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Me.Fotográfia
Lapszámunkat Bianca Petcu, Fegyver Attila és Marosi György fotóival 

illusztráltuk. A Fegyver Attila által készített felvételekhez nem írtuk oda a 
szerző nevét.

Reméljük, hogy lapunk, ha nem is színesebbé (hiszen, műszaki okok 
miatt fekete-fehér fotókat közlünk csak:), de legalább teljesebbé válik a há-
rom fényképész spontán pillanatfelvételei vagy gondosan beállított, legtöbb-
ször abszurd „csendéletei” révén.
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Bodó Barna

Politikai kommunikáció – média 
– médiapolitika

Alapigazságnak tekintjük a következő állítást: a politika diszkurzív 
szféra, amelynek szerves része a jelentések teremtése és változtatása. En-
nek előfeltétele a hatékony média, az a tér, amely nem csupán életre hívja 
az értelmezéseket, de közvetíti is a (cél)közösségek felé, s a fogadtatást is 
megjeleníti. Ez pedig szabad sajtót feltételez.

Ebben a pár mondatban kérdések sora rejlik. Kié a média? Mivel a politi-
kában a beszéd – tett, van-e határ, ahonnan a tetteknek kell „beszélniük”? Hol 
a határ a propaganda és a média között? Van-e, szükséges-e a médiapolitika?

A sajtópolitika liberális értelmezése semmilyen korlátozást nem enged 
meg. Akkor pedig a pénz az úr – hiszen akinek pénze van, üzeneteit korlá-
tozás nélkül zúdíthatja a polgárokra. Vagyis a politika által állítható korlátok 
tiltása még közelről sem jelent/biztosít korrekt tájékoztatást. A helyzet persze 
bonyolultabb. A politikai bal és jobb értelmezései jelentős mértékben külön-
böznek. A baloldal szerint a sajtót elsősorban az államtól kell félteni, s a 
sajtó szabadsága azonos a véleményközlő, az újságíró szabadságával. Ebben 
a képletben a média feladata: nyilvánossá tenni, kritizálni, ellenőrizni a ha-
talom működését, ami által lehetővé válik, hogy a polgárok ítéletet alkothas-
sanak az egymást követő 
választásokon. A szabad 
(és helyzetéből adódóan 
ellenzéki) sajtó tehát a de-
mokrácia működésének 
fő garanciája. Ha az állam 
bármi módon beavatkozik 
a sajtó világába, az végső 
soron diktatúrához vezet. 
A jobboldal képviseletében 
megszólalók szerint nap-
jainkban a sajtószabadság 
nemcsak és nem is elsősor-
ban a szerzők és a szerkesz-
tők, hanem mindenekelőtt 
az olvasók, a nézők, a hall-
gatók, a közönség szabadsá-
ga. Nem csupán azoké, akik 
csinálják, hanem azoké, 
akiknek csinálják a médiát. 
A választójog általánossá 
válása és egy óriási techni-
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kai fejlődés nyomán a század második felére kialakult a tömegdemokrácia és 
a tömegkommunikáció kora.1 A politikusok ma már kizárólag a modern, gi-
gantikus gépezetté szerveződött médián keresztül érintkezhetnek a polgárok 

millióival. A sajtó már nem alulról fölfelé, hanem 
fölülről lefelé szállítja, adagolja, sulykolja a véle-
ményeket. Nem tükrözi, hanem alakítja a közvéle-
ményt. A sajtószabadság új, konzervatív fölfogása 
ezért nem elsősorban a sajtó működtetőinek, ha-
nem a választópolgárok millióinak érdekére tekint. 
Nem pusztán a véleményközlés, hanem elsősor-
ban a tájékozódás jogát védi. Az Amerikai Egyesült 
Államokban, ahol az alkotmány tiltja a közvetlen 
jogi intervenciót, a piac mellett inkább a sajtóeti-

ka vállalja a szabályozó szerepét. Az Amerikai Újságszerkesztők Társasága 
(American Society of Newspaper Editors) Alapelveinek egyik tétele: „A sajtó-
szabadság a népé.”2 

Ha tehát a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (a továbbiakban 
RMDSZ) politikai kommunikációjával kívánunk foglalkozni, voltaképpen a 
kommunikáció milyenségét (tartalmát meg hatékonyságát) vizsgáljuk, s ebből 
következtetéseket szándékozunk levonni az RMDSZ választási eredményei-
nek evolúciójára, valamint az általa szükségesnek vélt s tematizált politikai 
intézkedések jogszabályba történő ültetésére vonatkozóan, akkor előbb a ro-
mániai magyar médiát kell vizsgálnunk.

A téma sajátosságát az adja, hogy az etnikai/etnoregionalista pártok ese-
tében a politikusok általában adottnak tekintik – az etnikailag kijelölt – sza-
vazóbázist, aminek következtében a kommunikáció sok esetben szűkül és 
torzul. Egy párt s fő politikusai ilyen helyzetben fokozottan szembesülnek a 
képviselet általános dilemmájával: az elhivatottsággal bíró választott politi-
kus meddig köteles alávetni magát az őt megválasztók szakpolitikai kérdések-
ben aligha mérvadó akaratának (Vö. Faguet 1994).

A politikai kommunikáció értelmezhető egyfelől jelenségként, másfelől 
pedig politikatudományi szakdiszciplínaként. Ilyenként határ- vagy hibrid-
tudománynak is nevezhető, mert interdiszciplináris területként (leginkább) 
az antropológia, a pszichológia, a szociológia és a politológia területéből me-
rít (Vö. Mazzoleni 2002:13). Ami jelenségként vagy jelenségcsoportként való 
felfogását illeti, azt állíthatjuk – s talán még csak enyhe túlzásnak sem tekint-
hető kijelentésünk –, hogy a barátok közötti politikai témájú beszélgetésekkel 
és közvélemény-kutatásokkal kezdődően, a politikai reklámon meg politikai 
újságíráson keresztül, a kampánybeszédekkel és a különböző tisztségekért 
versengő politikusok vitáival bezárólag mindent felölel. Szereplői a politikai 
rendszer (elemei) – vagyis az intézmények, a szervezetek és a politikusok –, a 
média rendszere és az állampolgárok/választópolgárok (Vö. Mazzoleni 2002: 
21, 23–27), legpontosabban pedig e három szereplő által létrehozott közér-
dekű és politikai tartalmak cseréje, valamint konfrontációjaként határozható 
meg (Mazzoleni 2002: 28). Súlyos elméleti hiba lenne a három szereplő közül 
valamelyiket – jelesül az állampolgárokat – ab ovo passzív elemként kezelni. 
A politikai rendszer eastoni kibernetikai modellje (Easton 1996, lásd még 
Fisichella 2001: 81–83) értelmében a politikai kommunikációnak van egy fel-

...az etnikai/
etnoregionalista pártok 
esetében a politikusok álta-
lában adottnak tekintik – az 
etnikailag kijelölt – szava-
zóbázist, aminek következ-
tében a kommunikáció sok 
esetben szűkül és torzul.
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szálló, a választóktól a rendszerhez vezető ága, ami a bemenetnek felel meg, 
s van egy leszálló, a rendszertől a választókhoz vezető, ága, ami a kimenetnek 
felel meg.

Az itt vázolt modell lényegi eleme a média rendszere. 
A romániai magyar sajtó rendszeres fogyasztója – amennyiben a modern 

sajtó teljes palettájára kiterjedően tájékozódik – azt tapasztalja, hogy a ro-
mániai magyar médiában nincsenek botrányok, nagy leleplezések, kemény 
kiállások. A romániai magyar politikus, ezek szerint, más típus, „más fából 
faragták”, mert bár olykor ő is téved, a mindennapok általános gyakorlata sze-
rint korrekt, felelősségét jól ellátó, övéit-választóit támogató vezető. Úgy-e, 
már maga a felsorolás kérdéseket gerjesztő – ugyanis hiteltelen. 

Bár van lap, amely néha keményebben rákérdez politikusokra és ügyekre 
(Krónika, Háromszék), ezekből a helyzetekből nem dagad égre szóló botrány, 
elcsitulnak, mielőtt országossá dagadnának. Megmaradnak a kisiklás címszó 
alá rendelhető események szintjén – vagyis a romániai magyar politikus ezek 
szerint más, különbözik a többségitől, amely viszont, a román sajtó jelzései 
szerint olykor – s nem véletlenszerűen – mélyen belenyúl közösségi zsebek-
be. Magyar politikusra tehát nem kell(ene) külön odafigyelni – végzi a dolgát. 
Ez a magyar sajtó általános üzenete. 

A média intézményi keretének a bemutatása persze önmagában nem 
nyújt választ arra a kérdésre, hogy – konzervatív értelmezésben – mennyire 
szabad ez a sajtó. Célunk tehát a lehető legátfogóbb képet nyújtani a románi-
ai magyar médiáról, s ennek alapján megvizsgálni, mennyire felel meg ez a 
média az amerikai újságírók alaptételének, miszerint a sajtószabadság a népé. 
Milyen médiapolitika érvényesül, alakításában kik jutnak főszerephez, a (vá-
lasztó)polgár érdekei hol és milyen módon jutnak kifejezésre?

 Romániai magyar média – 2008 

Ha az 1990 óta eltelt szűk két évtized romániai magyar nyilvánosságára 
tekintünk vissza, első jellemzőként alighanem az ötlik fel, hogy nem voltak/
elmaradtak a magyar politikusokhoz kötődő országos botrányok. A botrányok 
elmaradása természetesen soha nem jelenti azt, hogy nem történtek botrá-
nyos, felháborító események, hanem csak annyit: a romániai magyar sajtó 
kisebb ügyek mellett igen ritkán nyúlt olyan témákhoz, amelyek általános, a 
rendszer működését minősítő következtetésekhez vezettek (volna). Ez azt is 
jelenti, hogy elmaradt/nem alakult ki a sajtó iránti feszült figyelem, amiben 
alighanem szerepe van az erdélyi magyar média egyik strukturális jellegze-
tességének: kommunikációs rendszerként hangsúlyosan premodern, amely-
ben domináns szerepe az írott sajtónak van.3 Ez jelentős eltérés nem csupán 
az anyaország, de a romániai sajtó egészét tekintve is.

A romániai magyar médiáról több átfogó tanulmány készült – Baranyai 
László, Magyari Tivadar és Papp Z. Attila tollából –, de egyik sem tekinthető 
a romániai magyar média átfogó, módszeres elemzésének, hanem bizonyos – 
nagyon fontos szegmentumok – tematikus vizsgálatának.

A helyzet bemutatását indítsuk a nyomtatott sajtóval. Aligha tévedünk, 
ha azt állítjuk, pontosan senki nem tudja, 2008-ban hány médiacsatorna mű-

AULA
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ködött Erdélyben. Létezik egy 1989 utáni sajtótörténeti kronológia,4 de ez 
csak az 1998-as évig, tehát tíz évre kiterjedően dolgozza fel az írott sajtó orgá-
numait. Itt a következő összesítő adatokat találjuk:

Év 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Lapok 
száma

28 183 212 238 262 301 311 301 305 115

Az 1990-es évi ugrás érthető, ezt folyamatos emelkedés követte, hogy a 
kilencvenes évek közepére beálljon egyféle egyensúly. Mivel az 1997-es csú-
csot  1998-ra drasztikus esés követte, aminek okait külön elemzéssel lehetne 
feltárni, csakhogy erre ebben a keretben nincs lehetőség.

A jelenlegi helyzetre vonatkozóan két fő forrást felhasználva készült el 
egy jegyzék, ezt kiegészítetve alakult ki egy 140 tételből álló sajtóorgánum-
lista (lásd a ME-dok előző számában). Mivel a szerzői kiegészítés nem csupán 
a tételszám szerint jelentős (18 cím), de olyan fontos kiadványokat is érin-
tő, mint a Helikon irodalmi kétheti lap, vagy egy-egy szakterület egyetemi 
kiadványai (Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny, Erdélyi Pszichológiai 
Szemle, Erdélyi Társadalom), mi több, két napilap sem szerepelt az idézett 
összesítőkben (Reggeli Újság, Szatmári Magyar Hírlap), a kapott 140-es szám 
minden bizonnyal tovább bővíthető. De azt is feltételezhetjük, hogy nincs 
nagyságrendi különbség a kapott szám és a listánkra felvett kiadványszám 
között – vagyis a különbség a helyzetet alapvetően nem változtatja meg.

Nyomta to t t 
sajtó

K ö z é l e t i /
politikai

Irodalmi/ 
tudományos

E g y h á z i /
felekezeti

Helyi vagy 
réteglap

140 44 16 19 61

Elemzésünk szempontjából az első kategóriába sorolt 44 lap érdekes, 
ezek szerepe elsődleges a közvélemény alakításában. Ezek közül kettő or-
szágos napilap (Krónika, Új Magyar Szó), de az nem állítható, hogy közvé-
lemény-alakító hatásuk szerint is ezek a legjelentősebbek. Ugyanis egyes 
megyei lapok5 hatása olykor ezeknél nagyobb, hiszen mind a példányszám, 
mind pedig a helyi közéletbe való beágyazottságuk tekintetében az országos 
lapoknál jobban állnak. A 44 közéleti lap közül 24 tartozik ebbe a kategóri-
ába,6 a többi kisebb városok, kisebb magyar – térségi – közösségek hírlapjai. 
Illetve ide kell sorolni további két kiadványt, két hetilapot: az Erdélyi Riportot 
és az Erdélyi Híradót. Mindkettő országos terjesztésű(nek szánt) közéleti he-
tilap.7 A területi bontást illetően azt lehet megállapítani, hogy alig van olyan 
térsége az országnak, ahol a helyi magyar közösség ne rendelkezne valami-
lyen helyi/térségi írott sajtóorgánummal.

Megye Arad Brassó
Beszterce 
– Naszód

Bihar Fehér Hargita Hunyad Kolozs Kovászna

Lapszám 1 1 0 4 0 4 1 3 1

Megye
K r a s s ó –
Szörény

Maros Máramaros Szatmár Szeben Szilágy Temes
Bukarest

Lapszám 0 1 1 3 0 1 1 1
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A táblázat alapján feltételezhető, és további kutatások alapján ellenőri-
zendő következtetések:

– az írott sajtó kínálata és a megye/terület magyarságának lélekszáma 
között nincs arányos összefüggés;

– a sajtópluralizmus többnyire regionális alapú, a jelentős térségi köz-
pontok mellett más (városokban indított) lapok nehezen jelennek, illetve ma-
radnak meg;

– létezik egy demográfiai határ, amely alatt az írott sajtó nem jelenik/nem 
marad meg (Beszterce-Naszód, Krassó-Szörény, Szeben);

– vannak regionálisnak számító lapok, amelyek több megyét átfogóan 
tájékoztatnak (Szabadság, Nyugati Jelen);

– vannak lapok, amelyek a hazai sajtó hagyományait nem tisztelő új 
tulajdonos médiastratégiája elleni válaszként születtek meg (Reggeli Újság, 
Szatmári Magyar Hírlap).

Elemzésünk nem tér ki a példányszámok vizsgálatára – ezt az adatot a 
romániai magyar lapok legtöbbje hétpecsétes titokként kezeli. Azt általános 
adatokból tudjuk, hogy a legnagyobb példányszámok sem érik el a húszez-
ret, és van olyan megyei lap, amelyik 3–4000 példányban jelenik meg. Mivel 
a tízezer példányszám alatti kiadványok anyagilag veszteségesek, ezeknek 
vagy külső támogatást kell szerezniük, vagy pedig a lapkiadás mellett járulé-
kos gazdasági tevékenységre – könyveladás, szolgáltatások – kényszerülnek. 
A romániai magyar lapok közül alig öt-hat képes a példányszámból eltartani 
önmagát. Ennek olyan következményei vannak, amelyekkel később foglalko-
zunk.

A sugárzott média esetében nyújtható kép megrajzolásánál az írott saj-
tóénál is több bizonytalansági tényezővel kell számolni. Az állítás annak el-
lenére igaz, hogy a sugárzott média területén a közszolgálati adásokról igen 
pontos adatokra építhetünk. 

Eszerint az országos és területi rádióadók közül magyar adása is van egy 
bukaresti és három regionális (Kolozsvár, Marosvásárhely, Temesvár) adó-
nak, ezek együttes adásideje szinte egész napos 
adást tenne lehetővé, amennyiben megtörténne az 
adások egyfajta integrációja. Erre azért volna nagy 
szükség, mert minél rövidebb egy adó adásideje, 
a célközönség annál kevésbé hallgatja, hangol át 
arra az 1–3 órára. Vannak, akik a helyi rádiót csak 
valamilyen külön ok/esemény miatt hallgatják, kü-
lönben nem érzik szükségét annak, hogy rákeres-
senek.

Magyar nyelvű kereskedelmi rádióműsorok a székelyföldi városok mel-
lett a jelentős magyar lakosságú erdélyi városokban indultak (Marosvásár-
hely, Kolozsvár, Nagyvárad, Szatmár), illetve néhány más városban is lé-
tezik magyar adást is sugárzó helyi rádióadó: Nagybánya és Nagykároly (a 
Transilvania Rádió sugároz magyarul is), Brassóban (Cenk Rádió), Beszter-
ce (Csipet Rádió). Több rádió 2000 után kezdett sugározni, vagyis rádiózás 
tekintetében a felfutás sokkal később következett be, és minden bizonnyal 
újabb rádióadások indulnak magyar nyelven. Az Erdélyre kiterjedő, egész 
nap fogható rádió megvalósítása régi célja bizonyos politikai köröknek, s az 

Elemzésünk nem tér ki a 
példányszámok vizsgálatá-
ra – ezt az adatot a románi-
ai magyar lapok legtöbbje 
hétpecsétes titokként 
kezeli.

AULA
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Erdély Rádió el is kezdte a műsorszórást a www.Hírek.ro hírportál segítsé-
gével, de az adás folyamatosságát és főleg egész Erdélyre kiterjedő vételét 
még nem sikerült biztosítani. Adásidők és a műsor jellege további kutatások 
tárgyát kellene képezzék.

A tévéadók tekintetében a helyzet eléggé hasonlít a rádiózás terén ta-
pasztalthoz. Ugyanazok a területi közszolgálati adók sugároznak magyar mű-
sort is, mint a rádiózás esetében (Bukarest, Kolozsvár, Temesvár, Marosvásár-
hely), a rádiókénál kisebb adásidőben. Állandó stúdiót működtet Erdélyben 
a Duna tévé, ugyanakkor évek óta folynak az előkészületek az első erdélyi 
magyar tévé beindítására. Több nagyobb és kisebb városban van helyi adás, 
illetve kábeltévé.

Összefoglalva az állítható, hogy a rádiós és tévés magyar műsorkínálat 
elmarad az írott sajtó kínálatától, ugyanakkor Erdélyben a kábeltévék prog-
ramkínálatában minimum kettő, de olykor 5–6 magyarországi műsor is meg-
található, ami azt jelenti, hogy bár a helyi kínálat az írott sajtóénál gyengébb, 
összességében mégis jobb. Az persze külön elemzés tárgyát képező kérdés, 
hogy az anyaországi sugárzott médiának az erdélyi közélet alakulásában mi-
lyen szerepet kellene játszania, és milyen folyamatokról beszélhetünk a gya-
korlatban.

A digitális (elektronikus) média vonatkozásában a helyzet nem tűnik 
rossznak, hiszen minden magyar szempontból jelentős településnek van 
honlapja. Ez többnyire azt jelenti, hogy létezik a helyhatósági portál (magyar 
vagy részben magyar információkkal), de működnek kereskedelmi-civil por-
tálok is minden jelentősebb központban.8

Ami a második nyilvánosságot, a politikáról szóló, politikához kapcso-
lódó blogokat illeti, kb. húsz körül van a számuk. Ezt tekinthetjük igen ala-
csony számnak, amennyiben a nyugati politikai kommunikációs gyakorlatot 
vesszük viszonyítási alapul, de ha arra gondolunk, hogy a román politika 
világában kb. százötven blogot tartanak számon, akkor a szám sem nem ala-
csony, sem nem meglepő. 

A médiafogyasztási szokások változnak, a rádióhallgatás egyre inkább 
háttértevékenységgé válik, amikor a rádió műsorkínálata kevés szerepet ját-
szik, elsődleges szemponttá az alkalom jellege válik. 

A fentiekből az alábbi következtetések adódnak:
– nincs egy átfogó médiatér, amelyben az események és jelenségek ér-

telmezése a felek és orgánumok kölcsönös odafigyelése jegyében történik (a 
meghatározó országos közéleti napilap hiánya);

– a polgárok számára a kisebbségileg fontos információt (viszonylag kis 
példányszámú) lapok közvetítik, a sugárzott média kisebbségi vonatkozásban 
döntően a többség véleményének a hordozója;

– a polgárt közvetlenül megszólító, a hatékony véleményalakító blog 
műfaja terjedőben, de szerepe – a blogok számából fakadóan – meg sem köze-
líti a nyugati világban tapasztalt mértéket.

(A szerző politológus, a Sapientia – EMTE docense.
Előadása temesvári műhelytanácskozáson hangzott el.)
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Cseke Péter

A szociográfia
erdélyi alakváltozatai
Az eu ró pai fej lő dés ből ki esett nem ze ti kö zös sé gek, nem zet ré szek mély

ré te ge it fel tá ró tár sa da lom rajz ként vált a tényirodalom markáns műfajává. 
Jellegzetesen keletközépeurópai képződmény. A szo ci o ló gi á ból sza kadt 
ki, an nak vál ság kor sza ká ban. R. S. Steinmetz klasszi kus meg ha tá ro zá sa 
sze rint: valamely nép min den vi szo nyá nak és ál la po tá nak min den le het sé
ges esz köz zel tör té nő le írá sa egy adott idő pont ban. A szociológia a tudomá-
nyosság ismérveit kimerítő fogalmi rendszerrel és kutatási módszerekkel 
vállalkozik a társadalom makro és mikrostruktúráiban lejátszódó folya-
matok elemzésére. A szociográfia pedig olyan köztes mű fa j, amelyik épp 
a tudomány és az irodalom közti „ha társértésekből” nyeri helyzeti ener-
giáit – minthogy ilyeténképpen tudja a leginkább a társadalmi s a nemzeti 
lét összefüggéseinek intuitív megragadását és élményszerű megjelenítését 
exponálni.1      

A ma gyar szo ci og rá fia mű faj te rem tő kor sza ka jól körülhatárolhatóan az 
1936 és 1938 kö zöt ti évek re esik. Ha spon tán kez de mé nye zé sek in dí tot ták 
is el, ha ma ro san a tu da tos vál lal ko zás je gye it mu tat ta. A Ma gyar or szág fel fe-

de zé se könyv so ro za-
tot el ter ve ző Sár kö zi 
György ér de me, hogy 
a fi a tal szo ci og rá fu-
sok kö zö sen ala kí tot-
ták ki prog ram ju kat a 
Vá lasz írói kö rében. 
A tíz kö tet re ter ve-
zett so ro zat ki fe je-
zet ten írói vál lal-
ko zásnak indult az 
Athenaeum nál. A Vi-
har sa rok tá masz tot ta 
vi har után azon ban a 
ki adó a mun ká la to kat 
le ál lí tot ta.

Ami kor A mai 
ma gyar szo ci og rá fia 
és az iro da lom cí mű 
1937-es Korunk-ta-
nul má nyá ban Gaál 
Gá bor e rend ha gyó 
mű faj meg ha tá ro zá-
sá ra vál lal ko zik, már 
alap ve tő je len tő sé gű 
mű vek kel tet ték fel 
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el mé le ti ér dek lő dé sét. Steinmetz de fi ní ci ó já ból ki in dul va úgy lát ta: „A mai 
ma gyar szo ci og rá fia a szó szi go rú ér tel mé ben nem csak szo ci o ló gi ai disz cip-
lí na, nem csak tu do mány ter mék. En nél jó val több, de ugyan ak kor jó val ke-

ve sebb. In nen áll a prag ma ti kus ér te lem ben vett 
tu do má nyon, ugyan ak kor meg ha lad ja a prag ma ti-
kus ér te lem ben vett tu do mányt. Sa já tos – ken ta ur. 
Ugyan olyan mé lyen gyö ke re zik a tár sa da lom tu-
do má nyi gon dol ko dás ban, mint ami lyen mé lyen 
sza bad iro dal mi al ko tás. A szo ci o ló gi ai anyag fel-
is me rés és elem zés ugyan olyan for ma ele me, mint 
az írói diviniálás. Ki ala kí tá sá ban a mód sze res, szo-
ci o ló gi ai, az az tu do má nyos ku ta tás ugyan olyan 

mér ték ben sze re pel, mint az él mé nye ken ke resz tül fa ka dó ösz tö nös iro dal mi 
ki ala kí tás. Al ka tá ban az anek do ta, a hely zet rajz, a táj kép, a le írás, a do ku-
men tá ció, a riportázs, a pub li cisz ti ka (csu pa iro dal mi elem) ugyan olyan súly-
lyal sze re pel, mint az em pi ri kus szo ci og rá fi ai fel vé tel tárgy le író, statisztizáló 
össze  ve té se s a szo ci o ló gi ai empirizáláson ki ala ku ló szociológai szin te ti zá lás. 
Ma ga tar tá sa ugyan olyan mér ték ben ér te ke zés és mo no grá fia, mint ami lyen 
erő tel je sen klasszi kus ér tel mű kí sér let vagy esszé.”2 

A szem lé le ti je gyek és az al kal ma zott esz köz rend szer alap ján Gaál Gábor 
két – egy más tól jól el kü lö nít he tő – tí pust kü lön böz tet meg: a prag ma ti kus és 
a köl tői szo ci og rá fi át. Az előb bit a Vi har sa rok ban és Al föld pa raszt sá gá ban 
(Veres Péter) lát ja tes tet öl te ni, az utób bit a Pusz ták né pé ben (Illyés Gyula) és 
Remenyik Zsig mond Bűn tu da tá ban. Az el ső tí pust in kább em pi ri kus tár sa-
da lom rajz nak te kin ti, a má so dik ban az ön élet raj zi ele mek pri má tu sá ra fi gyel 
fel. A lé nyeg azon ban az, hogy min de nik a ma ga meg je le ní té si for má já ban 
– ha son lat az egész ről. Olyan kom po zí ci ós egy ség, amely nek kö zép pont já-
ban „össze fut történetírás, riportázs, tár sa dal mi föld rajz, szel lem tör té net, 
nép rajz, gaz dál ko dás tör té net, nem zet gaz da ság tan, pub li cisz ti ka, szo ci o ló gia 
és sta tisz ti ka, rö vi den: az egész – en cik lo pé di kus hun ga ro ló gia. […] Az egész 
mai ma gyar vi lág rop pant kör ké pe ke re ke dik ki a szo ci og rá fu sok ke zé ben. A 
szo ci og rá fi ai hul lám igaz sá gai (sőt még fél iga zsá gai is) tör té ne ti leg Ma gyar or-
szág új meg ren de zé sé hez kell hogy ve zes se nek.”3

A het ve nes évek ele jének szo ci og rá fiai „újhulláma” nemcsak a Magyar-
or szág fel fe de zé se új ra in dí tá sá t eredményezte, de a műfaj-tipológiai vizsgá-
lódásokat is megélénkítette. A tény iro da lom 20. szá za di alak za ta i val el mé-
le ti szin ten is fog lal ko zó Sükösd Mi há ly a „ta pasz ta la ti va ló ság mű fa já nak” 
te kin ti a szo ci og rá fi át, amely nek „tar tal ma fon to sabb, mint a for má ja”, cél ja 
„a va ló ság kel lő en nem is mert, de meg is me rés re ér de mes tény- és tü net cso-
port ja i nak fel tá rá sa”. Esz kö zei sze rint megkülönbözteti:  a) a ti pi kust egyé-
ni sor sok ban-ar cok ban megjelenítő iro dal mi igé nyű szo ci og rá fiát (klasszi kus 
pél dá ja Illyés re mek mű ve, a Pusz ták né pe); b) a tár sa da lom tu do má nyi gon-
dol ko dás ban gyö      ke re  ző tu do má nyos igé nyű szo ci og rá fiát (legfőbb képviselője 
Erdei Ferenc, a Fu tó ho mok, Pa rasz tok, Ma gyar fa lu, Ma gyar vá ros szerzője); 
c) a „ke ve rék-mű fa jon” be lül is ke ve rék kép ződ ménynek tekinti az új ság írói 
szo ci og rá fiát, amelyik „test vé rei től” köl csö nzi eszközeit/módszereit (a Ma-
gyar or szág fel fe de zé se második sorozatának számos darabja sorolható ebbe a 
kategóriába). Sükösd egyrészt rávilágít arra, hogy a hogy a műfaj újjászületése 
idején job ban el kü lö nült egy más tól a szép írói és a tu do má nyos tár sa da lom-
rajz, más részt pe dig kimutatja: mind két tí pus lét re hoz ta a ma ga vál to za ta it. 

A het ve nes évek ele jének 
szo ci og rá fiai „újhulláma” 
nemcsak a Magyar or szág 
fel fe de zé se új ra in dí tá sá t 
eredményezte, de a műfaj-
tipológiai vizsgálódásokat 
is megélénkítette. 
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A két világháború közötti Erdélyben a szociográfiai tényfeltárást szintén 
megelőzi a szociológiai. A Trianon utáni első évtizedben még elevenen éltek 
a 20. század eleji hagyományok (Braun Róbert és Turnowszky Sándor meg-
megismétlődő kísérletei), a bukaresti Koós Ferenc Kör Diákosztálya (1925–
1940) révén az Erdélyi Fiatalok már indulásakor (1930) szoros kapcsolatot 
épített ki a Dimitrie Gusti professzor vezette a nemzetközi hírű szociológiai 
iskolával, miközben a folyóirat spiritusz rektora, Jancsó Béla rendre a pozso-
nyi Sarló, a Szegedi Fiatalok és a budapesti Bartha Miklós Társaság falu- és 
tanyakutatásaira irányította a figyelmet. 

Az Erdélyi Fiatalok fa lu-sze mi ná ri u má nak mintegy száz-százhúsz tag-
ja nemcsak elméleti szinten foglalkozott a „falukérdéssel”, a nyári vakációk 
idején szociográfiai felméréseket is végzett a Demeter Béla szerkesztésében 
megjelent kérdőív segítségével (Hogyan tanulmányozzam a falu életét?4). 
Igyekeztek feltárni szülőföldjük történelmi, gazdaságföldrajzi, népesedési, 
etnikai, vallási, művelődési, néprajzi, népművészeti, népegészségügyi stb. 
viszonyait. En nek az ér dek lő dés nek az el ső szerény eredménye magának 
Demeter Bélának Az erdélyi falu és a szellemi áramlatok c. falufüzete volt. 
Előszavában a faluszeminárium elnöke kifejezetten szociográfiai kutatások-
ról beszél (három év alatt negyven településen végzett felméréseket a vegyes 
lakosságú Borsa völgyében).5 Ugyanennek a kiszállásnak és br. Bánffy Ferenc 
anyagi támogatásának köszönhetően látott napvilágot Mikó Im re úttörő mun-
kája, Az er dé lyi fa lu és a nem ze ti sé gi kér dés (Kvár, 1932), amely a ko ra be li 
ro mán saj tó ban is élénk vissz han got kel tett. A szakirodalom újabban ettől, 
illetve Nagy Lajos Kiskunhalom című munkájától (1934) számítja a szociog-
ráfia magyar előképét.

A kolozsvári ifjúsági folyóirat már 1934 nya rán köz re ad ja Ba lázs Fe renc 
ké szü lő köny vé nek egyik fe je ze tét (Nép ura lom vagy párt ura lom?), ugyaneb-
ben a lapszámban a fa lu - és vidékmo nog rá fi ák „fö löt tébb szük sé ges vol tá ról” 
ér te ke ző Jancsó Béla pedig a Bras sói La pok fő szer kesz tő jé nek a kezdeménye-
zésére hívja fel a figyelmet; arra a mozgalomra, amelyet Kacsó Sándor az er-
dé lyi ma gyar ság „ál la pot raj zá nak” a rög zí té se érdekében indított – az Erdélyi 
Fiatalok kér dő ív ének a ki bő ví té se alap ján. Az 1935. évi té li szám A rög alatt 
leg em lé ke ze te sebb fe je ze tét, az Is ten völ gyét hoz za, ám a lap al ji jegy zet ben 
még itt sem sze re pel a szo ci og rá fia-meg je lö lés, csu-
pán a meg je le nés előtt ál ló kö tet cí me, és az, hogy 
a szer ző „fa lumun ká ja tör té ne tét, ta pasz ta la ta it fog-
lal ja össze”. A műfaji artikuláció hiánya miatt a fa-
lumunka fogalma egybemosta egyrészt az önismere-
tet szolgáló tényfeltárást a gyakorlati falusegítéssel, 
másrészt a szociológiai tanulmányt és 

-monográfiát a szociográfiai megjelenítés mó-
dozataival. A kisebbségi helyzetben a világtávlatban 
gondolkodó és helyi szinten cselekvő Balázs Ferenc 
munkásságát tekintették modellérvényűnek, de – 
kezdettől támogatták kisebbségi társadalom-korsze-
rűsítő reformtörekvéseit, oroszlánrészt vállaltak A rög alatt (1936) megjelen-
tetéséből és terjesztéséből –, Venczel József kiválása után megkülönböztetett 
figyelmet fordítottak arra, hogy Dimitrie Gusti professzor monografikus szo-
ciológiai iskolájában kineveljék a maguk „gustiánus” fa lu ku ta tó it. A harmin-

Az Erdélyi Fiatalok fa lu-
sze mi ná ri u má nak mintegy 
száz-százhúsz tagja nem-
csak elméleti szinten fog-
lalkozott a „falukérdéssel”, 
a nyári vakációk idején 
szociográfiai felméréseket 
is végzett a Demeter Béla 
szerkesztésében megjelent 
kérdőív segítségével. 

AULA
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cas évek második felében 
– Jancsó Béla szorgalmazá-
sára – például Bakk Pé ter, 
Haáz Fe renc, He gyi Ist ván, 
Vá ró György  kap cso ló dik 
be a mo nog ra fi kus ku ta-
tá sok ba. Az így kiképzett 
tisztikar 1937-ben elő is 
készíti a siklódi falukutató 
munkatábort, de az akkori 
po li ti kai bi zal mat lan ság 
okán ez a jó szándékú kez-
deményezés is hamvába 
holt. 

A kezdeti biztató ered-
mények ellenére a falusze-
minárium titkára, Venczel 
József pár évvel később – 
immár az újabb nemzedéki 
csoportosulás vezető egyé-
niségeként, a Hitel szer-
kesztőjeként – úgy látta, hogy Er dély ben a tár sa dal mi és nem ze ti ön is me re ti 
moz ga lom még mindig nél kü lö zi: a) a mun ka kö zös sé gi szer ve zett sé get, b) a 
tu do má nyos irá nyí tást és a c) a rend sze re sen vég zett ku ta tó mun ka gya kor la-
ti ta pasz ta la tát. Voltaképpen ez a ki fe je zet ten kri ti kai vel le i tá sú 1935-ös ta-
nul mány – A fa lu mun ka és az er dé lyi fa lu mun ka-moz ga lom6 – kel tette fel 
Dimitrie Gusti ér dek lő dé sét Venczel iránt, aki ugyan ab ban az év ben, az Er-
dé lyi Múzeum-Egyesület 75. év for du ló ján egyképpen szorgalmazta az er dé-
lyi ma gyar tár sa da lom  önismeretének mind szociológiai, mind szociográfiai 
megalapozását: „Nem érez zük sa já tos hely ze tünk ből fo lyó kö te les sé ge in ket, 
mert csak fel szí nen mo zog hat szo ci o ló gi ánk – szo ci og rá fia, tár sa da lom ana lí-
zis hi á nyá ban.”7 Írta ezt akkor, amikor ez a mű faj Magyarországon sem ala kít-
hat ta még a köz gon dol ko dást, Er dély ben pe dig Ba lázs Fe renc, Bözödi György, 
Ta má si Áron tol la mun kált az élet re kel té sé ben. 

Amikor az Erdélyi Fiatalok falutanulmányozói még csak barátkoztak a 
rájuk váró feladatokkal, a világjáró útjairól hazatért Balázs Ferenc már  elme-
rült a vidékfejlesztés mindennapi aprómunkájában, annak az életegységnek 
a világtávlatú alakításában, amelynek örök érvényű üzenete A rög alattban 
(1936) olvasható. Orbán Balázs és Balázs Ferenc példáján felbuzdulva Bözödi 
György a történelmi távlatot választja maga mellé útitársnak, hogy megtudja 
a székelység gazdasági, szellemi és erkölcsi elnyomorodásának – több század-
ra visszavezethető – okait. Így válik a történelmi és helyszíni oknyomozások 
foglalatává a Székely bánja (1938), azt sugallva, hogy hiányos vagy hamis 
történelmi tudattal nem lehet megbízható jövendőt építeni. A farkaslaki tit-
kok mindentudója, ki alaposan vallatóra fogta, mielőtt a költészet magasába 
emelte volna bajlátott szülőföldjét – „a pennám után nyúlok, és megvillan 
bennem a gondolat: íme, a hőmérő a lázas és vajúdó faluban!” – elégedetlen 
volt szülőföld-szociográfiája első változataival. Bármennyire is szeretett vol-
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na tolla erejével jobb megélhetést kiküzdeni Farkaslaka népének, a valóság 
nyersebb színezetű megjelenítésétől idegenkedett, az élet és az írásművészet 
törvényeinek a betartására törekedett. Mintha minden korábbi munkája csak 
előkészület lett volna a Szülőföldem (1939) megírására.

Az 1926-ban in dult Ko runk kez det től be hoz ta lá tó me ze jé be mind a tu-
do má nyos vér te zet ben je lent ke ző, mind a szép írói esz kö zö ket „moz gó sí tó” 
tény iro dal mat. Ám ér ték íté le tei a nem zet kö zi kom mu nis ta moz ga lom vál ta-
ko zó ide o ló gi ai pre misszá it kö vet ték. Az ala pí tó Dienes Lász ló ne vé vel fém-
jel zett kor szak ban (1926–1929) pél dá ul tel je sen nyi tott nak mu tat ko zott a va-
ló ság kép-for má lás tu do má nyos és szép írói alak za tai iránt, ám a dog ma ti kus 
beszűkülés ide jén (1929–1935) ki mon dot tan a tel jes el uta sí tás ban volt ré szük 
a köz vet len va ló ság fel tá rás ra vál lal ko zó mű he lyek (Sar ló, Bartha Mik lós Tár-
sa ság, Er dé lyi Fi a ta lok, Sze ge di Fi a ta lok stb.) kí sér le ti vagy időt ál ló al ko tá sa-
i nak, hogy az tán a har min cas évek má so dik fe lé ben, az ún. népfrontpolitika 
érvényesítése idején va ló di je len tő sé gük höz mél tó el is me rés ben ré sze sül je-
nek a „né pi szo ci og rá fia” legreprezen tatívabb mű vei. Gaál Gábor ekkor már 
„ellenzéki műfajnak” tekintette a szociográfiát. G. G. mo nog rá fu sa, Tóth Sán-
dor mu tat ta ki egyik ta nul má nyá ban, hogy 1936-tól kezd ve a Korunk hasábja-
in húsz nál több igé nyes ta nul mány és kö zel fél száz könyv bí rá lat fog lal ko zott 
a né pi szo ci og rá fia je len ség kö ré vel.8 

Az 1936-ig tar tó bal ol da li ér tet len ség mö gött az a gya nú állt, hogy a 
szociografizálás nem más, mint fi gye lem el te re lés.9 Az Al föld pa raszt sá ga, A 
tardi hely zet, a Pusz ták né pe kri ti kai fo gad ta tá sa10 – nyom ban a mű vek meg je-
le né se után – már a fi gye lem fel kel tést ex po nál ja. Azt, ami eb ben a mű faj ban a 
„re gény nél ér de ke sebb”. Vagyis: a szo ci og rá fia mű ve lé sé hez a kí vül ál lás tár-
gyi la gos szemlélődését biz to sí tó vi lág táv lat és a fel tárt mik ro vi lág ben ső sé-
ges is me re te szük sé gel te tik. A Sar ló-moz gal mat az egy ko ri Cseh szlo vá ki á ban 
el in dí tó Ba logh Ed gár 1937 ele jén azt ér té ke li a Ko runk ha sáb ja in, hogy a 
Kár pát-me den cé ben út tö rő sze re pet vál la ló fi a tal ma gyar szo ci og rá fus nem-
ze dék „nem ze ti és szo ci á lis esz mél ke dé sé ben egy min den kép pen kor sze rű 
re a liz mus tör ma gá nak utat”, amely át ala kít ja az iro dal mi íz lést és az iro dal-
mi tu da tot: „A fi a tal ság szo ci og rá fi ai ér dek lő dé se az egy sze rű nép ta nul má-
nyo kon túl ki ter mel te ma gá ból és di vat tá tet te azt az új iro dal mat is, amely 
köz vet len he lyi él mé nyek alap ján a ma gyar mil li ók éle té ről, a földműves és 
mun kás egy sze rű sor sá ról, a kis em ber ál la po tá ról szól. A tardi hely zet, a Pusz-
ták né pe és Az Al föld pa raszt sá ga meg je le né sé vel át ü tő győ zel met ara tott ez 
az új irány.11

Két hó nap pal ké sőbb Gaál Gá bor a klasszi kus iro dal mi for mák szét esé-
sé ről be szél a né pi szo ci og rá fia előretörése kap csán. Ő már nem azt mond ja, 
amit fél év vel ko ráb ban Ve res Pé ter ál lí tott, hogy a szo ci og rá fi á nak nincs szo-
ci o ló gi ai ér vé nyes sé ge, el len ke ző leg: a szo ci og rá fia jó val több, mint csu pán 
szo ci o ló gi ai disz cip lí na. Hi szen „meg ha lad ja a prag ma ti kus ér te lem ben vett 
tu do mányt”; va gyis: tár sa da lom tu do má nyi gon dol ko dás ban gyö ke re ző iro dal
mi al ko tás.12

Ezt kö ve tő en egé szen 1939 őszéig alig volt olyan lap szám, ame lyik ben 
a Ko runk ne hal lat ta vol na sza vát a szo ci og rá fi ai tény fel tá rás kap csán. A leg-
na gyobb ma gyar fa lu (Dar vas Jó zsef), a Vi har sa rok (Féja Gé za), A né ma for ra-
da lom (Ko vács Im re), a Fu tó ho mok és a Pa rasz tok (Er dei Fe renc), a Szám adás 

AULA



ME.dok • 2008/4

18

(Ve res Pé ter), a Cif ra nyo mo rú ság (Sza bó Zol tán), a Ma gyar vá ros, ma gyar fa lu 
(Er dei Fe renc) mind-mind mél tó el is me rés ben ré sze sült. Ugyan csak rend kí-
vül lé nye ges, hogy a szer kesz tő ség ki állt a Ma gya ror szá gon per be fo gott fi a tal 
szo ci og rá fu sok mel lett; szor gal maz ta, hogy a nagy vissz han gú Ma gyar or szág 
fel fe de zé se könyv so ro zat be til tá sát kö ve tő en in dul jon be az Er dély fel fe de zé-
se.

„A fa lu ku ta tók egész so ra szin te új mű fajt ik ta tott a ma gyar írás ba – fej-
tet te ki Molter Kár oly 1940 ta va szán az Er dé lyi He li kon ha sáb ja in –: a kor rajz-
nak és a tu do má nyos, nem zet po li ti kai agi tá ci ó nak sze ren csés ke ve re dé sét, 
egy hasz nos és vég te le nül ro kon szen ves írói ma ga tar tás ered mé nyét, mely az 
egész mai ma gyar írást jó té ko nyan be fo lyá sol ja. Mű vé szi és konst ruk tív pro-
pa gan da ez egy nép igaz sá ga i ért. Egy ha lom je les könyv, amely nek is me re te 
nél kül ke ve set tud az em ber a ma gyar szel lem mai irá nyá ról és mű vé szet té 
kí ván ko zó vá gya i ról.”13 Illyést hoz za fel pél da ként, aki „le fúr” a leg mé lyebb 
nép ré te ge kig, az eu ró pai sőt ázsi ai „ős lé nye gig”, mi köz ben „jot tá nyit sem en-
ged a nyu ga ti mű velt ség szem pont ja i ból”. 

Az idé zett szö veg rész ben nem ke rül he ti el fi gyel mün ket a nem zet po li ti-
kai agi tá ció, a konst ruk tív pro pa gan da szó hasz ná lat, ami egy ér tel mű en ar ra 
a „tár sa dal mi fel haj tó erő re”, po li ti kai irá nyult ság ra utal, amely ab ban a kor-
ban a szo ci og rá fi át oly si ke re sen „el len zé ki mű faj já” avat ta. Jó val si ke re seb-
ben, mint a szá zad elő szo ci o ló gi á ja, amely nek mű ve lői szin tén össze akar ták 
kap csol ni mun kás sá gu kat a köz vet len po li ti kai cél irá nyos ság gal, ha nem is 
nem zet po li ti kai szin ten. Molter ok fej té se a to váb bi ak ban nem hagy két sé get 
afe lől, hogy en nek a „mű vé szi és konst ruk tív pro pa gan dá nak” egé szen más a 
kö ze ge több sé gi hely zet ben, mint ki sebb sé gi ben. Kö vet ke zés kép pen a szo ci-
og rá fia cél irá nyos sá ga, tár sa dal mi és nem ze ti funk ci ó ja is. 

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 toronyból) 
meg Csák Gyulával (Mélytengeri áramlás). Együttes jelentkezésük azt a re-
ményt táplálta: új életre támadhat a két világháború közötti periódus ellen-
zéki műfaja a konszolidálódott Kádár-korszakban. Erről győzött meg 1970-től 
a Magyarország felfedezése újabb sorozata. Amiként Balázs Ferenc, Bözödi 
György és Tamási művei nélkül nem beszélhetünk a magyar szociográfia 
„nagy pillanatáról”, ugyanúgy nem vált volna eseménnyé a műfaj újjászüle-
tésének ténye, ha Sütő András – ugyancsak 1970-ben – 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 
példányszámokról nem állnak rendelkezésünkre pontos adatok.) 

Sütő András mára klasszikussá vált művének szemlélettágító hatása 
nélkül nem lehetett volna átlépni az „irodalminak” keresztelt álriportok ár-
nyékát.14 Az Ifjúmunkás 1968-as riportvitája,15 illetve az Igaz Szó 1974-es 
műfajelméleti (az írói-szociográfiai kísérleteket számba vevő) eszmecseréje16 
nélkülözhetetlen támpontokat kínál ehhez a számbavételhez.    

Horváth István (1909–1977), Sütő András (1927–2006) és Beke György 
(1927–2007) immár lezárult életpályájának összefüggésében egyre világosab-
ban látszik, hogy ők hárman teremtették újjá a műfaj két világháború közötti 
alakváltozatait. Sütő az írói szociográfiát, Horváth István a tudományos igé-
nyű írói falurajzot, Beke György pedig az újságírói munkából kinövő szoci-
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ográfiai riportot. Ha a művek keletkezésének idején még nem is volt felis-
merhető, ma már tudjuk, hogy mindhármuk életművének fókuszpontjában 
helyezkedik el ez a műfaj. Vagyis: törvényszerűen vezetett út a szociográfiá-
ig, onnan pedig a művészi szemléletváltásig, újabb műfajok meghódításáig. 
Mindhárman a negyvenes évek irodalomeszményei jegyében indultak, a dog-
matikus évek irodalompolitikai légkörében kényszerű kitérőket tettek, de az 
1968-as politikai nyitás időszakában tudatosan keresték a művészi megújulás 
módozatait. Monográfiák tudatosítják: a negyvenes évek derekán prózaíró-
ként indult Sütő András írásművészete válságkorszakában teremtette újjá az 
írói szociográfiát; az autodidaktaként induló Horváth István, miután ráébred 
arra, hogy eredeti költői hangja színét vesztette, tudományos tényfeltárásra 
épített írói falurajzának köszönhetően jut el a költészetét megújító művészi 
szemléletváltásig; Beke György nem elbeszéléseivel és regényeivel, hanem 
alapvető műfajának, a riport korszerű alakváltozatának a megteremtésével, 
Orbán Balázs nagyszabású vállalkozásához méltó barangoló könyveivel szer-
zett írói rangot magának.

Az oknyomozó riport a kilencvenes évek végén került be a Politikatudományi 
Karon működő újságíró-oktatás tanrendjébe. Attól kezdve az elméleti érdeklődés 
is megélénkült a szociográfia iránt; olyannyira, hogy mára a médiatudományi mes-
terképzés egyik alaptantárgyává lépett elő. Hogy e diszciplína hallgatói milyen 
útravalót „olvastak ki” például a két világháború közötti szociográfiai mű-
vekből? Azok közül is erdélyiekből? A rög alattból (Balázs Ferenc), a Székely 
bánjából (Bözödi György), a Szülőföldemből (Tamási Áron)?  Vizsgadolgoza-
taikból ilyen sorok idézhetők:

„Mindhárman a kiküzdött szellemi távlat ismeretében veszik számba 
az erdélyi állapotokat. Azt akarják felmutatni, ami létezésünknek kisebbségi 
sorban is értelmet adhat. Azokat a szálakat keresik, amelyek ezt a világot a 
történelmi jelenléttel, a nemzeti léttel, az emberiséggel összekötik. Céljuk: 
hiteles valóságképet nyújtani, és ennek alapján a jövőbe vezető utakat meg-
mutatni...” (Balázsi-Pál Előd)

„Egész addigi életükben valójában ennek a az egyetlen műnek a meg-
írására készülődtek. Alkati adottságaik is erre predesztinálta őket. Tamási 
például képes volt »idegenné bűvölni önmagát«, hogy a kisebbségi sorban 
otthontalanná válást hitelesebben érzékeltethesse, hogy a szülőföld megtartó 
erejét mások számára is felfedezhesse... Mindhárman hozzásegítették az er-
délyi magyarságot ahhoz, hogy – önismerete és helyzetismerete alapján – a 
maga sorsát értelmezhesse, ami a tudatos jövőépítés előfeltétele...” (Csurulya 
Szidónia)

„A globalizálódás nem mai keletű jelenség. A hagyományfolytonosság 
megtartó erőt jelenthet a mai értékrelativizáció idején is...” (Forrai Szerénke)

„Ha majd magam is a szociográfia művelésére vállalkozom, előbb kül-
földön tanulmányoznám a kisebbségi létviszonyokat, és az ott szerzett ta-
pasztalatok alapján építenék fel itthon jövőigényes életstratégiát...” (Kiskasza 
Kinga)

„Bözödi érdeme abban van, hogy erkölcsi ítéletét nemcsak a múltra visz-
szamenően érvényesítette, hanem a korabeli állapotokra is kiterjesztette. Ba-
lázs Ferenc a halál közelségében írta fő művét, így tollát semmiféle indulat 
nem vezette. Amiként Tamási, ő is az olvasóra bízza az ítéletet. Tamásitól 
tanultam meg szeretni az embereket...” (Kolozsvári Emese)

„Az írástudói felelősség és hivatás – minden ellenkező híreszteléssel 
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szemben – ma sem meghaladott eszmény. A bulvárlapok szemlélete nem le-
het számunkra irányadó, hiszen az újságírás ezekben épp azt veszíti el, ami 
a lényege. Tartósnak bizonyuló értékek felfedezésére és tudatosítására szeret-
nék vállalkozni – erre ösztönöznek engem az erdélyi szociográfiák...” (Nagy 
Ildikó)

„Hazatéréseinek élményszerű leírásával Tamási lényegében a kisebbsé-
gi létállapot otthontalanságának drámáját jeleníti meg. Korántsem meglepő, 
hogy nála a haza fogalma is értékvesztettségként tűnik fel. Az őszinteség az 
egyik legfontosabb feltétele a valóságfeltáró munkáknak...” (Nagy Vajda Zsu-
zsa)

„A kisebbségi társadalomépítés sem válaszható el az emberiséget fog-
lalkoztató globális gondok megoldásától. Balázs Ferenc arra figyelmeztet: ki-
sebbségi sorsunk sem kényszeríthet arra, hogy lemondjunk az élet teljességé-
nek igényéről. A két világháború idején és a kemény diktatúra korszakában 
is tétje volt az írásnak, az igazság kimondásának. Ehhez képest a kilencvenes 
évek a »következmények nélküli újságírás« lehangoló gyakorlatával szembe-
sít bennünket. Mielőbb ki kell jutnunk ebből a távlatnélküliségből. Talán épp 
a mi nemzedékünkre hárul az a feladat, hogy szavaink újból tett értékű gon-
dolatokat fakasszanak...” (Orbán Katalin)

„Az erdélyi magyar újságírás is kísértetiesen hasonult a nyugatihoz: nem 
a sajátos értékek feltárására, a létérdekeinkkel összefüggő felismerésekre esz-
méltet. A két világháború közötti szociográfia értékszempontjainak az érvé-
nyesítése a globalizáció korában jóval időszerűbb, mint valaha...” (Rácz Éva)                  

„A megkövesült viszonyrendszer helyébe a világhoz való viszonyulás 
új modelljét kell megteremtenünk ahhoz, hogy – önmagunk belső gyenge-
ségeit is legyőzve – a társadalmi és nemzeti felemelkedés korszerű útjaira 
léphessünk. A tények feltárása és sorjáztatása ehhez túl kevés: értelmezési 
lehetőségeket is fel kell villantanunk az embereknek. Benkő Levente munkái 
mutatják a szociográfiai megközelítés mai lehetőségeit...” (Sándor Boglárka)

„Képi sugalló erő és fogalmi biztonság nélkül manapság sem lehet vér-
beli szociográfiát írni. Gondoljunk csak arra, hogy a tényirodalom élő klasz-
szikusa, Ryszard Kapušciński mennyire kitágította a tény fogalmát: a valóság-
elemek szelekciója során a színeknek, a szagoknak, a természeti és társadalmi 
klíma hordozóinak is megkülönböztetett figyelmet szentel. Tehát a megszer-
zett tudás »helyszíni ellenőrzése« során átélt tapasztalatok árnyalatainak az 
ábrázolását is rendkívül fontosnak tartja...” (Simon Ágnes)

„A modernizálás igényei és a helyi elmaradottság drámáját élték át a 
két világháború közötti szociográfusok. Mutatis mutandis ezt a drámát éljük 
át ma is, érdemes tehát a változások nyomába szegődnünk...” (Somogyi Bo-
tond)

„Az amerikai munkaszellem által megkívánt ütemhez – amit a világ körüli 
útjáról hazatérő Balázs Ferenc »diktált«, önmaga számára is, Aranyosszéken – 
sem a magyar, sem a román lakosság nem tudott felzárkózni. Ezt tapasztalhat-
juk napjainkban is országszerte... A másik nagy tanulság, amit felfedeztem az 
erdélyi szociográfiákban: a szerzőknél nyoma sincs a nemzeti gyűlölködés-
nek, jóllehet lelki traumaként élték meg a Trianon utáni főhatalomváltozást 
Erdélyben. Nem magát a többségi román népet, hanem a királyi Románia 
hatalmi tényezőit tették felelőssé a kisebbségi lét emberhez méltatlan álla-
potaiért... Meggyőződésem, hogy hiteles románságkép nélkül ma sem lehet 
írni erdélyi magyar szociográfiát. A többségi nemzethez való viszonyulásunk 
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meghatározza helyzettudatunkat, erősíti önismeretünket, a kisebbségi hely-
zet meghaladására irányuló cselekedeteinket (ami csak a nemzeti szűklátó-
körűségen felülemelkedő románokkal együttműködve lehetséges). (Szilágyi 
Erzsébet)

„E műfaj tanulmányozása során jöttem rá arra: elég erőt érzek immár 
magamban ahhoz, hogy kritikai szemléletemet kitáguló világunk önveszélyes 
értékfogyatkozásainak feltárásában kamatoztassam.” (Valkai Krisztina)

Más jelek is mutatják, hogy növekvőben a műfaj szellemi rangja. Akár jel-
képértékűnek is tekinthető, hogy a Magyar Írószövetség Szociográfiai Szakosztálya 
első tanácskozását Kolozsvárt tartotta. Azóta Erdélyből is vannak kitüntetettjei a 
rangos Szabó Zoltán-díjnak.

Az örök barangoló Beke György élete végén is erélyesen cáfolta azt a hie-
delmet, miszerint a műfaj „válságban” lenne; hogy már nincs is szükség az írói 
szociográfiára. „Lépten-nyomon olyan események történnek városon és falun, az 
anyaországban és a Kárpát-medence egészében – érvelt a kolozsvári tanácskozáson 
2001. októberében –, amelyek a jobb emlékezetűekben felidézik a szociográfiai iro-
dalom (ha úgy tetszik, a népi irodalom) egykori ítéleteit, megállapításait és jóslatát. 
Érezzük ilyenkor, hogy az iránytű veszett el eszmék, célok, céltalanságok és az 
egyéni törtetések kavargásában. Nem pótolhatják az írói szót semmilyen közvéle-
mény-kutatások – amúgy is manipulált – összehasonlító grafikonjai […]. Mert az 
író minden műfajban (ha csakugyan író) a lelkekhez szól, elgondolkoztat, és enge-
di, hogy utána mi gondolkodjunk. Nem óriásplakát az írói mű az éppen ajánlott 
fogkrémről, hanem a megszenvedett emberi igazság felajánlása a köz  boldogulá-
sára.”

Az 1989 utáni erdélyi változások, illetve változatlanságok is jórészt rögzítetle-
nek. Mint például a diktatúra nyomása alól szabadult romániai magyar társadalom 
atomizálódása (a hagyományos közösségek, illetve a családok felbomlása); a kiván-
dorlási hullám felerősödése: városaink magyar népességének csökkenése, vidékek 
elnéptelenedése, falvaink elöregedése; reprivatizálás, intézményteremtés; a külföl-
di munkavállalások előnyei/hátrányai (székely mesteremberek Magyarországon, 
csángó-magyarok Spanyolországban); visszatelepedés, a kis- és közepes vállalko-
zások megerősödése; a társadalmi önszerveződés régi/új formáinak tapasztalatai. 

Az ezredforduló táján „felgyorsult idő” nem nagyon hagyott alkalmat a szű-
kebb és tágabb világunkban bekövetkezett jelenségek mélyszerkezetét is érzékel-
tető tényfeltárásra, az értelmezési lehetőségek felvillantására. A diktatúra alatt fel-
gyűlt indulatok – amelyek jobbára a napilapok hasábjain és újabban az internetes 
naplók műfajában törtek felszínre – elfedték a reális önismeret és a megbízható 
jövőkép kialakításának távlatát. Másrészt: a szociográfia művelése köztudomású-
an idő- és pénzigényes vállalkozás. Ezért örvendetes hát, hogy az Erdély Magyar 
Irodalmáért Alapítvány 2008 tavaszán szociográfiai riportpályázatot hirdetett, 
amelynek felhívása folyóiratunk ez évi első számában is megjelent. Ha nem is járt 
azzal az eredménnyel, amelyben reménykedtünk, legalább a feltárandó kérdéseket 
tudatosította.17 Meggyőződésem ugyanis, hogy előbb-utóbb valamennyiünknek 
szembesülnünk kell a szociografikus művekkel is felmutatható igazságokkal.

(A szerző a BBTE oktatója, egyetemi tanár, a média és kommunikáció 
szakos doktori hallgatók irányítója. Az írás alapgondolatai az Erdély 

Magyar Irodalmáért díjátadó ünnepségén hangzottak el Székelyudvarhelyen, 
2008. október 25-én.)

AULA
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szíjártó Imre

Mozgóképkultúra és
médiaismeret. A tantárgy
helyzete Magyarországon

Bevezetés

Magyarországon a filmmel, illetve a mozgóképpel foglalkozó tantárgy 
tulajdonképpen negyvenéves múltra tekint vissza a közoktatásban. A valaha 
filmesztétikának, majd filmoktatásnak nevezett terület az elmúlt négy évti-
zedben nagy tartalmi és szemléleti átalakuláson ment keresztül. A mozgó-
képkultúra és médiaismeret tantárgy tehát aligha jöhetett volna létre a kizáró-
lagosan esztétikai megközelítést alkalmazó elődök nélkül, ugyanakkor a mai 
kulturális környezet új szempontokat és tartalmakat követel.1

A Nemzeti alaptanterv 1995-ben elfogadott változatával nyílt meg a le-
hetőség arra, hogy a mozgóképkultúra és médiaismeret kötelező, saját óra-
számmal rendelkező, önálló tantárggyá váljon. A megfelelő rendelkezések a 
tárgyat beillesztették a vizsgarendszerbe is. A NAT néhány részlete módosult 
a dokumentum elfogadása és elterjesztése óta, de szellemisége és logikája 
tulajdonképpen változatlan.2 

A 2000-ben kiadott kerettanterv annyiban teremtett új helyzetet, hogy a 
tantárgyi óraszámok kiegyensúlyozásának viszonylagos szabadságát elvette 
az iskoláktól. Ettől az időponttól kezdve az iskoláknak és a tanároknak a ke-
rettantervben meghatározott óraszámokkal kell gazdálkodniuk. Egy 2004-ben 
született új rendelkezés értelmében többfajta kerettantervről beszélhetünk, 
amennyiben ilyen típusú dokumentumot nem csupán a minisztérium adhat 
ki, hanem egyéb szervezetek is (tankönyvkiadók, megyei pedagógiai intéze-
tek, regionális szövetségek, módszertani műhelyek, egyesületek stb.).3 

Fontos lépés volt, hogy a tantárgy felkerült arra a listára, amely a lehet-
séges vizsgatárgyakat tartalmazta. A közép- és emelt szintű érettségi vizsga 
ugyanis megteremti egy tantárgy kimenetét – ha a diákok érettségizhetnek 
egy bizonyos tantárgyból, akkor ezt a vizsgát a felsőoktatási intézmények 
megfelelő szakjain pontokkal ismertethetik el.4 Ennek nagy jelentősége van a 
középiskolás tanulók továbbtanulása szempontjából, és újabb ponton erősíti 
meg a tantárgynak az iskolarendszerbe való beágyazottságát.

A mozgóképkultúra és médiaismeret oktatáspolitikai szabályozás kiala-
kulása után olyan feladatok álltak előttünk, amelyekre régen vártunk: élő, 
az ország teljes területére kiterjedő, a központi előírások és az iskolák helyi 
adottságaira is figyelemmel levő tantárgyat kellett létrehozni, amelyhez tehát 
tulajdonképpen minden rendelkezés és háttéranyag megszületett. A tantár-
gyi fejlesztések hátterében álló elképzelést a következőképpen lehetne össze-
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foglalni: a szabályozás elég erős legyen ahhoz, hogy a követelményrendszer 
standardizációja elindulhasson, ugyanakkor a tanárok a tantárgyi helyi tan-
tervek kialakításakor érvényesíthessék az iskolák és a tanulócsoportok sajá-
tosságait.  

Az építkezéshez azonban ugyanakkor nem állt készen minden: a tan-
tárgy úgy került bevezetésre, hogy a bevezetés munkálataival párhuzamosan 
kellett megszervezni a tanárképzést, megkezdeni a helyi tantervek fejleszté-
sét, és a tanácsadói hálózatot alkalmassá tenni az új feladatokra. 

Az elmúlt években megteremtődött az a társadalmi akarat, amelyre tá-
maszkodhatunk. Komolyan többé senki nem kérdőjelezi meg azt, hogy a tan-
tárgyra szükség van az iskolákban. A fejlesztésben ugyanakkor voltak megtor-
panások és vereségek is – a rendszerszerű mozgóképkultúra és médiaismeret 
tantárgy kihullását a szakképzésből ilyen térvesztésként kell értelmeznünk. 

Rendezvényeinken, a lebonyolított projektek munkálatai során illetve a 
pedagógiai intézetekben tevékenykedő szaktanácsadók munkájának eredmé-
nyeként kialakult a gyakorló tanárok közötti információs hálózat. A pedagó-
gusok között különböző csatornákon folyik a tapasztalatcsere. Az így kiala-
kult tantestületek feletti munkaközösségekre egyrészt a tantárgy jellegéből 
adódóan van szükség, másrészt az iskolák többségében csak egy mozgókép-
tanár tevékenykedik, így a szakmai-módszertani tapasztalatcsere az iskolák 
között, tehát nem feltétlenül és kizárólag azokon belül folyik.   

Kialakult az a nyomásgyakorló csoport (lobbista kör, a tárgy körüli fej-
lesztésben részt vevő szakemberek köre), amely az innovációk forrásaként 
lépett fel. A csoport összetétele: tanárok, oktatásügyi szakemberek, filmes 
alkotók, kommunikációs szakemberek, kutatók, egyetemi oktatók, televízi-
ós és nyomtatott sajtónál dolgozó újságírók, számítástechnikai szakértők, ci-
vilszervezetek képviselői. A csoport munkájának eredményei a következők: 
közreműködés a fent említett oktatáspolitikai dokumentumok elkészítésé-
ben, tankönyvek, szöveggyűjtemények, módszertani kiadványok, tantervek, 
szemléltetőanyagok, vizsgateszt-minták, óravázlatok, szakanyagok, folyóirat-
közlemények, szakkönyvek. Jelen áttekintésben ezeket a tevékenységeket 
vesszük majd sorra. Az alábbiakban azokról a fejlesztőmunkákról lesz tehát 
szó, amelyekben a tantárgy körül dolgozó szakemberek szerepet vállaltak.      

Fejlesztőmunka a mozgóképkultúra és  
  médiaismeret területén

A) Oktatáspolitikai dokumentumok
A Nemzeti Alaptanterv, a kerettanterv(ek) és a vizsgarendszer helyéről 

valamint szerepéről beszéltünk a fentiekben. Ezek részletes ismertetésétől és 
értelmezésétől ezen a helyen eltekintünk. Szólnunk kell azonban az Oktatási 
Minisztérium mellett működő Média Szakértői Bizottság tevékenységéről. A 
bizottság a Nemzeti Médianevelési Programhoz készített szakanyagokat a kö-
vetkező címek alatt: A médiabefogadás szociális és szocializációs kontextusa, 
A médiatartalom hatása, A médiaoktatás, A médiatartalom, a befogadás és a 
médiaoktatás jogi környezete.5  

B) Kiadványok hagyományos formában
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A magyar oktatási rendszer és gyakorlat központi elemét a tankönyv ké-
pezi. Az elmúlt években a mozgókép- és médiaoktatás területén is fokozatosan 
kialakult a tankönyvpiac.6 A tanárok számára készült egy szöveggyűjtemény, 
amely a szakirodalom legfontosabb háttéranyagait 
tartalmazza.7 Az órai munkát, a tanulók órán kívü-
li tevékenységét valamint a vizsgára való készülést 
segíti egy feladatgyűjtemény.8 A kislexikon ugyan-
csak háttérismeretekkel szolgál.9 Az előbbiekben 
említett tanulmányköteten kívül újabb kiadvány 
a Szemezgető.10 E sorok szerzője jelentette meg a 
tantárgy tanításának szakdidaktikai kérdéseit ösz-
szefoglaló tantárgyi módszertani kötetet.11 

A mozgókép- és médiatanárok ezen kívül olyan szakkönyvekből tájéko-
zódhatnak, amelyek ugyan nem iskolai célokra készültek, de az órákra való 
készülésben használhatók (néhány kiadó azok közül, amelyek a szakkönyv-
kiadásban szerepet vállaltak: Osiris, Új Mandátum, Palatinus). 

C) Kiadványok elektronikus formában
A Sulinet mozgóképkultúra és médiaismeret rovatán kívül nagy fej-

lesztésnek számít a Sulinet Digitális Tudásbázis. Az SDT mozgóképkultúra 
és médiaismeret anyaga tulajdonképpen egy kilencvenhárom leckéből álló, 
nagy terjedelmű elektronikus tankönyv. 

A fenti anyagot elsősorban diákok használhatják. Készültek továbbá 
olyan kiadványok is, amelyek a tanárok munkáját segítik. Ezek közül a leg-
fontosabb az érettségire felkészítő programcsomag.12 Két videokazetta-sorozat 
ugyancsak az órai munka eredményességének fejlesztését szolgálja. A mód-
szertani órák felvételein mozgókép- és médiaórákat örökítettek meg, Herskó 
János mesterkurzusán pedig a filmrendező középiskolás tanulóknak tartott 
foglalkozásait láthatjuk.13

D) Rendezvények
A rendezvények között kisebb-nagyobb konferenciákat és szakmai ta-

nácskozásokat tartunk számon. Konferenciákat tartottunk az elmúlt évek 
során sorrendben Budapesten, Szombathelyen, Szolnokon és Debrecenben. 
2003-ban 13 helyszínen ismertettük a tantárgy helyzetét és az időszerű tenni-
valókat. A Mozgókép- és médiatanárok Országos Konferenciáját Piliscsabán 
rendeztük meg. Mozgókép- és médiatanárok tudományos konferenciájára 
2007. április 26-a és 28-a között kerül sor Gödöllőn. 

E) Tanártovábbképzések
A tanártovábbképző tanfolyamokkal kapcsolatban kétfajta tevékenysé-

get végeztünk: egyrészt szerepet vállaltunk a kurzusok előkészítésében és 
lebonyolításában, másrészt közvetítettünk a tanfolyamokat szervező intéz-
mények és a felkérhető előadók között.

 Az utóbbi időszak leginkább elterjedt képzési formája a 120 órás tan-
folyam a Magyar Mozgókép- és Médiaoktatási Egyesület szervezésében. Ilyen 
tanfolyam zajlott egyebek mellett a következő helyszíneken: Baja, Budapest, 
Debrecen, Kaposvár, Miskolc, Nyíregyháza, Pécs, Salgótarján, Szeged, Szé-
kesfehérvár, Szolnok, Szombathely. Számításaink szerint mintegy 18 város-
ban körülbelül 850 tanár vett részt a tanfolyamokon. A tanárok a megfelelő 
óraszámok elvégzése után pedagógus-szakvizsgát tehetnek. 

Az utóbbi időszak legin-
kább elterjedt képzési for-
mája a 120 órás tanfolyam 
a Magyar Mozgókép- és 
Médiaoktatási Egyesület 
szervezésében. 

MARGÓ
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F) A tantárgy körüli fejlesztőmunkát célzó projektek 
2000-ben került sor az úgynevezett „1+1” programra, amelynek kere-

tén belül a gyakorló tanárok egymás óráit látogathatták. A program szinte az 
egész országra kiterjedt. Piliscsabán zajlott az óravázlat-író kurzus. Az úgyne-
vezett kreatív médiapedagógiai kurzuson a résztvevők gyakorlati ismereteket 
szerezhettek.

G) Szakértői munka a mozgóképkultúra és médiaismeret érettségi lebo-
nyolításában

2008 tavaszán mintegy ezeregyszáz diák tett közép- vagy emelt szintű 
érettségit. A vizsga tételei valamint a javítókulcsok és útmutatók kidolgozását 
a kollégáink részvételével alakult csoport végzi.   

H) Az OKTV megszervezése 
A fejlesztőmunka nagy eredménye volt, hogy a mozgóképkultúra és 

médiaismeret helyet kapott az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 
tantárgyai között. A verseny feladatai nagyban emlékeztetnek a közép- és 
emeltszintű érettségi feladataira. A tapasztalatok szerint a pályamunkák szá-
ma évről évre nő, színvonaluk pedig folyamatosan emelkedik.14 A verseny 
szervezésében és lebonyolításában a Magyar Mozgókép- és Médiaoktatási 
Egyesületen kívül a Vizuális Világ Alapítvány munkatársai vesznek részt.   

I) Diákprogramok
A nemzetközi gyakorlatban is hangsúlyosan szerepelnek azok a szabad-

idős projektek, amelyek a tanulókat szólítják meg. A hasonló programokat a 
legtöbb esetben olyan szervezetek kezdeményezik és bonyolítják le, amelyek 
valamilyen formában ugyanakkor kötődnek az iskolai munkához (tagjaik gya-
korló pedagógusok, a programoknak iskolák adnak helyet stb.). 

J) Társadalmi és szakmai kapcsolatok
A mozgókép- és médiaoktatás szakmai és szervezeti gerincét azok a fő-

városi kerületi és megyei pedagógiai intézetek adják, amelyek legtöbbje alkal-
maz tantárgyi szaktanácsadót. A szaktanácsadói hálózat tagjai olyan ismert 
és nagy tudású tanárok, akik képesek a kezdő kollégáknak tanácsot adni a 
napi munkában. A szaktanácsadók szervezik a helyi tanulmányi versenye-
ket, a helyi továbbképzési napokat, továbbá fenntartják azt az információs 
rendszert, amelynek segítségét a tanárok igénybe vehetik. Néhány tantárgyi 
projekt munkálatai során az Országos Közoktatási Intézet kutatási bázisát 
használtuk. 

Kollégáink és a tantárgyi fejlesztésben részt vevő szervezeteink a Magyar 
Mozgókép 

Közalapítvány segítségével valósították meg elképzeléseiket. 
Szoros kapcsolatokat tartunk a Magyar Filmklubok és Filmbarátok Szö-

vetségével – a Szövetség egyrészt támogatást nyújt az iskolai és települési 
filmkluboknak, amelyekre a diákok járnak, másrészt a tanárok használják a 
szervezet kazettatárát, harmadrészt a tanárok között többen járnak el a Szö-
vetség éves továbbképzéseire és rendezvényeire. 

K) Nemzetközi kapcsolatok 
Egyre fontosabbak számunkra a nemzetközi kapcsolatok. Ezekre egye-

bek mellett azért van nagy szükség, mert egyrészt folyamatosan figyelnünk 
kell a médiaoktatás eredményeit a nagyvilágban, másrészt pedig saját mun-
kánkról visszajelzést várunk a nemzetközi közegből. Figyelmünknek két fő 
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iránya alakult ki. Folyamatosan tanulmányozzuk a médiaoktatás angolszász 
országokban kialakult modelljeit. A másik terület a kelet-közép-európai or-
szágok tapasztalata. Az ezekben az országokban induló rokon kezdeménye-
zések azért lehetnek tanulságosak, mert a régió társadalmai hasonló utakat 
jártak be a rendszerváltozás után. Az első irányban folytatott tapasztalatcse-
re egy nemzetközi kutatás, amelynek összehasonlító pedagógiai eredményei 
voltak.15 A southamptoni mellett a linzi egyetemmel tartunk folyamatos kap-
csolatot. 

L) Részvétel akkreditációs eljárásokban
Egy megújított és egy új tanárképzési kurzusról számolhatunk be. 
a) A korábbi programok megújításával folytatjuk a mozgókép- és mé-

diakultúra szakirányú továbbképzési szakot. (Ennek az előzménye az az 530 
órás szakirányú továbbképzési szak, amelyet négy intézményben kb. 350 fő 
végzett el.) Az újabb szabályozás alapján a továbbiakban a szakirányú to-
vábbképzési szakot azok a felsőoktatási intézmények hirdethetik, amelyek 
rendelkeznek a mesterszakok akkreditációjával.

b) A Bolognai Folyamat képzési kínálatába a mozgóképkultúra és média-
ismeret tanári MA szakkal sikerült bekapcsolódnunk. A sikeres engedélyez-
tetés után 2008 őszén négy intézményben indulhat ilyen szak: ELTE, EKF, 
PTE, SZE.   

Valamennyi képzésre igaz, hogy erősítenünk kell a szaktárgyi módszer-
tan szerepét, valamint a gyakorló tanároknál folytatott terepgyakorlat, illetve 
hospitálás óraszám-arányát.

M) Tudományos kutatómunka
A felsőoktatási intézményekben folytatott munka eredményeként szü-

lettek a tantárgyi fejlesztésben felhasználható PhD-dolgozatok. A szakmai 
munka eredményeként könyvelhetjük el továbbá azokat a cikkeket, amelyek 
filmes, médiaelméleti és pedagógiai lapokban jelentek meg (Médiakutató, 
Filmvilág, Filmkultúra, Educatio, Magyartanítás, Módszertani Közlemények, 
Iskolakultúra, Movieast stb.).  

Összefoglalás

A mozgókép- és médiaoktatás Magyarországon kialakult rendszerének 
meghatározó elemei a következők: megteremtődött a törvényi háttér, kiala-
kult a tantervi szabályozás, formálódóban van a helyi tantervek piaca, rendel-
kezésre állnak a vizsgarendszer működéséhez szükséges szabályozók, tanúi 
vagyunk a taneszközpiac kialakulása bizonyos jeleinek, nincsenek szakmai 
és pedagógiai szélsőségek a tantárgy tartalmainak és módszertanának értel-
mezésében, az osztálytermi gyakorlatban a tanárok évtizedes módszertani 
tapasztalatokra támaszkodhatnak, jelen van a pedagógiai innováció eszköztá-
rának legtöbb összetevője, végül pedig egyre élénkebb a társadalmi környezet 
részvétele  a tantárgyról folyó gondolkodásban. Megvan tehát annak a lehe-
tősége, hogy a magyar modell nemzetközi összehasonlításban is megállja a 
helyét. 
  (A szerző az ELTE Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetének oktatója)

MARGÓ
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kassay réka

Mozgóképes tartalom az 
interneten – amikor a  
felhasználó a rendező

A virtuális tér sajátos nyelvezete

Amióta internet létezik, a tartalomfejlesztők azóta kísérleteznek a 
sajátos közlési formák kialakításával, a szöveges, képi és audiovizuális 
elemeket is megjelenítő hibrid médium lehetőségeinek maximális kihaszná-
lásával. Felhasználói szempontból, ami a virtuális térben való tájékozódást 
illeti, a különböző kezelőfelületek egyre kevesebb elvonatkoztatást igényel-
nek és egyre inkább törekednek egy valós tér illúzióját kelteni.

Míg az írás kialakulásával, majd a nyomtatás elterjedésével az in-
formációszerzés a közvetlen tapasztalat szintjéről az olvasás linearitása 
irányába fejlődött,1 az internet berobbanásával a tájékozódást újra a többfelé 
irányuló figyelem és a közvetlenebb tapasztalás jellemzi, mivel ezen a felül-
eten a szimbolikus jelek aránya lecsökkent az ikonikusak javára, legalábbis 
a nyomtatott médiumhoz képest.2 Pédául a Firefox legújabb böngészőjének 
tervezete, az Aurora kódnevű projek forradalminak számít ilyen szempont-
ból, ugyanis ebben az adatok, alkalmazások megjelenítése nem az eddigi, 
ablakos-menüs formában történik, hanem sokkal nagyobb hangsúlyt kap 
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a grafikus megjelenítés. A Mozilla Labs által közzétett elképzelésben már 
nem asztalként látjuk a képernyőt, hanem egy háromdimenziós szobaként, 
térként, ahol a navigáció nem a hagyományos lineáris, lépcsőzetes módszer-
rel valósul meg, hanem a valósághoz hasonlóan, térben mozogva.3

A felhasználó aktív szerepe és ennek hatása a közlési 
formákra

Az internetes vásárlásban megfigyelhető az a tendencia, hogy a felhasz-ásárlásban megfigyelhető az a tendencia, hogy a felhasz-
nálót nem terhelni kell, hanem szórakoztatni. Az óriási médiazajban ugyanis 
nem biztos, hogy magától befekteti a keresésbe az árkatalógus böngészéséhez 
szükséges energiát. Ezért nem elég felkelteni a figyelmét (amihez egy hatásos 
kép is elegendő), hanem azt fenn is kell tartani (ehhez már hatásos mozgókép 
szükséges), sőt, a vásárlásra való csábítás legbiztosabb módja, mely egyedül 
az internetes felületen megvalósítható, ha a potenciális kliens maga is részt 
vesz az alkotási, tervezési folyamatban. Az on-line áruházak mozgóképes, 
interaktív mellékleteit böngészve a vásárló úgy érezheti, mintha maga is a 
virtuális világ része lenne, mintha ő lapozná a katalógus oldalait, saját kezű-
leg emelné be a kosárba a megvásárolandó terméket, vagy berendezhetné a 
fürdőszobáját az üzletben levő bútorokkal.

Mindezen jelenségek következtében a mozgóképes tartalmaknak egy új 
formája jön létre, melynek megalkotásában a felhasználó aktív szerepet ját-
szik. Egyrészt elmondható, hogy az image-építő weboldalak – melyek gyak-
ran információs honlapok mellékleteiként szerepelnek – egyre több filmes 
elemet emelnek be a bemutatóba, úgy, mint színészek alkalmazása, illetve 
egy adott helyszínen zajló jelenet, másrészt viszont ezeket a tényezőket nem 
egy alkotói szándék állítja össze egységes egésszé, hanem a nézőnek is be-
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leszólása van abba, hogyan alkalmazza a felvételeket. A fenti szempontok 
alapján az Ikea lakberendezési vállalat két interaktív mellékletét vetettem alá 
összehasonlító elemzésnek.

„Álomkonyhák mindenkinek”

Az egyik oldal hat konyhabútort mutat be.4 Már az első kép filmsze-
rű, azt sugallja a nézőnek, hogy dőljön hátra és készüljön fel, mert itt most 
show kezdődik. Szintén filmes főcímhez hasonlóan középen felirat jelenik 
meg: „turn up the volume” (húzt fel a hangerőt), 
ezt halk zene kíséri. Ezután vonalak jelennek meg 
a képernyőn, melyek elkezdenek kereszteződni, 
majd lassan kirajzolják egy konyha perspektívá-
ját. A hasonló intróknak praktikus oka van, várni 
kell, amíg az oldal betöltődik és ezt az üresjáratot 
használják ki a tervezők a dramaturgiai feszültség 
fokozására, melynek eszközei a hangeffektusok és 
a folyamatos mozgóképes történés a képernyőn. 
Erre mindenképpen szükségük van, mert a moz-
góképet tartalmazó oldalak hosszú másodperce-
kig töltődnek, a néző várakozási ideje pedig jóval 
10 másodperc alá csökkent.5 A bevezető végén 
megjelenik a konyha képe a zenei csúcsponttal 
egyidőben, középen pedig nagy betűkkel a főcím: 
„dream kitchens for everyone” (álomkonyhák min-
denkinek). Itt vége szakad a netező passzív, szemlélői állapotnak, ettől fogva 
az övé a főszerep: bár a folyamatosság nem szakad meg, kis nyilak jelzik 
a lehetséges irányokat, azonban a továbbiakban úgy mozog a kép, ahogy a 
felhasználó egere diktálja. A konyháról egy háromdimenziós állókép látható, 
melyet az egérrel irányítva körbe lehet forgatni, megszemlélni jobbról-balról, 
az egér mozgatásának megfelelő sebességgel. Egy bizonyos szög elérésénél 
azonban képváltás történik és a felhasználó egy másik helyiségben találja 
magát, egy más stílusban berendezett konyhában, más szereplőkkel, más ze-
nével kísérve. Hat különböző konyha tekinthető meg ilyen módon, majd újra 
az első következik. A megtekintés irányát, ritmusát azonban a netező hatá-
rozza meg. Szokatlan és érdekes az ötletben, hogy a pillanatképet, melyet két 
dimenzióban szoktunk meg, itt térben láthatjuk, körbejárhatjuk, ezalatt idő 
telik el, a kép mégis áll. A vidéki stílusú konyhában ugráló tyúkok maradtak 
mozdulatlanul a levegőben, a szenvedélyes tangó aláfestésére egy férfi és egy 
nő, illetve az elhajított öltönykabát merevedett meg, az opera-ária pedig egy 
szintén nagyon valószínűtlen pozícióban megállított képet kísér, melyen a 
szereplő éppen a bevásárló zacskó kiborult tartalma után kap.

A saját gardróbod – idegenekkel

A második honlap gardróbokat mutat be még több filmes elemmel, illet-
ve még több döntési lehetőséget adva a felhasználónak6. Hasonlóan filmsze-
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rűen kezdődik, egyenként rajzolódnak ki a főcím 
betűi zenei kíséretre. Ugyanakkor az előzőtől elté-
rően, ez függőleges struktúrára épít. Míg a konyhák 
egymás mellett kör alakban elhelyezkedő helyisé-
gek hatását keltették, itt öt emelet van, a különböző 
stílusú gardróbok egymás fölött helyezkednek el. 
Annyi a különbség, hogy a gardrób-bemutatóban 
nem kell egy adott sorrendet követnünk a megte-
kintés során, hanem, akár egy lifttel, arra az eme-
letre utazunk, amelyet éppen meg akarunk nézni. 
A különböző szinteken mozgóképeket láthatunk 
a berendezésről és a szereplőkről, melyek kisebb 
mozgásokból ismétlődő ciklusokból állnak. Az 
egész berendezést mutató totálképen kívül részle-

teket tartalmazó mozgóképek is vannak, ezeket kis ikonok jelzik a kép alatt 
és a felhasználó válogathat közülük kedve szerint. Ha például a parókára 
kattintunk, akkor bejön egy nő a szobába, és premier plánban láthatjuk a 
parókatartó helyiséget, illetve a szereplőt, ahogy válogat, mintegy bemutatva 
a gardrób egyes funkcióit. Hasonló módon minden egyes részlet filmszerűen 
ki van dolgozva, ugyanakkor mindenik egy emberi cselekvéshez kötődik. Ez 
egyrészt jelzi, hogy a bútorok között élet van, másrészt a figyelem fenntar-
tására szolgál, mint általában az emberi jelenlét a mozgóképen. Az, hogy a 
felhasználó döntheti el, milyen sorrendben következzenek a képek egymás 
után, azaz tulajdonképpen ő valósítja meg az így létrejött mozgókép montá-
zsát a rendelkezésre álló totál és közelképek segítségével, szintén a személyre 
szabottság érzetét kelti: mindenki arra és úgy használja ezeket a bútorokat, 
hogy céljainak legjobban megfeleljen. 

Ez a megoldás azonban valamilyen hiányérzetet hagy maga után, való-
színűleg éppen a színészi alakítás miatt. Ugyanis a tévéhez, filmhez szokott 
néző, ha egy színészt lát, aki egy bizonyos helyzetben egy bizonyos karaktert 
próbál megformálni, akkor értelmezni kezdi a helyzetet és várja annak végki-
fejletét. A tévés reklámokkal ellentétben azonban itt nem történik semmilyen 
különösebb következtetés, csak egy helyzet van, a színész pedig irányított 
bábuként végzi ugyanazokat az apró cselekvéseket, mozdulatokat. Az inter-
netes navigáció egyik jellemzője itt is érvényes: a kezdet fontos, a vég nem, 
mert előbb-utóbb a netező úgyis más utakra tér. Sok minden csak elkezdődik, 
de nem ér véget, hanem addig ismétlődik, ameddig a felhasználó úgy nem 
dönt, hogy véget vet neki. Mindez azért lehet zavaró, mert a gesztusokból a 
néző történetre, mögöttes tartalomra következtet, és ami első látásra érdekes 
lehet, az többszöri megnézés után már unalmassá válik. A bemutató elsőd-
leges célja az lenne, hogy funkcionális legyen, és ha valaki többször is meg 
akar szemlélni egy részletet, akkor már idegesítővé válhat, hogy előtte mindig 
végig kell néznie, hogyan táncol be egy nő a szoba közepére, vagy milyen kín-
lódó arcot vág a férfi, aki nem tud választani a zoknijai, nyakkendői közül. 

A bemutató elsődleges 
célja az lenne, hogy 
funkcionális legyen, és ha 
valaki többször is meg akar 
szemlélni egy részletet, ak-
kor már idegesítővé válhat, 
hogy előtte mindig végig 
kell néznie, hogyan táncol 
be egy nő a szoba köze-
pére, vagy milyen kínlódó 
arcot vág a férfi, aki nem 
tud választani a zoknijai, 
nyakkendői közül.
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A színészek/modellek szerepeltetésének következményei

A természetességre való törekvésnek itt egy kissé izzadtságszaga van, a 
filmszerű hatás a visszájára fordul, és azt az érzést kelti, mint a film feltalálá-
sának idejében készített felvételek, melyeken nem az volt a szenzáció, hogy 
mi van a képen, hanem maga a médium újszerűsége. Mindemellett az emberi 
mozgás, cselekvés reflexszerűen magára vonja a néző figyelmét, még akkor 
is, ha kevésbé meggyőző az alakítás, így a bútorok bemutatása sem feltétlenül 
vezet a kívánt eredményhez. Ehhez képest a konyhákat bemutató melléklet-
ben nem ugyanolyan elvárásokat támasztunk az állóképpel szemben. A mo-
dellek nem kezdenek el szerepelni, és a gesztusokat megörökítő pillanat vará-
zsa megmarad, sőt erre csak ráerősít az a többlet, amit a harmadik dimenzió 
jelent: valóban érdekességként hat a látvány, hogy ez nem egy egyszerű fotó, 
hanem egy olyan tér, melyben szabadon mozoghatunk a megállított időben, 
ugyanakkor mindent olyan szögből és olyan hosszan szemlélhetünk, ahogy 
szükségünk van rá.

Végső következtetések

Véleményem szerint a két interaktív katalógus esetében a filmes plá-
nok váltogatásánál meggyőzőbb vállalkozás volt a három dimenziós állókép. 
Ebben a szereplők stílusosan bele vannak helyezve a környezetükbe, részei 
annak, de nem vonják végig magukra a figyelmet. Ugyanakkor a hat konyha 
valóban hat életérzést jelenít meg, és úgy érzem, a hasonló céllal készülő 
interaktív felületeken nagyjából ez kellene legyen az egyensúly az újszerű, 
ötletes, kreatív tartalom, a funkcionalitás és a személyre szabottság között. 
A gardróbok bemutatója talán azért is tűnik egy kicsit erőltetettnek, mert 
nagyobb a hangsúly a bemutatás módján, mint azon, ami tulajdonképpen a 
lényeg.

(A szerző a BBTE magiszteri hallgatója)
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agyagásI Levente

Sokan SZERették.
Követendő példa?

„A Radio Free Europe-ban benne van a háború, a bukás, a legocsmá-
nyabb diktatúra, a legrajongóbb forradalom (amely változatlanul hat még, 

sőt, csak most kezd hatni igazán); benne van a nemes és nemtelen emigráció, 
benne a hatalmak gyalázata [...], szóvalbenne a magyar század és az egész 

XX. század általában.”1

Ma már a különböző rádió és tvadók hírszerkesztői készen kapják a 
híreket a különböző hírügynökségektől, internetes oldalakról. Legrosszabb 
esetben az információ román nyelven jelenik meg, azt le kell fordítani, ami 
nem kevés esetben azt eredményezi, hogy a magyar nyelvű hírben bizony 
szarvashibák vannak. Az meg már egyáltalán nem divat, hogy legalább 
két hiteles forrásból tájékozódjanak, és csak abban az esetben közöljék az 
infót, ha legalább két forrás megerősíti azt. 

Bizony el kellene ma gondolkodniuk a médiaintézmények vezetőinek 
azon, hogyan lehetne hitelesebbé tenni intézményüket. Mert a rádióhallgató, 
tévénéző, újságolvasó alapjában véve nem sokat változott a rendszerváltozás 
óta. Nyugdíjas nénik és bácsik, munkásemberek – de nemcsak – szájából ma 
is azt hallani: bemondta a rádió, mutatta a tv, írta az újság... Ezért is óriási ma 
is az újságíró, rádió- és tv-szerkesztő felelőssége. 

Igaz ugyan, hogy fél évszázaddal ezelőtt könnyebb dolguk volt a médi-
ában dolgozóknak, az élet ugyanis az utóbbi időben rohamosan felgyorsult, 
mégis azt gondolom, azzal, hogy ma már több hírforrás áll rendelkezésre, 
csakugyan könnyebb dolga van a riportereknek, szerkesztőknek. Bizonyára so-
kan nem értenek egyet ezzel az állítással, de terepen sokat dolgozó rádiószer-
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kesztőként gyakran megesik velem, hogy székelyföldi ismerőseim – egyszerű 
emberek, de polgármesterek, tanácsosok, intézmények igazgatói is – felhív-
nak és közlik velem, hogy bizony a Rádióban közölt információ nem pontos. 
Ugyan igaz, legalábbis részleteiben, de nem pontos... 

Álljon itt a következőkben egy olyan intézmény rövid története, amelyre 
különösképpen az idősebb generáció jól emlékszik. Akár vitaindító is lehet 
az írás: lehet-e ma az információszerzést, annak feldolgozását és közlését úgy 
kezelni, mint ahogyan tették azt csaknem fél évszázadon át az amerikai pro-
paganda egyik hírközlő eszközénél, a Szabad Európa Rádiónál (SZER)? 

Az intézményre vonatkozó információk hiteles forrásokból származnak: 
Borbándi Gyula egykori szerkesztő több mint félezer oldalban írja le a rádió 
történetét, én magam pedig csaknem egy évtizede ismerem Skultéty Csabát, 
aki a kezdetekben hírszerkesztőként, majd külpolitikai kommentátorként 
dolgozott Münchenben. Személyes beszélgetéseink során a ma Budapesten 
élő, független közíróként tevékenykedő egykori munkatárs olyan élményeket, 
tapasztalatokat osztott meg velem, amely meggyőzött, az internet világában 
gyorsabb az információáradat, ám a hitelességgel, pontossággal bizony időn-
ként gondok vannak. 

„Ablak volt a világra”

Évtizedeken át több millió elkeseredett, megnyomorított, vagyonától 
megfosztott ember hallgatta a SZER-t, anélkül, hogy valamit is tudott volna 
annak hátteréről, működésének körülményeiről, az információszerzés nehéz-
ségeiről. A vasfüggöny keleti felére szorult hallgató csak azt tudta, hogy a 
SZER mást mond, mint ami megengedett, és vállalva az esetleges következ-
ményeket, elsötétített ablak mögé bújva hallgatta a „Szabad Európát”. Azt 
viszont kevesen tudták, hogy az Egyesült Államok intézménye volt, amely 
a világ politikai megosztottsága és a hidegháború feltételei között működött. 
Alapítóinak szándéka szerint a hiányzó tájékoztatási források pótlására, az 
önkényuralommal szembeni közvélemény erősítésére, valamint a szabadság 
visszatérésébe vetett hit és remény ébrentartására vállalkozott. 

Magántársasági jellege ellenére amerikai közpénzekből tartották fenn. 
Központja Münchenben volt, adótornyait Németországban és Portugáliába 
szerelték fel. A magyar nyelvű műsorokat magyar emigránsok írták és szer-
kesztették Magyarországon és a határon túl élő magyarok számára. Márai 
Sándor szerint „ablak volt a világra”, amelyen át a hallgatóság a szabadság és 
jólét társadalmába pillantott. 

Az amerikai patrónus vezetése nem mindig volt érezhető az intézmény 
életében. A dokumentumok és az egykori szerkesztők vallomásai azt bizo-
nyítják, hogy olyan szorongatott helyzetben, mint amilyent az 1956-os ma-
gyarországi események teremtettek, az amerikai vezetés nem állt a helyzet 
magaslatán, a szerkesztőségek vezetőire bízva fontos döntések meghozatalát. 
A forradalom hevében viszont nem volt lehetőség több forrásból informálód-
ni, a Magyar Rádió volt számukra az egyetlen gyors hírforrás, ezért az esemé-
nyek után azzal vádolták a SZER-t, hogy félretájékoztatta a forradalmárokat. 
Ami a hallgató szempontjából sajnos igaz is volt. 
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Hitelesség

Több évtizedes fennállása során a Szabad Eu-
rópa Rádió mégis az egyik leghitelesebb hírforrás-
nak számított a keleti blokkban. És mindenki szá-
mára hozzáférhető volt, a nyugati, szintén hiteles, 
hírügynökségektől és sajtótermékektől eltérően. 

A magyar szerkesztőség, a Szabad Magyaror-
szág Hangja 1956. október 6-án kezdte el a műsor-
szórást. Az intézmény keretében működő külön-
böző nemzetiségi osztályokat desk-nek nevezték, 
így a magyar osztály a Hungarian Desk elnevezést 
kapta, élén a desk chief-nek nevezett osztályfőnök-
kel. Az osztály több részlegből állt: a hírosztály 
(News) készítette a híreket, a műsorszerkesztő-
ség a politikai, kulturális, vallási és szórakoztató műsorokat, a kutatóosztály 
(Research) gyűjtötte és tárolta a sajtó- és háttéranyagokat, valamint a külön-
böző információkat. A rádiólehallgató osztályon (Monitoring) szalagra rögzí-
tették, leírták és sokszorosították a Magyar Rádió híreit és prózai műsorait. A 
műsorok felvételéről a gyártási osztály gondoskodott, a fordító részleg felada-
ta volt a politikai műsorok – főleg kommentárok – angolra való fordítása. Az 
adminisztráció a munkatársak személyi ügyeivel foglalkozott. 

A magyar osztály minden óra elején tízperces hírszolgálattal jelentkezett 
(a rádiósok tudják, mit jelent ma egy-egy tízperces hírműsor összeállítása. 
Tudomásom szerint viszont most már nem működik olyan magyar nyelvű 
rádióadó, amely óránként 10 perces híradóval jelentkezne). A hírek abból az 
anyagból készültek, amelyet a központi hírszolgálattól, a Central News-tól 
kapott az osztály. A hírszolgálat előfizetett a nagy nyugati hírügynökségek 
szolgáltatásaira, a beérkezett anyagokból pedig a rádió céljainak megfelelő 
és szempontjainak megfelelő válogatást készített. A beérkezett információk 
ugyanakkor forrsáanyagként szolgáltak a kommentárokhoz, elemzésekhez, 
háttérismertetésekhez. 

A központi útmutatás szerint a SZER-nél a szabály az volt, hogy a hí-
reket az igazságnak megfelelően adja elő és az eseményeket tisztességesen 
kommentálja, építve „az igazság a legjobb politika” alapelvre. A vezetőség a 
hírszerkesztésben és a napi események feldolgozásában mindenkitől gyorsa-
ságot, szakmai tisztességet és pontosságot követelt. A hangsúlyt arra fektették, 
hogy megelőzzék a kommunista tájékoztatási eszközöket, és hogy tárgyilago-
san kommentálják az eseményeket.

A nyugati hírügynökségek információi mellett fontos forrás volt a 
célországok rádiómegfigyeléséből készített írásos anyag, valamint a nemzet-
közi és hazai – budapesti és vidéki – sajtótermékek. 

A nyugati sajtótermékek a kezdeti időkben kevés eredeti információval 
szolgáltak a SZER számára, hiszen nehéz volt a vasfüggöny másik oldalán 
lévő országokba tudósítókat küldeni. Az ott dolgozó kis számú nyugati újság-
író pedig legtöbbször csak cenzúrázott vagy öncenzúrát tükröző tudósításo-
kat küldhetett.2

 A hírek abból az anyag-
ból készültek, amelyet a 
központi hírszolgálattól, 
a Central News-tól kapott 
az osztály. A hírszolgálat 
előfizetett a nagy nyugati 
hírügynökségek szolgál-
tatásaira, a beérkezett 
anyagokból pedig a rádió 
céljainak megfelelő és 
szempontjainak megfelelő 
válogatást készített.
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A magyar osztály számára információfor-
rásként szolgáltak továbbá a Magyarországról 
Ausztriába menekült személyek. Az általuk szol-
gáltatott információkkal azonban a szerkesztők-
nek óvatosaknak kellett lenniük, mert tudták, 
hogy a menekültek – mintegy igazolva saját dön-
tésüket – hajlamosak az események túlzására, 
dramatizálására.

„Az információszerzés nehéz volt – vallja 
Ekecs Géza egyik írásában,3 hiszen bár éjjel-nappal hallgattuk a budapesti 
rádiókat, és előfizettünk valamennyi otthoni újságra és folyóiratra, az infor-
máció csak lassan és szűrve jutott el hozzánk, pedig egy rádiónak gyorsan és 
pontosan kell reagálnia az eseményekre. Sokat segített azonban az elemző és 
kutató osztályunk, ahol az Ausztriába átszökött magyar menekültekkel ké-
szült interjúk szövegét dolgozták fel.”

A hírszelekció tekintetében a SZER gyakorlata az volt, hogy bármilyen 
hitelesnek látszó információ esetében is ajánlatos a többszöri vizsgálat. Ez azt 
jelentette, hogy csak olyan értesülést fogadtak el igaznak, amelyet legalább két 
hírügynökség jelentett, tehát megerősítettnek volt tekinthető. Azért volt erre 
szükség, mert gyakran megesett, hogy a kommunista pártvezetők az esemé-
nyekről nem adtak tájékoztatást vagy félrevezető információkat közöltek, a 
nyugati tudósítók pedig sokszor csak a látszatra támaszkodva valóságnak vél-
tek olyasmit, ami fikció vagy a kommunisták által terjesztett álhír volt. 

Hallgatottság 

A SZER munkatársait tevékenységükben nagyban gátolta az a tény, hogy 
teljesen el voltak zárva attól a világtól, ahová a műsort szórták. Nehéz volt 
hiteles képet festeni egy olyan világról, ahonnan az információ csak szűrve 
vagy egyáltalán nem juthatott ki. Gátló tényező volt ugyanakkor a hallgatók 
visszajelzéseinek, a feedback-nek a hiánya, az, hogy „egy nagy feket lyukba 
beszéltünk bele”4. A magyarországi hallgatóktól kevés információ jutott el a 
Szabad Európa Rádióhoz, és maguk a szerkesztők is meglepődtek, amikor az 
1956-os menekültekkel beszélgetve kiderült, milyen sokan hallgatták rend-
szeresen a műsorokat. 

És ha már a hallgatottságról esett szó, egy felmérés szerint a legnagyobb 
figyelemmel a híreket kísérték (a megkérdezettek 71%-a). Ezt követték a szó-
rakoztató műsorok (40%), a parasztprogram és munkásprogram (38, illetve 
32%), a kommentárok (35%), a politikai előadások (19%), és a legkevésbé 
hallgatott színházi műsorok.5

A SZER által készített statisztika kimutatta, hogy Magyarországon több 
mint ötszázezer előfizetőnek volt olyan készüléke, amellyel tudták fogni a 
Szabad Magyarország Hangjának adását. Említésre méltó szám, ha figyelem-
be vesszük, hogy 1951 június elsején a SZER Albániába is kezdett rövid mű-
sorokat sugározni, de két évvel később be is szűntették, mivel hasztalannak 
bizonyult egy olyan országba szórni, ahol a lakosság csak kilencezer rádióké-
szülékkel rendelkezett.6

A SZER által készített 
statisztika kimutatta, hogy 
Magyarországon több mint 
ötszázezer előfizetőnek 
volt olyan készüléke, amely-
lyel tudták fogni a Szabad 
Magyarország Hangjának 
adását.
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Egy 1952 áprilisa és októbere között végzett közvéleménykutatás ered-
ményeként kiderült, hogy a kérdésre válaszolók – 346 menekült és útlevéllel 
kivándorolt személy – közül 69% rendszeresen, 22% szórványosan hallgat-
ta a Szabad Magyarország Hangját. Arra a kérdésre, hogy honnan szerezték 
értesüléseiket a világ eseményeiről, 48% a SZER-t, 19% a budapesti rádiót, 
illetve a magyarországi sajtót nevezte meg. A müncheni rádió népszerűsége 
a külföldi rádióadók körében is nőtt. A legjobbnak tartott adó a SZER volt, 
1952 áprilisában 42, októberben 58 százalékkal. Következett a BBC 28, illetve 
22%-kal, a párizsi rádióadó tíz, illetve nyolc százalékkal, végül az Amerika 
Hangja 2, majd tíz százalékos hallgatottsági mutatóval.7

A nyugati rádióadók népszerűsége szemet szúrt a kommunista vezetők-
nek. A Szovjetunió már a második világháború utáni években elkezdte a zava-
rásukat. 1948-ban az Amerika Hangja, egy évvel később a BBC adásait kezdte 
zavarni. Tette mindazt annak ellenére, hogy aláírta a montreux-i nemzetközi 
távközlési egyzményt és elfogadta az emberi jogok egyetemes nyilatkozatát, 
amely kimondja, hogy minden embernek joga az eszméknek és információk-
nak bármely médiumon és határokon át történő továbbítása és befogadása. A 
zavaró tevékenységet a nagyhatalom rövidesen rákényszerítette a befolyása 
alá került országokra is. 

Követendő példa?

Ma már nem kell a rádiósoknak „megküzde-
niük” a zavarótornyokkal, az információ mégis 
gyakran pontatlan. Azt hiszem, az újságírást mű-
velőknek gyakran el kellene gondolkodniuk azon, 
szakmájuk csupán ez a foglalkozás vagy hivatás-
nak is érzik. Mert utóbbi nélkül nem igazán gya-
korolható a szakma. 

Meglátásom szerint a romániai magyar saj-
tónak még mindig nem sikerült átalakulnia oly mértékben, mint a román 
nyelvű médiának. Több mint egy évtizede létezik már magyar nyelvű újság-
íróképzés Kolozsváron. Az oktatás minőségéről sok szó esik, inkább elma-
rasztaló véleményeket hallani sajtós körökben. De miért gyenge minőségű 
ez az oktatás? És hol találnak munkát a végzősök? Amíg nem létezett új-
ságíróképzés, a médiát elárasztották a különböző szakterületekről – tanárok, 
mérnökök, orvosok (!) – érkező munkatársak, akiknek ugyan volt írás- vagy 
beszédkészségük, viszont – állítom – nem rendelkeztek az újságírás alapjául 
szolgáló elemi ismeretekkel. 

Honnan szerezhető manapság Romániában hiteles információ magyar 
nyelven? A Mediafax és a Rador hírügynökségnek ugyan létezik magyar nyel-
vű szolgálata, azonban az előbbi hírei a román információk tükörfordításai, 
sok esetben szinte érthetetlenek, a Román Rádiótársaság által működtetett 
Rador pedig a külföldi híreket fordítja magyarra. Mit tehet az egyre elkényel-
mesedő rádiós hírszerkesztő ilyen körülmények között? (régebben ugyanis 
még divat volt az, hogy a román nyelvű információ alapján születtek a ma-
gyar hírek. Ma már csak az a hír, ami készen, magyar nyelven (?) érkezik.) 

ME.DIÁRIUM

Meglátásom szerint a 
romániai magyar sajtónak 
még mindig nem sikerült 
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Hogyan ellenőrizheti le az adott információt legalább két forrásból, amikor 
örül, ha egyáltalán információhoz jut? Mert ma már nem léteznek a SZER-nél 
működő kutató és fordító osztályok, amelyek segítették a szerkesztők mun-
káját. Mondhatni, ma Romániában erre nem is lenne szükség, hiszen szinte 
minden médiában dolgozó személy beszél legalább egy-két idegen nyelvet, 
az információ pedig román nyelven hozzáférhető. Igenám, csakhogy mivel 
találja magát szemben az erdélyi magyar média? Hogy bizony az egyetem 
padjaiból kikerült munkatárs nem tud románul! Jó dolog, hogy harcolunk az 
anyanyelvhasználati jogainkért, ám megengedhetetlen, hogy egy médiában 
dolgozó munkatárs ne értse meg, hogy miről beszél az éppen az adott város-
ba látogató miniszter, államtitkár, stb, vagy az, hogy egy román nyelvű infó 
alapján ne tudjon megfogalmazni egy magyar hírt! 

Követheti-e ma egy médiaintézmény a Szabad Európa Rádió példáját 
a munkaszervezés tekintetében? Megengedheti-e magának egy hazai (akár 
román, akár magyar) sajtóorgánum, hogy egy hadseregnyi embert foglalkoz-
tasson azért, hogy pontos és hiteles információkat szolgáltasson? Bizonyára 
nem. Mert a SZER működtetése rengeteg pénzbe került az amerikai kormány-
zatnak, napjainkban a magántársaságként működő intézmények a piacgazda-
ság elvét alkalmazzák a médiában is: minél kevesebb anyagi ráfordításall a 
legtöbbet kipréselni az alkalmazottakból. Viszont arra vigyázni kellene, hogy 
ez ne történjen a minőség, a pontos és hiteles tájékoztatás kárára!

Jegyzetek

1  Szakmáry Károly: A Szabad Európa Rádiója és a magyar forradalom. New York, 
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3  Szabad Európa Rádió: katalizátor és megafon volt. Népszabadság, 1993. okt. 30
4  U.o.
5  Dessewffy Gyula: A Szabad Magyarország Hangja. Látóhatár, München, 1953/2.

sz. A százalékos arányok összege azért haladja meg a százat, mert a megkérdezettek több 
műsorszámot is megjelölhettek. Az adatokat a rádióhallgatás helyzetéről a menekültek, il-
letve útlevéllel kivándoroltak körében folytatott közvéleménykutatás útján szerezték. 

6  Borbándi Gyula: i.m., 23.o. Utalás Allan A. Mitchie: Voices trough the Iron 
Courtain, New York, 1963, 14. c. művére

7  Borbándi Gyula: i.m., 148.
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nagy éva

A rádió- és tévéhírek
megfogalmazása

A rádió/tévéhírek jó részének megfogalmazása nem kommunikatív, 
hanem informatív: a megjegyezhetőségnek, követhetőségnek nyelvi akadá-
lyai vannak; a szövegszerkezet túlzsúfoltsága, mondataink bonyolult gram-
matikai szerkezete nehezíti az elhangzottak percipiálását és appercipiá-
lását.

1. A  „kétarcú” szerkezet

Nagyon megnehezítik a szöveg megszólaltatását az ún. „kétarcú” vagy 
„bizonytalan” szerkezetek. Ezek azért jelentenek gondot, mert az első pillan-
tásra nem egyértelmű vagy legalábbis félreérthető a hírszövegek egyik-másik 
mondata vagy több szószerkezet megfogalmazási módja, nyelvi formája. Az 
ilyen szószerkezetek helyes értelmezését megállapítani, következésképpen 
helyes akusztikus formájuk megválasztásában dönteni ezért csak az egész 
mondat, olykor pedig az egész mondatsor ismeretében lehet, mégpedig an-
nak nyelvtani elemzése alapján. 

Így lehet eldönteni, hogy a mondat egyes alkotóelemei (az egyes sza-
vak, szószerkezetek) milyen mondattani viszonyban állnak egymással, mi 
az egyes szavaknak mondattani szerepük (például, hogy egy ragtalan szó 
alany-e, birtokos jelző-e vagy részes határozó-e; vagy egy múltidejű igealak: 

múltidejű állítmány-e vagy 
igenévi jelző stb.). Tudni illik 
ettől függ a mondategész 
tagolása és hangsúlyozása, 
következésképpen jelen-
tése is. Ha a felolvasó „fél-
reértelmezi” a „nyelvtani” 
alakot, értelmetlenné válik 
a mondat, esetleg „félre-
kapcsolást” eredményez. 
Ez a tény megnehezíti a 
szöveg megszólaltatását, 
lelassítja a szövegmondást, 
mert biztonsági felolvasás-
ra kényszeríti a felolvasót, 
szeme ugyanis az írott 
szöveget megszólaltató 
felolvasási úzus következté-
ben gyakran értelemellenes 
tagolásra készteti. E setleg 
rögtönzésszerű helyesbí-
tésre, mely azután később 
lemerevíti vagy hibák soro-
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zatába viszi bele.
Példa: „Petre Roman, volt román miniszter-

elnök pártja (,) a Demokrata Párt tagjaival tár-
gyalt a soronlevő kor mányátalakításról’.”

A szövegmondót a hírmondás után egy pil-
lanatra megzavarta a hír kétarcúsá ga, ugyanis 
a mondat úgy is értelmezhető, különösen azok 
által, akik kevésbé járatosak a politikában, hogy 
Petre Roman pártja egy másik párt tagjával tár-

gyalt. De úgy is értelmezhető (és ez a helyes), hogy Petre Roman saját pártjá-
nak tagjaival ült le tárgyalni.

Példa: „Jasser Arafat palesztin vezető az amerikai kormányzat képvise-
lőinek kijelentette, hogy az izraeli akciónak súlyos következményei lehetnek 
a közel-keleti békefolyamat szempontjából. Mindazonáltal a Palesztiniai Fel-
szabadítási Szervezet elnöke annak a véleménynek adott hangot, hogy hala-
dást értek el az Izraellel folytatott tárgyalá sokon a palesztin autonómiáról. A 
négyórai megbeszéléseket követően Nabil Shaat elmondta: a felek ezúttal a 
hebroni palesztinek biztonsági kérdéseire helyezték a hangsúlyt.”

E hírből nem tűnik ki világosan, hogy Jasser Arafat palesztin vezető azo-
nos-e a Palesztin Felszabadítási Szervezet elnökével, nem is beszélve arról, 
hogy a hírszerkesztő elfelejtette közölni velünk ki (is) Nabil Shaat, aki tájé-
koztat a megbeszélésekről.

Nem a nyelvi jelek (pl. egy -nak, -nek rag hiánya), hanem a nyelvi ele-
mek bősége okoz kommunikációs zavart azoknál a híreknél, amelyeket Wacha 
Imre például „arisztokratikus hírek”-nek szokott nevezni. A henye ismétlés-
től való félelem szülte azt a stilisztikai babonát, „mely szerint kerülendő min-
denfajta szóismétlés”.1 E babona eredménye, hogy egy-egy hírben ugyanazon 
személyt olykor négy-öt féle titulus illeti meg. Ilyen esetben viszont nagyon 
nehéz a hallgató számára ebből az egyébként könnyen mondható, jól megfo-
galmazható hírből kihámoznia, hogy tulajdonképpen mikor, kiről is van szó, 
és hány személyről. 

2. A hírmondatok látható tagolása (írásjelek, kötőszók)

A hírek kézirataiban általában, sajnos, sok a helyesírási hiba. Nem a sza-
vak betűképe, az egybe- és különírás szabályai tekintetében. (Bár a hírekben 
ezen a téren is találunk kívánnivalót.) Sokkal inkább az írásjelek használatával 
van baj. Következetlen az interpunkció: főleg a mondaton belüli, a tagmonda-
tok közötti írásjelnek, a vesszőnek a használata megtévesztő. Pontosvessző, 
gondolatjel, zárójel pedig alig-alig lelhető fel a hírszövegekben, noha ezek 
logikai és akusztikus jelek is lehetnének. A vessző használata pedig teljesen 
ötletszerű, majdnem fordítva rendszeres, mint ahogy a helyesírási szabályzat 
előírja.

3. A hírek logikai építkezése (szórend, mondatsorrend, 
szövegkohézió)

Számos esetben az nehezíti meg a hírek megszólaltatását és befogadását, 

Nem a nyelvi jelek (pl. egy 
-nak, -nek rag hiánya), 
hanem a nyelvi elemek bő-
sége okoz kommunikációs 
zavart azoknál a híreknél, 
amelyeket Wacha Imre 
például „arisztokratikus 
hírek”-nek szokott nevezni.
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hogy nem világos a hír (nyelvi) logikája, ezért nehéz a hírt dekódolni és 
átkódolni: érzékeltetni hanggal a mondatok közötti kapcsolatot, illetőleg 
elválasztani a hírnek tételmondatszerű részeit a „nem fontos” vagy illusz-
tráló, emlékeztető, magyarázó, de mindenképpen máshogyan mondandó 
részétől stb. Ennek gondjai rendszerint a megfogalmazás hiányosságaiból 
adódnak: hiányzik vagy félrevezet valamely nyelvi elem, amely a mondatok, 
mondatrészek közötti viszonyt vagy kapcsolatot tükrözhetné; vagy a szöveg-
ben hibás valamelyik szövegkohéziós eszköz; vagy egyszerűen csak rossz a 
mondatoknak, illetve a mondatokban a mondatrészeknek a sorrendje.

Példa: „következményei erőteljesen érezhetők mindannak ellenére, hogy 
a kommunista rendszer Európábani szétesésétől több mint hat év telt el. És 
ugyanattól a momentumtól kezdődően új demokratikus mentalitás kialakulási 
folyamata indult be.”

A hírben több olyan nyelvi forma is van, amely zavart idéz elő.

4. Az „átlátszó hír” – a hírek külalakja

Nagyon sok a hírszövegekben a kézzel beírt javítás: pótlás, húzás. Ezek 
olykor rejtvényfejtésre késztetik a felolvasót, akinek amúgy is kevés idő áll 
rendelkezésére, hogy alaposan megismerkedhessék a hír tartalmával és nyel-
vi formájával. Erre annál inkább szüksége volna, mert a javítások következté-
ben nem egyszer egyeztetési hibák, rossz vonzatok maradnak a szövegben, s 
olykor az egész mondat rendberakása is kárát látja a „javításnak”. Szép szám-
mal találunk kézzel írt, olykor olvashatatlan javításokat a hírszerkesztő hírei-

ben is.
Különösen fontos a 

központozás. Ha a vessző 
a mondatban rossz hely-
re kerül, elmarad vagy 
fölöslegesen szerepel, az 
olyan hibákba sodorhatja a 
bemondót, amelyeket utóbb 
nehezen tud helyrehozni.

A hírek szövegében 
bizonyos írásjeleket nem 
használunk. Felkiáltójelnek 
csak az esetleges lejátszási 
vagy kiejtési utasításokban 
van helye. A zárójel helyett 
minden esetben gondolat-
jelet használunk, mégpedig 
lehetőleg két kötőjelből és a 
kellő szóközzel. A sorszám-
nevek utáni pontot – az 
érvényes helyesírással el-
lentétben – lehetőleg az „-ik” 
toldalékkal helyettesítsük. 
A százalékot és esetleges 
más jeleket betűvel írjuk ki. 

ME.DIÁRIUM
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A pénznemet sem rövidítjük, és rövidítéseket – a közismert betűszókat, mint 
pl. ENSZ, leszámítva – általában nem használunk. A rövidebb számneveket 
inkább betűvel, mint számmal írjuk.

5. Szöveg és kép egyeztetése a tévé-híreknél

A tévéhírek esetében, a szöveget kép kíséri, vagyis a szöveget le kell 
„fedni” az illető „eseményen” filmezett képekkel (vágóképek). Ez kifejezőbbé, 
érthetőbbé teszi a híreket, mint a rádió esetében, viszont több munkát igé-
nyel. Ez azonban a televízió „varázsa”, ez a „látható” hír.

6. Típushibák

A hírek kézirataiban több esetben is sok a helyesírási hiba. Nem a szavak 
betűképe, az egybe- és különírás szabálya tekintetében. Bár a hírekben ezen 
a téren is találunk kívánnivalót. Sokkal inkább az írásjelek használatával van 
baj. Következetlen az interpunkció; főleg a mondaton belüli, a tagmondatok 
közötti írás jelnek, a vesszőnek a használata megtévesztő. Pontosvessző, gon-

dolatjel, zárójel pedig alig-alig lelhető fel a hírszö-
vegekben, noha ezek logikai és akusztikus jelek 
is lehet nének. A vessző használata pedig teljesen 
ötletszerű, majdnem fordítva rendszeres, mint 
ahogy a helyesírási szabályzat előírja.

Főleg az „és” kötőszó zavaró a kéziratok írás-
jelzésében. A mellérendelt mondatrészeket kap-
csoló és előtt gyakori a vessző a hírek kézirataiban 
(ide pedig nem kellene tenni a Magyar Helyesírás 
Szótára szerint). Elmarad viszont a vessző – na-

gyon gyakran – a tagmondatokat kapcsoló és előtt, ahol bizony ki kellene 
tenni. Igaz, a vessző nem okvetlenül akusztikus jel, de az is lehet, és főleg 
logikai jel. Az írott kódot megfejtő felolvasó számára tehát a mondat szerke-
zeti, következésképpen logikai tagolásának, tagoltságának a jele. Elmaradása 
vagy felesleges kitétele megzavarhat ja a szövegértelmezést is, az akusztikus 
átkódolást – azaz a megszólaltatást- is.

Az írásjelek hiánya azt bizonyítja, hogy a hírszerkesztők nem füllel – 
fülre írják a szöveget. Nem hallják a leírt mondatokat. (Egyébként a „hallom, 
amit leírok” fogal mazás hiányát a bonyolult szószerkezetek is jelzik.)

Nagyon sok a hírszövegekben az és-sel kapcsolt mellérendelő tagmondat. 
Egy részükben teljesen felesleges az és-sel való kapcsolás, mert csak nyújtja a 
mondatot, nem engedi lezárni a közlést; nem pihenhet meg sem a bemondó 
hangja, sem a hall gató figyelme, mert a beszélő hangjának lebegtetésével (az 
által, hogy a beszéddall amot nem engedi leereszkedni alacsonyabb fekvésbe) 
a közlés folytatását ígéri. A folytatásból azonban nem derül ki, hogy valójá-
ban miért is volt szükség erre a kapc solásra, hiszen a két tagmondat között 
legfeljebb az idő egymásután kapcsolata van meg; nincs igazi logikai össze-
függése vagy pedig az és nem az igazi összefüggést jelzi. Ha az és-sel kapcsolt 
mondatot külön indítanánk, a figyelem is megpihenhetne, a beszéd ritmusa is 
megperdülhetne, ezáltal szorosabbá válna a mondatok közötti kohézió is. (Az 
„és” kötőszó felesleges használata szintén azt bizonyítja, hogy a hír szerkesztő 

Az írásjelek hiánya azt 
bizonyítja, hogy a hírszer-
kesztők nem füllel – fülre 
írják a szöveget. Nem 
hallják a leírt mondatokat. 
[...]Nagyon sok a hírszöve-
gekben az és-sel kapcsolt 
mellérendelő tagmondat.  
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nem hallja, amit leír; nem szájra, fülre fogalmazza a szöveget). Az „és” kötő-
szók egy jelentős részét sokszor olyan kötőszóval kellene felcserélni, mely a 
tag mondatok (mondategységek) közötti valódi logikai viszonyt tükrözi, pél-
dául: „Romániában a kormány naponta elemzi az ország energiahelyzetének 
alakulását. A villamosenergiatermelésben az év jelentős részében nem teljesí-
tették a tervet és különösen a széntüzelésű erőműveknél vannak hiányok Ro-
mániában. Októbertől négyezer dolgozót irányítottak különböző iparágakból a 
Zsil-völgyi bányákba és azt szeretnék, ha ezek az emberek ott letelepednének, 
mert újabb és újabb munkaerőre van szüksége a romániai bányászatnak.”

A hírben mindkét „és” elhagyható lenne. Helyettük új mondat kezdőd-
hetne. Inkább a második mondat második tagmondata és a harmadik mondat 
közé kerül hetne egy „ezért” kötőszó: „különösen a széntüzelésű erőműveknél 
vannak hiányossá gok Romániában. Ezért októbertől...”

Természetesen nemcsak az „és” kötőszó használata jelent gondot. Más 
viszonyító szók is megnehezítik a hírmondat dekódolását, például: „A 
Suceava megyei Illesd községben három cigány összeverekedett egy román 
lakodalmas menet tag jaival. A cigányok egy embert megöltek és további hár-
mat pedig súlyosan megse besítettek. A rendőrség a támadókat őrizetbe vet-
te.” - Fölösleges az és kötőszó és a pedig halmozása.

Nem világos a logikai szerepe az ugyanisnak a következő hírben: „Né-
hány napon belül már a második román olajszállító hajót éri támadás a 
Perzsa-Arab öböl ben. Öbölmenti hajózási források is megerősítették az akció 
tényét. [Ennek] A 90 ezer tonnás hajónak a kapitánya ugyanis segélykérő-
jelzéseket adott le és rádión közölte, hogy a támadást követően tűz ütött ki a 
fedélzeten.”

Megnehezíti a mondat logikai összefüggéseinek felismerését, a szószer-
kezetek és tagmondatok kapcsolását a sok „és” kötőszó a következő hírben 
például: „A Korunk tavalyi 2-tes, autonómiával foglalkozó és a Látó ugyan-
csak tematikus, a fogolylét és a szabadság kérdéskörét taglaló száma prece-
denst nyújtott a szerkesztő és munkatár sak gondolatébresztő vitájára szabad-
ság és autonómia, erkölcs és önismeret kapcsán.”

7.  A rádió/tévéhírek kommunikatívitása

A megírt, megszerkesztett hír(blokk) a felolvasóhoz (a megszólaltató hír-
szerkesztőhöz vagy bemondóhoz) kerül. Ennek feladata, hogy a leírt szöve-
get dekó dolja (átolvasva tartalmát, mondandóját, szerkezetét, nyelvi formáját 
„megfejtse”, megértse), majd áttegye akusztikus kódra (azaz értelmesen, stílu-
sosan megszólaltas sa, és ne csak felolvassa vagy hangosítsa!) Ez időigényes és 
nehéz munka még akkor is, ha a szerző saját maga olvassa fel saját szövegét, 
mert egyrészről kihűlt benne a közlési „indulat”, elidegenedett tőle az írás, 
ráadásul a szöveg írott nyelvezete nem felel meg mindig a beszélt nyelvhasz-
nálatnak. Még nehezebb a dolog, ha más szerző írását kell megszólaltatni, s 
főleg ha a helyesírás nem teljesen egyértelmű (gyakori az ilyen helyzet is). 
A de- és átkódolásnak először a tartalommal, szerkezettel, majd az ő nyelvi 
rendszerétől idegen nyelvi formával kell megbarátkoznia, ahhoz kell a szö-
vegnek, – tartalomnak és a hírmondás stílusának megfelelő – adekvát akusz-
tikus formát megkeresnie. Erre pedig kevés idő áll rendelkezésre. 

Különösen nagy gondot jelent ez akkor, ha a hírek nyelvezete nem felel 
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meg a beszéd követelményeinek, ha nehezen kimondható, nehezen megfejt-
hető „tömör” mondatokból áll a hír, különösen akkor, ha egy-egy hírblokkban 
több nehezen megszólaltatható, ún. szimultán szerkezetű hír (mondat) van. 
A beszélőnek ugyanis először a szemével kell szétele meznie – össze fognia 
– önmaga számára a bonyolult, hosszúra sikerült szószerke zeteket, azután 
a hallgató számára hanggal – dinamikával (hangerővel, hanglejtéssel, ritmus-
sal) kell felfoghatóvá tenni őket. Ennek következtében azonban megnehezül 
a helyesen kiemelő értelmezés, mert a nyelvi forma és a biztonságra törekvő 
olvasás miatt kiegyenlített, összeszűkített hangterjedelemmel és dinamiká-
val hangzik el a közlemény. Ezt a hallgató nehezebben tudja követni, mert 
figyelme egy pillanatra sem pihenhet meg, hiszen a beszélő a hosszú szó-
szerkezeten és a feszes mondaton belül egy pillanatra sem ad „fogódzót”, 
s ezáltal nem „engedélyezi” sem önmagának, sem hallgatójának a figyelem 
lankadását, a megpihenést. Sem a beszélő, sem a hall gató nem tudja „rövidre 
zárni” a közlést, a megkezdett gondolat nem fejeződik be, hogy az ún. „hozzá-
toldó” információnak adja át a helyét, hanem „vége hallhatat lanul” sorakozik 
egymás után.

Ez a tevékenység azonban nehezen fog sikerülni a beszélőnek. S nem is 
hozza meg a várt vagy kívánt eredményt még a közlemény sikeres átkódolása 
esetén sem. Egyrészről a hosszú szószerkezeteket önmagukon belül is tovább 
kell tagolni. Ez pedig nagy figyelmet, finom árnyalást kíván a beszélőtől. Ko-
rábban pedig ugyancsak tőle a szószerkezetnek szerkezeti elemzését, tagolá-
sát és információértékbeli súlyo zását: azt kell felismernie, hogy a szerkezet 
melyik tagja hordozza a fontosabb (rész)információt, mert ennek megfelelő-
en kell hangsúlyozni. (Az előbbi grammatikai tudást, nyelvtani ismereteket 
igényel, az utóbbi alapos 
tárgyi tudást, naprakész tá-
jékozottságot az események 
múltjában, jelenében.)

A magyar nyelvű hall-
gató – talán a nyelv termé-
szetéből adódóan –, egyéb-
ként sem szereti a sokelemű 
szószerkezeteket. Négyele-
mű szerkezetet meg tud je-
gyezni. Még az öt-hat elemű 
szerkezetet is képes követni 
– bár nehezen –, de az en-
nél hosszabbakat már nem. 
Különösen akkor, ha nem 
tartalmaznak mellérende-
lést, azaz párhuzamos szó-
szerkezeteket, vagy pláné, 
ha nem tagolhatók kisebb, 
de arányos egységekre.

Ráadásul az élőszóbe-
liség is ezt a szukcesszív 
szerkesztésmódot kíván-
ja és mutatja is (a spontán 
beszéd vizsgálata hívta fel 
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erre a figyelmet), vagy a ritmikusan szerkesztett vegyes összetett mondatokat, 
vagy a sorozatosan „hozzátolódó” jellegű alárendelt mellékmondatos szer-
kesztésmódot.

Következésképpen nem azt akarjuk hangsúlyozni, hogy egyáltalán ne 
használják a hírszerkesztők a tömör szószerkezeteket, de csak módjával élje-
nek velük, s elemezzék mondhatóságukat – ajánlja Wacha Imre.

Általánosságban azt lehet mondani, hogy a korábbi állapotokhoz viszo-
nyítva javult a hírek nyelvezete, kommunikativitása. Nagyon sok a jól meg-
fogalmazott, közérthető hír. Ha azonban a hírek hangzó változatát figyeljük, 
korántsem ennyire jó a helyzet. A hírek ugyanis „nem élnek eléggé”: kitartott, 
kiegyenlített a szöveg mondásuk dinamikában, hangterjedelemben egyaránt.

Ha ennek az okait keressük, sajnos a hírek megszövegezéséhez kell visz-
szakanyarodnunk. Mert amennyi a jól megfogalmazott hír, csaknem ugyan-
annyi a nehézke sen megfogalmazott is, s ezek – ha nyelvileg, nyelvhelyesség 
tekintetében nem hibásak is – valamennyi szempontból buktatót rejtenek 
magukban, óvatoskodásra késztetik a szövegmondót még a könnyen mond-
ható hírek, a jól megfogalmazott szövegek esetében is.

Következésképpen, erőteljesebb kísérletet kellene tennünk a rádió/tévé-
hírek, a rádiós/tévés közlemények megfogalmazóinak annak érdekében, hogy 
az elhangzó szövegek nyelvileg egyszerűbbé, könnyen mondhatóvá, könnyen 
követhetővé, s ez által kommu nikatívvá váljanak.

A rádióknak/tévéknek legjobban arra kell figyelniük, hogy beszédhibás 
hírbemondót ne alkalmazzanak. 

 (A szerző a Bukaresti Egyetem Hungarológia Tanszékén doktorált, az
 Oktatási, Kutatási és Ifjúsági Minisztérium igazgatója)

Jegyzetek

1 Wacha Imre: A retorika vázlata. Magyar Rádió, Bp., 1992.
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tamás ágnes

Verespatak. Egy kampány
mozgalommá alakulása

Egy kétezer éves aranybánya sorsa fordulóponthoz érkezett. Az 
arany, mint a gazdagság jelképe átalakulóban van, fokozatosan veszít esz-
mei értékeiből. A 21. században egy természetközelibb szemlélet fejlődése 
figyelhető meg, mely kihat a gazdasági és társadalmi szféra képviselői-
re egyaránt. Egyre több ember számára válik fontossá, a gazdasági érde-
keken felülkerekedve, a természet eredeti formában való megőrzése. A 
Verespatak megmentéséért útnak indult 8 éves kampány kiválóan tükrözi 
az említett szemléletet és megfelelő alapot képez egy részletekbe kiterjedő 
vizsgálódáshoz. 

Verespatak sorsa, már Kr. u. 131-től kezdve szorosan összekapcsolódott 
az ott található arany és más nemesfémek készleteivel. A térség több száz 
éves történelmét végigtekintve kijelenthetjük, hogy Verespatak társadal-
mi, gazdasági, környezeti, de kulturális és vallási szempontból is a bányá-
szatnak volt és van a mai napig alárendelve. A különböző történelmi korok 
meghatározták Verespatak fejlődését, mond pozitív, mind negatív arányban. 
A térségben történő bányászati tevékenységnek köszönhetően a kulturális 

sokszínűség háttérbe szo-
rul a környezeti rombolás 
mellett. A verespataki tájak 
látképe teljesen leromboló-
dott, a talaj, a patakok szeny-
nyezettsége nagyon magas 
szinteket ért el. Mindezeket 
a hátráló körülményeket 
kiegészíti az 1989-es romá-
niai rendszerváltást köve-
tő hanyatlása a bányászati 
iparágnak. Ezek a tényezők 
nagyban hozzájárultak a 
helyi lakosok életszínvona-
lának megromlásához, va-
lamint az egyre nagyszám-
ban történő kiköltözéshez.

Verespatak történelme 
1997-ben új fordulathoz ért 
annak következtében, hogy 
egy többségében kanadai 
bányavállalat ismertette 
nagyra törő aranybányásza-
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ti terveit. A kanadai Gabriel Resources által finanszírozott Roşia Montana 
Gold Corporation (RMGC) projekt Európa legnagyobb külszíni aranybányá-
jának megépítését tűzte ki célul.  A ciános technológiát alkalmazó aranyki-
termelés ellen három évvel a tervek nyilvánosságra hozatala után, 2000-ben 
létrejött a helyi lakosok érdekeit képviselő Alburnus Maior Egyesület. A ci-
vil szervezet első számú célja az RMGC terveinek meghiúsítása, mely pusz-
tító következményei nem csak a környezetre, az ott élő állatvilágra, hanem 
az érintett települések közösségeire is kihatással van.   

Az Alburnus Maiornak sikerült erős civil összefogást elérnie, mely-
hez nem csak a romániai civil szféra képviselői, hanem európai és nemzet-
közi szervezetek is csatlakoztak és támogatták az ellenállást. A Közép- és 
Kelet-Európai Greenpeace története Romániában pontosan Verespatak, az 
Alburnus Maior támogatásával kezdődött. Azonban a támogató szervezetek 
listája sokkal hosszabb és az ellenállás kezdeti éveiben folyamatosan bővült. 
A 2002-ben ellenállás részeként elindított Mentsük meg Verespatakot! kam-
pány története 6 évre nyúlik vissza, mely számos, Romániában egyedülálló 
eseményt foglalt magába. 

Az Alburnus Maior által kezdeményezett kampány teljes mértékben 
felhasználja úgy a lobby, mint a szenszi-mob kampányok eszköztárát, kiak-
názva az ezek nyújtotta lehetőségeket a céljaik elérésére. Visszatekintve a 
kampány alakulására jól kirajzolódnak az advocacy kampányokra jellemző 
sajátosságok. A Mentsük meg Verespatakot! kampányt vizsgálva a kezdeti 
szakasz, mint erős lobbi tevékenység azonosítható be, amely időben előre 
haladva kiegészül a társadalmi érzékenységet kiváltó, valamint mozgósító 
kampány stratégiákkal. 

Az Alburnus Maior 
képviselői, az őket támo-
gatók, illetve a különböző 
szakemberek és köztiszte-
letben álló személyek által 
megírt nyilatkozatok, nyílt 
levelek, beadványok, tanul-
mányok hosszú sora mu-
tatja, hogy milyen gyorsan 
és szerteágazóan terjedt a 
kampány központi gondo-
lata. A lobbizás eszköztárát 
felhasználva a Verespatak 
érdekeit képviselők kellő 
mértékben nyomást gya-
koroltak a döntéshozók-
ra, ezáltal hozzájárulva a 
célkitűzések eléréséhez. A 
kormányzati hatalom kép-
viselőit nem csak a kommu-
nikáció közvetlen eszközei-
vel (személyes találkozók, 
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konferenciák, bemutatókat, nyílt levelek), hanem közvetett módon is meg-
próbálták befolyásolni (kisebb csoportok elérése – választók). Mindezeket 
kiegészítve sikerült elérni a rohamosan fejlődő tömegkommunikáció korsza-
kában, hogy az üzenet megtapadása a célcsoporton nagymértékű legyen. A 
tömegmédia volt az átvezető kapocs a lobby és a szenszi-mob kampányok kö-
zött. A különböző kommunikációs csatornák segítségével nagyobb tömegek 
társadalmi érzékenységére tudtak hatni a kampány üzenetének kibocsájtói, 
az által, hogy folyamatosan fenntartották az információáramlást (időben), 
így arányaiban nagyobb számban tudták az embereket cselekvésre bírni. 
Az apró részletekre lebontott tevékenységek elérték, hogy évről évre többen 
vegyenek részt a rendezvényeken, akciókon, felvonulásokon. 

A kampány annak köszönhetően, hogy folyamatosan jelen van a romá-
niai társadalmi-, illetve politikai közegben széles skálán használja fel az 
advocacy kampány nyújtotta lehetőségeket. Ide sorolhatjuk a tömegmédiu-
mok kommunikációs csatornáit, az ATL (főképp televízió, írott sajtó, világ-
háló, köztéri felületek) és BTL (rendezvények, PR-események) eszközöket.

Egy kampány, mely idővel mozgalommá alakult. Így lehetne a legmeg-
felelőbben leírni az Alburnus Maior által kezdeményezett kampányt, amely-
nek bár kezdeti célkitűzései között nem szerepelt, mégis egy jól kigondolt 
stratégiát tükröz.

Ahhoz, hogy egy kampány során bekövetkezzen a már tárgyalt fordu-
lópont, több feltétel egy idejű teljesülése szükséges. Jelen eset szempontjá-
ból a tényezők pontos behatárolását a szociológiából átvett terjedési mo-
dell (diffusion modell) a verespataki helyzetre való vetítéssel kell kezdeni. 
Malcolm Gladwell amerikai kutató nyomán az elemzésemben sikerült felis-
merni azokat az üzenet átadókat, akik hozzájárultak a kampány terjedésé-
hez, a Mentsük meg Verespatakot! üzenetének széles tömegekhez való elju-
tásához.

A terjedési modell első csoportjába az innovátorok tartoznak, akik ese-
tünkben az Alburnus Maior képviselői lesznek, pontosan azért, mert vállal-
ták a nagyméretű tervekkel szembeni ellenállást. Megalkottak egy üzenetet, 
formát adtak neki és tovább adták a terjedési modell szerinti következő szint-
nek, a korai elfogadóknak. Verespatak esetében ezek a korai elfogadók, azok 
a hazai és külföldi támogatók lesznek, akik közösen a különböző kapcsolódó 
szakterületen dolgozó személyekkel és a közéleti személyiségekkel sikere-
sen felhasználták a tömegkommunikáció adta lehetőségeket. Mindezek által 
hozzájárultak ahhoz, hogy az üzenet terjedését a következő szintre emeljék, 
vagyis a korai többség szintjére. Továbbá korai elfogadókként azonosíthatók 
be azok a hazai, külföldi és nemzetközi civil szervezetek képviselői, akik 
felismerték a helyzet fontosságát, illetve az általuk képviselt szervezet vízi-
ója és missziója kapcsolódott a továbbított üzenet eszmei értékeihez, vagyis 
az emberi jogok és a természet védelméhez.

A korai többség elérése lesz a kampányban bekövetkező fordulópont, 
mely még Romániában nem tapasztalt nagyméretű mozgalom kialakulását 
eredményezte. A változást három szabály mentén figyelhető meg, amelyeket 
Gladwell a következőképpen nevezett: kis számok törvénye, a megtapadási 
tényező és a körülmények hatalma.

SZÓKÖZÖK
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A korai elfogadóknak és a véleményformálóknak köszönhetően olyan 
nagyszámú csoportot sikerült elérni, mely folyamat során feltételek megléte 
biztosította Verespatak számára, hogy egy sikeres „társadalmi járvánnyá” 
alakuljon. A kis számok törvényéről akkor beszélhetünk, amikor három 
meghatározott szereplő kapcsolata, véletlen találkozása hozzájárul az üze-
net széles rétegekben történő terjedéséhez. Az első meghatározó embertí-
pushoz az Összekötőket soroljuk, akik jelen tanulmány során, mint egyházi 
vezetők, neves egyetemek professzorai, illetve szakemberek azonosíthatók 
be. Az információ terjedésének folyamatában ezek a személyek meghatározó 
szerephez jutottak, hiszen ők azok, akik ismeretségeik által újabb kapcsola-
tokat építenek. 

A második fontos embertípus a mozgalmak 
kirobbanásának szempontjából a Sokattudók, akik 
mint nagy tudással rendelkező, meggyőző szakér-
tők járnak a világban. Verespataki tanulmányom-
ban a társadalmilag motivált Sokattudók azok a 
személyek lesznek, akik a bányászat, a környezet-
védelem terén szereztek felbecsülhetetlen tapasz-
talatokat, és akik meggyőző képességük birtoká-
ban megvalósították az üzenet továbbítását széles 
tömegeket elérve.

A fordulópont megvalósulásához hozzájárul 
egy harmadik embertípus is, akik az Ügynökök. 
A verespataki eseményeket végig követve az Ügy-
nököket két osztályba sorolhatjuk, hiszen voltak 

azok, akik egyéniségükből fakadóan képesek voltak érzelmileg megfertőzni 
kisebb csoportokat (az aktivisták, az önkéntesek, és a civilek köréből kerül-
nek ki), és volt azoknak a csoportja, akik meggyőző erejüket a személyes 
kommunikáció egy másik válfaja révén jutatták kifejezésre (logikus érvekre 
alapozott nyílt levelek, beadványok, nyilatkozatok).

A felsorolt három embertípus véletlen találkozása hozzájárult ahhoz, 
hogy a kampány mozgalommá alakuljon, de a kis számok törvénye nem 
elégséges feltétele a változásnak. A Mentsük meg Verespatakot! kampány-
ban pontosan a megtapadási tényező és a körülmények hatalma volt leg-
fontosabb befolyásoló tényező. A megtapadás alapfeltétele, hogy az üzenet 
formája és tartalma által képes legyen megmaradni az emberek tudatában. 
A verespataki változás kezdete akkora tehető, amikor az Alburnus Maior 
képviselői nagyobb tömegek megszólítására vállalkoztak. Kreatív és egye-
di kampánystratégiát alkalmaztak, mely által sikerült belső motivációt 
kialakítani a célcsoport tagjaiban. Ez a fordulóponthoz szükséges feltétel 
Verespatak esetében a 2004-ben megrendezésre kerülő első Széna Fesztivál-
ként azonosítható be, ahol a fiatalok eléréséhez a zene eredményes megtapa-
dási tényezőnek bizonyult.

A harmadik alapfeltétele a fordulópontnak a körülmények hatalma, 
mely szorosan összekapcsolódik a megtapadási tényezővel. A Széna Feszti-
vál helyszínéül választott Verespatak megfelelő ötletnek bizonyult. Amikor 
a körülmények hatalmáról beszélünk, nem csak a természet adta környeze-

A felsorolt három ember-
típus véletlen találkozása 
hozzájárult ahhoz, hogy 
a kampány mozgalommá 
alakuljon, de a kis szá-
mok törvénye nem elég-
séges feltétele a válto-
zásnak. A Mentsük meg 
Verespatakot! kampányban 
pontosan a megtapadási 
tényező és a körülmények 
hatalma volt legfontosabb 
befolyásoló tényező.
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tet kell kiemelnünk, hanem a csoporthoz való tartozás érzését is. A tiltakozó 
koncertsorozat eredményessége abban érhető tette, hogy sikerült a fiatalokat 
az ügy mellé állítani és általuk népszerűvé tenni az ellenállást. A fiatalos 
lendülete a kampánynak nem csak az üzenet terjedésében figyelhető meg, 
hanem az újszerű kampányeszközökben is. Mindezek összességükben hoz-
zájárultak a verespataki társadalmi mozgalom elindulásához és a probléma 
köztudatba való beágyazódásához, ami elősegítette a terjedését.

A terjedési modell tükrében a Verespatakért folyatott küzdelem mozga-
lommá alakulását követően elérte a másik szintet, vagyis későbbi többséget, 
mely feltétel általános társadalmi jelenség szintjére emeli az ellenállást. A 
mozgalmak fejlődése nem áll le, a fenntarthatósághoz pedig szükség van 
elkötelezett vezetőkre, akik képességeiknek megfelelően irányítják a szerte-
ágazó eseményeket, és akiket segítenek a mozgalom tagjai. Ezen csoportok 
mellett szükség van egy jól kiépített kommunikációs hálózatra is, mely részét 
képezik azok a civil szervezetek (NGO), amelyek képesek a célok elérésének 
szolgálatába állítani a megfelelő eszközöket és kapcsolatokat. A mozgalom 
létezésének másik elemét azok a radikális „szárnyak”, szélsőséges kiscso-
portok képezik, akik magukénak vallják a verespataki mozgalom eszméit.

 A Verespatakért elindult küzdelem egyedi példának számít mind Ro-
mániában, mind Közép- és Kelet Európában és a különleges helyzetének 
köszönhetően olyan emberek karolták fel és támogatták az ellenállást, akik 
nem riadnak vissza a nagy anyagi háttérrel rendelkező kanadai vállalat be-
folyásos vezetőitől. Verespatak ügyében még nem született döntés és ez kö-
szönhető úgy az Alburnus Maior által indított ellenállásnak, mint a Gabriel 
Resources kitűnő befolyásának. 

Verespatak – ha megvalósul a Roşia Montana 
Gold Corporation aranybányászati projektje, ha 
nem – egy igazi civil sikersztorinak tekinthető, 
mint a romániai zöld mozgalmak fejlődésének 
határköve. Ahhoz, hogy ne csak méreteiben, ha-
nem eszmei elgondolásában, üzenetében és meg-
nyilvánulásában is mozgalomról beszélhessünk, 
szükség volt a helyi szintű kezdeményezésre, az 
Összekötők, az Ügynökök és a Sokattudók apró, 
néha láthatatlan mozgására, kitartására. Mind-
ezeket kiegészítve szükség volt a civil szervezetek 
összehangolt munkájára, a szervezőképességük-
re, a kreatív, újító ötleteikre, mely megteremtette az üzenet megtapadásához 
elengedhetetlen tényezőt, valamint megadta a lehetőséget a körülmények 
hatalmának, hogy összekapcsolódva elindítsanak egy fiatal emberbázisra 
építő civil mozgalmat, mellyel beírta magát a romániai mozgalmak történe-
tébe.

(A szerző a BBTE magiszteri hallgatója)

 A Verespatakért elindult 
küzdelem egyedi példának 
számít úgy Romániában, 
mint Közép- és Kelet Eu-
rópában és a különleges 
helyzetének köszönhetően 
olyan emberek karolták fel 
és támogatták az ellenál-
lást, akik nem riadnak visz-
sza a nagy anyagi háttérrel 
rendelkező kanadai vállalat 
befolyásos vezetőitől. 

SZÓKÖZÖK
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száfta szende

A Verespatakért folytatott
küzdelem kommunikációs
kampányai

Az erdélyi Érchegységben található Verespatak és környékének hely-
zete a Gabriel Resources által előterjesztett aranykitermelési projekt 
kapcsán vésődött be a romániai köztudatba. Az RMGC (Roşia Montana 
Gold Corporation) projekt benyújtásának és nyilvánosságra hozatalának 
következtében a kanadai bányavállalat egy olyan társadalmi vonatkozású 
folyamat elindítója lett, amely Romániában ez idáig egyedülálló, továbbá 
a többéves politikai, gazdasági és társadalmi közegben való jelenléte után 
még napjainkig sem zárult le. 

Az RMGC projekt által kilátásba helyezett ciános technológiát alkalma-
zó és a lakosság kitelepítését maga után vonó tervek egy civil ellenállás lét-
rejöttét eredményezték. Ennek az ellenállásnak az értelmi szerzője és kivite-
lezője a verespataki lakosokból összetevődő Alburnus Maior civil szervezet 
volt, mely a helyi érdekek képviseletének víziója mentén alakult.

A kitűzött célok megvalósítása érdekében az Alburnus Maior egy éve-
kig elhúzódó kampányt 
hozott létre, Mentsük meg 
Verespatakot! elnevezés és 
egyben szlogen alatt. Az 
említett kampány időbeni 
megvalósulása egy változa-
tos kampánymixként, egy 
advocacy kampányként ír-
ható le, mely magába foglal-
ja a tájékoztató, a szenszi-
mob és a lobbikampányok 
jellegzetességeit és sajátos 
eszközeit.

Kronológiai kibon-
takozása szempontjából 
vizsgálva a Mentsük meg 
Verespatakot! kampány elő-
ször a tájékoztató kampány 
sajátosságait viseli magán, 
figyelembe véve azt, hogy 
elsősorban a társadalom 
tudomására kellett hozni 
a kialakult és kialakulan-
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dó helyzetet. Ennek megvalósításához az informáló kampányok klasszikus 
eszközeit alkalmazták, melyek közt fellelhetők a különböző nyilatkozatok, 
nyílt levelek, konferenciák és bemutatók, valamint a média folyamatos tájé-
koztatása, mely tevékenységek a kampány folyamán végig jelen maradtak.

A társadalom tagjainak informálása mellett a kampány tervezői jelentős 
energiát fektettek a hatóságok, az illetékes döntéshozók és törvényalkotók el-
érésébe és befolyásolásába. Ez irányú törekvéseik egy átfogó lobbykampány 
keretein belül bontakoztak ki. Ennek folyamán az alkalmazott lobbi-tevé-
kenységek és eszközök a grass-tops és a grass-roots lobbi területeire egyaránt 
kiterjedtek, közvetlen és közvetett módon is befolyásolván az ügyben érin-
tett döntéshozókat. A hatóságok meggyőzéséhez felhasznált technikák közt 
megemlíthetjük a személyes találkozásokat, a hivatalos szervekhez címzett 
leveleket, valamint a társadalom tagjai általi nyomásgyakorlást.

Elérvén a nyilvánosság és a hatóságok szükséges tájékozottsági szint-
jét, a kampány koordinátorai a nagyobb tömegek mozgósítására irányítot-
ták figyelmüket. A társadalmi érzékenység és felelősségvállalás, valamint 
a cselekvésre hajlandóság ezt a szintjét a szenszi-mob kampányok specifi-
kumainak segítségével igyekeztek elérni. Üzenetük és rendezvényeik által a 
társadalom szélesebb rétegeit célozták meg, ezen belül pedig azt a szegmen-
set, melynek a kampányba való bekapcsolódását hatásosnak tekintették az 
üzenet továbbításának szempontjából. Ezt a társadalmi szegmenset az adott 
esetben a fiatalok, egyetemisták képezték, kiknek kreativitásuk, lelkesedé-
sük és tettrekészségük nagymértékben befolyásolta a kampány fejlődését.

A fiatal korosztály bevonása érdekében született meg a Mentsük meg 
Verespatakot! kampány leg-
reprezentatívabb rendez-
vénye, a Széna Feszt első 
kiadása (2004), mely orszá-
gunkban egyedülálló és ha-
gyományalkotó társadalmi 
és környezetvédelmi ren-
dezvényként van számon 
tartva.

E rendezvény megszer-
vezése tette lehetségessé a 
kampány történelmében 
egyik döntő mozzanat lét-
rejöttét, a fordulópont be-
következtét. A fordulópont 
a Gladwell szerinti megkö-
zelítésben az a pillanat egy 
kampány folyamán, amely-
től egy kampány nagy tö-
megeket ér el egy időben 
és társadalmi mozgalommá 
alakul. Ahhoz, hogy ez a 
fordulópont megvalósul-
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hasson, teljesülniük kell bizonyos feltételeknek, melyeket az említett szerző 
a kis számok törvényében, a megtapadási tényezőben, valamint a körülmé-
nyek hatalmában összegez. Ezen alapelvek egyidejű teljesülésének lehetünk 
tanúi a Széna Feszt alkalmával, melyek közrejátszottak a Verespatakért foly-
tatott kampány fordulópontjának bekövetkeztéhez, és egy rendhagyó moz-
galom létrejöttéhez. A fiatal generáció sikeres bevonása által a verespataki 
lakosság érdekképviselete egy következő szintre 
lépett, és a Gabriel Resources aranybányászati 
tervei ellen folytatott kampány új, nagyobb ha-
tóerejű és kevésbé konvencionális eszközökkel 
bővült, amelyek közé sorolhatóak a Mindbomb 
meghökkentő plakátjai, a kifejező sztencilek és 
vírusvideók elterjedése, továbbá a látványos tűn-
tetések és tiltakozások megjelenése.

A szociológiában alkalmazott járvány-terje-
dési modell mentén vizsgálva az Alburnus Maior 
által indított kampányt, felismerhetővé válnak annak különböző fejlődési 
stádiumai. 

Ennek tükrében az innovátorok szerepét a kampány kezdeményezői, az 
Alburnus Maior létrehozói öltik magukra, akik felismervén a helyzet tartha-
tatlanságát, megteremtették a változtatás lehetőségét. 

Az üzenet terjedésének soron következő kulcsszereplői az early adapters 
(korai elfogadók), illetve az opinion leaders (véleményformálók) csoportjai, 
akiket a vizsgált kampány viszonylag rövid időn belül ügyének támogatásá-
hoz csábított. Jelen esetben ezeket a csoportokat a különböző hazai és külföl-
di, szaktudásuknak vagy társadalmi pozíciójuknak köszönhetően elismert 
személyiségek, különböző egyházak vezetői, valamint hazai és nemzetközi 
civilszervezetek képviselői képezik. 

A terjedési modell következő lépcsőfokát az early majority (korai több-
ség) csatlakozása képezi, mely a vizsgált esetben egybeesik a fentiekben be-
mutatott fordulópont bekövetkeztével. Az early majority-nak számító fiatal 
korosztály kampányhoz való csatlakozása által kialakult a szélesebb célcso-
portot befolyásoló társadalmi mozgalom, mely megteremtette a lehetőségét 
a late majority (késői többség) csatlakozásának, valamint egy teljes társa-
dalomra kiterjedő jelenség létrejöttének lehetőségét. Ez a lehetőség még pil-
lanatnyilag is fennáll, és eléréséhez a legnagyobb akadályozó tényezőnek 
a laggards-ok (sereghajtók) csatlakozása bizonyul, akiket jelen esetben az 
RMGC projekt kivitelezésében érdekelt személyek képeznek. Ezek esetében 
nem a szkepticizmus vagy a konzervatív felfogás jelenti a visszahúzó erőt, 
hanem az anyagi vonatkozású érdek, mely egyelőre megingathatatlannak 
bizonyult.

A Mentsük meg Verespatakot! kampányban bekövetkezett változás, a 
kialakult mozgalom és annak a romániai társadalomra kifejtett hatásai vál-
tották ki a Gabriel Resources képviselőinek hozzáállásbeli változását, amely 
a dolgozat második fő vizsgálati tárgyát képezi. 

A kanadai bányavállalat a romániai piacra való betörését követő idő-
szakban nem fordított különösebb figyelmet a társadalom tagjaiban kiala-

SZÓKÖZÖK

A társadalmi érzékeny-
ség és felelősségvállalás, 
valamint a cselekvésre 
hajlandóság ezt a szintjét 
a szenszi-mob kampányok 
specifikumainak segítségé-
vel igyekeztek elérni.
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kult véleményekre, illetve azok formálására, kedvező irányba történő befo-
lyásolására. Energiájukat és erőforrásaikat az általuk előterjesztett projekt 
hivatalos jóváhagyására, a szükséges engedélyek beszerzésére összpontosí-
tották. Ez idő alatt figyelmen kívül hagyták az ellenük indult szervezkedé-
sek egyre nagyobb térhódítását és meggyőző erejét.

  A Mentsük meg Verespatakot! kampány mozgalommá alakulásának 
következtében kialakuló, a verespataki aranykitermeléssel kapcsolatos tö-
meges negatív vélemény és ellenérzés eredményezte a vállalat vezetőinek 
szemlélet, illetve stratégiaváltását. A gazdasági szférában való passzív je-

lenlét nem bizonyult kifizetődőnek, és a kialakult 
társadalmi helyzet cselekvésre, egy válaszreakció 
kidolgozására kényszerítette az RMGC főrészvé-
nyeseit.

Ennek következtében, nyolc évre a projekt fel-
terjesztése után, a Gabriel Resources egy kampány 
megtervezéséhez és megvalósításához folyamo-
dott, mely az adott helyzetüket tekintve egy krí-
ziskommunikációként is behatárolható, és amely a 
közvélemény pozitív irányba történő elmozdítását 
hivatott szolgálni.

Az igaz történet kampány elsősorban egy ellenkampányként határoz-
ható meg, mely közvetlenül ráépül az Alburnus Maior kampányának moz-
zanataira, továbbá az általuk kibocsájtott üzenetek, információk terjedését 
igyekszik megakadályozni. A kampány ebben a vonatkozásban helyenként a 
negatív kampány eszközeivel is él, nyílt levelekben, hírekben, valamint nyi-
latkozatokban cáfolva, kritizálva és támadva az említett civil szervezetet.

A kampánycélok eléréséhez és az RMGC projekt elfogadási folyamatá-
nak felgyorsításához, a vállalat kampánya nem csak a közösség, hanem a 
hatósági szervek, az illetékes döntéshozók befolyásolására is koncentrált. 
Ebben a vonatkozásban Az igaz történet a lobbykampányok sajátosságait vi-
seli magán, felhasználva annak érdekképviseleti eszközeit. Saját érdekeiket 
képviselvén, és rendelkezvén a lobbi tevékenységekhez és nyomásgyakorlás-
hoz szükséges anyagi háttérrel, a Gabriel Resources kampányának tervezői 
a közvetlen és közvetett lobbizás módszereit együttesen felhasználták, öt-
vözve a grass-roots és a grass-tops lobbi technikákat. A nyilvános leveleken, 
közismert személyiségek nyilatkozatain és az ez ügyben szervezett bemuta-
tókon, valamint konferenciákon túl, a kanadai cég jogi megközelítésben is 
igyekezett a hatóságok képviselőire befolyással lenni, a különböző határoza-
tok megfellebbezése és perek indítása révén.

A fentiekben felsoroltak mellett, a romániai közvélekedés vészjósló ala-
kulására való tekintettel a Gabriel Resources vállalat számára létfontosságú 
feladatnak mutatkozott egy egységes, pozitív arculat kiépítése, mely elnyer-
né a megcélzott közönség szimpátiáját és támogatását. Ennek megvalósításá-
hoz egy átfogó PR-kampányt (Az igaz történet) dolgoztak ki, mely eszközei 
és rendezvényei által egy megfelelő szervezet, valamint termékimázs kiala-
kításán munkálkodott.

Az igaz történet kampány 
elsősorban egy ellenkam-
pányként határozható meg, 
mely közvetlenül ráépül az 
Alburnus Maior kampányá-
nak mozzanataira, továbbá 
az általuk kibocsájtott 
üzenetek, információk ter-
jedését igyekszik megaka-
dályozni.
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Elsősorban a vállalat által eladni kívánt termék, az RMGC-projekt szá-
mára volt szükséges egy kedvező arculat létrehozása, a tervek által felkínált 
lehetőségekre fektetve a hangsúlyt. A projekt imázsában az átláthatóságot 
és megbízhatóságot helyezték előtérbe, alátámasztván a különböző függet-
len szakértők által elvégzett felmérések, hatástanulmányok közzétételével. 
A tervek hosszú távú aspektusainak kiemelése és mediatizálása által, az 
eladni kívánt termék gazdasági, kulturális és társadalmi hatása, az ország 
fejlődéséhez való hozzájárulása körvonalazódott.

A másik fontos irányvonal, amelyet a kanadai vállalat által megvalósí-
tott PR-kampány követett egy olyan szervezet imázs kialakítása, mely össz-
hangban van a cég érdekeivel, valamint a romániai célközönség elvárásaival. 
Ennek létrehozásában és testre szabásában elsődleges célcsoportnak a ható-
ságok, valamint a verespataki és környékbeli lakosság számított, akik döntő 
tényezői voltak a projekt életbe ültetésének. A másodlagos célcsoportot a 
nyilvánosság szélesebb rétege, illetve a média képviselői jelentették, közve-
tett beleszólásuk lévén a vállalat terveibe, továbbá az ellenzéki célcsoport az 
Alburnus Maior alapítóiból és a kampányukat támogató egyénekből és civil 
szervezetekből tevődött össze. Ez utóbbiak az első két célcsoport befolyáso-
lása által voltak kihatással az arany-kitermelési projekt megvalósítására.

A tervezett imázs alapjául az Alburnus Maior által is képviselt értékek 
szolgáltak, többek közt a társadalmi érzékenység és felelősségvállalás, az el-
lenérzések és aggodalmak megértése és eloszlatása, a tervek megvalósításá-
hoz szükséges tudás és tapasztalat megléte, valamint a fejlesztés iránti elkö-
telezettség. Ezt a társadalom közeli pozicionálást a cég stratégái esetenként 
a tájékoztató kampányok álcájában, a Mentsük meg Verespatakot! kampány 
arculati elemeinek felhasználásával (Mentsük meg együtt Verespatakot! 
jelmondat alatt rendezett közmeghallgatások), valamint az ilyen irányú 
szponzorizációi (TIFF, Man. In. Fest.), rendezvényei (ismertető körutak, 
MicroCredit iroda megnyitója) mediatizálásával igyekezett megvalósíta-
ni. Ugyancsak az arculatépítés szerves részét képezte a Gabriel Resources 
kampányának legjellegzetesebb mozzanata, az általuk elindított Verespatak 
gyerekei elnevezésű reklámkampány, mely a verespataki gyerekek álmai-
nak bemutatása és azok, az RMGC projekten keresztüli megvalósulásának 
lehetősége által szándékoztak a célközönségre hatni. A jelentős méretűre 
tervezett médiakampány hivatott bevezetni a vállalat új szlogenjét, Befekte-
tünk Romániába, azonban a kampány a civil szervezetek, végső soron pedig 
a média erőteljes ellenállásába ütközött.

A két vizsgált kampány egymásra épülése, egymás mozzanataira ref-
lektálása még napjainkban is folytatódik. Az ellenfél által elért eredmények, 
tervezett lépések következetesen befolyásolják a kampánystratégiák alakulá-
sát és fejlődését, átfogó kompetitív környezetben teljesedvén ki az elérni kí-
vánt célokért folytatott küzdelem. A felvázolt párhuzamosságnak, valamint 
a két kampánynak a jövőre vonatkozóan csak egy végleges és megfellebbez-
hetetlen hatósági döntés, vagy az egyik fél visszavonulása vethet véget.

(A szerző a BBTE magiszteri hallgatója)
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nagy réka

A reklám jelentésvilága
Ha hajót akarsz építeni, ne hívj össze embereket, hogy tervezzenek, 

szervezzék meg a munkát,  hozzanak szerszámokat, vágjanak fát, 
hanem keltsd fel bennük a vágyat a nagy, végtelen tenger iránt. 

Saint Exupéry

A vágy felkeltése a reklámok egyik legismertebb és leghasználato-
sabb technikája. Ehhez pedig nem csak eszközökre van szükség, hanem 
arra, hogy a szakemberek egy jelentésekkel teli világot építsenek köré. A 
jelentések általunk, befogadók által, alalkulnak ki, akik kommunikációs 
viszonyba lépnek a jelekkel, jelkapcsolatokkal, jel és jelentés kooperációját 
segítvén elő.

Rövid írásom azt próbálja megvizsgálni, hogyan válik jellé, jelhordozóvá 
a nyomtatott reklám, milyen jelentéseket  és hogyan ad át. Meg kell jegyez-
nem, hogy az általam tárgyalt reklámprobléma konceptuális kerete a minden-
napok szemiózisa.1

A reklámnak különböző definíciói élnek. Többek között a marketingte-
vékenység aktív elemének tekintik. Salacrou koncepciójában: „olyan techni-
ka, amely elősegíti bizonyos nézetek terjesztését vagy gazdasági kapcsolatok 

létrejöttét bizonyos, áruval 
rendelkező vagy szolgál-
tatást ajánló személyek és 
ezen árut vagy szolgálta-
tást használni tudó más 
személyek között.”2 Ez a 
meghatározás kissé techni-
kai szempontú, de rámutat 
arra a  dialogikus viszony-
ra, mely reklámozó/reklám 
és befogadó közt alakul ki. 
Ennek a kommunikációnak 
az eszközeit, megvalósításá-
nak módozatait vizsgálom 
a következőkben, vagyis a 
képi, nyelvi jeleket, mely 
által a reklám megszólítja a 
recipienst.  

A reklámnak több típu-
sát különböztethetjük meg, 
mint pl. nyomtatott és moz-
góképi reklámokat. Céljuk, 
hogy vonzzák a figyelmet, 
felkeltsék az érdeklődést, 
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erősítsék a vágyat, és cselekvésre ösztönözzenek. 
Ennek ellenére a reklám nem csupán ebből áll. Több szempont szerint 

elemezhetünk egy-egy reklámot és más megközelítésmódokat is érvényesít-
hetünk, mint egyszerűen ötletek, termékek, szolgáltatások promoválásaként 
való percipiálást. A művészet, egyes interdiszciplináris tudományok bevoná-
sa is befolyásolhatja, alakíthatja a reklámértelmezést, a társadalom nézeteit, 
nem annyira az áru, mint különböző eszmék népszerűsítésével. A reklám 
felhasználja más diszciplínák elemeit, ezzel csupán a kreativitást segítve 
elő. Sokan nem tartják fontosnak a művészi ábrázolást vagy az intertextusok 

használatát, egyáltalán a művészetek által nyúj-
tott tudás, technika bevonását a reklámszakmába. 
Viszont az elmúlt idő tapasztalatai azt bizonyítot-
ták, hogy éppen azért volt lehetősége a reklámnak 
fejlődni, mert voltak szakemberek, akik mindezt 
kihasználták, és ráébredtek ennek fontosságára. 
Persze még mindig van mit újítani, van amin vál-
toztatni, de egyre pozitívabb a fogadtatás, többen 

foglalkoznak a szakmával, mivelhogy újabb és újabb lehetőségeket fedeznek 
fel benne, például azt, hogy különböző jelentéseket tulajdoníthatunk nekik. 
Nem csupán a közvetlen közlést, mely valaminek a megvásárlására ösztönöz, 
hanem egy egész jelentésvilágot fedezhetünk fel némely képben, vagy jelek 
halmazában.   

Bizonyára ritkán gondolkodunk el azon, hogy amikor átmegyünk az 
úton, kocsinkat vezetjük, egy jó könyvet olvasunk vagy megbotránkozunk 
egy rózsaszín hajú tetovált fiatalon, ezeket mind jelek hatására tesszük. Vilá-
gunk mindig is jelekre épült, melyek körbevesznek minket, sőt mi magunk is 
jeleket használunk. Nem kell semmi bonyolult magyarázatot, példát keresni 
ilyenkor. Gondoljunk csak arra, miként értenénk meg egymást, ha nem lenne 
nyelv? Ugyanakkor őseink gesztusok, mimika által kommunikáltak a leghaté-
konyabban. Barlangrajzok által kerek történeteket örökítettek át, akárcsak ma 
az íráskép. A társadalom fejlődése során egyezményes jelek születtek. Egyre 
többen kezdtek tudatosan is figyelni  őseink szimbólumaira, irodalmi művek 
retorikájára, művészi alkotások, festmények, zene jelentésvilágát próbálták 
megfejteni a jelek segítségével. Ugyanez érvényesíthető a reklámok kapcsán 
is. 

A szemiotika nemcsak a jeleket vizsgálja, hanem azt is, miként szerve-
ződnek, jelentenek és működnek ezek. Mert csupán akkor válunk igazán be-
fogadókká, ha a küldött jeleket megértjük, és értelmezni tudjuk. Ez pedig a 
szemiózisban jön létre. Ennek működésére felfigyelhetünk egyes reklámok-
ban is, melyek bonyolult értelmezési lehetőségeket kínálhatnak, tehát lehet-
séges egy nem kommersz oldalát, jellegzetességét is vizsgálni.  Észrevehető, 
hogy különböző típusú jeleket használnak a reklámszakemberek a reklámok 
megalkotásakor. Ilyenek pl. a vizualizációs és verbális technikák, a nyelvi 
humor.

Figyeljük meg, hogyan működik adott esetben a kép használata  mint 
jel, jelentés és információ eszköze. Hiszen a vizualitás nem csak napjainkban 
kedvelt téma. Hogy mi a kép és mi ennek funkciója már Platónnál is megjele-
nik a barlanghasonlaban. A barlangba zárt, megkötözött emberek a valóság-

...egyre pozitívabb a fogad-
tatás, többen foglalkoznak 
a szakmával, mivelhogy 
újabb és újabb lehetősége-
ket fedeznek fel benne.
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ból csak a tűz segítségével leképezett árnyakat láthatnak. Platóni perspektí-
vából a képek csupán árnyai a valós világnak, az igazság helyét foglalják el, 
mintegy fegyverként működve, melyek szembefordítanak a valósággal vagy 
ezt alakítják árnyékká. 

A médiát sok esetben ilyen plátoni fegyvernek tekintik,  a reklámokat 
pedig megtévesztőnek, torzítónak, hazugnak, manipulatívnak. Vannak vi-
szont, akik kvázi műalkotásként értelmezik őket, gyűjtögetik, tudatosan vi-
szonyulnak hozzájuk, nem csupán a hatásmechanizmusok elszenvedői. A 
képek különös fajta jelek, jelrendszerek, melyeket a gondolkodásban értel-
mezünk.3  Bármely jel értelmezése egyfajta pszichológiai reakció is magára 
a jelre, a korábbi és jelen tapasztalatok függvényében. Ezek sokszor képezik 
vita tárgyát negatív és pozitív megvilágításban is. 

Szűkítvén tehát a képi reprezentációk körét a nyomtatott médiumok-
ban megjelenő reklámképekről fogok tárgyalni. A reklámokat szándékosan, 
egy üzenet közvetítésének céljából hozzák létre. A fotográfia, képzőmű-
vészet elbűvöl, a reklám inkább informál és felkelti a figyelmet. Akárcsak 
más művészeti ágak, egyezményes jelek, kulturális szimbólumok, a nyelv a 
reklámok is szuperjelként működnek, melyek részét képezik egy specifikus 
szemiózisnak. 

A jelelméletek közül úgy érzem a Buyssens és Prieto elméleteire len-
ne a legideálisabb támaszkodni, akik kiemelték a nyelvnek kommunikációs 
rendszer-jellegét, amire G. Mounin is rámutat.4 Buyssens egy módosított kon-
cepciót alkot a szemiológiáról, melyet Barthes az összes jelrendszer tudomá-
nyának tekint. Magam részéről mindkét elméletre támaszkodnék. Buyssens 
perspektívájában „a szemiológia tárgya tehát azokra a tényekre korlátozó-
dik, amelyeket szignáloknak nevezünk”.5 Barthes tovább megy és kiterjeszti 
a diszciplína határait, pl. besorolja az öltözködést, divatot is. Míg az előző 
gondolkodó a kommunikációra építi elméletét, az utóbbi a szignifikációra. 
Buyssens a szemiológiát a kommunikációs eljárásaink stádiumaként határoz-
za meg. Tehát általa olyan eszközöket vizsgálunk, amelyeket abból a célból 
alkalmazunk, hogy másokat manipuláljunk, ráadásul, amit ilyen manipuláci-
ós eszközként ismer fel az is, akit befolyásolni akarunk. Ezeket nevezi szigná-
loknak.6  Az index fogalmát is bevezetjük, mely Prieto értelmezésében: „egy 
közvetlenül érzékelhető tény, amely tudat valamit egy másik tényről, amelyik 
nem érzékelhető.”7 A szignál az index egy sajátos fajtája. Az indexet a kibo-
csátó szándékosan hozza létre, mivelhogy valamilyen szándékot közvetít a 
befogadó számára. Szándékos, mégpedig azért, hogy a recipiens felismerje 
ennek rendeltetését. A szignál pedig az az aktus, mely által egy ismert tényt 
úgy közlünk, hogy a befogadó megértse  információnk célját, olyan, akár egy 
mesterséges index, jegyzi meg Prieto, „indikációt szolgáltat, melyet határo-
zottan erre produkálnak”. 8  

Jelek milliói vesznek körül hétköznapjainkban, ezekből a szignálokból, 
indexekből építkeznek maguk a reklámok is, melyeket mi, befogadók dekó-
dolunk. De ugyanúgy egy ruhadarab, egy gesztus, egy kép, színházi előadás, 
egy regény is indexként szolgál, indexeket tartalmaz. A kép a reklámozott 
jeltárgy jeleként működik, szándékolt jelentést közvetít. Ezek a jelentések ha-
tározottak és általában könnyen megfejthetők. Persze ez a megfejtés feltéte-
lezi a befogadót, azt, hogy a jel vagy index egy bizonyos kontextusban valaki 
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számára jel lehessen, funkcionáljon, deszignáljon, egy jelentést hordozzon9 
 Nem könnyű egy nagyon pontos definíciót adni a jelre és jelentésre, 

hiszen még egy fejlődő tudományággal van dolgunk. A gyakorlatban sem 
könnyű mindig kimutatni a kommunikációs szándékot. Van úgy, hogy a kó-
dok nem egészen nyilvánvalók. Sőt ezek diferenciáltak is egyben. Ezzel ma-
gyarázható az is, hogy csupán interdiszciplinárisan lehetséges a szemiotikai, 
szemiológiai vizsgálatot bevonni. A  reklámokban pedig ez erősen kihangsú-
lyozódik. 

Mindenképp, mielőtt tovább lépnénk, még ki kell emelnünk, hogy mi is 
szükséges egy szignál létezéséhez, vagyis mi az, amit befogadóként jómagam 
is szem előtt tartok és ami egyik alapvető funkció, ha reklámokról beszélünk: 
„a felfogó tisztában kell legyen azzal, mi a szándéka a kibocsátónak azáltal, 
hogy számára üzenetet átad.”10

Kitérvén újból a reklámok területére, meg kell jegyeznünk, hogy ezek 
kezdetekben inkább szöveges formát öltöttek, a siker a nyelvi játékokon, hu-
moron alapult, ma már a szöveg vagy grafikus ábrázolás helyét átvették a 
fényképek, noha elvétve még rábukkanunk karikatúrákra, képregény jellegű 
kivitelezésekre is. Ezek a képek jelként működnek, melyet befogadókként ér-
telmezünk, nem puszta kópiaként működnek, hiszen jelentésük van, infor-
mációt közölnek. 

Példaként állhat az Axe  reklámkép. Ha kópiaként tételezzük, nem lá-
tunk egyebet, csupán egy ceruzát, hegyzőket és a termék analogikus képét.

A hordozóknak megfigyelése által még nem jutunk előbbre a denotatív 
ikonikus közlésnél. Akárcsak egy szöveget, szó szerint értelmezzük a ké-
pet, mely egyszerűen azt tolmácsolja, hogy mi a tárgy. Viszont ha jelek hal-
mazaként vizsgáljuk, szimbólumként fogjuk fel, engedjük hatni a metafo-
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rát és konnotatív jelentéssíkot, már megfejthető a reklám üzenete, mely nem 
csupán a terméket, hanem egy életérzést ad el, a hódító szerepének vágyát 
ébreszti fel a befogadóban, aki a termék használatával elérheti, hogy bukja-
nak rá a hölgyek.  Az információ lesz az, ami eljut a befogadóhoz. Ez néha 
annyira komplex, hogy nehezíti a megértést, dekódolást, ilyenkor az olvasó-
nak rendelkeznie kell előzetes ismeretekkel, melyek hozzásegítik a megér-
téshez. A reklámot illetően általában az egyszerűségre törekednek, hogy ne 
okozzon nehézséget a dekódolás, hiszen a reklámozónak éppen az a célja, 
hogy hirdetésével megfogja a vevőt, aki nem fog sokat bíbelődni a fejtegetés-
sel. Ennek ellenére nem az analogikus megjelenítés a megszokott, hiszen nem 
csupán információt akarnak közölni, hanem biztosítják a felfedezés nyújtot-
ta elégedettség érzetét is. 

A tárgykép által közvetített konnotatív üzenet (ki)alakítható, mely-
nek megfejtésével valamilyen hatás születik meg a befogadóban, legjobb 
esetben manipulálja, vásárlásra készteti, mindenképp magatartásformáló. 
Denotátumként a fotó egyszerűen valami jelenvalóként tételeződik. Ezzel 
szemben a konnotatívan percipiált képeket elemezni lehet, többszörös jelen-
téssel bírnak. Különféle ismeretek épülnek a képbe (kulturális, nemzeti stb.), 
szimbolikus síkok darabjai (amit Barthes lexikának nevez11). Ezek képezik  
mindannyiunk idiolektusát.  

Kép és fogalom viszonya, az egyik primátusa a másikhoz képest, jelen-
tésalkotó vagy jelentéshordozó funkciójuk tehát klasszikus filozófiai, manap-
ság kognitív elmefilozófiai kérdés. A fontos a mi szempontunkból az, hogy 
az egyik a másikkal a kreatív felidézés kapcsolatában legyen. Egy reklámköz-
lésben többféle jelentéshordozó szerkezet található. Ez nemcsak kép lehet, 
bár itt inkább azt emeltem ki, hanem szöveg is. Nehéz lenne eldönteni, hogy 
a verbális elemeknek vagy a vizuálisaknak van-e jelentősebb funkciója, nem 
is ez a cél. Egyikük sem nélkülözhetetlen, gazdagítják egymást, hisz némely 
információt a szöveg, másokat pedig a kép közvetít egy jelentésvilágot alkotó 
szinergiában.

(A szerző a BBTE magiszteri hallgatója)
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Lakatos róBert

Képi problémák a
„home made”
játékfilmezés területén

Ajánlás: Főleg azoknak, akik végre kézhez kapnak egy videókamerát, 
és nagy lelkesedéssel nekirugaszkod(ná)nak szerzői filmjük megvalósításá-
nak. No meg azoknak, akiknek ez valamiért nem úgy jött össze, ahogyan 
szerették volna. Mert ha már nem tanultak más kárából, legalább azt értsék 
meg, hogy ők mit műveltek, mi okozta azt, hogy alkotásuk nem lett remek-
mű. 

Ha videóra forgatunk, elsősorban azt verjük ki a fejünkből, hogy az képi-
leg úgy fog kinézni, mint a tudatunkban rögzült játékfilmek döntő többsége. 
Ennek több oka is van. Az egyik az, hogy tudatunkban a 35 mm széles cellu-
loidra készült filmkép él, melynek jobb a felbontása, vagyis sokkal több apró 
részecskéből áll össze, mint a videókép. Tehát a videókép esetében egy „el-
nagyolt” képet látunk, melynek a hiányosságai főleg az apró részletek (apró 
minták, éles kontűrök) megjelenítésénél vehető észre. És persze minél jobban 
kinagyítjuk a képet (pl. videóprojektorral), ez annál inkább látszik. 

Egy másik különbség 
a szem tehetetlenségéből 
fakad. A filmes élmény, 
vagyis az, hogy a képen fo-
lyamatosnak látjuk a moz-
gást, abból ered, hogy egy 
bizonyos sebesség fölött a 
szemünk nem képes meg-
különböztetni az egymást 
követő különálló képkocká-
kat. A filmes kép esetében a 
képkockát alkotó szemcsék, 
két egymást követő képkoc-
ka esetében, más-más he-
lyen helyezkednek el – nem 
úgy, mint a videókép eseté-
ben, ahol a képet alkotó ré-
szecskék, az egymást követő 
képeken mindig ugyanott 
helyezkednek el. Tehát a 
celluloidkép még a képalko-
tó részecskék szintjén is ki-
használja a szem tehetetlen-
ségét, minek következtében 
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egy lágyabb (kellemesebb) képet eredményez, mellyel szemben a videókép 
élesebbnek és sterilebbnek tűnik. 

A filmben a kis mélységélesség egy fontos kifejezőeszköz, melynek segít-
ségével a néző figyelmét oda irányíthatjuk, ahova akarjuk, hiszen a tekintet 
öntudatlanul is a képen a legtisztább, vizuálisan legkevésbé zavaróbb (legéle-
sebb) pontot keresi. A mélységélesség öt alapvető tényezőtől függ: 

1. A blendenyílástól (minél nagyobb a blende-
nyílás, annál kisebb a mélységélesség).

2. A használt optika látószögétől (minél keske-
nyebb a látószög, annál kisebb a mélységélesség).

3. A leképzett kép méretétől (vagyis a filmsza-
lag szélességétől, vagy videó esetében a fényérzé-
kelő CCD nagyságától. Minél nagyobb a leképzett 
kép, annál kisebb a mélységélesség).

4. A fényképezett, fókuszban levő (a képen 
éles kontűrrel rendelkező) objektum és a kamera közti távolságtól.  

5. Az objektív szerkezetétől (más a szférikus lencséjű objektívek eseté-
ben – melyek lencséinek domború vagy homorú felületük olyan, mintha egy 
nagy gömbből vágták volna ki őket, és más az aszférikus lencséjű objektívek 
esetében).

Nos, a videókamerák esetében a leképzett kép területe (vagyis a fény-
érzékelő CCD) kisebb, mint a 35 mm filmkocka területe, ezért a videókép 
esetében sokkal nehezebb a kis mélységélességet megvalósítani, mint a cel-
luloidkép esetében. 

Egy másik alapvető különbség a kontrasztátvitel. Már a celluloid is egy 
kontrasztosabb képet „lát” mint a szemünk, ami azt jelenti, hogy nagyobbnak 
látja az árnyékok és fények (megvilágított részek) közti különbségeket, minek 
eredményeként, bizonyos fényviszonyok közt, a képen az árnyékban levő ré-
szek túl sötétek, a fényben levő részek pedig túl világosak lesznek. Nos, en-
nek a veszélye a videókép esetében még nagyobb. Tehát ha nem használunk 
megvilágítási felszerelést és segédfelszerelést, a videó esetében, természetes 
fényviszonyok közt, nehezebb a tudatunkban élő filmképekhez hasonlító 
képet készíteni. Az egyenletes szórt fény (pl. külsőben, felhős ég esetében) 
jelentősen csökkenti ennek a veszélyét, de általában lapos képet eredményez, 
ami sok esetben jellegtelen.

Játékfilm forgatásakor a legtöbb idő a megfelelő megvilágítás beállításá-
val szokott eltelni, mert ezzel nem csak a megfelelő hangulatot teremtik meg, 
de ugyanakkor egy-egy jeleneten belül az időbeli folytonosság érzetének az 
elérésében nagyon fontos szerepet játszik az, hogy az egymást követő beállítá-
sok megvilágításbeli jellege és kontrasztja megfeleljen egymásnak (vagyis na-
gyon hasonlítson egymáshoz). A kezdő filmesek nagyon gyakran hajlamosak 
hanyagolni ezt a tényezőt. Márpedig egy jeleneten belül, ha az egymást köve-
tő beállítások megvilágításbeli jellege különbözik, az azt az érzést kelti, hogy 
ugrottunk időben (és esetleg térben is), és egyből megszűnik a folytonosság 
érzés, vagyis a vizualitás szintjén szétesik a jelenet. Ha cselekmény szintjén 
össze is áll, és a jelenet „felsnittelése” is jó, akkor is zavaró tényezőként hat 
a nézőre, kivéve, ha nincs benne valamilyen rendszer. Mert láttam olyan fil-
met is, melyben a külsőben felvett fiú és lány közötti párbeszéd jelenetben 

Már a celluloid is egy 
kontrasztosabb képet „lát” 
mint a szemünk, ami azt 
jelenti, hogy nagyobbnak 
látja az árnyékok és fények 
(megvilágított részek) közti 
különbségeket...
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az egyiküket nappali megvilágításban, a másikat pedig éjjeli megvilágításban 
mutatják, és mégis összeáll a jelenet – de ez egy tudatosan kitalált, szigorúan 
betartott rendszer alapján történt. Merthogy többek közt van egy olyan vágási 
szabály is, hogy a nagyon hasonló, vagy nagyon eltérő képek vágódnak jól 
egymás után (pl. fehér–fehér, vagy fehér–fekete dominanciájú képek). 

És akkor videóra, amatőr körülmények között nem lehet játékfilmet for-
gatni? Dehogynem! Csak meg kell próbálni a videókép hátrányait elrejteni, és 
az előnyeiből erényt kovácsolni. Ha a technika által nyújtott lehetőségekből 
és sajátosságokból indulunk ki, és nem arra próbáljuk használni, amire nem 
való, sok esetben a technikai „hiányosságokat” is (pl. az autófókusz vagy az 
automata blende tehetetlenségét kihasználva) a magunk javára fordíthatjuk, 
sajátságos esztétikát kovácsolva belőle. Aki nem hiszi, vizsgálja meg Thomas 
Wintenberg Festen (Születésnap) című filmjéből azokat a képsorokat, melyek 
a halott testvér lelkének a jelenlétét érzékeltetik.

Most pedig, ahelyett, hogy elmagyaráznám, hogy mivel nem lehet piros 
tojást festeni, inkább vizsgáljuk meg egy kissé optimistább szemszögből a fel-
merülő problémákat. Már bőven vannak olyan magas színvonalú filmes alko-
tások, melyek felvállalják a videókép sajátosságait. Gondoljunk csak a Dogma 
irányzat filmjeire, melyek beáldozzák a képminőséget arra hivatkozva, hogy 
a szerényebb technikai körülmények közt készülő kép hitelesebbnek hat. Tu-
lajdonképpen azt használják ki, hogy a szerényebb technikai körülmények 
közt készülő kép (esetleges megvilágítás, kézi kamera, olcsóbb felvételi tech-
nika) a dokumentarizmus sajátossága, mely alapállásból feltételezi a bemuta-
tott cselekmény valóságát, valamint a rendezői beavatkozás hiányát, és ezek 
miatt a néző számára hitelesebbnek tűnik. Gondoljuk csak végig, hogy a Blair 
Witch Project milyen eszközökkel gyakorol akkora hatást a nézőre. Klasszikus 
hollywoodi képi stílusban leforgatva, a történet egyáltalán nem állná meg a 
helyét, és a film hamar elfelejtődött volna.

Egy másik sajátossága ennek az esztétikának, 
hogy a mozgásban levő kép jobban vonzza a tekin-
tetet, mint az álló. Ha a képen belül mozog valami, 
elsősorban arra figyelünk, és ha az egész kép mo-
zog, feszültebben figyelünk az egész képre. Nos, 
ha a kézi kamerázás miatt az egész kép lötyög, az 
feszültebb figyelemre kényszeríti a nézőt (egyese-
ket idegesít), és megfelelő plánozással, a figyelem 
irányításában esetenként részben helyettesítheti a 
kis mélységélesség hiányát. De a Dogma nem az 
egyedüli mentsvára a videóra készült filmeknek. 
Valaki mindig kitalál valami újabb érdekességet.

Ami a mélységélességet illeti, videóval is készíthetünk kis mélység-
élességű képeket, csak keskenyebb látószöget kell használnunk, mint azt 35 
mm-es celluloid film esetében tennénk, és persze a blendenyílást is a lehe-
tő legjobban ki kell nyitni (az ND szűrőkkel és a shutter speed-del manipu-
lálva – amennyire még megengedhető). A problémák ott kezdődnek, hogy 
egy aránylag szűk belsőben, nincs helyünk eléggé távol állni a kamerával, 
hogy megfelelő mértékben szűkítsük a látószöget, csak legfeljebb a nagyszo-
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bában, és ott is csak a közelképek esetében. A távolabbi plánok esetében a 
tömbházlakások konyháiban és fürdőszobáiban máris beállt a baj. Erre azt 
tudom mondani, hogy láthattunk olyan filmet is, mely videóra forgott, és 
nem éreztük amatőrnek a képet, mert úgy volt kitalálva, hogy csak keskeny 
látószöggel készült közeliek voltak benne (pl. Fliegauf Benedek: Rengeteg).

A legtöbb amatőr film sokkal jobb lehetne, ha megfelelően lenne meg-
választva a forgatási helyszín. A megfelelő helyszín nagyon sokat jelent, 
nemcsak olyan szempontból, hogy van elég helyünk a jó nézőpontok és lá-
tószögek kiválasztására, hanem megvilágítás szempontjából is nagy segítsé-
get nyújthat. Nem hiába találták ki egyes filmes főiskolákon, hogy a diákok 
fotósorozatokat készítsenek belsőkben, természetes beszűrődő fényben. Sok 
helyszínen (pl. padláson, gyárcsarnokba, félig kész épületekbe, stb.) annyira 
előnyösen szűrődhet be a fény, hogy szinte nem is kell módosítanunk rajta. 
Ami a megvilágítási segédfelszerelést illeti, nem árt azért kézügyben tartani 
egy-két derítőlapot, flag-et (árnyékolót), sötétítőt, valamint fényt lágyító fó-
liák hiányában, különböző sűrűségű, de egyenletes szövésű függönyt. Nagy 
szolgálatot tud még tenni a kínai rizslámpa, melyet közeliekben a profik is 
nagy előszeretettel használnak (ugyanis szép lágy, és mégis irányított fényt 
ad). Állványok híján pedig oda kell gyűjteni egy pár lelkes kollégát, akiket fő-
világosító, best-boy, világosító, stb. címekkel tüntetünk ki majd a stáblistán, 
és forgatás közben reméljük, hagy árnyékuk nem kerül be véletlenül a képbe. 
A műfény és természetes fény egy snitten belüli keveredését amatőr megvi-
lágítási körülmények között igencsak kerülendőnek tartom – feltéve hogy a 
szerző nem akarja formai (esztétikai) sajátosságként használni az ily módon 
születő kép ocsmányságát.

Ami a kameramozgató szerkezetek hiányát illeti, egy rossz állvány he-
lyett (melyen akadozik a svenk), inkább tanuljuk meg kézben tartani a ka-
merát, és kézből elvégezni a kamaramozgást. Ez viszonylag hamar tanulható 
és begyakorolható. Ha mindenképp utaztatni akarjuk a kamerát (fahrtolni 
szeretnénk), hacsak nem valamelyik mozgásban levő szereplő szubjektívjét 
képviseli, ne kézi kamerával sétálva próbáljuk meg megoldani, hanem sze-
rezzünk egy kórházi tolószéket, és ültessük bele az operatőrt. Viszont vigyáz-
zunk arra, hogy ha egy jeleneten belül egyes beállításokban állványról kame-
rázunk, akkor dramaturgiailag is jó, ha indokolt az, hogy átkerül kézbe a fel-
vevőgép, de formailag sem árt, ha valamilyen módon elrejtjük azt a vizuális 
zökkenést, melynek következményeként már nem áll olyan stabilan a kép. 

Egyesek ráközelítés helyett nagy előszeretettel használják a zoomolást. 
A zoomolással az a helyzet, hogy nagyon felhívja a figyelmet a technika je-
lenlétére. Ha csak nem akkora a jelenet érzelmi töltete, hogy ezt elrejtse, vagy 
nem lehet más kameramozgással kombinálni, mely szintén segít elrejteni a 
variózást, személy szerint megpróbálok lebeszélni mindenkit a zoom gomb 
felvétel alatti használatáról.

Arra eléggé hamar rá szoktak jönni az emberek, hogy sokkal könnyebb 
kevésbé lötyögő képet készíteni (melynek következtében a néző nem kap ten-
geri betegséget), ha a zoom objektívet a lehető legszélesebb látószögre állít-
ják. Ennek általában az az eredménye, hogy mindent a lehető legszélesebb 
látószöggel próbálnak felvenni, utána pedig csodálkoznak, hogy miért nem 
olyan, „mint a filmekben”. Hát azért, mert a filmekben általában egy-egy je-
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leneten belül több, különböző látószögű objektívet használnak. A totálosabb 
plánokat szélesebb, a közelieket pedig keskenyebb látószöggel veszik fel, 
mert ez a fajta képi megjelenítés áll a legközelebb a természetes látáshoz. Ha 
egy jeleneten belül egy eléggé széles látószögű objektívvel totálban mutatjuk 
a szereplőt, utána pedig egy keskenyebb látószögű objektívvel készítünk róla 
egy közelit, a két snittet pedig összevágjuk, a nézőben az az érzés támad, hogy 
meglátta a szereplőt a térben, utána pedig a figyelem (ugyanolyan távolságból 
mint a totálban) ráösszpontosult a szereplő portréjára. Amennyiben a közelit 
ugyanolyan látószöggel készítjük el, mint a totált, a vizuális érzés az, hogy 
„hipp-hopp, ott legyek ahol akarok!”, egy pillanat alatt közelebb ugrottunk a 
szereplőhöz – ez pedig némileg megszakítja az időbeli folytonosság érzését. 
Nem is beszélve arról, hogy portrézáskor a szereplőkkel (főleg a hölgyekkel) 
szemben kicsit illetlenség széles látószögű objektívet használni, mert nem 
igazán előnyösen képezi le az arcot. De vannak helyzetek, amikor a jelnet 
érzelmi töltetének szempontjából pont erre a torzításra van szükségünk.

Felsnittelés előtt (a technikai forgatókönyv megrajzolása előtt) javaslom 
leellenőrizni, hogy alkalmas-e az illető helyszín az általunk áhított objektív-
rendszer alkalmazására. Persze vannak egyetlen látószöggel felvett jó filmek 
is, de ott a szereplő (vagy a kameramozgásnak köszönhetően, vagy pedig tér-
beli mozgásának eredményeként) folyamatosan kerül közelebb a kamerához. 
És ezzel elérkeztünk az élességvezetés problémájához, mely az amatőr vagy 
félprofi videókamerák esetében azért gond, mert végtelenített élességgyűrű-
jük van, ami lehetetlenné teszi azt, hogy mint a profibb kamerák esetében, 
bejelöljük az objektíven, hogy a szereplő helyzetéhez mérten a „focus puller” 
hova húzza az élességet. Erre csak azt tudom mondani, hogy gyakorlat teszi 
a mestert, mint ahogyan a filmkészítés más, ebben a cikkben említett és nem 
említett területein is.

(A szerző a BBTE magiszteri hallgatója)

KAMERA
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Bodó márta

Egyház és kommunikáció,
egyházi kommunikáció

A katolikus egyház a maga belső megújulását célzó tanácskozásán, 
a II. vatikáni zsinaton sok felismerés megfogalmazása mellett az egyházi 
kommunikáció fontosságát is felismerte. Ezt az a tény is mutatja, hogy az 
egyik, az elsők közt elfogadott dokumentum éppen a kommunikáció eszkö-
zeire vonatkozó Inter mirifica volt. Ezt követte a konkrét elképzeléseket, a 
működési területeket és módokat leíró Communio et progressio, majd en-
nek alkalmazására az Aetatis novae. 1

A Vatikánban 1948 óta létezett egy olyan bizottság, amely a filmművé-
szet vallásos és erkölcsi témákat feldolgozó termékeivel foglalkozott.2 Még a 
II. vatikáni zsinat idején, már VI. Pál pápasága idején további lépések történ-
tek: sajtóbizottság alakult, s azon dolgozott, hogy az egyház és a világi sajtó 
kapcsolatait azonnali hatállyal megjavítsa (ezt a feladatot nagyszerű ered-
ménnyel teljesítette is a zsinat tényének és eredményeinek kommunikálása 
terén). A zsinat végét nem várta meg, hanem saját kezdeményezésére a pápa 
In fructibus multis kezdetű levelével a zsinati sajtóbizottságot egy pápai ál-
landó médiabizottsággá alakította, amely később a társadalmi kommunikáció 
foglalkozó pápai tanáccsá lett,3 s ma is ekként működik. A kapcsolattartás, 
a katolikus egyházat és hitet érintő, a széles nyilvánosságot érdeklő kérdés 
mediatizálása mellett a tanács folglalkozik a katolikus kommunikáció elmé-
leti kérdéseivel, társadalmi összetevőivel is. 

A világegyház kezdeményezései hol gyorsan, hol lassabban, de eljutnak 
a különböző országokba, s ott valamilyen mértékben részei lesznek a helyi 
egyház médiastratégiájának. Ehhez elsősorban a hivatalos rendelkezések 
helyi alkalmazása kell elkezdődjék, s a hivatalos tanításnak az illető nyelvi 
közösség számára való lefordítása.4 Mert „az egyház működésében jelenik 
meg mindaz, amellyel hívő és nem-hívő egyaránt találkozik, és ezen keresz-
tül mutatkozik meg (és érvényesül) az egyház önképe: nemcsak amit hirdet, 
hanem mindaz, amit gyakorol” – olvashatjuk a magyarországi Pax Romana 
katolikus értelmiségi fórum kiadásában megjelent A kölcsönösség struktú-
rái címet viselő kötet bevezetőjében. E kötet már a vatikáni dokumentumok 
nyelvi fordításán túl a kulturális fordítást is elkezdi, amennyiben a katolikus 
egyház önkommunikációjának magyar változatát valósítja meg. Főbb feje-
zetei: Egyházképek; Hierarchia és közösség; Kisebbségben; Egyén, közösség, 
szervezet, s mindenik fejezetben a II. vatikáni zsinat utáni egyházképet pró-
bálják a szerzők tolmácsolni, a paradigmaváltás szükségességét megmutatni. 
Hiszen amikor Gárdonyi Máté egyházképekről beszél s 20. századi Magyar-
országon, amikor Mártonffy Marcell az egyház önértelmezését mutatja meg a 
szekularizált társadalomban, amikor Dévény István az európai típusú egyház 
jövőjéről elmélkedik, vagy amikor a jeles teológus Gánóczy Sándor egyházi 
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„rendszerváltásról” beszél, akkor valójában az egyház lényegét kommunikál-
ja – befelé.

Az Egyház és kommunikáció címet viselő kötet A párbeszéd egyháza 
összefoglaló címen zajlott konferencia anyagát gyűjti egybe, s lényegében a 
befele kommunikáció mellett kifele is próbál szólni.  A konferencia s nyo-
mán a kötet két alapkérdés összefüggéseinek megtárgyalását tűzte ki célul, 
ezek: a kommunikáció és a kommunió, azaz a közlés és a közösség. A ket-

tőnek e témában való összekapcsolása nem vélet-
len: a kommunikációra vonatkozó katolikus tanítás 
értelmében az egyház alapfeladatainak egyike a 
kommunikáció és a kommunió megvalósítása. Arra 
már a kommunikációról szóló vatikáni dokumen-
tum, az 1971-es Communio et progressio is felhívta 
a figyelmet, hogy Jézus Krisztus a példakép a kom-
munikációban is, ő ugyanis a kommunikációt nem 
egyoldalú és tekintélyi közlésnek, tájékoztatásnak, 

informálásának tekintette, hanem önmaga megosztásának, odaajándéko-
zásának. Minden kommunikációs gesztusa, beszédei, kinyilatkoztatása is a 
lélek és élet megnyilvánulása, egzisztenciális kapcsolatteremtés. A Magyar 
Pax Romana Fórum e kötete e kérdést tűzte napirendre, hogy a magyar tár-
sadalom nyelvére lefordítsa s a köztudatába bevinni igyekezzék a katolikus 
egyház kommunikációs elméleteinek egy részét, tehát a belső közvéleményt 
informálja és modelleket mutasson számára, a külső közvéleménnyel pedig 
megismertesse az egyház kommunikációhoz való egész viszonyrendszerét.

Három fő gondolatkörbe szerveződnek a kötet írásai: egyik a teológiai, 
egyháztani szempontokat sorakoztatja, címe: Hierarchikus kommunikáció. Itt 
Erdő Péter a hierarchikus kommunikáció sajátosságait foglalja össze, Gánóczy 
Sándor a Szentháromság kommunióját próbálja az olvasóhoz közelebb hozni, 
Schermann Rudolf ausztriai plébános és lapkiadó az egyház belső nyilvános-
ságának nélkülözhetetlen fontosságára figyelmeztet, Balog Zoltán a jelszerű-
ség s a munkás lét szükségességét elemzi.

A második gondolati egység az Új médiumokon fejezetcímet kapta, s itt 
kerül szóba a napi magyar (sajtó)valóság is: Szabó Ferenc (a Távlatok című 
jezsuita lap főszerkesztője, a Vatikáni Rádió magyar részlegének korábbi fő-
szerkesztője) az egyházi sajtóra vonatkozó egyházi szempontokat ismerteti, 
Szekfű András az egyházi sajtót a nem egyházi sajtó felől mutatja be, Ta-
más Pál az egyház társadalmi nyilvánosságban lehetséges mozgástereit ve-
szi számba és kínálja fel, Hankiss Elemér a reklám jelenségét elemzi, Horvát 
János pedig azt a sokakban felmerült kérdést, hogy az egyháznak kell-e, jó-e 
a reklám. Horvát szerint a válasz erre: igen, ám a hogyan komoly szakmai tu-
datosságot és felkészültséget igényel, hiszen az egyháznak csak profi módon 
szabad megjelennie a világi média reklámpiacán, különben nevetségessé vá-
lik és lejáratja magát. Azaz az egyház a világi média reklámjainak profizmu-
sához mérhető szinten érdemes és szabad ott megjelennie. A második fejezet 
Nagy J. Endre szertelen esszé-kollázsával (a szerző saját műfaj-meghatározása 
ez) zárja a katolikus tévé és rádió szükségességének, létjogosultságának kér-
déseit elemezve. Szerinte lehetséges felekezeti rádiót/tévét működtetni, de 
semmiképp sem érdemes azt a szűk felekezetiség kerítésén belül maradva! 

...a kommunikációra vo-
natkozó katolikus tanítás 
értelmében az egyház alap-
feladatainak egyike a kom-
munikáció és a kommunió 
megvalósítása.
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Az üzenet, az örömhír Jézus életében áttörte a választott nép igazán szigorú-
an-szűken értelmezett kereteit, az apostolok életében a pünkösdi jelenségkor 
még jobban kitágult a címzettek köre: így ma sem lehet bezárkózni az elvá-
lasztó sáncok mögé, és főleg nem lehet, nem érdemes – anyagilag sem, az 
üzenet hatékonysága érdekében sem.

Végül a harmadik fejezet (Hogyan lenni címen) a tágabb értelmű kommu-
nikációról szól: Várnai Jakab ferences teológus a kommunikációt mint imád-
ságot értelmezi, Horváth Árpád (már elhunyt kiváló filozófus) az egzisztenci-
ális kommunikáció lehetőségét mutatja meg, Takács Gyula az evangelizáció 
kommunikációs vonatkozásait elemzi, Horányi Özséb pedig a II. vatikáni 
zsinat „idők jelei” kifejezését értelmezi az itt és most kommunikációs impe-
ratívuszai szempontjából.

A két kötet célközönségének egyik rétege lehet az egyházi kommuni-
kációt bármilyen szinten – kötelességből, szakmai kényszerből vagy szabad 
akaratból – művelők tábora (papok, világiak, egyházi elöljárók, közösségek és 
intézmények). A másik réteg, akiket érdekelhet a téma: a kommunikációval 
nem egyházban foglalkozók, akik azonban érdeklődéssel tekintenek egy vi-
lágméretű intézménynek e kérdésben mondott szavaira, azok magyarországi 
interpretációjára.

(A szerző a Keresztény Szó szerkesztője, PhD)

Jegyzetek

1 A katolikus egyház médiára és kommunikációra vonatkozó fontosabb alapdoku- A katolikus egyház médiára és kommunikációra vonatkozó fontosabb alapdoku-A katolikus egyház médiára és kommunikációra vonatkozó fontosabb alapdoku-
mentumai: Inter mirifica. Dekrétum a tömegtájékoztatási eszközökről. A II. vatikáni zsinat 
dokumentuma. 1963;  Communio et progressio. Lelkipásztori határozat a II. vatikáni 
zsinat határozatának alkalmazására a tömegkommunikációs eszközökről. 1971; Aetatis 
novae. Lelkipásztori határozat a tömegkommunikációs eszközök használatáról húsz évvel 
a Communio et progressio után. 1992. In: Egyházi megnyilatkozások a médiáról. Szent 
István Társulat, Bp., 1992. 

2 1948. január 30-i keltezésű az a protokolláris levél, amely az 153.561-es számmal 
ellátva hagyta el az államtitkárságot, XII. Piusz pápa kézjegyét viselte és elrendelte e bi-
zottság létrehozását. 

3 II. János Pál pápa alakította az addigi bizottságot pápai tanáccsá 1989. március 
1-jétől. Ez azt jelentette, hogy a római Kúria többi hivatalával egyenrangú és teljes jogú in-
tézmény lett ez is. A bizottság tanáccsá alakulását elrendelő irat 169. pontja fogalmazta meg 
a hivatal feladatait, köztük többek közt: „foglalkozik a társadalmi kommunikáció eszközeit 
érintő kérdésekkel úgy, hogy ezeknek az eszközöknek a segítségével is a megváltás üzenete 
terjedhessen és az emberi haladás ügye a civilizáció és erkölcsi növekedés terjedését szol-
gálja”.

4 A lefordítás szót itt kettős értelemben használom: jelenti egyrészt a rendelkezések 
és dokumentumok nyelvi fordítását s közlését, és jelenti a nyelvi szövegnek az illető nyelv 
használói számára való magyarázatát, alkalmazását a helyi sajátosságok, kulturális adott-
ságok és mediatikus lehetőségek, valamint elvárások közepette.

HÁTLAP
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demeter Csanád

Létezett-e igazi autonómia a 
MAT-ban?

Nemrég került bemutatásra Erdélyben Stefano Bottoni olasz történész 
legújabb könyve, a Magyar Autonóm Tartomány történetéről (MAT), amely 
hat év kutató munkájának összegzése. A tanulmány átfogja az 1952 – 1960
as évek közötti legjelentősebb politikai és társadalmi események változása-
it Romániában, valamint a romániai magyar kisebbség történetében.

A mű alapkérdése, hogy rendelkezett-e igazi autonómiával a Sztálin ál-
tal kieszközölt MAT, miként értékelték a magyar többségű tartomány meglé-
tét a hatalom képviselői és a régió román, illetve magyar anyanyelvű lakói. A 
szerző bevallása szerint a MAT története elsősorban a központ és a periféria 
kapcsolatrendszerének vizsgálata révén érthető meg. Ehhez nem elég csak 
politikatörténeti elemzést végezni, hanem kulturális antropológiai és nem-
zetszociológiai kutatások is szükségesek.

A tanulmány öt fejezetében pontos képet kaphatunk a tartomány kiala-
kulásának előzményeiről és megvalósulásáról. Az író részletesen bemutat-
ja a vezető pártkádereket, illetve Sztálin halála után a régió megítélésének 
megváltozását, végül pedig az 1960-as közigazgatási átszervezést, a Maros-
Magyar Autonóm Tartomány létrejöttét.

Külön fejezet foglalkozik a terület kulturális és művelődési életével 
(színházak, sajtó, kultúrház-mozgalom, stb.), az 1956-os magyar forradalom 
utóhatásaival Erdélyben, valamint a távlati gazdasági fejlesztések előirány-
zásával. Megtalálhatjuk a korszak legjelentősebb romániai magyar személyi-
ségének, Márton Áron gyulafehérvári katolikus püspöknek az ellenálló tevé-
kenységét és a katolikus egyház újjászervezésére tett kísérletét. 

A mű legnagyobb jelentősége abban rejlik, hogy azon ritka, magyar nyel-
ven megjelenő tanulmányok közé sorolható, amely helyi és külföldi levéltári 
forrásokon alapul. A Romániai Állami Levéltár irattára mellett a Magyar Ál-
lami Levéltár, illetve a londoni National Archives erre vonatkozó adatai is 
feldolgozásra kerülnek, így a korszakot kutatók számára jelentős forrásmun-
kának tekinthető.

Arra a kérdésre, hogy létezett-e igazi autonómia a MAT-ban, a szerző a 
következőképpen válaszol: „1952 és 1960 között működő Magyar Autonóm 
Tartomány olyan volt, mint egy kulturális üvegház. A MAT-ban otthon érez-
hette magát a többségben élő magyar közösség, mivel az oktatási és kulturális 
intézmények, színházak, művelődési házak és néptánccsoportok kiemelkedő 
szerepet játszottak a magyar/székely identitástudat megőrzésében, annak el-
lenére, hogy ezeket a kommunista ideológiai sémák alapján működtették. Az 
átlag székely ember úgy élte meg a Magyar Autonóm Tartományt, mint vala-
milyen természetes állapotot. Ha nem is tetszett neki ez a Sztálin közremű-
ködésével nyert  >>autonómia<<, logikusnak és jogosnak tartotta a kétnyelvű-
séget, a magyarok részvételét a közigazgatásban, az érvényesülési lehetősé-
geket. Az osztályharc durva és embertelen voltát elítélte, de azt is látta, hogy 
az a >>szocialista világ<<, ami Székelyföldön épül, elfogadhatóbb és kevésbé 
idegen számára, ha anyanyelvén szólítja meg.” 

Stefano Bottoni: Sztálin a székelyeknél. A Magyar Autonóm Tartomány 
története (1952–1960). Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2008.

(A szerző a BBTE doktorandusa)
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Zörgő Noémi

A PR térhódítása Romániában

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Kommunikáció és Közkapcsola-
tok Tanszékének oktatója, Delia Balaban docens és egykori diákjaiból álló 
munkatársi csapata figyelemre méltó eredménnyel vizsgálja a kommuni-
kációtudomány egyik fontos területét – miként a bukaresti a Tritonic Ki-
adó gondozásában 2008 szeptemberében megjelent tanulmánykötetük, a 
Tendinţe în PR şi publicitate (A reklám és PR irányvonalai) is bizonyítja. 
Az alcím szerint a könyv a közkapcsolati és reklámstratégiák tervezésével, 
kidolgozásával, valamint a hagyományos és az új kommunikációs eszkö-
zök föltérképezésével is foglalkozik.1

A szerzők a közkapcsolatok reklámhoz való viszonyát, az integrált kom-
munikáció szerepét, a sajtóval való kapcsolattartás céljait és fontosságát, 
valamint a krízis-kommunikáció és a PR legújabb módszereit vizsgálják. A 
reklám és a PR kapcsolata, illetve a köztük levő sorrend felállítása viszonylag 
régóta foglalkoztatja a szakma képviselőit. Tanulmányában Delia Balaban is 
hangsúlyozza a korábbi kutatások fontosságát, kiemelve az egyik legjelentő-
sebb amerikai marketingstratéga-páros – Al és Laura Rise – 2002-es munká-
ját. A PR tündöklése, a reklám bukása című könyvükben a szerzők részletesen 
elemzik a reklám és a PR közti kapcsolatot. Már a kötetcím is sejteti a Rise & 
Rise konzultációs cég tulajdonosainak álláspontját, amit azóta számos más 
kommunikációs szakember is helyénvalónak tart. Delia Balaban tanulmánya 
követi a szerzőpáros gondolatmenetét, sikerül bemutatnia néhány kevésbé 
ismert összefüggést, meggyőző elemzést nyújtva e két terület kapcsolatáról.

A kötetnyitó tanulmány nemcsak a kutatott témára hangolja rá az olvasót, 
de egyben a szerteágazó részletkérdések jelentőségére is felhívja a figyelmet. 
E kötetszerkesztési ökonómiának köszönhetően például az integrált marke-
ting-kommunikáció részletes bemutatásával foglalkozó cikk tökéletesen kap-
csolódik az előző íráshoz. Patricia Abrudan otthonosan mozog a marketing, a 
PR és reklám által kirajzolt területen, ami érthető, hiszen az egyik kolozsvári 
székhelyű reklámügynökség munkatársa volt hosszú időn keresztül. Ez a ta-
pasztalat kiérződik a szövegből. A plasztikus példák, a rész–egész-viszony 
folyamatos követése érthetővé teszi a három elem közti kapcsolat jellegét, 
szerepének fontosságát. A stratégia és a stratégikus tervezés a kulcsfogalma 
annak a két dolgozatnak, amelyek folytatják a PR és a reklám világában tör-
tént változások ismertetését. Claudia Marinescu a hatékony reklámozáshoz 
elengedhetetlenül szükséges alapos stratégikus tervezés fontosságát hangsú-
lyozza. Ez, mint mondja, az alapja minden hatásos reklámkampánynak, és 
ennek hiánya miatt lesznek egyes hosszú távra tervezett kampányok pusz-
tán a kreatív ötletek tárházai. A sajtómappa2 szerepe került előtérbe a Laura 
Petrehuş tanulmányában. Az egyik közismert romániai bank PR-irodájának 
vezetőjeként hitelesen vázolja a sajtóval való kapcsolattartás egyik legfonto-
sabb alapeszközének használati módozatait. Részletesen bemutatja, hogy mit 
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kell tartalmaznia a különböző szervezeti eseményeket, sajtótájékoztatókat kí-
sérő, a sajtó számára részletes információkat nyújtó mappának. 

A kötet társszerkesztője, Mirela Abrudan doktorandus a PR egyik ki-
emelkedő témájával, a kríziskommunikációval foglalkozik. Ha a közkapcso-
latok történetét két oldalról zárt rendszerként képzeljük el, akkor ennek kez-
dőpontja a sajtóval való kapcsolattartás lenne. A folyamatos fejlődés révén 
egyre több tevékenységi kör jelent meg. A szerző ezek közt elsősorban a szer-
vezeti kommunikációt, az eseménymarketinget és a kríziskommunikációt 
említi. Az elemzés elsősorban a romániai PR egyik legismertebb szerzőjére, 
a bukaresti Cristina Comanra alapoz.3 Mirela Abrudan nyomatékosítja, hogy 
minden szervezet csak következetes és hiteles kommunikációs politikával 
képes megfelelően kezelni ezeket a helyzeteket, amelyek egyenlő mértékben 
ki kell hogy terjedjenek mind a belső, mind pedig a külső kommunikációra. 

Zsigmond Andrea a PR sajátos területével, az úgynevezett CSR-rel,4 va-
gyis a szervezetek társadalmi felelősségvállalásával foglalkozik. A tanulmány 
témája rendkívül aktuális, hiszen ez a jelenség csupán az utóbbi néhány 
évben terjedt el.5 A nemzetközi példák segítségével a szerző jól érzékelte-
ti ezeknek a kampányoknak a fontosságát. A társadalmi felelősségvállalás 
kettős jelleggel bír: megjelenhet önállóan, vagyis a különböző alapítványok 
tevékenységeként, de ugyanakkor egyre inkább helyet kap más profilú szer-
vezetek PR-tevékenységének részeként is. 

A PR-iroda feladatköre nagyon sok szervezet esetében csupán a sajtóval 
való kapcsolattartásra korlátozódik. Paul Fărcaş doktorandus éppen ezt a je-
lenséget emeli ki. A vállalatok, intézmények számára életfontosságú szerepe 
van a belső, valamint a külső célcsoportok számára szervezett eseményeknek. 
A szerző részletesen elemzi ennek a két, egymástól eltérő eseménytípusnak 
a jellemzőit. A tanulmány legnagyobb pozitívuma, hogy táblázatba foglalva 
vázolja az eseményszervezés legfontosabb lépéseit, ezáltal segítve az olvasót 
a tervezésben. 

A kötet utolsó fejezetének szerzője, Georgia Vîtcă a lobbi-tevékenység 
és a lobbi-kampányok szerepét, valamint azok PR-hoz való szoros kapcsola-
tát vizsgálja. A lobbizás – ahogy az a hétköznapi szóhasználatban előfordul 
– olyan tevékenységet jelöl, amelynek során a kezdeményezők szándékosan 
próbálják befolyásolni a politikai döntéshozás szereplőit olyan személyek be-
vonásával, akik nem vesznek részt ezekben a politikai folyamatokban.6 Vîtcă 
munkája bemutatja az Európai Unió lobbi-szervezeteit, és részletesen elemzi 
ezek tevékenységét. Ezáltal érdekes és viszonylag ismeretlen világ nyílik meg 
az olvasó előtt, éppen ezért talán ez a kötet legjobb tanulmánya.

A Tritonic Könyvkiadó Kommunikáció és média sorozatában megjelent 
kötet nem csupán e két területen otthonosan mozgó olvasó számára hasznos, 
hanem azoknak is, akik kíváncsiságból vagy puszta érdeklődésből vették ke-
zükbe a fiatal kutatók munkáját. A cím és a tartalom közt nincs üres tér, való-
ban a közelmúlt jelentős, a reklámot és a közkapcsolatokat érintő változásait 
foglalja össze. 

(A szerző a BBTE doktorandusa, egyetemi oktató)
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Jegyzetek:

1  A teljes cím románul: Tendinţe în PR şi publicitate: planificare strategică şi 
instrumente de comunicare. Ed. Tritonic, Buc., 2008.

2  A szerző az angol „media kit” kifejezést használja a tanulmányban. A magyar 
szakirodalomban a sajtómappa az elterjedt fogalom. 

3  Cristina Coman a Relaţiile publice. Principii şi strategii (Közkapcsolatok. Alapelvek 
és stratégiák) című könyvében (Ed. Polirom, Iaşi, 2006) részletesen elemzi a krízishelyzetek 
kommunikációs stratégiáit. 

4  A CSR mozaikszó az angol Corporate Social Responsability rövidítése.
5  A romániai vállalatok közül talán a MOL volt az első ezen a téren. A cég tudato-

san támogatott tehetséges sportolókat, anyagilag segítette azok felkészülését.
6  A szerző ezt a definíciót emeli ki, amely Thomas Lief és Rudolf Speth német 

szerzőpáros nevéhez fűződik. 

HÁTLAP

Marosi György fotója
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kozma CsaBa

Közigazgatás és kommunikáció
Közelkép a sepsiszentgyörgyi műhelymunkáról

1998ban indult el a BBTE Politika, Közigazgatás és Kommunikáció
tudományi Karának kihelyezett tagozataként a Sepsiszentgyörgyi Közigaz-
gatási Főiskola, amely azóta egyetemi oktatást nyújt a közigazgatástudo-
mány iránt érdeklődő diákok számára. Az ott dolgozó oktatók többsége 
fiatal, dinamikus szakember, akik nem mellőzik a tudományos kutatást, 
közlést sem. 2001ben az akkori főiskola oktatói és diákjai létrehozták a 
Pro Scientia Administrativa Tudományos Társaságot, amelynek céljairól és 
eredményeiről szólunk az alábbiakban.

A Pro Scientia Administrativa Tudományos Társaság egyik fő tevékeny-
ségi köre a műhelymunka megteremtése, megszervezése, lebonyolítása, illet-
ve az ottani tevékenységek nyomán megfogalmazódott, kialakult írott anya-
gok közlése. A Társaság gyakran szervezett olyan vitaesteket, fórumokat, tu-
dományos ülésszakokat, amelyeken főként az általa támogatott Közigazgatási 
Főiskola tanárai, diákjai vettek részt. A tudományos munka mellett ennek az 
volt a fő hozadéka, hogy az elmúlt néhány évben Sepsiszentgyörgyön is kiter-
melődött egy olyan ifjú szakembercsoport, amelyik a közigazgatás-tudomá-
nyi doméniumban vált, válik egyre felkészültebbé. A kiadványok szerkesz-
tése természetesen hiánypótló célt is szolgál, hiszen mai napig vannak olyan 
lefödetlen területek a szakmában, amelyekről romániai magyar szakemberek 
magyar nyelven ritkán publikáltak.

Az 2003-ban megjelent első kötetünk Erdély közigazgatás-történe-
tét mutatja be különös tekintettel a közigazgatási folyamatok változására a 
kezdetektől a 20. század elejéig. A szerzők nem értékítéleteket fogalmaznak 
meg, hanem leírnak, elemeznek. A kötet hasznos munka lehet minden olyan 
érdeklődő számára, akik közigazgatással vagy történelemmel foglalkoznak. 
Ugyancsak hiánypótló kiadványként látott 2005-ben napvilágot a kommuni-
kációs folyamatokat elméleti és gyakorlati szempontból megközelítető mun-
ka, amelynek szerzői a közigazgatás mindennapi működését írják le. A kötet 
három nagy egységre épül: a kommunikációelméleti ismeretek rendszerezé-
sét követi a közönségszolgálati-ügyfélfogadási rész, majd a hivatalos levele-
zés kritériumait gyakorlati példákkal is alátámasztó zárófejezet.

A Pro Scientia Administrativa Tudományos Társaság eddig két alkalom-
mal adott ki háromnyelvű évkönyvet. Egyes szerzők magyarul közöltek ta-
nulmányt, mások román vagy angol nyelven. Olyan írások ezek, melyek a 
közigazgatás-tudomány különböző részterületeinek aktuális kérdéseit taglal-
ják. A Pro Scientia Administrativa 2007-es kötete Háromszékkel kapcsolatos 
társadalomtudományi írásokat tartalmaz. A szerzőlista külön érdekessége, 
hogy a tanulmányíró vagy a térségben élnek, vagy onnan származtak el. A 
szaktudományi megközelítés viszont átfogó. Jelen van a régészet, a történe-
lem, a politológia, az irodalomtudomány, a nyelvészet, a néprajz, sőt még a 
pszichológia s a filozófia is.
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Magyarul megjelent kötetek:
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lai jegyzet. Sepsiszentgyörgy, 2003.

Kozma Csaba – Cziprián-Kovács Loránd: Kommunikációs folyamatok a 
közigazgatásban. Státus Kiadó, Csíkszereda, 2005.

Pro Scientia Administrativa 2006. Közigazgatási tanulmányok. A PSATT 
évkönyve. Accent Kiadó, Kolozsvár, 2006.

Pro Scientia Administrativa 2007. Közigazgatási tanulmányok. A PSATT 
évkönyve. Státus, Csíkszereda, 2007.

Cziprián-Kovács Loránd – Kozma Csaba: Háromszékiek Háromszékről. 
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2007.

(A szerző a BBTE doktorandusa, egyetemi oktató)

HÁTLAP
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Abstracts – Rezumate
Barna Bodó: Political Communication – Media – Mediapolicy

In his work, Bodó retrospects the past twenty years of Hungarian public life in Romania.  

The author in his inference accentuates that the written media’s coverege is wider than the 

radio’s or the TV’s, and at the same time the Transylvanian cable network usually offers at least 

two, generally five or even six home country channels. This means that the local coverege is 

poorer than the written media, but on the whole it is still better. The author did a pioneering 

work in this subject, because he emphasizes those motives, from which resulted that almost 

every scandal related to the Hungarian politicians is missing from the press. Bodó presents 

the editing principles of the Transylvanian public and political blogs. He also analyses the 

Transylvanian newspapers’ coverege in the region. The author gives a detailed review about 

the Transylvanian Hungarians’ media consumption habits. 

Péter Cseke: Transylvanian versions of Sociography

Sociography, analyzing the national communities that dropped out from the European 

development, is an important part of the documentary literature. It is a typically Central and 

Eastern European genre.  

The Hungarian Sociography’s generative period can be put between 1936 and 1938. In the 

beginning of the 1970’s appeared a new wave in this field, which resulted in the restart of the 

Discovery of Hungary, but it also quickened the widening of genre-typology too. Henceforth the 

author is drawing the Sociography’s main stages by presenting and making reference to István 

Horváth’s (1909–1977), András Sütő’s (1927–2006) and György Beke’s (1927–2007) works. By the 

end of the 1990’s this genre, the investigative journalism, gets into the journalist-education’s 

schedule at the Faculty of Political Science. From that point theoretical interest intensified 

with such a magnitude that it became one of the basic disciplines of graduate studies in 

media sciences. Beside the theoretical enquiry a specific gap can be observed in the genre’s 

history, namely the changes and the lack of changes after 1989 have not been recorded in 

Sociographyc studies. It is well known that the cultivation of Sociography requires time and 

financial resources, and after the millennium “time speeded up” narrowing the opportunities 

to investigate and understand the deeper structures of the phenomenon’s taking place in the 

macro and micro word surrounding us. Perhaps this is why Sociography with its large history 

is fading in the background nowadays. 

Szíjártó Imre: Motion Picture and Media Education in Hungary

The Hungarian model tries to balance the text-centered symbolic-theory/esthetic approach 

and the representative-social science/ sociological approach. With regards to nurturing goals, 

media text understanding and the elements of cultural history are mixed. Today’s situation of 

integration into public education points to characteristics of an integrated-professional frame. 

It is possible for the Hungarian model of motion picture education to have a place among 

international models with the help of government backing, the regulation of the curriculum, 

the market of local curriculum, the initiative of the examination system, the first signs of the 

development of school supplies, the elimination of extremes in approach, the given elements 

of methodology experience and pedagogical innovation, and the participation of the social 

environment. 
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Levente Agyagási: Many loved RadioFreeEurope. Is it a way we should fallow?

For decades millions of desperate, oppressed people fallowed the broadcasting of 

RadioFreeEurope (RFE), without any knowledge about it’s background, it’s ways of functioning 

and it’s difficulties in gathering information.

Despite being a private organization, RFE was sustained by public funds of the United 

States Congress. The headquarter was established in Munich and it transmitted from West 

Germany and Portugal. The Hungarian language programs were written and edited by 

Hungarian emigrants for Hungarians living in Hungary and outside it’s borders, in neighboring 

countries. According to Sándor Márai it was „a window to the world”, through which the 

listeners could take a look on a free welfare society.

The author compares the current information gathering practices with those used by 

the RFE and concludes that nowadays it’s difficult to gather reliable information in Romania. 

Though the Mediafax and the Rador news agencies established Hungarian services, news of the 

Mediafax are poorly translated. The Rador agency, established by the Romanian Radio Society, 

only translates international news in Hungarian.

Szende Száfta: The Communication Campaigns of Roşia Montana

The communication campaigns of Roşia Montana represent a unique social, political 

and cultural moment in the history of Romania. Along the years these campaigns stand as a 

significant example for the battle between strategies, messages, instruments of a campaign and 

techniques of persuasion.

For this reason the campaigns initiated by Alburnus Maior and Gabriel Resources offer 

the necessary source for a research in the domain of campaign theories, and constitute the case 

study in this analysis. 

Barna Bodó: Comunicare politică – massmedia – politica massmedia 
Autorul trece în revistă evoluţia sferei publice maghiare din România în anii de după 

1990. Bodó ajunge la concluzia că oferta de programe radio şi TV în limba maghiară este sub 
oferta presei scrise. În acelaşi timp societăţile de televiziune prin cablu din Transilvania au cel 
puţin două – de multe ori cinci sau şase – programe TV din Ungaria. Prin urmare, deşi oferta 
locală este mai slabă decât cea presei scrise, pe ansamblu oferta de programe TV este mai 
bună. Analiza detaliată investighează de asemenea cauzele pentru care scandalurile în care 
sunt implicaţi politicienii maghiari nu se regăsesc în presă, prezintă principiile de redactare 
a blogurilor politice, respectiv studiază modul în care Transilvania este acoperită cu ziare de 
limbă maghiară. Bodó prezintă şi o analiză detaliată a consumului media în rândul maghiarilor 
din România. 

Péter Cseke: Tipologia sociografiei transilvănene
Sociografia a devenit un gen remarcabil prin modul în care a reuşit să prezinte straturile 

cele mai adânci ale structurii sociale din comunităţile naţionale aflate la periferia dezvoltării 
europene, fiind un gen cu precădere format în Europa Centrală şi de Est. Perioada cea mai 
fructuoasă a sociografiei maghiare din România a fost cea dintre anii 1936–1938. 

În cadrul articolului, autorul analizează operele lui István Horváth (1909–1977), 
András Sütő (1927–2006) şi György Beke (1927–2007), punctând principalele caracteristici ale 
sociografiei, ajungând până la perioada în care acest gen, reportajul de investigaţie, a fost inclus 
la sfârşitul anilor 90 în programa de învăţământ a secţiei de Jurnalism din cadrul Facultăţii 
de Ştiinţe Politice. Interesul teoretic faţă de sociografie a crescut în consecinţă, astfel încât a 
devenit una din materiile de bază ale masteratului în ştiinţe media. Pe lângă interesul teoretic, 
se constată însă şi deficienţe în receptarea istoriei genului, căci sociografia a omis să ilustreze 
transformările sociale, respectiv lipsa acestora de după 1989. Sociografia a ajuns în planul al 
doilea poate şi datorită faptului că este un gen care necesită mult timp şi resurse financiare 
importante, iar viaţa tot mai alertă de la cumpăna mileniilor nu a permis ilustrarea structurii 
adânci, a posibilităţilor de interpretare a fenomenelor din mediul în care trăim. 
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Imre Szíjártó: Educaţia vizuală şi cea media în Ungaria  
Modelul din Ungaria încearcă să îmbine abordarea simbolică-teoretică şi estetică bazată 

pe text cu abordarea reprezentativă sociologică. În ceea ce priveşte scopurile urmărite, sunt 
îmbinate înţelegerea textului media cu elementele istoriei culturii. 

Prin sprijinul acordat de instituţiile statului, reglementarea programei de învăţământ, 
propagarea programei locale, elaborarea de iniţiative privind sistemul de examinare, 
dezvoltarea infrastructurii şcolare, aplicarea experienţei metodologice şi pedagogice inovatoare 
şi participarea mediului social, este posibil ca modelul maghiar al educaţiei vizuale să îşi 
găsească locul în cadrul modelelor internaţionale. 

Agyagási Levente: Radio Europa Liberă. Un exemplu de urmat? 
Radio Europa Liberă a fost ascultată timp de decenii de milioane de oameni necăjiţi, fără 

a şti nimic despre funcţionarea postului de radio şi dificultăţile de obţinere a informaţiilor. 
În ciuda faptului că era o societate privată, Radio Europa Liberă a fost finanţată din bani 

publici proveniţi din Statele Unite. Sediul central se afla la München, iar staţiile de transmisie 
au fost montate în Germania şi Portugalia. Emisiunile în limba maghiară erau realizate de 
emigranţi maghiari pentru populaţia din Ungaria şi minorităţile de peste graniţă. Postul era o 
fereastră deschisă spre lume – aşa cum a afirmat Sándor Márai – prin care ascultătorii au avut 
ocazia de a privi într-o societate a bunăstării şi a libertăţii. 

Autorul compară practicile curente ale redactării ştirilor cu cele ale postului Radio Europa 
Liberă, şi constată faptul că în România de astăzi cu greu se pot obţine informaţii credibile. 
Agenţiile de ştiri Mediafax şi Rador au servicii în limba maghiară, însă ştirile furnizate de 
prima dintre ele sunt traducerile în oglindă ale ştirilor în limba română, fiind de cele mai 
multe ori neinteligibile, iar agenţia Rador traduce în limba maghiară ştirile externe. 

Szende Száfta: Campaniile de comunicare din cadrul luptei pentru Roşia Montana

Campaniile de comunicare din cadrul luptei pentru Roşia Montana din punctul de 

vedere social, politic şi economic, reprezintă un moment unic în istoria României. Campaniile 

elaborate dea-lungul anilor constituie un exemplu semnificativ a luptei dintre strategii, mesaje, 

instrumente de campanie şi strategii de persuasiune. 

Astfel campaniile iniţiate de către Alburnus Maior şi Gabriel Resources oferă sursele 

necesare pentru o analiză detaliată din punctul de vedere a teoriei campaniilor, şi constituie 

studiul de caz a lucrării actuale.


