udvari énekese lett, de egy idő után, 
valószínű, hogy az Anna hercegnő iránt érzett szerelme miatt (akinek a leg-
több versét dedikálta), el kellett hagynia a királyi udvart, és kolostorba kellett 
zárkóznia. 1795-ben halt meg a 
Tbilisziben, a város perzsák ál-
tal történő meghódítása során. 

„A helyettesítés művésze-
te, a szimbolizmus, egy más-
fajta tapasztalat valós formák-
ban történő megfogalmazása. 
Ami általa megjelenítődik, az 
egy magasabb rendű valósággá 
válik.”8 Paradzsanov olyan tar-
talmak bemutatására törekedett 
melyek teljességét nem lehet 
racionális módon kifejezni. Ő 
egy magasabb rendű valóságot 
keresett. Ezért nemcsak a film 
eleje, hanem az egész film telí-
tődött jelképekkel: fehér kakas, 
koponyacsont, gyűrű, páva, bá-
rány, kenyér, felhő (ami azáltal, 
hogy papírból van felhívja a 
figyelmet jelképes jelentésére), 
és még sok más szimbólum, 
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melyek még ha kevésbé is hívják fel magukra a figyelmet, bár többségüket 
nem lehet racionálisan értelmezni, mégis hatnak a néző tudatalattijára, lehet 
érezni a jelentésüket, vagyis intuitív módon értjük meg őket.

Az egyik legszebb szimbólumhasználat ebben a filmben az, amikor a 
spirális kagyló (kagyló: szüzesség és védettség; spirál: termékenység, erotika, 
végtelenség, életritmus, élet és halál titka) eltakar egy vízzel öntözött női mel-
let. A fürdés a megtisztulás, újjászületés jelképe, mely az élet legfontosabb 
pillanatait szentesíti, miközben a meztelenség az őszinteség, nyitottság, tisz-
taság és védtelenséget jelképezi. A közvetlen fényképezési mód (teljes meg-
világítás, frontális kameraállás), a jelenet tér-idő kontextusból való kiemelése 
(a nőt nem látjuk teljes egészében, és nincs elhelyezve a térben) a jelenet 
szimbolikus értelmezésére készteti a nézőt.

Paradzsanov felhasználja az adott kultúra által kialakított szimbólumo-
kat, de a kultúrákban elmélyülve új jelképeket is feltalál. Autentikus tárgyak 
és történések után nyúl, hogy felfedje a bennük rejtőző jelképes jelentést – 
hiszen szimbólumokat nem lehet tudatosan alkotni. A szimbólum a tudat-
alatti szüleménye, melyet az intuíció közvetít a tudat felé. Az elázott könyvek 
szárítása, a borkészítés folyamata, a gyapjúfestők munkája a régi életmódból 
merített jelenetek, de a filmben rituális cselekvésként jelennek meg, és jelké-
pes jelentéssel bírnak. 

Az Elfelejtett ősök árnyai történet-centrikusabb jellegéből következik, 
hogy ott a szimbólumok rejtettebb formában jelentkeznek. Szervesen beépül-
nek a történésbe, és ezáltal kevésbé 
hívják fel magukra a figyelmet – ami 
nem azt jelenti, hogy nincsenek je-
len. Amikor elhangzik Iván terve, 
hogy pénzkeresés végett ki akar men-
ni a legelőre dolgozni, Iván pont egy 
létrán áll és háztetőt javít. A létra a 
távoli vágyak és törekvések szimbó-
luma. A csillag, őrcsillag, a sötét-
ség erőivel szemben fellépő fény, 
ugyanakkor az elérhetetlen vágyak 
és törekvések jelképe is. Mikor Iván megpróbál elaludni a legelőn, füst száll a 
levegőben, ami az emlékek és vágyak szimbóluma, de a veszély, elmúlás, az 
élet rövidségének a jelképe is, és ezáltal előrejelzi Maricska halálát. Iván ha-
lálakor kialudt tűzhelyek füstje emelkedik az ég felé, miközben a füstoszlop a 
világ tengelye, mely összeköti a földet az éggel, a lelket az anyaggal. Amikor 
a Maricska halálát gyászoló Iván visszatér az társadalmi életbe, fára mászik. 
A fa az élet jelképe, világtengely, kozmikus élet, életerő (mivelhogy mind a 
négy alapelemből táplálkozik), de ugyanakkor az eredendő bűn szimbóluma 
is. Máskülönben abban a jelenetben Iván almát is szakít a fáról, miközben 
az alma többek közt a megfiatalodás, testi szerelem, beavatás és a bűn jelké-
pe. Iván a Palagnával való találkozásakor fehér lovat patkol. A patkolás átvitt 
értelemben felkészülést jelent, a fehér ló pedig érzékiség, ártatlanság, erő és 
az emberi lélek törekvései. Ezeket és a filmben megjelenő többi jelképet nem 
muszáj racionálisan értelmezni, de ott vannak a helyükön és nagyon találóan 
érzékeltetik a jelenetek tartalmát.
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A csillag, őrcsillag, a sötétség erőivel 
szemben fellépő fény, ugyanakkor az 
elérhetetlen vágyak és törekvések jel-
képe is. Mikor Iván megpróbál elaludni 
a legelőn, füst száll a levegőben, ami az 
emlékek és vágyak szimbóluma, de a 
veszély, elmúlás, az élet rövidségének a 
jelképe is.
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5. JELENTŐSÉG

Filmjei által Paradzsanov neve a következő országok kultúráiba íródott 
be: Ukrajna (Az elfelejtett ősök árnyai, 1964), Örményország (A gránátalma 
színei, 1970), Grúzia (A Szurámi vár legendája, 1984), valamint az Azerbaj-
dzsán muzulmán kultúrájába (Asik Kerib, 1988).

Paradzsanov filmjeinek főmotívumai: a beteljesületlen szerelem; a szen-
vedéssé váló élet; a hűség; a halál – a szerző tragikus életérzését tükrözik. 
Valószínű, hogy ennek az életérzésnek a gyökerei a Gyászénekek könyvéig 
nyúlnak vissza, ami az ó-örmény irodalom és egyben a keleti kereszténység 
egyik remekműve, és a XIX. századig kötelező olvasmány volt a világban szét-
szórt örmény iskolákban, és szinte minden örmény házban szent és mágikus 
könyvként őrizték. Ez a könyv az emberi sorsot érintő alapvető kérdések ver-
seskönyve, mely összefoglalja a lét tragikus voltát, mi szerint a jóra törekvő 
ember rosszra és szenvedésre ítéltetett, melytől egyedül az isteni gondviselés 
csodája képes őt megmenteni.

A szóban forgó filmek esztétikai mondanivalója igen jelentős, ugyanis 
nem csupán bizonyos hagyományok megörökítéséről, hanem az életképes 
folytatásukról szól. Az, ami a képre kerül, nemcsak lefényképezett valóság, 
hanem egyfajta vizuális gondolat, ami annak a bizonyos dolognak a lefényké-
pezéséről szóló döntést meghozta. Paradzsanov autentikus tárgyak sokaságát 
sorakoztatja kamera elé, bizonyos kultúrák tárgyi termékeit, de felhasználja a 
kultúrák szellemi termékeit is: jelképeket, autentikus zenét, hagyományos el-
beszélési formákat (ballada, mese, vers, legenda). A filmkép le tudja képezni 
a valóságot, és képes bemutatni a valóság utánzatát, de ugyanakkor jelentés-
sel (és jelentőséggel) is bír. Amikor Paradzsanov saját képi világát létrehozva 
a hagyományos ikonfestészet elveire alapoz, ezt nem csak azért teszi, mert 
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egy adott kultúra által megteremtett ábrázolási módnak van a legnagyobb 
esélye arra, hogy harmonikusan mutassa be az adott kultúra termékeit, ha-
nem azért is, mert be akarja mutatni a képernyőn megjelenő dolgokban rejlő 
immanens szépséget – és ez tulajdonképpen azonos az ikonfestészet célkitű-
zésével, mely céljának megvalósítására sajátos módot dolgozott ki. „A tárgya 
a maga a természet, az Isten által alkotott világ, a maga kimondhatatlan gyö-
nyörűségében.”9 „Az ikon létjogosultsága és értéke nem a tárgy szépségéből, 
hanem annak szépségnek a közvetítéséből fakad, amit az ikon megjelenít. Az 
ikon a szépség képe, vagyis az Istenhez való hasonulásé.”10

Paradzsanov törekvései arra irányultak, hogy bemutassa mindazt a szé-
pet, amit a népek és régiók kultúrája létrehozott, még mielőtt elhatalmaso-
dott volna rajtuk a kulturális uniformizáció folyamata. Mindezt egy olyan 
időszakban tette, amikor kultúrpolitika által szisztematikusan rombolták a 
Szovjetunió népeinek regionális kulturális hagyományát. Paradzsanov meg-
maradásért folytatott személyes harca felélesztette azoknak a kultúráknak a 
hagyományait, melyekből inspirálódott. Élet csak akkor van, ha van fejlődés 
is, és egy hagyományos kultúra csak addig életképes, ameddig képes új érté-
keket létrehozni és befogadni. Ilyen érték lehet például a film.

(A szerző filmrendező, a BBTE magiszteri hallgatója)
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Filmográfi a

Elfelejtett ősök árnyai (ZSRR 1964). 
Forgatókönyv: Iván Szendej és Szergej Paradzsanov, Mihai Kociubinyszki 
regénye alapján
Rendezte: Szergej Paradzsanov.
Fényképezte: Jurij Ilienko.
Szereposztás: Iván Mikolajcsuk (Iván), Larisza Kodocsnikova (Mariczka), 
Tatiana Biestajewa (Palagna) és mások.

A gránátalma színe (Sajat Nova) (ZSRR 1970).
A forgatókönyvet írta és a filmet rendezte: Szergej Paradzsanov
Fényképezte: Suren Sachbazjan.
Szereposztás: Sofiko Csiaurelli (a fiatal költő, a költő szeretője, fehérru-
hás apáca, a Feltámadás Angyala, a pantomimes nő), M. Alekian ( a költő 
gyerekkorában), W.  Gałstian (a költő a kolostorban), G. Gegeczkori ( az 
idős költő) és mások. 
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10  Uspienski, Leonid: i. m., 149.
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PUSKAI MELINDA

Fogalmi metaforák nyelvi és képi 
megvalósulásai a fi lmi jelentés 
megkonstruálásában

A metafora kérdése hosszú ideje foglalkoztatja mind a nyelvészeket, 
mind a filmteoretikusokat. A kognitivizmus beszivárgása a különböző tu-
dományterületekre mondhatni gyökeresen megváltoztatta az addigi nézete-
ket, és új szemléletmóddal gazdagította azokat. Nem kétséges, hogy a me-
tafora-felfogást illetően is számottevő változást eredményezett a kognitív 
szemlélet a feldolgozásban. 

Ennek köszönhető többek között a „fogalmi metafora” fogalom kialaku-
lása1 a nyelvészetben, valamint a képi metaforák kérdése2 és a következtetés-
alapú megközelítés3 a filmelméletben. Kövecses nagy lélegzetű, teljességre 
törekvő munkájában, A metafora c. könyvében összegzi a kognitív metafora-
elmélet utóbbi húsz évének eredményeit, kezdve azzal, hogy George Lakoff és 
Mark Johnson 1980-ban Hétköznapi metaforáink címmel megjelent munkája 
nyomán összefoglalja a hagyományos metaforafelfogás kritikáját.  A fogalmi 
metaforáknak elsősorban nyelvi vonatkozásait vizsgálták a kutatók, Kövecses 
néhány bekezdés erejéig kitér a filmben realizálódó képi metaforák kérdésére, 
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mint nem-nyelvi megvalósulásra, nyelvészeti diskurzusába ennél több nem 
szükségeltetik. Szövegében mégis benne van egy rejtett felhívás a tovább-
gondolásra: „A metaforákat nemcsak beszédünk során alkalmazzuk, hanem a 

nyelven kívüli valóság részeként is. 
Ez az értelmezés a metafora kognitív 
nyelvészeti megközelítését különö-
sen értékessé teszi nem nyelvészek 
számára is.”4

A kognitivizmus a pszichológi-
ában, a filozófiában, a társadalomel-

méletben, a nyelvészetben, az antropológiában, az esztétika területén és a 
filmelméletben is megvetette lábát, de minden tudományterületen sajátosan 
bontakozik ki. Tanulmányomban megpróbálok egy többé-kevésbé interdisz-
ciplináris megközelítésmódot érvényesíteni, különböző kognitív nézőponto-
kat közelíteni.

Ha a fogalmi rend-
szer, amely a világról 
alkotott képünket, gon-
dolkodásunkat, illetve 
cselekedeteinket irá-
nyítja, részben metafo-
rikus, akkor a fogalmi 
metaforáknak nemcsak 
nyelvileg, hanem az 
emberi megismerés 
más területein is meg 
kell nyilvánulniuk.5 
A filmművészet már a 
kezdetektől megpróbált 
elrugaszkodni a pusz-
tán objektív reprezentá-
ciótól, a valóság tárgyi 
leképezésén túl elvont 
ideák, gondolatok köz-
vetítésére törekedett. 
Megpróbált kikerülni a 
verbalitás bűvköréből, 
és mivel a metaforák 
fogalmi természetűek, 
már nem kellett ragasz-
kodnia ahhoz, hogy az 
általa közvetített képi 
metaforák nyelvileg 
leírhatók legyenek. Ek-
ként megvalósíthatóvá 
vált az, hogy egy-egy 
film akár teljes egészé-
ben fogalmi metaforák 

Kezdetleges fogalmi metaforaként műkö-
dő képtársítás Eisenstein-nál: a 
rendőrspicli képe buldog, majd majom 
képébe tűnik át.
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köré szerveződjön.6 De ugyanígy egy-egy jelenet is alapulhat egy vagy több 
fogalmi metaforán.7

Kezdetleges fogalmi metaforaként működő képtársítás Eisensteinnál: a 
rendőrspicli képe buldog, majd majom képébe tűnik át. A rendőrspicli jelen-
téstartományát oly módon terjeszti ki újabb jelentéssel – ami a három tárgy 
egymásra tevődéséből jön létre –, amit nyelvileg csak nagyon körülményesen 
tudnánk megfogalmazni. Ez az, amit Kövecses egyszeri képi metaforának ne-
vez.8 De mivel akkoriban úgy gondolták, hogy a képek csak a valóság (hű) 
reprezentációjára képesek, metaforáikat a konkrét tárgyi valóság képeiből 
próbálták megalkotni, tehát kevésbé fogalmiak – ezért az idézőjelek (talán 
találóbb is volna egyelőre a kognitív metafora kifejezést használni). De már 
maga Eisenstein is eljutott próbálkozásaiban az absztrakt ábrázolásáig (ter-
mészetesen korabeli eszközökkel).

Ha a metafora képi realizációiról beszélünk, elkerülhetetlenül szólnunk 
kell Eisensteinról, akinek korai műveiben a metafora (itt még nem fogalmi 
metafora!) foglalt el központi helyet a filmnyelvről való gondolkodásában, 
magukat a filmképeket grammatikai szabályoknak megfelelően próbálta 
egymás után fűzni. Így alakultak ki 
olyan metaforikus ábrázolásmódok, 
mint a Sztrájk híres mészárlásjele-
netében a lemészárolt jószágok és a 
legyilkolt munkások összevetése – a 
„lemészárolták, mint egy barmot” 
metafora képi megfelelője –, amely 
csak a cselekmény logikájának köszönhetően válik érthetővé, ami lehetővé 
teszi a néző számára, hogy a jószágot az asszociáció ugyanazon szintjére 
helyezze, ne a diegézisen belülre9 – ennek majd a továbbiakban is lesz je-
lentősége. A metaforával való foglalkozás Eisenstein Október című filmjében 
is érdekes következményekkel jár. Ahhoz, amit ma fogalmi metaforaként 
határozunk meg, az ő intellektuális montázsa áll legközelebb. Leghíresebb 
példája az istenek képsora az említett filmben: különböző vallások szimbó-
lumainak (pravoszláv székesegyház, mohamedán mecset, távol-keleti szobor, 
pogány bálványok) montázsa által a vallás elvont fogalmát akarta felidézni a 
nézőben10.

Az orosz montázsiskolát látható módon igenis foglalkoztatta a metafora 
ábrázolása, így a későbbi teoretikusok sem maradtak érdektelenek elemzé-
sükben. E struktúra híres példája közé tartozik, amikor Vertov Az ember a fel-
vevőgéppel című filmben az emberi szemet ráfényképezi a kamera lencséjére, 
így sugallván a metaforát, miszerint A SZEM KAMERA11 – ez már határozottabban 
kezd hasonlítani a Lakoff-féle fogalmi metaforára. Vertov képe hatására a ka-
merára mint szemre és a szemre mint kamerára egyaránt gondolhatunk. A 
filmi metaforák felszólíthatják a nézőt arra, hogy gondolkozzanak azon, vajon 
a vélt cél- és forrástartományok felcserélhetők-e. E példa kapcsán Carroll rá-
jön, hogy a filmi metaforák igenis invertálhatók: a vertovi A SZEM KAMERA épp 
oly könnyen felfogható úgy, mint A KAMERA SZEM.  Mivel feltételezése szerint 
az igazi metaforák az egyirányúsággal (aszimmetriával) mint lényegi jeggyel 
bírnak – és az általa felhozott példák egyike sem rendelkezik ezzel –, azt 
a következtetést vonja le, hogy a filmképek nem tudják biztosítani az egy-

KAMERA

Carroll elmélete ott bukik el, hogy azt 
állítja, hogy a fi lmi metaforák azért ha-
sonlatosak a verbálisakhoz, mert mind-
kettő a (forrás és céltartomány megfelelő 
elemei közti) azonosságot sugallja.



ME.dok • 2008/3

68

irányúságot, a nyelvből ismert igazi metaforákkal ellentétben. Carroll való-
színűleg nem volt elég körültekintő példaanyaga kiválasztásában, hiszen az 
előbb emlegetett AZ EMBEREK BARMOK metaforát sem lehet felcserélni A BARMOK 
EMBEREK12 relációra.

A filmi metaforák kognitív értelmezéséhez hozzátartozik az a „vita” is, 
amely Noel Carroll elmélete körül alakult ki, mert „metaforaelmélete” – az 
imént emlegetetten kívül – több ponton is támadhatónak bizonyult. Ő ugyan-
is megpróbált határt vonni a verbális és képi metaforák között, bizonygat-
ván összeegyeztethetetlenségüket: a verbális metaforákat leggyakrabban az 
azonossági viszonyokat hordozó grammatikai struktúrák támasztják alá, ha-
sonlóképpen a filmi metaforákhoz. A verbális metaforák általában hamisnak 
bizonyulnak, ha szó szerint vesszük őket, míg amit ő filmi metaforának hív, 
hasonló tulajdonsággal – azaz fizikai összeegyeztethetetlenséggel – rendel-
kezik. Ami azt jelenti, hogy az általunk ismert világegyetemmel fizikailag 
nem egyeztethető össze, hogy az emberek magnók vagy a rendőrspiclik bul-
dogok.

Tarnay László ezt a nézetet kritizálja igen nagy vehemenciával. Ellent-
mond Carrollnak azon előfeltevésének, miszerint „a kinematikus kommuni-
káció túlnyomó esetét a verbális képek képezik, amikor is a képek a nézőben 
meghatározott szóláncokat idéznek fel, vagyis a kép nyelvére „lefordítják” a 
verbális metaforákat”. Szerinte ugyanis nem kell a carrolli „kiterjesztett je-
lentésnek” eleve léteznie a természetes nyelvben, gyakran az összehasonlí-
tott terminusok közös fogalmi alapja nem is rendelkezik verbális metaforikus 
megfelelővel, alighanem a különböző mentális vagy fogalmi terek ötvözésé-
ből nyerik erejüket.13 Carroll elmélete ott bukik el, hogy azt állítja, hogy a 
filmi metaforák azért hasonlatosak a verbálisakhoz, mert mindkettő a (forrás 
és céltartomány megfelelő elemei közti) azonosságot sugallja. Carroll elmé-
letének másik problematikus pontja éppen metafora-meghatározása, mivel a 
metaforát csak a narrativitás ellenében engedi meg. Vagyis csak olyan elemek 
értelmezhetők metaforikusan, amelyek inkongruensek, azaz nem illeszthetők 
az elbeszélésbe, tehát minél kevésbé narratív egy film, annál metaforikusabb. 
Ennek egyetlen oka az, hogy Carroll magát a filmképet (s nem annak jelenté-
sét) akarja metaforaként definiálni, vagyis a metaforát a filmben látja.14

Trevor Whittock A filmes metafora fajtáiban egy nagyon egyszerű 
kategorizációt állít fel: jelzett és rejtett metaforák meglétét feltételezi, ám 
minden látszat szerint ez a második kategória csakis arra hivatott, hogy az 
első létjogosultságát fenntartsa. „A filmi metaforák lehetnek olyannyira rej-
tettek és tudattalanok, hogy a puszta létezésük is kérdéses.”15 Mivel ő maga 
sincs meggyőződve létezésükről, a rejtett metafora csupán üres fogalomként 
tetszeleg írásában. Lehet, hogy Whittock azért kérdőjelezi meg a rejtett me-
taforák egzisztenciáját, mert ő – Carrollhoz hasonlóan – a szűk értelemben 
vett diegézis (vagy ha úgy tetszik, narráció) és a szorosan hozzá kapcsolódó 
primér jelentés kapcsolatában keresi a metaforikus alakzatokat az elsődleges 
értelmezés szintjén.

A felsorakoztatott elméletekre való reflektálásként és annak bizonyítéká-
ul, hogy a filmi metaforák, metaforikus értelmezési lehetőségek legkevésbé a 
filmben vannak elrejtve, egy Wenders-film16 (meta)szemantikai elemzésével 
mutatok rá.
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A fogalmi metafora létezése nyelvészeti kategóriaként arra enged követ-
keztetni, hogy a rejtett metaforákat nem feltétlenül a képekben, illetve azok 
kapcsolatában kell keresnünk – mint azt eddig tették –, hanem a film szink-
ronstruktúráinak egyidejű működésében, a film (néha nagyon erősen hang-
súlyozott, és cseppet sem mellékes) nyelvi síkjában, ami a (filmi) jelentés 
megkonstruálásában igencsak elengedhetetlen szerepet játszik.17

Ha a jelentés felől próbáljuk megközelíteni a felvázolt problémát, segít-
ségül hívhatjuk Tarnay következtetésalapú megközelítését. „Egy másik ide-
vágó probléma a következtetésalapú megközelítéssel a film esetében az, hogy 
nem tud elszámolni látott és következtetett, a Mit látunk? és a Mit tudunk? 
különbségével. Hiszen már maga a látott is következtetések eredménye. (A 
sémák vagy sablonok maguk ugyanis nem láthatók!)”18 Szerencsésebb a me-
taforát és más fogalmi lehetőséget nem a reprezentáció szintjéhez, hanem 
egy különálló feldolgozási szinthez kötni, ahol mindenekelőtt következtetési 
stratégiáinkat alkalmazzuk, hiszen a metafora sohasem látható, hanem kikö-
vetkeztethető. Tarnay elméletében csak egy hiba csúszott be: Mit látunk? és a 
Mit tudunk? mellett nem számol a Mit hallunk? kérdésével. Márpedig a film 
mint audio-vizuális objektiváció ezt a lehetőséget felkínálja és él is vele.

A jelentés gyakran túlmutat a filmen és egy tágabb kontextusban bon-
takozik ki a jelentésstruktúrák koncentrikusságának köszönhetően. Nemcsak 
a film önmagából (képeinek sorozatából) eredő jelentését kell dekódolnunk, 
hanem azt is, ami kulturálisan, kontextuálisan keletkezésekor és a befogadás 
pillanatáig „rárakódott”. Wenders filmjében a jelentések nyelvi kódokba van-
nak sűrítve, a rendező – hogy képletesen fogalmazzak – a szereplők szájába 
adja kőkemény Hollywood-kritikáját. Hogyan hámozzuk ki, építjük fel ezt a 

KAMERA
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jelentést a filmből? Mert a képek nem tudják közvetíteni, csak a kontextus 
képes arra, hogy kiemelje a jelentést az elsődleges, képi szintről egy másod-
lagos értelmezés (szöveg) szintjére. A tágabb kontextus „dekódolása” nélkül a 
filmet nem is érthetjük meg.

A dolgok, amelyeknek állásáról a film helyzetjelentést ad, egy IGEN és 
NEM bipoláris skála végpontjain helyezkednek el (l. 1 sz. ábra). Erre a két 
logikai kategóriára építi fel Wenders szerkezetileg a filmet, a különböző értel-
mezési szinteknek megfelelően. Mindkettő mellé hozzárendel egy szereplőt: 
a NEM mellé egy férfit, az IGEN mellé egy nőt, megteremtvén egy társadalmi 
(-nemi) értelmezést. A férfi az amerikai ideálokat képviseli, az előretörő, glo-
balizálódó, modern szemléletet, míg a nő az érzékeny európai kultúra és ér-
tékrendszer – a szó szoros értelmében – megtestesítője. Ez a filmen túlmutató 
tágabb értelmezési lehetőség az „értékek harca”, megmozgat minden jelentés-
tartományt, ami a két fogalom köré szerveződik. A metaforikus ábrázolás és 
jelentésképzés másik lényeges aspektusa a film kulcskérdésében rejlik: a fe-
kete-fehér film létjogo-
sultságának problémá-
jában. A film alapkonf-
liktusa a színes és a fe-
kete-fehér film kapcsán 
bontakozik ki (az ábra 
legalsó szintje): „Azt 
kérdezték valami baj 
van a színnel? Mintha 
fekete-fehér lenne!” – 
hangzik el a producer 
ironikus megjegyzése. 
Ebből gyűrűzik tovább 
a jelentésháló: a fekete-
fehér film az európai 
művészfilmet, a színes 
pedig a hol-lywoodi 
filmgyártást szimboli-
zálja (második szint). 
A filmben elhangzanak 
az alábbi mondatok: 
„fekete-fehéren jobban 
látni a dolgok körvona-
lát. Az élet színes, de a 
fekete-fehér valóságo-
sabb.” Egybemosódik 
a határ realitás és fik-
ció között, nem tudni, 
az élet valóságossága 
mely dimenzióba tar-
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tozik, Wenders epiforaként egymásra helyezi az életet és a filmet.19

Gordon, a producer, erőteljesen maszkulin személyiség. A fekete-fehér 
film létjogosultságának „védőbeszédjét” pedig egy érzékeny női szereplő 
mondja el: „… ez olyan szép, s én mégsem tudom megörökíteni. Tudom, hogy 
az egész fény és árnyék kérdése, de ha megnézem amit csináltam, nem látok 
mást csak […] ürességet. Tudod, a természetben minden, de minden csak 
fény és árnyék. Ha ezt le akarod festeni, csak úgy tudnád, hogy a fényeket és 
az árnyakat egymás mellé teszed. Különben nem ér semmit. Minden, amit 
látsz, fény és árnyék, sötét és világos. Látod, a tajték, amit a hullám ver, az vi-
lágos, de ami a tajték alatt van, a hullám, az sötét. Ez adja meg a formáját.” Ha 
elvonatkoztatunk a szövegek konkrétumaitól, a férfi álláspontja: NEM, a nőé 
pedig: IGEN. A film végén pedig a két férfi szereplő meghal… A színes, rideg, 
kemény amerikanizálódó eszme szimbolikusan elpusztul. És megmarad az 
érzékeny, árnyalatokat érzékelő európai világszemlélet. A film értelmezése 
gyakorlatilag az utolsó mozzanattal kezdődik el, onnan kezdjük „újraolvasni” 
a filmet, átértelmezni a látottakat.

A jelentés-konstrukció szempontjából a metaforák alapvető fontosságú-
ak. Mint láthattuk, a fogalmi metaforák nyelvi és képi realizációi a filmben 
egyaránt megvalósíthatóak, még csak nem is zárják ki egymást. A fenti gon-
dolatsorral talán sikerült kissé közelíteni egymáshoz a kognitív nyelvészet és 
filmelmélet nézőpontjait, hisz végső soron egyazon problémák „megfejtésé-
re” igyekszik mindkettő – más-más úton.

(A szerző az ELTE-BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola doktorandusa)
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A Revista Română de Jurnalism 
şi Comunicare című folyóirat 
2008/3-as száma

A folyóirat a Bukeresti Tudományegyetem rangos és akkreditált kiadvá-
nya – reméljük, hogy a mi lapunk, a Me.Dok is eljut majd egyszer oda, hogy 
hivatalosan is elismert publikáció-fórumként funkcionáljon. 

Kezünkbe véve a lapot, annak minőségéről legfeljebb csak a borítójának 
vakító fehérsége és a rajta kitapintható betűk illetve grafikai elemek árulkod-
hatnak, ugyanis a borító, szinte kálvinista puritánsága ellenére finom és mi-
nőségi kivitelezésű. Mint említettem: a betűk és a grafikai elemek enyhén 
kiemelkednek a felületből, és kellemes tapintást biztosítanak a fóliázott borí-
tójú, A4-es formátumú lapnak. 

Ha rátérünk a tartalmi elemek áttekintésére, akkor akár meg is lepődhe-
tünk, hiszen első látásra olyan „nagy” neveket fedezhetünk fel a publikálók 
listájában, mint Jean-François Tétu, és a szerkesztőbizottság sok tagjának is 
Belgiumban, Nagy Britanniában, az Egyesült Államokban, stb. található az 
anyaintézménye.

Maga a folyóirat nem túl testes, innen lehet arra következtetni, hogy nem 
arra törekszik, hogy mindenki írását hozza, hanem épp azáltal akar jelentő-
ségteljes és súlyos fóruma lenni a médiabeszédnek, hogy csak olyan írásokat 
közöl, amelyeket vagy szerzőjük előzetes munkássága jogosít fel a megjele-
nésre, vagy pedig minőségük. Ezzel természetesen nem azt akarom mondani, 
hogy elítélem a vastag, terjedelmes folyóiratokat, hanem inkább azt, hogy itt 
valószínűleg olyan lappal állunk szemben, amely nem azért nem vastag, mert 
nem lehet az, hanem azért, mert nem szükséges annak lennie ahhoz, hogy 
észrevevődjön az intellektuális médiabeszéd piacán.

A továbbiakban kitérünk pár cikkre – távol áll tőlünk az a szándék, hogy 
leírjuk a tartalmukat, hiszen ez az ismertető amúgy sem szolgálhat hivatkozá-
si alapul, hanem inkább arra törekszünk, hogy olyan elementumokat ragad-
junk ki belőle, amelyek a mi meglátásunkban fontosak.

Liviu Alexandrescu újságíró a Sursele de informare în presa economică. 
Studiu de caz: Business Standard, Capital, Ziarul Finaciar (A gazdasági saj-
tó információs forrásai. Esettanulmány: Business Standard, Capital, Ziarul 
Finaciar) cikkében kitér a romániai gazdasági újságírás forrásaira, megálla-
pítván, hogy ezek a lapok eléggé szűk információs körből ihletődnek, és hogy 
fontos szerepet játszanak a felelős beosztásban levő menedzserek, ámde ezek 
neve – legtöbbször talán a konkurenciától való félelem miatt – nem kerül 
közlésre. Árulkodó Alexandrescunak azon megállapítása is, hogy a beszer-
zett értesülések átlagban 15–17 százaléka származik csak állami forrásokból 
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– ebből arra tudunk következtetni, hogy a szaksajtó nem tartja az állami hír-
forrásokat relevánsaknak, de, ha rosszmájúak vagyunk, akkor feltételezhetjük 
azt is, hogy az állam nem teszi publikussá a fontos gazdasági információ-
kat, ezért kell az újságoknak a magánszférától beszerezniük az értesüléseket. 
Ha az utóbbi (feltételezett) esettel állunk szemben, akkor ez esetben a sajtó 
kiválóan betölti a közinformációs feladatát, olyan információkat közölvén, 
melyek fontosak, de ha csak az államtól függene, nem lennének publikusak. 
Viszont lévén, hogy a mi cikkecskénk nem oknyomozó riport, be kell érnünk 
feltételezésekkel.

Rövid összefoglalónkban kiemeljük Gabriela Rusu-Păsărin (a craiova-i Tu-
dományegyetem tanára) Jurnalismul ecumenic. Particularităţi ale discursului 
radiofonic religios creştin (Az ökumenikus sajtó. A keresztény rádiók sajá-
tosságai) cikkét. Megállapítja: annak ellenére, hogy a keresztény adások el-
sősorban a hallgatók lelki gondozását végzik, ahhoz, hogy hatásukat elérjék, 
alkalmazzák a kereskedelmi rádiók néhány fogását a hallgató-gyűjtésben és 
megőrzésben (15.).

Ezt a cikket egy érdekes, dokumentumértékű publikáció követi, éspedig 
Dana Oancea James Gruniggal (a Wisconsin Egyetem tanárával) készített in-
terjúja. A PR-szakember ebben az pár mondatában közérthetően és érzékel-
hető jókedvvel osztja meg a közösségi szférábani kommunikációról szerzett 
tapasztalatait.

A 28. oldalon kezdődik Simona Ştefănescu Internetul în viaţa 
adolescenţilor din Bucureşti: acces, pattern-uri şi competenţe de utilizare (Az 
internet a bukaresti fiatalok életében: hozzáférés, használati minták és kom-
petenciák) című érdekfeszítő cikke, amiből én csak azt hiányoltam, amit va-
lószínűleg minden, a gyereke erkölcséért aggódó anyuka hiányol, éspedig azt, 
hogy az összesítő táblázatokból kiderül, hogy átlagban hány Yahoo!-ablakot 
tartanak nyitva a kamaszok, de az nem, hogy emellett hány pornografikus tar-
talmú oldalt… Vagy ennek az adatnak a hiánya azt jelezné, hogy a bukaresti 
fiatalság nem néz ilyesmit a neten? Valószínűsíthetjük azt, hogy ha erről kér-
dezte volna alanyait Simona Ştefănescu, akkor sokkal kevésbé árnyalt képet 
tudott volna összeállítani az internethasználati szokásokról, és valószínűleg 
azért határolódott el ennek az infónak a kinyomozásától, mert kiskorúakról 
írt, akikkel személyi érintkezésbe is lépett, és ilyen témák „forszírozása” ki-
válthatta volna vagy az állam vagy az apukák haragját…

Jean-François Tétu Le journalisme: transformation et dispersion (A sajtó: 
változás és szóródás) címen eredeti hangvételű rövid összefoglalót közöl a 
sajtó kialakulásáról, intézményesülésesnek és fejlődésének főbb szakaszairól. 
Manapság, amikor annyi írásmű önti el a Tudományt, hogy képtelenség át-
tekinteni is őket, jólesik egy ilyen rendezett, stabil szerkezetű, adatokra tá-
maszkodó, de mégsem pozitivista cikket olvasni a (főleg francia) sajtó-őstör-
ténetről.

A lyoni professzor szigorú elvek szerint épített dolgozata 
(fogalommeghatározás, időrendi áttekintés, elméleti következtetések) felüdü-
lés lehet annak, aki a sajtótörténetek vagy -elméletek kusza szövevényében 
próbál eligazodni. 

A periodikák megjelenését tartja Tétu a legfontosabb sajtóeseménynek, 
ugyanis a rendszeresen megjelenő lapok alakíthattak csak ki olyan tájékoz-
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tatási és viszonyítási rendszert, melyben a társadalom számára fontos törté-
nések megfelelő visszhangot kaphattak, és ne felejtsük el a periodikussá vált 
sajtó kultúraépítő funkcióját sem, hiszen a 18. század óta olyan információs 
közeg alakult ki a periodikusan megjelenő hír- és véleményközlő lapok körül, 
hogy ez nagyban megkönnyítette a paradigmaváltó eszmék megjelenését és 
kanonizálását is. Tétu példának idézi a francia forradalmat (37.), amelynek 
szerinte egyik feltétele a sajtó maibb formáinak megjelenése és kialakulása 
volt.

Kitér a sajtónak a nemzetszervezés és az új nemzetkoncepciók kiépü-
lésében játszott szerepének az ismertetésére, és kifejti annak a jelentőségét, 
hogy a kommunikáció ilyetén irányba való megváltozása hogy játszott közre 
a az újszerű individualitás-koncepció és a publikus szféra kiépülésében (39. o.).

Cikkének összefoglalójában Tétu kifejti, hogy a modern sajtó kifejlesztői 
nemcsak a hivatásos újságírók voltak, hanem közrejátszott benne a társada-
lom minden írástudója, entellektüelje, és hogy maga a szakma tulajdonkép-
pen az akkor kibontakozó világmagyarázatok szintéziseként született.

A rovatokra tagolt lapot egy sajtótörténeti írás zárja, éspedig Mădălina 
Lasca-Voinea Presa umoristică din Tulcea. Reviste umoristice de la începutul 
secolului XX (A tulceai humorsajtó. Humorlapok a XX. század elejéről) című 
írása zárja. A cikk kiemeli, hogy a humoros műfajok legelsőbbike a szatíra 
volt, és ezt követték a kifinomultabb, vagy esetleg nem konkrét események-
hez köthető írások.

Ha ironizálni akarnánk, elmondhatnánk, hogy a mindenkori közéleti 
sajtó tulajdonképpen humorsajtó, mert vagy olyan eseményekről számol be, 
melyek már önmagukban nevetségesek, vagy olyan tálalásban ismerteti eze-
ket, hogy az már nevetséges, tehát minden sajtótörténeti munka tulajdonkép-
pen sajtóhumor-történeti munka…

De nem akarunk ironizálni, és rövid vázlatunkat azzal fejezzük be, hogy 
a Revista Română de Jurnalism şi Comunicare viszonylag kicsiny terjedelme 
ellenére fontos lapnak tűnik, és ebben nem kis szerepet játszanak a nemzet-
közi szerzőgárda színvonalas írásai.
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  Romániai magyar sajtó 2008

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: BODÓ BARNA

I. Nyomtatott média

1. Lista: http://www.erdely.home.ro/alkatagoriak/ro_ma_sajto.htm (70 cím)

ACTA 1996–97 A Székely Nemzeti Múzeum, a Csíki Székely Múzeum és az 
Erdővidéki Múzeum Évkönyve http://www.cosys.ro/siculica/acta97

Amint vagyok A krasznamihályfalvi református egyházközség ifjúsági lapja 
http://www.geocities.com/amintvagyok 

Az Út Kolozsvári teológiai folyóirat http://proteo.cj.edu.ro/ut 
Bányavidéki Új Szó Máramaros megyei hetilap http://hhrf.org/busz 
Bihari Napló Nagyváradi napilap http://www.hhrf.org/biharinaplo
Bihari Napló A Bihari Napló digitális kiadása http://digital.biharinaplo.ro/ 
Campus a kolozsvári Szabadság heti melléklete, diáklap http://www.kmdsz.

ro/campus/index.html
Civil Fórum Kolozsvári civil társadalmi lap http://www.transindex.ro/

civilforum 
Csigalépcsõ Ifjúsági folyóirat http://www.sepsiszentgyorgy.info/csigalepcso/  
Darázsfészek A Sapientia–EMTE diákjainak lapja http://www.darazsfeszek.

as.ro/ 
Eklézsia A Krónika vallási és hitéleti melléklete http://www.catholic.ro/

eklezsia
Erdélyi Művészet Székelyudvarhelyi képzőművészeti folyóirat http://www.

erdelyimuveszet.ro/ 
Erdélyi Napló Polgári hetilap http://www.hhrf.org/erdelyinaplo/index.htm
Erdélyi Riport Erdélyi hetilap http://www.erdelyiriport.com/ 
ÉSZ – Érted Szól A Temesvári Magyar Diákszervezet Információs Lapja 

http://www.tmd.ro/esz  
Frissen festve A Krónika ifjúsági melléklete http://www.ffestve.go.ro/
Forgószínpad Színházművészeti lap http://www.vilaghirnev.ro/

forgoszinpad.html
Freestyle Magazin Nagyváradi folyóirat http://freestyleoradea.uw.hu/ 
Függöny Online színházművészeti folyóirat http://www.planet.ro/~fuggony 
Gyergyói Kisújság Gyergyószentmiklós http://www.kisujsag.ro/
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Harangszó A Királyhágómelléki Református Egyházkerület folyóirata
http://www.kiralyhagomellek.ro/harangszo.htm

Hargita Népe Hargita megyei napilap http://www.hhrf.org/hargitanepe
Háromszék Sepsiszentgyörgyi napilap http://www.3szek.ro/
Heti Új Szó Temesvári hetilap http://www.ujszo.saratoga.ro/
Hunyad megyei Hírmondó Déva http://www.vilaghirnev.net/hirm.html
Ifirka A Csíkszentimrei Ifjúsági és Közművelődési Egyesület havilapja 

http://www.geocities.com/csikisz2002/ifirka
Igehirdetõ Az Erdélyi Református Egyházkerület folyóirata 

http://www.reformatus.ro/igehirdeto/igehirdeto.htm
Intarzia Faipari havilap http://www.intarzia.ro/magyar_intarzia/index.html 
Irodalmi Jelen A Nyugati Jelen irodalmi melléklete http://www.

ij.nyugatijelen.com/ 
Kalotaszeg Kalotaszegi kulturális, közéleti havilap http://www.vilaghirnev.

net/kal.html 
KELendõ A Kolozsvári Katolikus Egyetemi Lelkészség folyóirata http://

rocateo.ubbcluj.ro/kel/pages/lomtar.htm
Keresztény Szó Katolikus kulturális havilap http://www.vjrktf.hu/kerszo.

htm
Krisztus Világossága Vallásos havilap http://krisztusvilagossaga.catholic.ro/
Korunk Kulturális havilap http://www.korunk.org/
Kotta Nélkül- Suliujság A kolozsvári Báthory István Líceum diáklapja 

http://www.bathory.ro/suliujsag/su.sql
Krónika Országos napilap http://kronika.dntcj.ro/ 
Levél Kolozsvári szórványmissziós gyülekezeti lap http://www.reformatus.

ro/level/level.htm 
Magyar Kisebbség Társadalomtudományi folyóirat http://www.hhrf.org/

magyarkisebbseg
MéDiák A marosvásárhelyi Papiu Ilarian kollégium magyar tagozatának 

diáklapja http://www.mediak.go.ro/
ME.dok A kolozsvári MEDEA Egyesület médiatudományi folyóirata 

http://medok.ro/
Megyeháza A Hargita Megyei Önkormányzat havonta megjelenő 

tájékoztatója 
http://www.cchr.ro/ci/mh/mh.html  

Moldvai Magyarság A moldvai magyarság kulturális folyóirata 
http://erdely.com/moldvaimagyarsag.php

Mustármag Erdélyi magyar baptista ifjúsági folyóirat http://romabisz.home.
ro/mustarm  

Mûvelődés Kolozsvári közművelődési folyóirat http://www.muvelodes.ro
Nagykároly és Vidéke Nagykárolyi hetilap http://www.nagykarolyesvideke.

go.ro/ 
Népújság Maros megyei közéleti napilap http://www.hhrf.org/nepujsag  
Nyitott Mûhely Csíkszeredai képzőművészeti folyóirat http://www.

hargitavisualart.ro/Folyoirat/introfolym.htm 



79

Nyugati Jelen Aradi napilap http://www.nyugatijelen.com/ 
Perspektíva A KMDSZ információs hetilapja http://www.kmdsz.ro/

perspektiva/archivum.html
Pitypang Hírlevél Az erdélyi magyar környezetvédő mozgalom fóruma 

http://pitypang.ngo.ro/
RMDSZ tájékoztató RMDSZ tájékoztató http://www.hhrf.org/rmdsz/tajek/

index.htm 
RMDSZ sajtófigyelõ RMDSZ sajtófigyelő http://www.hhrf.org/rmdsz/

sajtofigyelo/index.htm
Sapienti Sat!elit A Csíkszeredai Sapientia diáklapja http://www.sapientia.

siculorum.ro/www/sasamain.htm
Szabadság Kolozsvári napilap http://www.hhrf.org/szabadsag/szamok.htm 
Szabadidõkalauz Három nyelvű turisztikai és információs lap http://www.

szabadidokalauz.ro/ 
Szalontai Napló Szalontai napilap http://www.extra.hu/naplo
Szatmári Friss Újság Szatmárnémeti napilap http://www.hhrf.org/frissujsag 
Szászrégen és Vidéke Szászrégen és Vidéke kulturális, vallási, közéleti 

havilapja 
http://regen-videke.home.ro/

Szebeni Újság Nagyszebeni havilap http://www.oferta.ro/szebeni 
Székely Hírmondó Kézdivásárhely http://www.hhrf.org/szekelyhirmondo
Székelyföld Székelyföldi kulturális havilap http://szekelyfold.tripod.com/

hargitakiad/id1.html
Szigeti Turmix Máramarosszigeti társasági hetilap http://szigetiturmix.

freeweb.hu/
Szilágyság A Szilágy megyei RMDSZ közéleti hetilapja http://www.hhrf.org/

szilagysag
Szövetségi figyelõ Az RMDSZ heti kiadványa, archívum http://www.hhrf.

org/rmdsz/szovetsegifigyelo/index.htm
Tasnádi Tükör Családi és közéleti lap http://www.hhrf.org/tasnaditukor 
Udvarhelyi Híradó Gazdasági hetilap http://www.uh.ro/ 
Udvarhelyszék Udvarhelyi regionális lap http://www.hhrf.org/

udvarhelyszek
Új Idõ Sepsiszentgyörgyi képes folyóirat http://www.hhrf.org/ujido 
Új Majomsziget Nagyváradi diáklap http://www.iiruc.ro/nmd/ujsag/index.

html 
Az Út Kolozsvári protestáns teológiai folyóirat
Várad Nagyváradi irodalmi és tudományos folyóirat http://www.kik.ro/
Vasárnap Kolozsvári katolikus hetilap http://topnet.topnet.ro/vasarnap/

ME.DOKUMENTUM
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2. Művelődési intézmények linkgyűjteménye – Transindex (52 cím)

Armenia Magyar-Örmény Időszaki Szemle, Szamosújvár
Berecki Harangszó, Bereck
Bekecsalja, Nyárádszereda
Cimbora, Sepsiszentgyörgy
Délhegyalja, újság, Gyergyócsomafalva
Ditrói Hírlap, újság, Gyergyóditró
Erdélyi Féniks, Nagybánya
Erdővidék Regionális hetilap, Barót
Farkas Utcai Harang, Kolozsvár
Felsőbányai Hírlap, Felsőbánya
Géniusz, Kolozsvár
Határmenti Krónika, Bors
Hepehupa, szilágysági művelődési folyóirat, Zilah
Hírözön, Kolozsvár
Kedd, ifjúsági információs lap, Székelyudvarhely
Keletinfó, újság, Gyergyószentmiklós
Kellék, filozófiai folyóirat, Kolozsvár
Kisharang, az aradi Evangélikus, Lutheránus Egyházközösség Gyülekezeti 

Lapja, Arad
Közgazdász Fórum, Kolozsvár
Közmag, Kolozsvár
Kraszna Havilap, Szilágykraszna
Látó, Marosvásárhely
Levél, Kolozsvár – ref. szórványlap
Magyar Ifjúság, Torda
Máramarosi Hírnök, Máramarossziget
Medgyesi Hírlap, Medgyes
Múzeumi Füzetek, Kolozsvár
Mezőfényi Napló, Mezőfény
Nagyszeben és Vidéke, Nagyszeben
Napsugár, Kolozsvár
Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, Kolozsvár
Nyelvvédő, Kolozsvár
Önkormányzati Hírlevél, Kolozsvár
Óvári Hírlap, Óvári – Szatmár
Partium, Partium, Nagyvárad
Partiumi Közlöny, Nagyvárad
Partiumi Egyetemi Szemle, Nagyvárad
Református Család, Kolozsvár
Rügyek Sulifirka, Szilágykraszna
Szebeni Újság, Nagyszeben
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Szemfüles gyermeklap (Magazin), Nagyvárad
Szeretet, Nagyvárad
Szilágyság, hetilap, Zilah
Szilágysági Vidéki Napló, Zilah
Szövétnek, aradi kulturális szemle, Arad
Tini Toll, Nagyszalonta
Törphír, Nagyszalonta
Toronyóra, Gyergyóalfalu
Szivárvány, Kolozsvár – gyermeklap
Unitárius Közlöny, Kolozsvár
Üzenet, Kolozsvár
WEB – Szociológiai folyóirat, Kolozsvár

3. A szerző (BB) kiegészítései (18 cím)

Brassói Lapok
EMT-tájékoztató – Kolozsvár
Erdélyi Gombász – szaklap, Sepsiszentgyörgy
Erdélyi Pszichológiai Szemle – szaklap
Erdélyi Társadalom – szociológiai szaklap
Gátaljai Híradó – Temes megye
Helikon – kolozsvári irodalmi lap
A Hét – internetes, időszakonként
HÖK-hírlevél, Sapientia, Kolozsvár
Kis Küküllő – kistérségi lap, Dicsőszentmárton
KÚT – református gyülekezeti lap, Temesvár
Reggeli Újság – nagyváradi napilap
Régi(j)óvilág – helytörténeti szemle, Temesvár
Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny - szaklap
Szatmári Magyar Hírlap
Szövetség – az RMDSZ lapja
Új Kezdet – Marosvásárhely – Vártemplom gyülekezet lapja
Új Magyar Szó – országos napilap

Írott sajtó összesen: 140 cím.
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Hargita megye három történelmi régiójának médiájára külön 
rákerestem a hálón (adatbank.transindex.ro), hogy ellenőrizzem a fenti 
adatokat. Az alábbi összesítés tartalmazza a kapott eredményt.

Csíkszereda

Hivatalos
Csíkszereda Polgármesteri Hivatala [http://www.szereda.ro]

Település honlapok
[http://www.erdelyiturizmus.hu/?action=regio�=hu&id=3409]
Csík.ro
[http://www.csik.ro]
Csíkszereda Lap
[http://csikszereda.lap.hu]
Csíkszeredával kapcsolatos információk az Interneten
[https://clmc.topnet.ro/kapcsok.htm]

Nyomtatott sajtó
Csíki Hírlap
[http://www.csikihirlap.ro]
Hargita Népe
[http://www.hhrf.org/hargitanepe]
Megyeháza
[http:// www.cchr.ro/ci/mh/mh.html]
Moldvai Magyarság
[http://erdely.com/moldvaimagyarsag.php]
Nyitott Műhely
[http://www.hargitavisualart.ro/Folyoirat/in trofolym.htm]
Sapienti Sat!elit
[http://www.sapientia.siculorum.ro/www/sasamain.htm]
Székelyföld kulturális folyóirat
[http://www.hargitakiado.ro]

Elektronikus sajtó
Rádió XXI
[http://www.topnet.ro/radio21]
Star Rádió
[http://www.starradiofm.ro]
Fun FM 103,9
[http://www.funfm.ro]
Csíki TV
[http://www.csikitv.5mp.eu]
Hírek.ro
[http://www.hirek.ro]
Mix FM 89.3
[http://www.mixradio.ro/]
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Erdély.ma
[http://www.erdely.ma]
Csíkvidéki Ifjúsági Portál 
[http://www.cstit.miert.ro]

Székelyudvarhely

Hivatalos
Székelyudvarhely [http://www. szekelyudvarhely.info]

Település honlapok
[http://www.erdelyiturizmus.hu/?action=regio�=hu&id=3631]
Székelyudvarhely Lap
[http://szekelyudvarhely.lap.hu]
Udvarhely régió községei
[http://victorian.fortunecity.com/seurat/587 /regio]
Udvarhely.ro 
[http://www.udvarhely.ro]

Nyomtatott sajtó
Erdélyi Művészet
[http://www.erdelyimuveszet.ro]
Erdélyi Nimród 
[http://www.erdelyinimrod.ro]
Gastromedia
[http://www.gastromedia.ro/?lang=hu]
Polgári Élet
[http://www.polgarielet.ro]
Udvarhelyi Híradó
[http://www.uh.ro]
Udvarhelyszék
[http://www.hhrf.org/udvarhelyszek]

Elektronikus sajtó
Príma Rádió
[http://www.prima-radio.ro]
Star Rádio 100.8 FM
[http://www.starradio.ro]
Digital 3 TV
[http://www.d3.ro]
Segítség.ro
[http://www.segitseg.ro]
Udvarhely Információs Portálja
[http://www.udvarhelyi.info/]
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Gyergyószentmiklós

Hivatalos
[http://www.gyergyoszentmiklos.ro]

Település honlapok
[http://www.gyergyoszentmiklos.ro]
[http://www.erdelyiturizmus.hu/?action=regio�=hu&id=3457]
[http://gyergyoszentmiklos.lap.hu]

Nyomtatott sajtó
Gyergyói Kisújság
[http://www.kisujsag.ro]
Szakykuk@c
[http://www.unicornis.ro/laptar.htm]
Új Kelet
[http://www.ujkelet.ro]

Elektronikus sajtó
Fény Televízió
[http://www.fenytv.ro/]
Figyelő.ro
[http://www.figyelo.ro/]
Gyergyó Tv
[http://www.gyergyotv.ro]
Kelet Info Media Group
[http://www.keletinfo.ro]
Objektív Televízió
[http://www.objektiv.ro]

- Ebből kiderül, hogy a 2+1 lista nem tartalmaz 4 kiadványcímet (Erdélyi 
Nimród, Gastromedia, Polgári Élet, Új Kelet), a sugárzott médiát illetően 
hiányzik a Fun és a XXI rádió, a Digital és a Fény tévé. 

- Összefoglalva: az internetes keresés alapján összeállított jegyzékek 
pontatlanok, ennek ellenére a végső kép árnyaltabb, de a klasszikus médiát 
illetően alapvetően nem módosul. 

II. Sugárzott média – magyar adók/adások

(honlapokról, szerző összeállítása)

1. Televízió

Közszolgálati: Bukarest, Kolozsvár, Temesvár, Marosvásárhely, Duna TV – 
stúdió 

Kereskedelmi: Brassói tévé, Transilvania, Videoklipp, Vipcom Arad – 
stúdió, Szecselei TV, Besztercei Magyar Nyelvű Tévéadás szerkesztősége 
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(Beszterce), TVS Nagyvárad, Csíki TV (Astral TV) Kaho (Csíkszereda)

STV (Sepsiszentgyörgy), Erdélyi TV

Összesen: 5 közszolgálati, 10 kereskedelmi

2. Rádió – Magyar adók/adások

Közszolgálati: Bukarest, Kolozsvár, Marosvásárhely, Temesvár

Kereskedelmi: Marosvásárhely (Gaga), Kolozsvár (Agnus), Kolozsvár 
(Paprika), Csíkszereda (Star), Kézdivásárhely (MIX FM), Székelyudvarhely 
(Príma) , Székelyudvarhely (Star), Kézdivásárhely (Siculus), 
Gyergyószentmiklós (Mix FM Rádió), Szatmárnémeti (City), Nagyvárad 
(Mária rádió), Nagyvárad (Partium), Brassó (Cenk), Nagybánya 
(Transilvania), Nagykároly (Transilvania), Máramarossziget (fogható a 
Transilvania magyar adása), Beszterce (Csipet Rádió), Segesvár (SOM 
Rádió), Szováta (Son), Szászrégen (Son) 

Összesen: 4 közszolgálati, 20 kereskedelmi

Összesen sugárzott: 39 orgánum.

III. Digitális sajtó

1. Általános portál:

Transindex

Erdély.Ma

Punctkom - webszolgáltató

2. Városi portálok:

- Minden nagyobb erdélyi városnak van portálja, ezek közül magyar 
anyagot kínálnak a székelyföldi és a jelentősebb magyar lakosságú 
települések. Ezek közül a jelentősebbek: Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, 
Csíkszereda, Székelyudvarhely, Gyergyószentmiklós, Marosvásárhely, 
Kolozsvár, Szatmár, Nagyvárad

- Létezik olyan többnyelvű portál, amelynek van magyar nyelvű kínálata, 
de a moderátor a szövegek kiválasztásában nincs tekintettel a magyar 
közösség kulturális elvárásaira és közösségi szempontjaira: Banaterra 
(Temesvár)

- Léteznek nagy portálokra feltett települési információk: a www.startlap.
hu-n például Nagyszeben. 
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A Romániai Magyar Linktár (erdélyi honlapok, romániai linkek) adatai:

Arad 0, Beszterce-Naszód 0,Brassó 2, Fehér 5, Hargita 92, Hunyad 1,Kolozs 
18, Kovászna 36, Krassó-Szörény 0, Maros 34, Máramaros 7, Szatmár 13, 
Szeben 1, Szilágy 5,Temes 4

Megjegyzés: nem mindenik honlap – van blog és kereskedelmi hirdetés is.

3. Második nyilvánosság – blogszféra

Politikusok/pártosok blogjai:

Kelemen Hunor - http://kelemenhunor.egologo.transindex.ro/
Nagy Zsolt -http://nagyzsolt.egologo.transindex.ro/
Toró T. Tibor - http://ttt.egologo.transindex.ro/
Kovács Péter - http://www.kovacspeter.ro/
Borboly Csaba - http://borbolycsaba.ro/
(RMDSZ /közeli/) - http://enszavazok.ro/

Elemzők blogjai:

Pozsony János Csaba - http://napersze.blog.hu/
Bognár Zoltán - http://politika.ro/wordpress/
Czika Tihamér - http://czikatihamer.ro/, http://czikatihi.wordpress.com/ (ezt 
lekódolta)

Civil blogok – politikai kérdésekről:

Magyari-Vincze Enikő – http://magyari-vincze.adatbank.transindex.ro 

Könczei Csilla – http://konczeicsilla.egologo.transindex.ro 

Nyárádi Károly - http://nyaradi.blogspot.com/
Horváth Réka - http://eublog.egologo.transindex.ro/
Boros Zoltán - http://boroszoltan.freeblog.hu/http://blog.erdely.ma/
nagyvarjas/
(Székely János – egy. hallgató) - http://szekelyj.wordpress.com/
(erdélyi fiatalok) - http://szabadter.wordpress.com/ 
(kolozsvári fiatalember) - http://gugucbatu.blogspot.com/
(nincs név) - http://zeno.egologo.transindex.ro/

IV. Hírügynökségek

Erdélyi Magyar Hírügynökség Az Erdélyi Magyar Hírügynökség honlapja
http://www.mure.ro/hirugynok.php 

Hunorpress Hírügynökség A Hunorpress Hírügynökség honlapja erdélyi 
hírekkel 
http://www.hhrf.org/hunorpress

(a szerző a Sapientia–EMTE oktatója, tudományos kutató)
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Abstracts – Rezumate
Zoltán Tibori Szabó: Corruption and press right
Szabó Zoltán in his lecture held on the 30th of September 2008 at the academic year 

opening ceremony of the UBB Department of Politics, Economics and Communication 
Sciences talked about the importance of the press in the campaign against corruption.

Newspaper-writers and public communicators are to fight this battle, but the 
power pressure and multiple press suits keep them away from exposing corruption. The 
lecturer believes that at the root of the problem lies the lack of knowledge and adaptation 
of international press legal system and legal practice concerning different democratic 
states.

Balázs Kovács-Bencze: Networking and advertisement
At the basis of the appearance of virus-marketing lies the noise created by traditional 

media-based marketing.  Traditional advertising channels are saturated to such an extent 
that advertisers are pushed to find and invent new and less saturated means and channels 
in order to get noticed. In his article the author deals with the adaptation techniques and 
methods of virus-marketing. 

H. Gyula Zsugán Gedeon: The Hungarian Radio as political
diplomatic means of communication
Until the II WW the Hungarian Radio served as cultural communicational means and as builder 

and bearer of national unity rather than as communicational channel for actual political problems. 
The radio had three main objectives: to create effective communication within the state and between 
the centre and the peripheries; to conserve the language, culture and loyalty to the Hungarian state 
of Hungarian people outside the borders of the Hungary who did not belong directly to the Budapest 
government; to create a positive Hungarian image on international scales, and to use it for political 
reasons in favour of the Hungarian state.

Árpád Péter: The Time and the Mediatic Discourse
Árpád Péter’s article deals with the medialisation of time and discourse. His conclusion is 

that time cannot be medialised for discourse. That only thing we can obtain in word is the metaphor 
of time, metaphor which is identifi ed with time by discourse participating in/creating culture. This 
identifi cation is not a mistake as there is no discursive alternative for these metaphors, but this in the 
same time makes impossible to analyse medial phenomena.

Róbert Lakatos: Tradition and innovation in the picture structure of
Szergej Paradzsanov`s movies
The author analyses the pictures frame and the structure of Szergej 

Paradazsanov’s, Armenian director’s two films: ”Shadows of Forgotten Ancestors” 
and ”Colour of Pomegranate”. These two works meant a turning point in the art of 
Paradzsanov. In the ”Colour of Pomegranate” the relationship between traditional 
culture and the character of the film is so profound and it lead to such innovative 
results that his later films are basically continuing the aesthetic revelations of his 
former masterpieces.

Zoltán Tibori Szabó: Corupţie şi legislaţia presei
În cuvântul său din 30 septembrie 2008, rostit la deschiderea anului universitar la 

Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării din cadrul UBB, Zoltán 
Tibori Szabó a subliniat rolul presei în lupta împotriva corupţiei. Însă jurnaliştii şi specialiştii 
în comunicare din sfera publică sunt împiedicaţi să dezvăluie actele de corupţie din cauza 
presiunilor puterii şi a numeroaselor procese de presă. În opinia autorului, una din cauzele 
acestui fapt rezidă în lipsa cunoaşterii şi aplicării sistemului de norme al legislaţiei presei 
şi practicilor juridice din statele democratice. 
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Balázs Kovács-Bencze: Reţea şi publicitate

Marketingul viral a apărut datorită zgomotului creat de marketingul prin mass-
media. Canalele de promovare au devenit atât de saturate, încât specialiştii în publicitate 
au trebuit să caute alte mijloace şi canale mai puţin saturate pentru a transmite 
informaţiile dorite. Lucrarea studiază metodele şi tehnicile de aplicare ale marketingului 
viral. 

H. Gyula Zsugán Gedeon: Postul public de radio din Ungaria ca 
instrument al diplomaţiei politice
Până la izbucnirea celui de-al doilea război mondial, postul public maghiar de radio 

nu a servit scopuri politice precise, fiind mai degrabă un instrument al diplomaţiei culturale 
şi un liant al identităţii naţionale. Astfel, scopurile postului de radio au fost următoarele: 
realizarea unei comunicări eficiente în cadrul statului în centru şi periferii, menţinerea 
loialităţii faţă de statul maghiar şi păstrarea limbii şi culturii maghiarilor de peste graniţă, 
respectiv crearea unei imagini pozitive a maghiarimii pe plan internaţional, fapt care poate 
fi utilizat de către statul maghiar pentru atingerea unor scopuri politice. 

Árpád Péter: Timpul şi discursul mediatic
Studiul lui Árpád Péter trece în revistă medializarea timpului şi a discursului. 

Concluzia studiului este că discursul nu poate medializa timpul. Ceea ce este accesibil 
în cadrul vorbirii, este numai o metaforă a timpului, pe care discursul creator de cultură 
o identifică cu timpul. Această identificare nu este eronată, căci nu există o alternativă 
discursivă pentru această metaforă, însă în acest fel este împiedicată interpretarea 
fenomenului medializării. 

Róbert Lakatos: Tradiţie şi inovaţie în structura vizuală a filmelor lui
Serghei Paradjanov 
Lucrarea analizează structura vizuală în două din filmele regizorului armean Serghei 

Paradjanov: Umbrele strămoşilor uitaţi şi Culoarea rodiilor. Aceste două filme constituie 
un punct de cotitură în activitatea lui Paradjanov. În filmul Culoarea rodiilor, legăturile 
organice dintre cultura tradiţională şi caracterul filmului sunt atât de profunde şi au condus 
la rezultate atât de originale, încât filmele ulterioare pot fi considerate ca derivate ale 
descoperirilor estetice din filmele precedente.
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