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Rendelkezni, tudósítani,
előre látni
Kommunikáció krízishelyzetben XIV. Lajos idején

Christian Jouhaud

Az 1661 és 1662 nyara közötti periódusban Franciaországban nagyon 
komoly élelmezési válság mélyült el, mely éveken keresztül meghatározta 
a demográfiai viszonyokat. A történészek gyakran számoltak be e folya-
matról: katasztrofális éghajlati viszonyok miatti rossz termés, szegénység, 
néhol éhínség, és ahol az éhínség nem dönti ágynak a betegeket, és nem 
végez a lábadozókkal, a legyöngült szervezeteket egymást követő járványok 
sújtják.1 

Cuvinte cheie
situaţie de criză, comunicare politică, reprezentările puterii, strategii de comunicare, obi-

ceiuri de a scrie
Rezumat (A dispune, a relata, a prevede)
Articolul conţine o interpretare a câtorva surse istorice legate de marea foamete din Franţa 

anilor 1661-1662. Istoricul abordează textele ca strategii de comunicare într-o situaţie de criză, 
care permit autorilor să impună voinţa regală. Pe de o parte avem puterea absolută a monarhiei 
franceze, aşa cum tradiţia istorică a prezentat-o, pe de altă parte limitele acesteia: sursele 
relevă diferitele strategii de corecţie puse în faţa deciziilor regale. Oximoronul final (putere 
absolută îngrădită) evidenţiază faptul că monarhia trebuie să reprezinte puterea absolută pen-
tru a transmite moştenirea sa

Keywords
crisis, political communication, authority representation, communication strategies, writing 

habits
Abstract (Dispositioning, reporting, anticipating)
In this paper the author offers a close reading of some historical sources connected to the 

great famine of 1661-1662 in France. The historian approaches these texts as communicational 
strategies during crisis-situation which are allowing to their authors to accomplish the royal 
will. In one hand we have the absolute power of the French monarch as the historical tradition 
presented it, and in the other it’s limits: the sources are evidencing the different corrective strat-
egies facing the king’s decisions. The final oxymoron (bordered absolute power) argues that the 
monarchy needs to represent the absolute power in order to bequeath his heritage. 

Christian Jouhaud

professzor, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Párizs
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A becslések szerint ez a válság, mely Bretagne kivételével az ország észa-
ki felét érintette, három év alatt egymillióval magasabb halandóságot idézett 
elő, és közvetett hatásai miatt (válások, a házasságok számának csökkenése 
stb.) a királyság 1664-ben másfélmillió lakosától fosztatott meg.2 A 17. szá-
zadi francia történelem központi jelentőségű eseményéről van szó tehát. A 
történészek azonban csak a történeti demográfia ötvenes évekbeli példátlan 
fejlődése után ismerték fel e tényt. A napkirály korabeli hatalmának korlátai 
az ehhez hasonló esetekben ismerhetők fel leginkább, illetve azokban a meg-
szorításokban, melyek a hatalom gyakorlásában tetten érhetőek. Ennek elle-
nére a teljhatalmú uralkodót dicsőítő korabeli szövegekre és az általam elna-
gyoltan konzervatívnak nevezett redundáns történészi diskurzusra mindez 
semmiféle hatással nem volt. A teljhatalmúság Louis Marin által vizsgált rep-
rezentációs rendszerei továbbélésének hatásai ismerhetők fel e jelenségben.3

A Marin által vizsgált szövegek között van egy „XIV. �ajos történeté-Lajos történeté-
nek megírására vonatkozó tervezet”, melyet Paul 
Pellisson írt Colbert-nek ajánlva. Itt olvasható a 
következő mondat: „A Királyt mindenütt dicsérni 
kell, de dicséret nélkül, mindannak elbeszélése 
által, amit általa tenni, mondani és gondolni lát-
tunk, egy érdekmentesnek tűnő elbeszélésben, 
mely élénk, érdekfeszítő és megalapozott, és nem 
él a panegiriszekre jellemző kifejezésekkel. Hogy 

hihetőbbé váljék, el kell kerülni az általa kiérdemelt jelzőket és dicséreteket: 
az olvasó szájából kell visszahallani azokat az olvasott dolgok hatása alatt.”4 
Szintén Pellisson volt a szerzője annak a szövegnek, melyet A herceg nevelé
sét célzó emlékiratnak nevezünk, s mely talán ezt a tényeket szóhoz juttató 
történetírás-tervezetet valósítja meg. Az emlékiratot vagy ezt az 1662-tes 
éhínségről szóló részletet használó történészeket a szöveg évszázadokon 
átható meggyőző ereje ragadja magával: ha az Emlékirat szövegét a fia nevelői 
szerepkörében megnyilvánuló királynak tulajdoníthatjuk, e tény e kijelentés-
gépezet által az információk hitelességét támasztja alá, a monárka és örököse 
titkos kommunikációjába nyújt betekintést. Így már világosan látszik, hogy 
nem az eseményekhez kapcsolódó vallomásról van itt szó, hanem inkább a 
fikció (a király úgy beszél és fordul fiához, mintha mi nem lennénk jelen) 
azon képességéről, hogy időben messzire jusson el, és kivételes autoritással 
ruházza fel az elbeszélést azáltal, hogy eseményként építi fel a király nagy 
hadviselési és modernizációs cselekedetei közepette bekövetkező éhínsé-
get.5

Azonban milyen eseményről van itt szó valójában? Az éhínség realitásá-
ról vagy pedig a király „bölcs előrelátásáról” a megváltozott eseménnyel való 
konfrontációban? A „bölcs előrelátás” olyan allegóriában szólal meg, mely 
képes megváltoztatni az erőviszonyokat, bőséggé alakítani a szűkölködést a 
történelem színpadán. Az Emlékirat így számol be ezekről az eseményekről:

Igen sajátos és igen pontos ismereteket szereztem a nép igényeiről és a 
dolgok állapotáról. A gazdagabb tartományokat a többi megsegítésére szólí
tottam fel, az embereket magtáraik megnyitására és arra, hogy elfogadható 
áron bocsássák áruba terményeiket. Minden irányba szétküldtem rendeletei
met, hogy a lehető legtöbb búzát hozattassak a tengeren túlról, Dancka és más 

„Hogy hihetőbbé váljék, el 
kell kerülni az általa kiér-
demelt jelzőket és dicsé-
reteket: az olvasó szájából 
kell visszahallani azokat 
az olvasott dolgok hatása 
alatt.”
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külföldi országokból; saját költségemre vásároltam fel; nagy részét ingyen osz
tottam szét a jobb városok, mint Párizs, Rouen, Tours és mások szegény lakói 
között; a többit pedig eladtam azoknak, akik tudtak vásárolni; de jelképes árat 
szabtam meg, s e bevételt a szegényebbek megsegítésére fordítottam, s ők így 
akaratlagos, természetes és nem feltűnő segítséget kaptak a gazdagoktól. Vidé
ken, ahol a búza szétosztását nem tudtuk ilyen operatívan megoldani, pénzbe
li segítséget nyújtottam, s ezt mindenki a saját szükségleteire fordította.6

Ebben az elbeszélésben semmi sem áll ellen az öndicsőítő királyi aka-
ratnak. És mégis. Ott vannak a „szereztem”, „szólítottam fel”, „szétküldtem” 
árulkodó kifejezései: a vásárlás folyamatának minden a király által elrendelt 
állomása kemény és hosszú tárgyalásokat eredményezett, melyeket a helyszí-
nen az intézők és a királyi rendelkezések megvalósításával megbízott ügyinté-
zőik bonyolítottak le. Tárgyalni kellett a búzatermelőkkel és a kereskedőkkel, 
megtalálni a tárgyalásra legalkalmasabb közvetítőket, és ezekkel is tárgyalni 
fizetségükről, majd tárgyalni a vízi és szárazföldi szállítókkal, aztán tárgyalni 
a sokféle vám behajtójával a Garonne folyásán például, hiszen a király a szál-
lítási költségek elengedését akarta, majd tárgyalni magukkal a királyi adósze-
dőkkel, akik meghatározzák a király nevében végrehajtott vásárlások értékét, 
s tárgyalni azokkal, akik hivatalos haszonélvezői voltak a gabona vámolási 
jogának...7 Azonban 1662 januárjában és februárjában a bordeaux-i városi 
tanács megállapítja, hogy a nagy gabonavásárlás növeli a piaci árakat, és a 
tartományt elözönlik a nyugatról érkező vándorszegények, akiket élelmezni 
kell. Határozatot hoznak arról, hogy megakadályozzák a gabona szóbeli le-
foglalását, vagyis a várható termés előzetes felvásárlását (korábban törvény 
által tiltott eljárás, de a király ügyintézői a közjó nevében gyakorolhatják), és 
hogy visszaszorítsák a gabona kivitelét és elszállítását. A királyi tanács nem 
fogadja el e határozatok érvényességét, de engednie kell a valóban elszállított 
gabona mennyiségét illetően.

A királyi tervezet természetesen az volt, hogy 
megsegítsék a leginkább éhínség sújtotta lakossá-
got, a központi elképzelés szerint csökkenteni kel-
lett az árat a kínálat növelése által, és ily módon 
megakadályozni a nyerészkedést. Úgy tűnik, hogy 
a „királyi búza” nagy részét a piaci áron alul érté-
kesítették, de még így is sikerült fedezni a költsé-
geket, vagyis bizonyos bevételre tenni szert. Tiszta adományozásra nagyon 
ritkán került sor és csakis kórházak esetében. Inkább arról volt szó, hogy a 
megsegített városok a királyi adományozás kényszerítő hatása alatt felvásá-
rolták a gabonát, hogy később ingyen osszák szét a leginkább rászorulóknak. 
E folyamatoknak azonban előreláthatatlan következményei voltak. Így példá-
ul �aval, Château-Gontier, �e Mans, Angers, Saumur elutasították a jó áron 
felajánlott segítséget, és inkább a helyi kereskedőkkel egyezkedtek kockáztat-
va az esetleges nyerészkedést. A különbség abban állt, hogy a „királyi búzát” 
rögtön ki kellett fizetni, míg a kereskedőknél lehetett hitelben vásárolni. Pá-
rizsban, ahol a �ouvre közelében valóságos búza-, majd kenyérpiac jött létre, 
a pékek, akik nem örültek ennek a versenyhelyzetnek, ugyanígy döntöttek. 
Annyira, hogy a művelet – megakadályozni a forgalmazást és megnyitni azok 
magtárait, akik áremelkedésre számítottak – sikere is kétes eredményekhez 

AULA

Határozatot hoznak arról, 
hogy megakadályozzák a 
gabona szóbeli lefoglalá-
sát, vagyis a várható ter-
més előzetes felvásárlását.
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vezetett: bizonyos napokon a „királyi búza”, mely a hosszú út után nem volt 
a legjobb minőségű, nem talált vásárlóra; az ára csökkent és sokszor a költsé-
geit sem sikerült fedezni.8

A hatalom ügyintézői látják a legjobban a királyi hatalom korlátait a 
katasztrófa megakadályozásával szemben. Dreux d’Aubray helytartó9 egy 
Colbert-hez intézett levelében érzékelteti a helyzet kínosságát, s óvatos 
megfogalmazásmódja szimptomatikussá avatja ezt az érzést:

A Király jóságának és alattvalóival szembeni apai szeretetének tanúbi
zonyságát adta azáltal, hogy gondoskodott arról, országa különböző tarto
mányaiba szállítsanak búzát. E körülmények között a nép e jótétemény má
sodik okozójaként tekintett Önre, mely jótétemény az idei bő termésben fog 
folytatódni, viszont emlékét a következő századok elméi mindig őrizni fogják. 
Azonban, hogy e méltóságos cselekedetet megkoronázzák, veszem a bátorsá
got, hogy figyelmeztessem, hogy csökkenteni kell a királyi búza árát, hogy az 
Őfelségéé legyen teljes egészében az a dicsőség, hogy a jelen gazdagságot elő
idézte (melyet másként a jelen pillanatban beérő termésnek fognak tulajdoní
tani), nem titkolhatom el, hogy, mivel a rosszakarók száma most is nagy, ők 
megragadják az alkalmat, s azt állítják, hogy a búza és a kenyér magas ára 
annak köszönhető, hogy a Királyénak nem csökken az ára. Úgy éreztem, hogy 
ezt kötelességem tisztelettel elmondani Önnek, az Ön szolgálatából származó 
kötelességemnek tekintvén, és e tényben az Ön személyi dicsőségét teljes egé
szében érintve látván.10 

E szövegben az az erőfeszítés a legizgalmasabb, mellyel a szerző meg-
próbálja összefogni a királyi jóság és apai szeretet, a miniszteri cselekedetek 
ünneplését és a pletykák közvetítésének nehéz, de szükségszerű feladatát, 
melyek a szegénység és az ínség hátterére a gabonakereskedő (tehét nyerész-
kedő) király bizonytalan és kísérteties képét vázolják. A számos – pontosít 
a helytartó, akinek feladata, hogy mindig naprakész információi legyenek – 
rosszakarók azzal vádolják a királyt és a minisztert, hogy megakadályozták, 
vagy legalábbis késleltették a búza árának annyira remélt csökkenését azál-
tal, hogy mesterségesen magasan tartották azt. A tét az tehát, hogy a király 
számára, mintha valóban teljhatalmú lenne, fenntartsa a „teljes dicsőséget”, 
akárha lehetőségein túl cselekedett volna. Az intézők levelei elsőrendű in-
formációs forrás a kormányzat számára. Legalábbis ez az, amit a történészek 
általában feltételeznek. Duguének, Caen adókörzet intézőjének 1662. már-
cius 13-án szintén Colbert-hez írott levele megérdemli, hogy közelebbről is 
megvizsgáljuk.11 Egyébként éppen ennek az informáló funkciónak a kieme-
lésével kezdődik, mintha lényeges lenne, hogy a kormány egyik ügyintézője 
hangsúlyozza, a kormánynak biztos információkat közvetít arról a körzetről, 
melynek irányításával megbízatott. Dugué levele nagyon kidolgozott, jól fel-
épített metaforákkal és szóvirágos stílusban, mely nem jellemző az intézők 
leveleire. Ez az írásmű nagy pontosságigényű leírásokkal él, miközben a 
konkrét tényeket nem ismerteti részletesen. Az intéző retorikája kimutatja a 
természeti jelenségek fatalitását, hatásuk megfékezhetetlen hatalmát, mellyel 
szemben az emberi próbálkozások kudarcra ítéltettek. Az intéző előbb álta-
lános fogalmakban beszél a természeti jelenségek kiszámíthatatlanságáról. 
Amikor a rossz ómenű patakocska megnevezésével a leírás konkretizálódni 
kezd, a metaforák fokozássá sokszorozódnak, s ez teszi lehetővé a hit és féle-



9

lem dramatikus megidézése által leírt események érzékeltetését. Ugyanakkor 
a „városokban, városkákban és falvakban” pusztító járvány leírása szinte fri-
vol poétikába csúszik át („ez a kegyetlen betegség, melyet az orvosok a télben 
fagyhalálra ítéltek”), mely hosszú harcos metaforában kulminál: [a betegség] 
„újra támadásba lendül; Coutances-ot minden irányből támadás fenyegeti; 
uralma alá hajtotta a vidéket, s lassan orvul a városra támad és nem kétel-
kedünk afelől, hogy rövid idő alatt győzedelmeskedni fog, hiszen a táplá-
lékban és egyebekben szűkölködő szervezetek már képtelenek védekezni.” 
Valójában ezzel a pátosszal és e pátosz mögé rejtve az intéző nagyon lényeges 
információt közvetít: a katasztrófa nagyon súlyos következményeiét. Nem az-
által, amit leír, bár a szerencsétlenséget közösségi nyomorúságként jeleníti 
meg, hanem komoran megjegyezve a részletek ismertetése nélkül, hogy a vál-
ság a városokban káoszt és a mezőgazdasági munka teljes szervezetlenségét 
idézte elő. Valójában nagyon rossz hírt hoz a miniszter tudomására: előbb, 
hogy a közbiztonság és az adminisztráció nemrégen megreformált felügyelete 
Caenben nem állta ki a próbát, majd hogy a következő évben a beszolgáltatott 
adó csökkenésére lehet számítani.

Dugué intéző levele meglepő. E terepen levő ügyintéző mondhatni ci-
kornyás stílusa, melyet sokkal inkább áthat a retorikai virtuozitás, mint a 
nagyobb közönségnek szánt és nagyobb hatásúra tervezett szövegek nagy ré-
szét, láttatni engedi, hogy címzettjei, a dolgozó miniszter és a királyi tanács 
a feladó szemében közönségként működött, nyilván kis és nagyon sajátos 
közönségként, viszont a kevésbé kivételes közönséghez hasonlóan stiláris 
effektusokra érzékenyként. Azt legalábbis megállapíthatjuk, hogy ez az írás 
megengedi az 1662-es oly súlyos válságról való beszédmódok sokféleségét. 
Ezzel egy olyan kifejezésforma lehetőségét vázolja fel, mely kidolgozottsá-
gában a súlyos helyzetben megtalálja a miniszter pontos figyelmeztetésének 
retorikai lehetőségeit anélkül, hogy a valóság riasztó részleteire kitérne, a hi-
vatalos verzióhoz alkalmazkodó kifejezésformát tehát, mely teljes egészében 
a királyi hatalom ünneplésére rendezkedett be. 

Az esemény allegorizálásának folyamata a maga teljességében működik 
az eseményről szóló bőséges vizuális reprezentációban, a király éhínséggel 
szembeni rendelkezéseit megörökítő metszeteken, festményeken, szobro-
kon. 1662-ben Jean Warin már egy emlékérmét veret, melynek egyik oldalán 
XIV. �ajos képmása látható, a másikon pedig egy nőalak, aki kenyeret oszt az 
előtte térdeplő két meztelen gyerek által kísért asszonynak. A felirat pedig 
így szól: Fames pietate principis sublevata (A Herceg könyörületessége által 
enyhített éhínség), ezáltal figyelmeztet arra, hogy a nőalak a királyi könyörü-
let allegóriájaként értelmezhető. Ezek az érmék kommemorációs szándékkal 
jöttek létre: összekapcsolódnak a király pénzverési hatalmával és valójában 
„pénzzé teszik” a megidézett esemény kommemorációját, az ajándékozható 
és gyűjthető nemesfémtárgy biztosítja ennek fennmaradását.12 Ugyanez az 
ikonográfia – az éhínséget enyhítő király könyörületének allegorikus ábrá-
zolása – tér vissza 1679-ben egy másfajta médiumban, a versailles-i palota 
tükörterme mennyezetének freskóin, mely bizonyítéka annak is, hogy mek-
kora jelentősége van az esemény emlékének: felvétetik a „király legnagyobb 
cselekedetei közé” (a tükörterem ábrázolásainak általános témája).13

Azonban más hangok is kivehetőek. Például egy blois-i orvosé, aki 1662 
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tavaszán, a válság közepet-
te írt Sourdis márkinak, a 
tartomány kormányzójá-
nak.14 A csüggedés, mely-
hez hasonlót saját beval-
lása szerint soha nem élt 
át, mégsem kifejezhetetlen 
számára. A kitörő szen-
vedés leírása a nagy adók 
miatti siránkozásba for-
dul át. A levél arról akarja 
meggyőzni a kormányzót, 
hogy csökkentsék felére a 
tartozásokat, a másik felére 
pedig kapjanak haladékot 
a termés beérése utánig. 
Hozzáteszi még, hogy eze-
ket az adócsökkentéseket 
az anyakirálynő kérte fiá-
tól, aki engedett kérésének, 
elengedésük tehát köteles-
ség, a kijelentésre pedig a 
kijelentés maga a bizonyí-
ték: széles körben terjedő 

pletyka az alapja. A kérés a levél által egy hivatalos személyhez jut el, a kor-
mányzóhoz, akihez az orvos (saját orvosa?) közvetítő szerepben és a funkció 
és státus által felruházott szóvivőként fordul. Sourdis egyébként Colbert-nek 
küldte tovább a levelet, hiszen ma a miniszter iratainak gyűjteményében ol-
vasható.

A blois-i orvos által bemutatott tények más természetű forrásokban is 
visszatérnek. Fontos közlemény, majd pedig Kiegészítés a fontos közlemény
hez, a blois-i és néhány más tartománybéli szegények állapotáról cím alatt az 
éhínség áldozatainak megsegítésére felszólító nyomtatványokat terjesztettek 
Párizsban 1662-ben, vélhetőleg a nagyböjt idején.15 Ezek a bárki által meg-
őrizhető négyoldalas nyomtatványok, nyomtatási időpont nélkül a katolikus 
militantizmus gyümölcsei, melyet először a Frond idején szerveztek meg a 
hívő körök. Az „adakozó közlemények” bekerültek a mazarinades-ok16 közé. 
1662-ben egyenesen arra biztatnak, hogy a plébániak papjainak és a könyörü-
letes nőknek adott adományokkal siessenek a szegények segítségére. A Fontos 
közlemény és annak folytatása rövid beszámolókból áll, melyek megbízható 
forrásokból származó bizonyítékai a helyzet súlyosságának. Minden esetben 
rövid bekezdések illusztrálják a helyzet borzalmait. Megdöbbentő megfelelé-
sek vannak az orvos levelének részletei és e nyomtatványok között. 

Az elkövetkezendő hónapokban sok hasonló nyomtatvány forgott köz-
kézen, de nem őrződtek meg (tudjuk, hogy a nyomtatványok, füzetek nagy 
része, minthogy igen sérülékeny volt ahhoz, hogy fennmaradjon, és kevéssé 
értékes ahhoz, hogy a gyűjtőket érdekelhette volna, elveszett). Egy évvel ké-
sőbb, 1663 áprilisában Colbert egyik Hotmanhoz, Tours intézőjéhez írott le-
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vele megemlékezik egy ilyen közleményről, ezáltal bizonyítja létét és egyfajta 
recepcióra is utal:

Nagy örömmel láttam abból, amit írt, hogy remény van arra, hogy az év 
gazdag lesz és az ön adókörzete, mely sokat szenvedett az ínség és az elmúlt 
évek halandósága miatt, teljes egészében talpra állhat. Azt mondom mégis, 
hogy e legutóbbi húsvétkor kiadták Touraine17 nagy szenvedéseit, azonban 
minthogy ebben az áhítatos periódusban az önös ügybuzgó emberek sok min
dent állítanak, ami csak plébánosok állításaira alapozódik, akik nem akarnak 
mást, mint plébániájukat felmenteni a rájuk eső adó egy része alól, s nem 
gondolnak azzal, hogy vajon az általuk állítottak igazak-e, arra kérem, hogy 
tudassa velem, van-e alapja e közleményeknek, illetve gondoskodjon arról, 
hogy megsegítse a legsúlyosabb helyzetben levő parókiákat.18

A miniszter levele válasz az intéző azon levelére, mellyel tudósít az élel-
mezési válság végéről az 1663-ra várható bő termés reményében. A Párizsban 
terjesztett, a touraine-i szenvedésekről szóló közlemény említésével fenntar-
tását fejezi ki a hívők önös ügybuzgalmával szemben, akik csak felerősítik 
a plébánosok adóellenes taktikáit, ezek hirtelen ravasz és nem szavahihető 
tanúkká válnak, viszont elismeri azt is, hogy a politikai hatalom nagy jelen-
tőséget tulajdonít e közleményeknek. A miniszter alattvalójához írott levele 
hosszasan foglalkozik a sérülékeny nyomtatvánnyal, s végül is arra biztatja az 
intézőt, hogy tanulmányozza azt, esetleg cselekedjen. Colbert elismeri, hogy 
nincs fogalma a helyi állapotokról. A közlemény tehát betöltötte figyelemfel-
keltő funkcióját e sajátos és oly kevéssé hiszékeny olvasó esetében.

Az információt meghallják, megvizsgálják és figyelembe is veszik a kor-
mány cselekedeteiben anélkül, hogy mindez a legkisebb mértékben befolyá-
solná annak kidolgozását, mely elkezd szerveződni és a versailles-i tükörte-
rem mennyezetén végzi diadalútját: a jótevő és osztatlan hatalom képeiét. 
XIV. Lajos maga is „nem szerzett igen sajátos és igen pontos ismereteket a 
nép igényeiről és a dolgok állapotáról”? A dolgok állapota, a nép, az ismeret: 
A herceg nevelését célzó emlékirat e szavai más forrásokkal összevetve egy-
szerre szolgáltatnak vallomást az írás azon képességéről, hogy az intenciót és 
a cselekvés tervezetét közvetítse, a politikai akarat erejét – a szabadon cse-
lekvés látszatát megőrízni akaró akaratét –, illetve a hatalom arra vonatkozó 
képtelenségét, hogy az általa kijelentettek meghazudtolásának ellent tudjon 
állni. Igaz, hogy az 1662-es nagyböjt idején Bossuet „a rossz gazdagról szóló 
prédikációjának” végén igen jóindulatúan volt képes lemérni a király hatal-
ma és cselekvésképtelensége szellemi súlyát: „Az alattvalóknak várniuk, a 
királyoknak cselekedniük kell; ők maguk sem képesek végbevinni mindazt, 
amit akarnak, de számot adnak Istennek arról, amire képesek”, anélkül, hogy 
megkérdőjelezte volna azt, kérhetjük-e alázatosan Istent, hogy betetőzze a 
királyok dicsőségét. Ha Dugué a saját királyi szolgálatban álló udvari ember 
regiszterében kidolgozott egy olyan írásmódot, mely biztosította a terepen 
végzett megfigyelésnek az egyeduralkodó dicsőítésének retorikájára való át
válthatóságát, Bossuet a sajátjában – a magasszintű szónoklatéban – a nyo-
morúság és a könyörületesség kapcsán felszabadítja az isteni mindenhatóság 
abszolútumának átváltását a keresztény király abszolút jótevői hatalmára. 
Ez a dicsőség csúcsára eljutó uralkodói hatalom a francia király teljhatalmá-
nak kettősen elkötelezett elmélete: akárcsak a jogászoknál, önmaga képes ön-
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magát legitimálni, és a királyi abszolútum tengelyén működik. Nem határok 
nélküli mindenhatóság. Tehát nem határtalan teljhatalmúság? Miféle logikai 
szörnyszülöttről van itt szó? A kimondásra kerülő és közvetített teljhatalom 
ez. S mely tagadása ismételt tapasztalata ellenére kimondásában nem megha-
zudtolható, s ily módon képes hagyományozódni az időben.

(Fordította Keszeg Anna)
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Alkalmi verselők – 
egykori szóvivők? 

 Gyöngyössi János példája
Keszeg anna

A médiatörtént egyik, Ong óta – legalább – bevett meglátása, hogy az 
egyik médiumról a másikra való áttérés nem jelenti a korábbi médium fel-
számolódását, használatának megszűntét. Az új felhasználási szabályok 
kialakulását hirdetőktől1 egészen azokig a szerzőkig, akik csak a médi-
umként való felismerhetőségben látják a fennmaradás jelét2 nagyon szé-
les azon tudományos meglátások skálája, melyek a médiumokat történeti 
tárgyként definiálják. 

Keszeg Anna
doktorandus, ELTE, Budapest

Cuvinte cheie
istoria strategiilor de comunicare, antecedente al profesiei de purtător de cuvânt, poezie 

ocazională, reprezentare, imagine, concepţii diferite despre sfera publică
Rezumat (Poeţi ocazionali – purtători de cuvânt de odinioară?)
Scopul articolului este de a stabili legături între practica de a scrie ocazional versuri în seco-

lul 18 şi profesia de specialist PR de astăzi. Fundamentul teoretic al articolului este constituit 
de un scurt studiu de caz legat de răscoala ţăranilor români de la 1784. Paralelismul dintre cele 
două profesiuni este bazat pe legătura dintre două sisteme: cel al reprezentării şi cel al concep-
erii imaginii. Pe de altă parte, aceste similitudini vor fi aşezate în contextul lor istoric original, în 
timp ce ele sunt asociate cu transformările sferei publice.

Keywords
history of communication strategies, the antecedents of spokesman profession, occasional 
poetry, representation, image, divers public-concepts
Abstract (Occasionally poets – quondam spokesmen?)
In my paper I intend to establish connections between the practice of occasional poetry in 

18th century and the contemporary PR-profession. The theoretical background is illustrated by 
a brief case study related to the insurrection of the Romanian peasants in 1784. The parallelism 
between these two professions is assured by the connexion of two systems: the system of rep-
resentation and that of image-making. On the other side these similarities will be situated in their 
original historical context while they are also linked to the transformations of the public sphere. 
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Ezek a munkák a technológiai változások történetén túl – melyek a 
kommunikációtörténeti összefoglalók rendezőelvét szokta adni – leginkább 
a nyilvánosság alakulástörténetéhez kapcsolódnak.3 A kortárs kommuniká-

ciótudomány másik nagy kutatási területét a kom-
munikátori szerepkörök változásai, az azokkal 
kapcsolatos gyakorlati, szakmai tudnivalók adják. 
Ezen a területen tudományos konszenzus alakult 
ki arra vonatkozóan, hogy e szakma története a 
20. században kezdődik,4 és sajátos stratégiái, el-
várásai e korszak társadalmi-történeti változásai-
val állnak összefüggésben.5 Ebben a rövid írásban 
arra vállalkozom, hogy kombináljam egymással a 
médiatörténet módszertani megfontolásait egy sa-
játos szakmai profil leírásával, és kimutassam egy 
olyan korai szóvivői identitás előzményeit, amely 
mindeddig nem merült fel a szakirodalomban. 

Problémafelvető írásom két szerkezeti egységre oszlik: egy példaanyagot és 
esetet ismertető első, majd pedig egy elméleti, fogalomtörténeti megfontolást 
tartalmazó második részre, mely a public relations szakma őstörténetének6 
bővítéséhez kapcsolódik. Ebben az összefüggésben olyan kontextust villant 
fel, amely nem a propagandához,7 hanem az arculatépítéshez kapcsolja az 
őstörténet kutatását, az arculatot pedig a reprezentációnak felelteti meg.

1784 megírhatatlan eposza

Az 1784-es Horea, Cloşca és Crişan vezette erdélyi parasztlázadás izga-
lomba hozta a 18. század végének európai gondolkodóit. Számos történeti 
munka, korabeli emlékirat, sajtóhír dokumentálja azt a forrongást, amelyet az 
események az európai közvélemény, a monarchiai adminisztráció, illetve az 
erdélyiek különböző társadalmi rétegei körében kiváltottak.8 A bevezetőben 
jelzett kérdéskör bemutatására a felkeléshez kapcsolódó írások Gyöngyössi 
János nevével szignált csoportját elemzem, amelyek igen érdekes konflik-
tushelyzetet tesznek láthatóvá.9 A kérdéses szövegcsoport néhány epigram-
mából, egy episztolából és néhány, a szatmári Gulácsi Gábornak címzett 
prózai levélből áll.10 A leveleket 1887-ben Szilágyi István tette közzé olyan 
szándékkal, hogy azok kiegészítsék, hitelesítsék a felkelés korábbi monogra-
fikus feldolgozásainak adatait. A leveleket mindezidáig ilyen szempontból 
használta fel a román és a magyar történetírás.11 Alkalmasak is erre, hiszen 
Gyöngyössi teljes dokumentációt küld a felkelés lefolyásáról, a veszteségek 
méretéről, mellékeli Bikfalvi Koréh Zsigmondnak a felkelés vezetőit ábrázoló 
portréi alá írt epigrammáit. Ezen túl, a felkelés kirobbanásának okait érintő 
vitához is hozzászól. Gyöngyössi megfogalmazza már azokat a kérdéseket, 
amelyekre a későbbi történeti monográfiák is választ kerestek: rákérdez a 
császár bűnösségére (és nyilván felmenti II. Józsefet, mondván, hogy a ro-
mán lázadó parasztság félreértette nagylelkűségét), a magyar nemesség vádo-
lásával is próbálkozik, de rögtön el is veti a lehetőséget, és említi a katonai 

Gyöngyössi megfogalmaz-
za már azokat a kérdése-
ket, amelyekre a későbbi 
történeti monográfiák is 
választ kerestek: rákérdez 
a császár bűnösségére 
(és nyilván felmenti II. 
Józsefet, mondván, hogy a 
román lázadó parasztság 
félreértette nagylelkű-
ségét).
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bevonulásra vonatkozó rendelet káros hatását is. Bűnbaknak azokat a szász 
comissariusokat teszi meg, akiknek hatalmukban állt volna korábban beavat-
kozni az események alakulásába: 

A gubernium mindent ezekre bízott, ezektől függött informatio, militia for
dulása, a parancsolatok és sok egyéb. És vajon magyarok valának-e ezek az 
auctorált commissariusok ilyen magyart illető és veszteni kivánó rebellióban? 
Domine condona! Két szász vala ez. […] Csudálkozhatunk-e hát azokon mél
tán, a melyeket ex effectu  látunk! Míglen aztán későre gróf Kemény Farkas jó 
magyar hazafiú rendeltetett a sok unszolásra egyik afféle comissariusnak.12 

Ezek miatt az állítások miatt, illetve epigrammái hangvételéből kifolyó-
lag Gyöngyössinek ki is járt az elfogult magyar nemespártiként való értéke-
lés. 

Amennyiben azonban az olvasót inkább az érdekli, hogy a katasztrófa 
az íráshasználat milyen helyzeteivel szembesíti a benne élőt, ennek a sajnos 
csak egyik fél válaszait megőrző levelezésnek másfajta tanulságai is lehetnek. 
Dokumentálni tudják egy lappangó szerzői szándék történetét. Gyöngyössi 
első levele (Torda, 1785. 02. 03.) így zárul: „Nem fárasztom tovább az urat 
az olvasással. Méltóztassék nekem válaszolni, ha veszi e levelet. Mert ezután 
versíráshoz kezdek. Ideje most már Hórát leírnom és Erdély fatumit ő álta-

la.”13 Ennek a levélnek a 
mellékletében szerepel 
az a két vers is, amelye-
ket a szerző Koréh fest-
ményei alá írt, s melye-
ket e levéllel szinte egy 
időben küldhetett el a 
pozsonyi Magyar Hír
mondó szerkesztőségé-
nek. Nem érdektelen 
figyelembe venni, hogy 
a kortársak mennyire 
gyorsan reagáltak az 
eseményre. Horeát és 
Cloşcát 1784 decem-şcát 1784 decem-cát 1784 decem-
berének végén fogták 
el. Bikfalvi Koréh a 
börtönben el is készí-
tette a két vezér port-
réját, Gyöngyössinek 
1785 februárjára már 
másolata volt a fest-
ményekről, s március-
ra már Tordai Sámuel 
kolozsvári lelkésszel 
ketten küldtek a képek 
alá írt epigrammát a 
Hírmondó szerkesztő-
ségének. Ugyanakkor a 
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levél közlése szerint a pasztellképekről Gulácsinak szánt másolat is készült. 
A Magyar Hírmondó felkelésre vonatkozó reakcióit az teszi különösen érde-
kessé, hogy a bécsi orientációjú jozefinista újságírás képviselőjeként kanoni-
zált Szacsvay újságíróként tulajdonképpen az erről az eseményről szóló tu-
dósításokkal debütált.14 Szacsvay 1784 júliusában, Barczafalvi Szabó kéthavi 
szerkesztősködését követően lett a Hírmondó újságírója.

Az erdélyi birtokos családból származó, marosvécsi Szacsvay a 
nagyenyedi, majd a debreceni kollégiumban tanult, s Gyöngyössivel való 
ismeretsége valószínűleg erdélyi szálakra vezethető vissza. A Hírmondó 

folyamatos publikációs lehetőséget biztosított 
Gyöngyössi számára olyannyira, hogy Kókay 
egyenesen e tendenciából eredezteti „az alkalmi 
versek elharapódzását időszaki sajtónkban”,15 bár 
Gyöngyössi első megjelenése a lap hasábjain még 
Rát Mátyás tevékenykedésének idejéből való.16 
Szacsvay 1784. november 24-től kezdődően tu-
dósított a Horea-féle parasztlázadásról – egészen 
1785 derekáig. A szerkesztő, aki maga is írt ver-
set a felkelés apropóján,17 illetve a lap által közölt 
újévköszöntő verset is a lázadás eseménye köré 
építette,18 az 1785. március 2-i lapszámban közölte 
Gyöngyössi és kolozsvári társa epigrammáit ilyen 

kommentárral: „N. Kolozsvármegye kérte Gyöngyösi Uramat, hogy az egész 
Zenebonát rövideden irja-le Versekben, már régen gyüjti-is egyben a’ hite-
les Tudositásokat.”19 Már második forrás utal tehát arra, hogy Gyöngyössinek 
szándékában állt hosszabb terjedelmű krónikában megírni a lázadás menetét, 
„Erdély fátumát.” A versek közlése előtt szintén Szacsvay kommentárjában 
fordul elő egy ugyancsak elbizonytalanító kifejezés miszerint, Gyöngyössit 
„addig taszigálták iminnét omonnét jött (az Övéhez képest durva versekkel)”, 
hogy a szatíra műfajában válaszolt a lázadás verses feldolgozását illető felké-
résre. Az adatok elgondolkodtatóak: Kolozs vármegye felkéri a versszerzőt az 
események megírására, őt jelöli ki az érvényes verzió elkészítőjéül. A tudó-
sítás az adminisztratív egységet, a vármegyét nevezi meg a felkérés konkrét 
közvetítője helyett, a krónikaírást nyomatékos cselekedetté, politikai tetté 
avatja. A kijelentés reprezentatív funkciót szolgáltat a szövegnek: a várme-
gyei, kollektív megrendelésre készült vers az események hivatalos változata, 
érvényes értelmezése, ennyiben képes az elszenvedett vereség és az anyagi 
veszteségek ellenére igazságot szolgáltatni az áldozatoknak. És ez annál in-
kább igaz, hogy a nagy többségükben írástudatlan felkelők előtt csak hatásai-
ban, de nem reális lehetőségként ismerős az írás hatalma. A felkelés konkrét 
kirobbanása is a Horea által felmutatott, a román parasztoknak olvashatatlan, 
de mágikus hatalommal bíró császári íráshoz kötődik. A testületként, várme-
gyeként megnevezett közönség tehát joggal érzi úgy, hogy verssel kerülhet 
vissza hatalmi pozíciójába. A vármegyén túl a kisebb tehetségű szerzők ma-
guk is úgy érzik, hogy bíztatniuk kell társukat a krónika megírására, hiszen 
ő az, aki méltón tud szólni a katasztrófáról. A „taszigál” ige használatát egy 
korábbi közlés motiválja.

A felkelés konkrét kirob-
banása is a Horea által fel-
mutatott, a román parasz-
toknak olvashatatlan, de 
mágikus hatalommal bíró 
császári íráshoz kötődik. A 
testületként, vármegyeként 
megnevezett közönség 
tehát joggal érzi úgy, hogy 
verssel kerülhet vissza 
hatalmi pozíciójába. 
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Az időrend betartásáról itt éppen a történet sokkoló volta miatt mond-
tam le. Február 19-én ugyanis a lap arról tudósít, hogy a „sokak elött leg-
alább hiréröl esméretes Erdélyi hires magyar versszerzönek”, Gyöngyössi Já-
nosnak névtelenek koporsót küldtek gyászverssel és azzal a felirattal együtt, 
hogy: „HÓRA Malum Patriae meditando Gyöngyössi dormit Apollo, az az: 
Horának a’ Hazáról való gonosz gondolatai között alszik a’ hires vers-szerzö 
Gyöngyössi.”20A számban közlik a gúnyos gyászverset is, amelyen jól érzékel-
hető az aranyosszéki nyelvjárás hatása. Az anekdota sokkoló, szinte irreális. 
A Kárpáthy Abellinó-i tréfát itt egy feladatát nem teljesítő költőnek címzik. A 
felkérés és még a vaskos tréfa is imponáló lehet Gyöngyössire nézve, hiszen 
a családi, vármegyei események költője ilyenformán kapja meg élete nagy 
megrendelését.

Ehhez képest az életmű a Horea-féle parasztlázadásra vonatkozóan 
mindössze a Koréh-portrék alá írt epigrammákat tartalmazza. Illetve azt a 
verset, amelyben Gyöngyössi azonosítja a neki címzett gyászvers szerzőjét, 
Harsányi Józsefet, s megokolja akkor még véglegesnek nem tekintett hallgatá-
sát.21 Gyöngyössi sohasem írta meg a parasztlázadás krónikáját, nem vállalta 
azt, hogy az esemény hivatalos verziójának szerzője legyen. Az 1785. október 
24-én írott, Gulácsinak címzett levélben a miértre válasz érkezik: 

Én még nem ülék neki a Hóra históriájának leírásának, vagy inkább ösz
szefűzésének és kipallérozásának, mert darabokban ez a casus is, a másik 
s harmadik is, jó rendén készen volna. Bizony, noha szégyenlem én függő
ben tartani oly sokáig a közönségnek eziránt méltóztatott várakozásait: […] 
Az igaznak leírásában betörik a fejem. Kényes a materia. […] Reménylettem, 
hogy az oláh pártosok és kártevők büntettetnek; várnám ma is, ha a Bécsben 
levő deputatio, mellyről az úrnak minap írtam, úgy megszenteltetik az isteni 
kéz által, hogy sok dolgokról jobb conceptus formáltatik ott, a hol illik és szük
séges s tágasabb út nyittatik akárkinek a szólásra vagy írásra.22 

Ezzel a történész dossziéjából el is fogynak az elemzendő szövegek. Sem 
vers, sem további levél. A matéria kényes volta tehát nem teszi megírhatóvá 
az eseményt. Gyöngyössi nagy lehetőséget halasztott el. Mentségére szóljon, 
hogy olyan kételyekre, sejtésekre hivatkozva tette, melyek a történetírásnak 
későbben is problémái maradtak. Az esemény közvetlen közelében még ha-
tározott volt a történtek okairól vallott elképzelése. Nem pusztán Gyöngyössi 
versei, de a felsorolt szövegek nagy többsége is nemzeti konfliktusként mond-
ta el a felkelés történetét, a megtorlás elmaradása azonban elbizonytalanította 
a konszenzust. Gyöngyössi szemében a román, ortodox parasztok lázadása 
érthetőbb jelenség volt, mint az, hogy a császári udvarnak nem sikerült ide-
jében megfékeznie a katasztrófát. Az esetnek azonban leginkább abban ér-
zem a jelentőségét, hogy dokumentálni tud egy olyan helyzetet, amelyben 
egy költőt közösségi szó képviselőjévé neveznek ki. Illetve pontosabban, a 
parasztlázadás olyan kontextust teremtett egy magyar nemes- és császárpárti 
költő esetében, hogy szavának súlyát egy ilyen képviseleti, reprezentációs 
logika függvényében gondolhatta el. Vagyis, már akkor is lekötötte olvasói-
nak figyelmét, ha nem verselt, hiszen közönsége az elutasítás gesztusának is 
jelentőséget tulajdonított. 
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Reprezentáció, szóvivő, képviselő

A fenti eset legizgalmasabb vonatkozása az, hogy a vármegye részéről 
kap megbízást a költő arra, hogy hivatalos verzióban dolgozza fel a lázadással 
kapcsolatos anyagot. A felkérésnek van egy nagy európai modellje: a nem 
hivatásos, a 18. század végére kialakuló tudományos diszciplína előtti törté-
netírás gyakorlata, mely uralkodói vagy közösségi felkérésen, reprezentáción 
alapult. E modell mögött még a vergiliusi minta áll, amelyik az eposzköltő-
nek tulajdonított képviseleti szerepet, s a költői dicsőséget a megénekelt hős 
dicsőségével kapcsolta össze.23 Párhuzamos legitimálás történik itt: a hadve-
zér, király, politikai vezető gyakorlati zsenialitása, mely a stabilizált állami 
struktúrában nyilvánul meg, legitimálni képes az eposzíró, történetíró írás-
tevékenységét. Viszont másrészről – az utódok emlékezetében a költői, írói 
zsenialitás lesz csak alkalmas arra, hogy erről a gyakorlati tudásról számot 
adjon. A kettő éppen ezért egyenértékű, éppen ezért cserélhető fel egymás-
sal, ezért annyira fontos, hogy tökéletes konszenzus alakuljon ki a megren-
delő és megszövegező között az előbbi érdekeiről, arról a tudásról, amelyet 
magáról közvetíteni akar. A történetírás e modellje a legtisztább formájában 
Franciaországban működött, az abszolutisztikus hatalom reprezentációjának 
kérdését itt dolgozták ki a legigényesebben.24 A reprezentáció a királyi hata-
lom olyan totális modelljét hozta létre, melyben a művészetek egyaránt az 
uralkodói nagyság képviseletével bízattak meg: a történetírás, a különböző 
irodalmi műfajok, a festészet, a politikai irodalom (királytükrök), a színját-
szás, a szobrászat, az építészet. A királyi palota struktúrája szintén a királyi 
élettörténet modelljét prezentálta.25 A magyar történetírásban természetesen 
a változó politikai kontextus miatt egészen más a helyzet, a képviseletiség 
modellje viszont itt is működik, mindössze a képviselendő nem ennyire egy-
értelmű és változatlan.26 A képviseletiség másik igen hosszú időn keresztül 
érvényben maradó rendszere az alkalmi költészeté, melynek működésére az 
előbbiekben láttunk példát. Az alkalmi költő megbízójával, általában nemes 
úrral megrendelő-megbízói viszonyban áll, fizetségért állít elő egy olyan szel-
lemi terméket, amely alkalmas arra, hogy megrendelője dicsőségét deklarálja, 
közvetítse. Ennek a közvetítésnek számos eleme van: a genealógiai összete-
vők versbeli szerepeltetése, a heraldikai motívumok beépítése a szövegbe, az 
alkalmazott versforma, a megszólítások, az előadás sajátos normái (hanghor-
dozás, testbeszéd, a szónoki munka elocutiójának összetevői), a nyomtatvány 
esetében a papír minősége, az illusztrációk stb. Mindezen összetevők, az ezek 
mögött álló, a mecenatúrával kapcsolatos elméleti gondolkodás, a kora újkori 
jelelméleti megfontolások együttesen alkotják azt a rendszert, amelyet a korai 
újkori reprezentáció rendszerének tekint a történetírás. 

Ha a kommunikációs szakember szerepköreiben keresünk párhuzamo-
kat, a megfelelések megdöbbentőek. A kommunikációs szakember az arcu-
lat kialakításáért, kommunikálhatóvá tételéért, megfelelő kommunikálásáért 
felelős. Teszi ezt mind szervezeten belül (belső PR), mind pedig azon kívül 
(külső PR). A kommunikált tartalomnak egyeznie kell a cég, szervezet nyilvá-
nosságnak szánt identitásával. Mindez annak az összefüggésnek az értelmé-
ben, amely a PR-szakmát az imázs és arculat viszonyában határozza meg.27 
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És a megfeleléseket a logó és címer szintjéig 
is el lehet vinni. A különbségek ott mutat-
koznak meg, hogy a PR-szakembernek arról 
is döntenie kell, hogy kihez kell eljuttatni az 
információt, ki felé érdemes kommunikálni 
az arculatot. A sajtó csak egyik célközönség. 
Ez a kérdés a korai kommunikátorok számára 
eleve megoldott (vagy legalábbis részben az – 
itt a felekezeti történetírás ilyen szempontú 
vizsgálata hozhat újabb eredményeket). E kü-
lönbség magyarázata éppen abban keresendő, 
amit a bevezetésben felvetettem: a nyilvános-
ság eltérő szerkezetében, a létező/nem létező 
polgári nyilvánosságban.

Gyöngyössi példája a sikertelen kommunikátor példája. A megrendelt 
eposz nem születik meg, mert a szerző nem képes dönteni afelől, hogy a 
vármegyei megrendelő felkérésének engedelmeskedve nem sért-e egy jóval 
fontosabb arculatot, egy jóval fontosabb megrendelőt, a császári udvart. Igaz 
ugyan, hogy megrendelést az előbbitől kapott, viszont a cenzúrázott sajtó az ő 
esetében igencsak egyértelműen adódó nyilvánossága a császári udvar felé is 
közvetíti a felkelésről szóló tudást. Tisztában vagyok azzal, hogy hipotézisem 
erős, viszont mindenképpen követésre izgalmas területet jelent. S ebben a 
történeti kommunikációkutatás eszköztára lehet a leginkább segítségünkre. 
Az első megteendő lépés reprezentáció és arculat összefüggéseinek elgondo-
lása.
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KOMP-Press, Kolozsvár, 2006.
27  Ezek a kijelentések utalások a következőre: Szeles 2006/4. fejezet.
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A százéves Nyugat hirdetései
ilia Mihály

A százéves Nyugat magvas tanulmányokban, emlékező műsorokban 
elevenedik meg a mai irodalomkedvelő olvasók előtt, Nyugat-számot ad 
ki némelyik folyóirat, írók játsszák el nyugatos elődeik szerepét tévében, 
rádióban, fölolvasásokat tartanak nyugatos szerzőktől, még a teljesen el-
feledett Juhász Gyula-regény, az  Orbán lelke is  föléledt a rádióban, igen 
kitűnő előadásban. Sőt, a napokban egy szegedi általános iskola tanulói 
a patinás Somogyi Könyvtár egyik filiáléjában Nyugat-műsort játszottak 
lelkesen, értőn, szép beszéddel.

Talán nem az a szentségtörés, ahogyan itt én is megemlékezem ennek a 
példafolyóiratnak (irodalomtörténeti búvárlásaim Bibliájának) történetéről. 

Keywords
Nyugat, periodical, advertising, censorship, society

Abstract (The one hundred years old NYUGAT and the ads)
The main question of this study constitutes the Nyugat periodical and it’s relation with the 

advertisings. Emphasizes and fully analyses a few important issues. It appoints that there was 
a close relationship between the booster and the editorial office. By the advertised products 
(books, bulbs etc.) we can conclude and circumscribe the periodical’s target group’s profile.

Cuvinte cheie
Nyugat, revistă, publicitate, cenzură, societate

Rezumat (Publicitate în revista Nyugat la începutul secolului 20.)
Studiul prezintă reclamele care au apărut în revista Nyugat la începutul secolului 20, se-

lectând şi analizând în detaliu câte un element relevant. Autorul ajunge la concluzia că a existat 
o relaţie strânsă între cei care au comandat reclamele şi redacţie. Din prisma produselor care 
apar în reclame (cărţi, becuri, etc.), articolul stabileşte concluzii despre publicul ţintă al revistei 
Nyugat.

Ilia Mihály
Szegedi irodalomtörténész, nyugalmazott egyetemi tanár. Írását a békéscsabai Bárka című 

szépirodalmi folyóirat internetes magazinjából vettük át, a szerző és a szerkesztőség engedélyével.
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Ez pedig nem lesz más, mint a Nyugat hirdetéseinek szemlézése (e hely, idő 
szerint persze csak madártávlatból). Ez a folyóirat a megjelenése pillanatá-
tól kezdve bőséggel közölt  hirdetéseket, valószínű, hogy a nagy támogatók 
(Hatvany �ajos, Chorin Ferenc és mások) pénze mellett a Nyugatot nem az 
előfizetők, nem a könyvkiadója, hanem a hirdetők pénze tartotta fönn. Föl-
tűnő, hogy borítójának mind a négy oldalán, első utolsó lapjain milyen bő-
séggel közli a gazdag ajánlatokat, melyek a Palma kaucsuksaroktól a Franck 
kávépótlóig terjednek. Van néhány évfolyama a húszas években (például 
1927-ben), amikor a borító négy oldala mellett 16 oldal hirdetést közöl a fo-
lyóirat. Természetesen  közli a Nyugat Kiadó könyveinek címét, beszerez-
hetőségi föltételeit, de közöl minden más kiadói, könyvterjesztői, nyomdai, 
kölcsönkönyvtári ajánlatot is. Üzletről van szó, nem zárkózik el például Rá-
kosi Jenő 12 kötetes életműkiadásának vagy Tormay  Cécile könyveinek ilyen 
propagálástól sem. A Nyugat könyvhirdetéseiből meg lehetne írni a korabeli 
világirodalom magyar jelenlétét, az ízlésnek, a fordításnak, az olvasói igény-
nek a milyenségét. De a hirdetések jelzik az irodalom, az írás technikai fölté-
teleinek változását is. Például a töltőtoll-ajánlatokat: „Az új, szabadalmazott 
Moster Penkala töltőtoll a tinta kiömlését megakadályozza még helytelen tar-
tás esetén is.” A Remington írógép ugyan a leggyakoribb hirdető, de ott van 
mellette a versenytárs, az Underwood, mely „meghódította a világot, látható 
írású írógép”, és egy Napóleon-képpel hirdeti magát. (Vajon milyen lehetett 
az az írógép, amelyik nem volt látható írású?)

Az ipari hirdetések komor, vaskos betűs megjelenései (például a Rába 
Wagon- és Gépgyár Rt. ) mellett könnyed és kicsit nagyzoló szövegekkel ott 
vannak a láthatón kisiparos, kiskereskedő, orvosi ajánlatok, és ott vannak a 
füllentős, túlzó ajánlatok is, melyeket nyilván a szerkesztőség soha nem el-
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lenőrzött, a kiadóhivatal pedig szemet hunyt fölöttük a bevétel érdekében. Az 
a gyanúm, hogy ez a félig merkantilista (haszonleső) réteg, félig értelmiségi 
igényű foglakozásokat űző csoport volt a Nyugat olvasója is kisebb részben. 

A húszas évek egyik legcsábítóbb ajánlata volt (a csodaszerek, hajnö-
vesztők, már-már örök életet ígérő vadenecumok mellett) a rádió, melynek 
csöveit a Tungsram a Nyugatban(!) így ajánlotta 1927-ben:

 
Ezek a Báriumcső-legények, 
Tungsram gyártmány valamennyi, 
Csodás, mennyei hangú lények, 
Ezek a Báriumcső-legények.   
A Tungsram gyárra hej, nagyon kevélyek, 
Hírt s örömet hoznak nappal s éjszakán, 
Amatőr gyönyörök ők és remények, 
Ezek a Báriumcső-legények.

A Nyugatnak ebben a számában (1927/1.) Illyés, Kassák és Erdélyi József 
versei olvashatók, a hirdetési klapancia és a költészet ugyanabban a folyó-
iratban van együtt. A legszorgosabb hirdető a Franck pótkávé volt, a török fiú 
és a kávédaráló képe hosszú évekig, szinte a Nyugat megszűnéséig látható a 
folyóiratnak hol az első, hol meg a hátsó borítóján. A Franck sem adta alább a 
„költészetnél”, 1927-ben versenyre kelt a Tungsram ismeretlen szerzőjével: 

 
Négyszögletes skatulyára 
Daráló van festve, 
Nézd meg babám minden reggel, 
Nézd meg minden este. 
Skatulyának fölírása 
Mindig arra intsen: 
Mit ér a legdrágább kávé, 
Ha benne FRANCK nincsen.   

Máskor meg így kellemkedik  az ismeretlen szerző:  
 

Franck  kávénak nincsen párja, 
A nagy világot bejárja.   
Pici piros alma borízű, 
Franckkal főzött kávé jóízű.             

Azt, hogy a hirdetések nem voltak mereven elzárva a folyóirat szerkesz-
tői világától, egy ilyen kis hír is igazolja: 1911-ben egy hirdetés „a Nyugat 
olvasónak különös figyelmébe ajánlja Fái Géza úri szabó termeit”. Tehát a 
Nyugat mint firma szerepel a szabó hirdetésében. Természetesen az aján-
latok nagy buzgalommal játszanak rá a magyar áru elsőbbségére, a magyar 
érzésre. Óva intenek a nemzetközi hamisítványoktól. Buzdítanak, hogy ta-
nuljon meg tárogatózni minden magyar, valamely könyv nem hiányozhat 
egyetlen magyar könyvespolcáról sem, „a Szent István csokoládé minősége 
vetekszik bármelyik svájci csokoládé minőségével”. Van humoruk is, ami-

ME.DIÁRIUM



ME.dok • 2009/1

24

kor nyilvánvalóan túlzásokkal és stiláris túltengéssel teszik meg az ajánlatot:  
„A jól terített asztalról nem hiányozhat a sörinyencek részére Fősör, Malá-

ta, Pezsgő, Barna s az Extra kiviteli Márciusi, Vi-
lágos sörkülönlegesség, míg a nők, gyermekek, 
gyengélkedők részére a Nektár gyógytápsör. Ezek 
nélkül nincs lakoma.”1932-ben a Dorogi Brikett 
ajánlata ez: „Szénprimadonna, ragyogó, elegáns, 
varázsló, 6000 kalóriás hőt áraszt, dorogi dió-
szén, házi tündér, kedves, bizalmas, meleg szívű, 
a magyar szenek boldogságszóró tündére”.

Természetesen sok a könyvhirdetés, a könyv-
kötők ajánlkozása, a kölcsönkönyvtárak versen-

gése az olvasókért. A harmincas években Nagy �ajos is hirdeti a Nyugatban a 
kölcsönzőjét, és hirdeti Diener-Dénes József is, a jeles újságíró, művészettör-
ténész és társadalomtudós, aki nem egyszerűen csak kölcsönöz (vidékre is!), 
hanem kívánatra információt ad a könyv tartalmáról is. 

Vannak árulkodó hirdetések is, például a Nyugat Kiadó 1921-ben ajánlja 
az 1910-es, 1911-es, 12-es, 20-as évek teljes évfolyamait, 1927-ben az 1919-
től 25-ig tartó évfolyamokat megvételre, ami azt jelenti, hogy ezek a megjele-
nésük idejében nem keltek el.

Ha már a csabai Bárka internetes lapján beszélek minderről, hadd em-
lítsem meg Kner Izidor hirdetését: „Könyvbarátok! Akik kiadványaimra vo-
natkozó közleményeim rendszeres, díjtalan megküldését óhajtják, közöljék a 
címüket haladéktalanul cégemmel.” (1921. okt. 16.). Ugyanő az 1923. febr. 
1-jén megjelent számban: „kiadványaim előkelő, tiszta irodalmi szempontok 
szerint összeválogatott tartalmuknál, valamint páratlanul művészi, eredeti, 
magyaros kiállításuknál fogva, a legszebb magyar könyvek sorába tartoznak, 
s melegen ajánlom őket minden igazi könyvbarát jóindulatába. Gyoma, 1923. 
jan. 1. Kner Izidor könyvnyomtató.” (Ebben az önminősítésben nincsen sem-
mi túlzás.) 

A kiadó, vagy talán néha maguk a szerkesztők is beleírtak egy-egy könyv 
hirdetési ajánlásába. Itt sem kerülik el a túlzásokat, de van számos hirdetés, 
amelyen az irodalomértő keze nyoma látszik. Furcsa, mikor a Nyugatban (ha 
nem is a fő laptesten) egy névtelen valakinek a kötetéről ilyen bugyuta szöveg 
olvasható: „Büky György: Kótázik a mámor. Verses könyv. Büky Györgynek ez 
már a harmadik könyve és első két könyvének őszinte, meleg és feltűnést kel-
tő folytatása után következtetve a harmadik könyv talán még nagyobb erővel 
hat. Egészen modern ember, újszerű köntösben ad elő új, merész gondolato-
kat. Erős kezű ember dolgozik itten, kemény és bronzszerű formákat. Néha 
azonban megszólal ajkán a nagy, férfias szerelem lágysága, odaadása és izzó 
szenvedélye.” (Mintha Karinthy irodalmi paródiáját idézné meg a kiadó ezzel 
a szöveggel.) Vannak könyvajánlások, melyeket úgy írnak, hogy látszik, maga 
a kiadó sem hiszi, amit leírt: „Ne menjen el Párizsba, amíg nem olvasta Orbók 
Attila nagyszerű könyvét, amelynek címe Páris élete… aki ezzel a könyvvel 
megy Párisba, egy hét alatt annyit lát, amennyit más három hónap alatt.”  
A Káldor Kiadó 1932-ben így áradozik Joseph Rot: Hiób című könyvé-
ről: „Egy csodálatos könyv egy csodálatos embertől. Semmiféle más 
könyvvel, amely az utóbbi években megjelent, össze nem hasonlítható.”  

Óva intenek a nemzetközi 
hamisítványoktól. Buz-
dítanak, hogy tanuljon 
meg tárogatózni minden 
magyar, valamely könyv 
nem hiányozhat egyetlen 
magyar könyvespolcáról 
sem...
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De Tamási Áron sem ússza meg a dicséretnek ezt a kétes kitüntetését, az Ábel 
három kötetének megjelenésekor  (1937-ben) a Nyugat hirdetése így ajánlja:  
„Az erdélyi rengeteg világától az amerikai felhőkarcolókig hordozzák ezek  a 
regények a székely legényt, hogy ez végül is boldogan ismerje fel a legjobb 
otthon élményét.” (Bizony a Tamási-regényekben nem ezt ismeri föl Ábel.) 

Veres Péter Számadás című művének ajánlása ez: „Egy rendkívüli em-
bernek az önerejéből, saját belső sugallata folytán kultúremberré vált földmű-
vesnek csodálatos, izgalmas küzdelmekkel teli önéletrajzi regénye. Minden 
falukutató és szociográfiai munkánál jellemzőbb, mert ez maga az élet…” 
(1936) (Nem hiszem, hogy a szerző nagy egyetértéssel olvashatta ezt az aján-
lást, a puritanizmusától idegen stílushabzásra nagyon fintoroghatott.)

Illyés Puszták népe című kötetét ugyanekkor úgy hirdetik, hogy „ez az a 
könyv, amelyről mindenki beszél.”

Kedves szerzőm, Móra Ferenc Ének a búzamezőkről című regénye hir-
detésének megfogalmazója az író stílusát igyekszik utánozni, amiből kissé 
képzavaros szöveg alakul ki. „Ebben a világhírű regényben, amelynek idegen 
nyelvű fordításai diadalmasan járták be az egész művelt világot, Móra Ferenc 
a Magyar Alföld külsőleg szelíd, de mély, nagy válságokat rejtő lelki képét 
igazolta, amely felett békésen hullámzik a búzatenger.” (1936) 

Az 1919-es év novemberi első számban is van egy árulkodó hirdetés, 
a Hangszer-Otthon köztársasági gramofonja, nyilván még a Károlyi-forrada-
lom alatt keresztelték át ezt a  szórakoztató eszközt köztársaságira, de sem a 
szerkesztők, sem a nyomda nem vette észre, hogy már novemberben nem na-
gyon aktuális az ilyen firma. Ugyanennek a számnak címlapján jobbra fönn 
olvasható: Cenzurat. Avram. A Budapestet megszálló román csapatok katonai 
cenzúrájának kéznyoma. 

A Nyugat 1919. ápr. 6-i száma közli az Ady 
Endre szobrára és Kaffka Margit síremlékére ér-
kezett pénzadományozók névsorát és összegét. 
Tanulságos névsor, nem is a kortársak neve itt a 
fontos, hanem az iskoláké és a tanulóké, akik  
mindkét író emlékének megörökítésére adakoz-
tak. Jelzi ez a buzgalom a kortárs irodalom ha-
tását, azt, hogy milyen mélységben volt jelen 
a maga idejében a társadalomban. Békéscsabai 
vonatkozása is van a listának, Ady síremlékére:  
„Egy zártkörű Ady-délután eredménye (Békéscsa-
ba) 300 korona.” 

Nem én találom ki itt, hogy a hirdetés kor-
jellemző, kortörténeti dokumentum, régi újságok, 
folyóiratok hirdetései  néha többet árulnak el ko-
rukról, mint az emlékiratok vagy a szociográfiai munkák, bennük van a tör-
ténelem kicsi, de jellemző adagokban. Egy magas irodalmi mércéjű folyóirat 
hirdetései néha ellentétben vannak esztétikai igényességével, de egymás mel-
lett, egy borítóba bezárva együttesen tudósítanak arról a világról, amelyben 
az egyik rászorult a másikra, hogy létezhessen.   

Az 1919-es év novembe-
ri első számban is van 
egy árulkodó hirdetés, a 
Hangszer-Otthon köz-
társasági gramofonja, 
nyilván még a Károlyi-for-
radalom alatt keresztelték 
át ezt a  szórakoztató esz-
közt köztársaságira, de 
sem a szerkesztők, sem a 
nyomda nem vette észre, 
hogy már novemberben 
nem nagyon aktuális az 
ilyen firma.
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Az Erdélyi Iskola könyvrovatai 
ozsváth Judit

Az összesen tíz évfolyamot megért Erdélyi Iskola szerkesztői minden 
lapszámban több könyv- és folyóirat-ismertetőt közöltek. A szemlézett 
könyvek – a folyóirat profiljából adódóan – az iskolai és iskolán kívüli ne-
veléshez kapcsolódtak. Mivel az erdélyi magyar tanerők elsősorban iskolá-
ik létéért és saját megélhetésükért küzdöttek a jelzett időben, kézikönyvek 
és szakkönyvek írására alig-alig vállalkoztak. Az Erdélyi Iskolában ismer-
tetett könyvek és folyóiratok nagy része tehát magyarországi kiadású volt, 
de néhány idegen nyelvű is helyet kapott a lapban. A több száz folyóirat- és 
könyvismertető azt mutatja, hogy a szerkesztők fontosnak látták az erdélyi 
pedagógus társadalom tájékoztatását mindarról, amit a „külföld” hirdet és 
használ. 

Cuvinte cheie
Erdélyi Iskola, revistă, episcopul Márton Áron, Transilvania, cultură, educaţie

Rezumat (Recenzii de cărţi în revista Erdélyi Iskola)
Studiul prezintă repertoriul cărţilor care au fost recenzate în revista Erdélyi Iskola, apărută 

între 1933-1940 şi 1942-1944 la Cluj. Cărţile sunt clasificate în funcţie de subiect şi locul 
apariţiei. Cu ajutorul acestei metode, autoarea ajunge la concluzii privind preocupările pro-
fesorilor maghiari din Transilvania, respectiv valorile care au fost transmise profesorilor prin 
intermediul revistei Erdélyi Iskola.

Keywords
Erdélyi Iskola, periodical, Márton Áron bishop, Transylvania, culture, education
Abstract (The Erdélyi Iskola’s bookheadings)
The essay analyses all the reviews published between 1933–1940 and 1942–1944 by the 

Erdélyi Iskola, a Hungarian periodical from Cluj-Napoca. The author tried to sort these articles 
by their topics and place of publishing. On the grounds of this dissection, Ozsváth tries to map 
the reading level of the Transylvanian society and parallel with this she also delineates those 
values which were substantial for the Erdélyi Iskola.

Ozsváth Judit
a BBTE Pszichológia és Neveléstudományok Karának adjunktusa



ME.dok • 2009/1

28

Könyv- és lapszemlével első füzetétől kezdve foglalkozott az 1933–1940, 
majd 1942–1944 között Kolozsváron megjelentetett Erdélyi Iskola. Az első 
hét évfolyam huszonnyolc lapszámának Könyv- és Folyóiratszemle című ro-
vatában a szerkesztők 214 könyvet és folyóiratot mutattak be részletesebben, 
48 frissen megjelent magyar pedagógiai könyvet pedig szerző, cím, kiadási 
hely és év megjelöléssel ismertettek. 1942 után (amikortól Könyvszemlére 
módosult a rovat címe) 89 ismertetőt közöltek. Különösen az első időben 
számított vakmerőnek a rovatnak ez a vállalkozása, hiszen a szemlézett kiad-
ványok zöme magyarországi volt, amelyekhez nehezen vagy egyáltalán nem 

juthattak hozzá az erdélyi magyar pedagógusok.1 
Ezzel a szerkesztők tisztában voltak, ilyen irányú 
munkájuk viszont éppen azt bizonyítja, hogy a 
mostoha körülmények között is fontosnak látták 
a legfrissebb pedagógiai jelenségekről, nevelési 
módszerekről tájékoztatni olvasóközönségüket. 
Másrészt e könyv- és folyóiratszemlék mintegy 
nyomatékot adtak az Erdélyi Iskola iskolai ne-
veléssel foglalkozó részében közölt, rendszerint 
a modern pedagógiai elvekkel, módszerekkel 
kapcsolatos közléseknek: nem megvalósíthatat-
lanról írtak, hanem használhatóról, hasznosról, 
jóról, előre vivőről. Az ismertetett könyveket 
valószínűleg a befolyó előfizetési, illetve támo-
gatási pénzből vásárolták meg rendszeresen, a 

folyóiratokra talán kevesebbet kellett költeni, hiszen azok nagy részét csere-
példányként kapta meg az Erdélyi Iskola. Az ismertetett kiadványok minden 
bizonnyal a �yceum-könyvtár állományát gazdagították.2  

Az Erdélyi Iskola tíz évfolyamának füzeteiben szemlézett könyvek közül 
86 pedagógiával, illetve pedagógiatörténettel, 77 módszertannal, 36 pszicho-
lógiával, 10 iskolatörténettel foglalkozott, 13 irodalom vagy irodalomtörté-
nettel, 11 egyházi vagy világi énekkel-zenével, 35 falukutatással, néprajzzal, 
7-nek pedig vallásos tematikája volt. Ismertetőkben leggazdagabb füzeteknek 
számítanak a második évfolyam utolsó és a harmadik évfolyam utolsó előt-
ti dupla számai, de bőséges könyvanyagot mutattak be az 1942 utáni lap-
számok is. Az első hét évfolyam néhány soros könyv- és folyóiratszemléinek 
szerzői – aláírás híján – nem ismertek, 1942 után viszont már ott találjuk 
a recenzorok nevét is a korábbiaknál hosszabb ismertetők végén. Utóbbia-
kat kéthasábos tördelésben hozták, míg az első idők egyhasábos elrendezése 
áttekinthetőbbé, könnyebben olvashatóvá tette az anyagokat. Megjegyzendő 
még, hogy valamennyi ismertetett könyv egészen friss kiadású volt, még az 
idegen nyelvűek között sem találunk másfél-két évnél régebb megjelentet, 
így minden bemutatott munka hozzáférhető volt az – elsősorban külföldi – 
boltokban. 

Az ismertetett hazai könyvek között nem találunk kifejezetten nevelés-
ügyi vagy gyermeklélektani kiadványt, a nehéz idők szűkre fogták a peda-
gógusok tájékozódási lehetőségeit, ezért ilyen jellegű munkába nem fogtak 
ekkor. Írtak viszont – többek között – történelmi, irodalomtörténeti, egyház-
történelmi témájú könyveket, szerkesztettek tankönyveket, gyűjtöttek és írtak 

Az Erdélyi Iskola tíz 
évfolyamának füzeteiben 
szemlézett könyvek közül 
86 pedagógiával, illetve 
pedagógiatörténettel, 77 
módszertannal, 36 pszi-
chológiával, 10 iskolatör-
ténettel foglalkozott, 13 
irodalom vagy irodalomtör-
ténettel, 11 egyházi vagy 
világi énekkel-zenével, 35 
falukutatással, néprajzzal, 
7-nek pedig vallásos tema-
tikája volt.
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misztériumjátékokat, népdalokat.3 Ennek az írásnak nem célja valamennyit 
részletesen ismertetni, és a többi magyar kiadvány alaposabb leírására sem 
tér ki, csupán azokról a munkákról készít gyorsfényképet, amelyek tematiká-
jukban vagy szerzőjük, szerkesztőjük révén közelebb álltak a folyóirathoz. 

Az Erdélyi Tudományos Füzetek három számát mutatták be az Erdélyi 
Iskolában, ezek közül kettő falunevelés, falukutatás, egy pedig anyanyelv-
védelem súlypontú volt. Imre Lajos munkája különösen nagy segítség volt 
a népnevelést felvállaló folyóiratnak is, hiszen – amint azt a szemle írója 
megjegyezte – „Grundtvignek, a dán népegyetemek megalapítójának eszme-
vonalában kevés iránymutató magyar munka jelent meg”.4 Ez a tanulmány 
ezért hiánypótló, „sőt első abból a szempontból, hogy a falunevelés kérdését 
módszeresen foglalja össze négy fejezetben. Mindenekelőtt a falu értékelésé-
nek nehéz problémáját fejti ki. [...] Ezzel szemben hangsúlyozza, hogy a falu-
nevelés ne induljon el kívülálló tételek alapján, hanem a falunak önmagában 
önmagáért való megértése legyen az irányadó. A falunevelés pedagógia, ezért 
számoljon a falu belső adottságaival, a falu életközösségi sajátosságainak 
munkálója legyen.” 

Két évvel később, az Erdélyi Tudományos Füzetek 78. számaként meg-
jelent Venczel József-munkát ismertető recenzor már így vezeti fel írását: 
„Manapság divatba jött a falu, egyre növekszik az irodalma. Nálunk is elég 
sok írás jelent meg a kérdésről, különösen ifjúsági oldalról, amely az utób-
bi évtizedben arra törekedett, hogy a falu irányában tájékozódjék.”5 Majd e 
tanulmány szerzőjét „nagy reményekre jogosító fiatalembernek” nevezi, aki 
„kifogástalan fölkészültséggel fejti ki a falukutatás tudományos rendszerét, 
mutatja meg a falumunka-mozgalom történetét. Rendszerbe szedi mindazt az 
irányt és törekvést, ami nálunk és külföldön eddig a falumunkában történt.”6 
A szemle írója (valószínűleg György �ajos, az Erdélyi Tudományos Füzetek 
szerkesztője) nem titkolja örömét „e derék munka” láttán. „Egyrészt ifjúsá-
gunk elmélyedését látjuk ki belőle a nagy feladatainkban, másrészt az eddigi 
falumunka-tévelygések egészségesebb irányba te-
relődését reméljük tőle” – írja.7 

Az Erdélyi Tudományos Füzetek harmadik, Er-
délyi Iskolában ismertetett füzete György Lajos ne-
véhez fűződik, ő az anyanyelv védelmét szolgáló, 
minden bizonnyal nagy hasznú dolgozatot adott 
közre 1936-ban. „A magyar nyelvérzék Erdélyben 
megzavarodott, a szép magyar beszéd ereje meg-
gyöngült, nyelvhasználatunk ellomposodott. Ha-
nyag a beszédünk, lapos és színtelen az írásunk. 
Naponként való beszédmenetünkben lépten-nyomon vétkezünk a nyelv tör-
vényei és stilisztikai szabályai ellen” – írta az ismertető (vagy talán maga a 
szerző) a kiadvány bevezetőjében.8 Odébb azt is megjegyzi a rövid írás, hogy 
az Erdélyi Iskola minden előfizetőjének megküldte ezt a kis kötetet „abban a 
reményben, hogy mindenütt elolvassák és tanulságait le is vonják”. 

Mindenképpen említésre méltó még György �ajos 1937-ben napvilágot 
látott két (hatodik és hetedik osztályos) tankönyve, melyek megjelenését so-
káig akadályozta a minisztérium. Mindkét vaskos könyv értékes és – a György 
�ajostól megszokott – alapos munka volt, ám a hetedikes irodalomtörténet 

„Manapság divatba jött a 
falu, egyre növekszik az 
irodalma. Nálunk is elég 
sok írás jelent meg a kér-
désről, különösen ifjúsági 
oldalról, amely az utóbbi 
évtizedben arra törekedett, 
hogy a falu irányában tájé-
kozódjék.”
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számított inkább hiánypótlónak. 
Ismertetője is örvendetesnek ne-
vezi annak a magyar irodalomtör-
téneti kézikönyvnek a megjelené-
sét, „amelyet az a szerkesztői elv 
vezetett, hogy az irodalmi tudást 
nem a megtanult elmélet adja, 
hanem a minél több olvasás”.9 A 
recenzor azt sem hallgatja el, hogy 
1920 óta az erdélyi magyar közép-
iskolák tankönyv nélkül tanították 
az irodalomtörténetet, vagy pedig 
olyan könyvből, amely olvasó-
könyvet nem tartalmazott, minek 
következtében „a közel két évtized 
alatt felnőtt értelmiségi nemzedék 
irodalmi tudása ezt a hiányt va-
lószínűleg egész életén keresztül 
meg fogja sínyleni.” A 104 oldalas 
elméleti és 470 oldalas olvasmá-
nyi részt tartalmazó, „meglepően 
szép kiállítású” könyvet több mint 
40 illusztráció díszítette. 

Mivel az 1940-es megszűnés 
előtt Könyv- és Folyóiratszemle volt az Erdélyi Iskola e rovatának címe, rö-
vid felsorolás erejéig essék még szó az ez idő alatt szemlézett folyóiratokról. 
Amíg a Kisebb közlemények-rovat egy-egy (olykor lapszámonként több) átvett 
cikket is közölt a különböző magyarországi és külföldi folyóiratokból – és 
ezáltal nyilván magukat a lapokat is közelképbe hozta –, addig a szemlék a 
teljes lapszámról (vagy magáról a folyóiratról) próbáltak gyorsfényképet ké-
szíteni. Az Erdélyi Iskolában a következő folyóiratokról találunk részletesebb 
szemléket: Magyar Kórus (Bp.en kiadott hangjegyes folyóirat a templom és is-
kola zenéjének ápolására),10 Énekszó (Bp.en szerkesztett hangjegyes zenei és 
énekpedagógiai folyóirat),11 Erdélyi Magyar Tanító (tanítói érdekekért küzdő, 
Nagyváradon kiadott lap),12 A Cselekvés Iskolája (Szegeden szerkesztett mód-
szertani folyóirat),13 Harangszó (a Római Katolikus Nőszövetség Kolozsváron 
szerkesztett, havonta megjelenő lapja),14 Néptanítók Lapja és Népművelési 
Tájékoztató (Bp.en szerkesztett pedagógiai folyóirat),15 Magyar Tanítóképző (a 
magyar tanítóképző intézeti tanárok országos egyesületének folyóirata).16   

1942 után már csak könyveket ismertetett az Erdélyi Iskola. Az iskolai 
és iskolán kívüli neveléssel foglalkozó két nagy egység közé illesztett Könyv
szemle című rovat 83 részletes, elsősorban pedagógiai tárgyú könyvismerte-
tőt közölt. Az bemutatott könyvek közül 11 történelmi, 9 irodalmi-nyelvtani, 
7 ismeretterjesztő, 13 didaktikai, 15 pedagógiai, 13 lélektani tárgyú volt; kettő 
foglalkozott földrajzzal, hét a faluval és hat valamilyen tankönyv volt. Ezek a 
szemlék – néhány kivételtől eltekintve – részletesebbek voltak, mint az első 
hét évfolyam könyvismertetői. A Könyvszemle-rovat az 1942 után megjelent 
Erdélyi Iskola-füzetek talán legerősebb rovata volt. De összegzésként minden 
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egyes lapszámról elmondható, hogy szerkesztői a legnagyobb odafigyeléssel 
válogatták és tárták az olvasók elé a haladóbb oktatói-nevelői módszerekről 
tájékoztató vagy az itthoni értékeket számba vevő folyóiratokat és könyve-
ket.

Az Erdélyi Iskolában bemutatott könyvek
a szerzőik betűrendes névmutatója szerint

Aldobolyi NAgy Miklós: A Zsitvaszög tájnépesedése. (Bp., 1942) 1943. 2. sz. 193–194. 
AMbrus bélA: Neveléstudományi dolgozatai – 1. Önnevelés. (1939); 2. A tanító önnevelése 
és hatása a pedagógiában. (1939); 3. A nevelő önnevelése. (1940); 4. A félelem, dac és ha-
zugság pedagógiája. (1940); 5. Aggazi módszeréről. (1941) (kiadó megjelölése nélkül) 1943. 
3. sz. 310–311. 
ÁrpÁssy gyulA: A tanító megbecsülésének alapfeltételei. Útmutató tanítójelöltek és kezdő 
tanítók számára. (Esztergom, 1936) 1936/37. 7–8. sz. 510. 

bAkoNyi istvÁN: Illusztráló rajzolás. 43 illusztrációval. (Párkány, 1935. A Párkányjárási Ált. 
Magyar Tanító Egyesület kiadása. Pályamunka) 1935/36. 5–6. sz. 351. 
bAkos József: Nyelvművelés a magyar nyelv középiskolai tanításában. (Vadász Ferenc 
Könyvnyomdája Érsekújvár, é. n) 1942. 2. sz. 194–195. 
bArAbÁs ANdrÁs: A nemzetnevelés iskolája. (Pécs, 1940) 1942. 3–4. sz. 354–355. 
bArAbÁs eNdre: A magyar iskolaügy helyzete Romániában 1938–1940–41. (Különnyomat a 
Kisebbségi Körlevélből, Kecskemét, 1944) 1944. 2. sz. 186–187. 
bArANkAy lAJos: A szaknevelés elméletének alakulása. Az általános és a hivatásszerű neve-
lés gondolatának küzdelme. (Bp. 1934) 1934/35. 7–8. sz. 438. 
bArANyAi MÁriA és keleti Adolf: A magyar nevelésügy folyóiratok bibliográfiája 1841-1936. 
(Bp., 1937. A Fővárosi Pedagógiai Könyvtár Kiadványai, 3. sz) 1936/37. 7–8. sz. 509–510. 
bÁliNt sÁNdor: Néprajz és nevelés. (Szeged, 1934) 1934/35. 1–2. sz. 61. 
bÁliNt sÁNdor: Népünk ünnepei. Az egyházi év néprajza. (Bp., Szt. István Társulat - 1938) 
1938/39. 3–4. sz. 206. 
bÁrczy gusztÁv: Az egészségvédelmi nevelés vezérkönyve. (Bp., 1935) 1935/36. 3–4. sz. 
217. 
bÁtky zsigMoNd–Győrffy István–visky kÁroly: A magyarság tárgyi néprajza. (Bp., 1934) 
1933/34. 7–8. sz. 389. 
becker veNdel: A magyar alsófokú gazdasági szakoktatás problémája. (Bp., 1936) 1936/37. 
3–4. sz. 220. 
behyNA Miklós: Az akvárium élővilága, berendezése és gondozása. (Bp., 1939) 1938/39. 5–6. 
sz. 357. 
beNe lAJos: Számtantanítás az elemi iskola I. osztályában. (Bp., 1933) 1933/34. 3–4. sz. 
151. 
beNe lAJos: Számolástanítás az elemi iskola II. osztályában. Számolástanítás az elemi iskola 
III. osztályában. (Szolnok, 1934) 1934/35. 7–8. sz. 438. 
biczó fereNc: Magyar nyelv és irodalom korszerű tanítása. (Kaposvár, 1930) – 1942. 2. sz. 
195.  
bitteNbiNder Miklós dr.: A katholikus neveléstudomány korszerű alapelvei. (Bp.. 1933) 389. 
bíró veNcel: A Báthory–Apor szeminárium története. (Cluj, 1935) 1935/36.
3–4. sz. 217. 
bíró veNcel: A Báthory–Apor szeminárium értesítője az 1928-29 – 1934-35. tanévekről. 
(Cluj, 1935) 1935/36. 3–4. sz. 217. 
bíró veNcel: Az első diákév. Ifjúsági elbeszélések. (A Magyar Ifjúság Könyvtára sorozat 12. 
számú kötete. – Kolozsvár, 1940) 1939/40. 7–8. sz. 460.
bíró veNcel – boros fortuNÁt: Erdélyi Katolikus Nagyok. (Kolozsvár) 1942. 1. sz. 65–66. 
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bogA AlAJos: Háborús nevelés. (Beszédek és előadások az erdélyi római katolikus tanárok 
1943. július 4–5. napjain tartott marosvásárhelyi kongresszusán. Kolozsvár, 1943) 1944. 1. 
sz. 69. 
bodNÁr lÁszló: A gyermek lelki kibontakozásának hét szakasza. (Bp., 1937) 1943. 2. sz. 
188–189. 
bodNÁr lÁszló: Az önmegtartóztató életre való nevelés módja. (Bp., 1938) 1943. 2. sz. 189.  
bodNÁr lÁszló:  A szülők spirituális iskolájának irányelvei és munkaterve. (Bp., 1939) 1943. 
2. sz. 189–190. 
bogNÁr cecil: Pszichológia. (Bp. 1935, Szent István Társulat) 1935/36. 3–4. sz. 217.  
bogNÁr cecil: Az iskolás gyermek. (Bp. 1935, Studium kiadása. Szülők könyvtára, 15–16. 
sz) 1935/36. 1–2. sz. 70. 
bogNÁr cecil: �élektan és nevelés (Nemzetnevelők Könyvtára, IV. 1. Bp., 1943) 1944. 2. sz. 
187. 
bohrAcher hubert: Karakterológia (fordítás). (Bp., 1939) 1938/39. 5–6. sz. 357. 
boross bélA: Cselekvő Iskola. Vezérkönyv az elemi iskola tantárgyainak tanításához az új 
tanterv szellemében. (Praha, 1937) 1937/38. 3–4. sz. 194. 
borotvÁs-NAgy sÁNdor: Közgazdasági művelődésünk kezdetei. (Bp., 1938) 1938/39. 7–8. sz. 
516. 
böNgérfi JÁNos: Nevelés. A nevelési gondolkozás átalakítása. A művelt „szebblelkű” közön-
ségnek. II. rész. Gyakorlat. (Bp., 1939) 1939/40. 5–6. sz. 345. 
budAy gergely: Szemléltető rajzok a népiskolában. (Bp., 1943) 1944. 2. sz. 180–181. 
busÁk bélA: Így fogalmaztunk mi. (Bp., 1936) 1936/37. 5–6. sz. 362–363. 
buzÁs lÁszló: A munkaiskola lényege. (Szeged, 1937) 1938/39. 3–4. sz. 206. 

colerus, egMoNt: Pythagorastól Hilbertig. (Franklin Társulat, é. n) 1943. 2. sz. 192–193. 

csAbA MArgit: Amit az édesanyának tudnia kell. (Bp., 1937) 1937/38. 1–2. sz. 59. 
csAdA iMre: Fizikai gyakorlatok. (Cinkota, 1933) 1933/34. 7–8. sz. 389.
csAdA iMre: Fizikai gyakorlatok. Segédkönyv a tanítóképző intézetek részére. (Cinkota, 
1934) 1934/35. 7–8. sz. 438. 
cser JÁNos dr.: Korszerű magyar lélektani és nevelésügyi tanulmányok. (Bp., 1936.  Fővárosi 
Pedagógiai Szeminárium kiadása) 1935/36. 7–8. sz. 506. 
csíkborzsovAi bAlogh lAJos: Csíkborzsova monográfiája. (Minerva. Kolozsvár, 1942) 1943. 
1. sz. 63–64. 
sz. csorbA tibor: Polgáristák. A szerző linóleummetszeteivel és tanítványai rajzaival. (Bp., 
1936) 1936/37. 5–6. sz. 362. 

deÁk tAMÁs: Vezérkönyv a magyar hangsúlyos olvasás módszeres tanításához. (Csongrád, 
1932) 1933/34. 3–4. sz. 151. 
deNgl JÁNos: Magyar nyelvhelyesség és magyar stílus. (Bp., 1937) 1937/38. 3–4. sz. 195. 
dékÁNy istvÁN: Pedagógiai elvek (Pedagógiai szakkönyvek, I. kötet. Bp., 1936. Az Orsz. Kö-
zépiskolai Tanáregyesület kiadása) 1936/37. 1–2. sz. 77.
dékÁNy istvÁN: A történelmi kultúra útja. Középiskolai történelemtanítás. (Bp., 1936. Peda-
gógiai Szakkönyvek. 3. k) 1937/38. 3–4. sz. 194. 
doMokos lÁszlóNé és blAskovich edit dr.: Az alkotó munka az Új iskolában. (Bp. 1934) 
1935/36. 5–6. sz. 351. 
doMokos pÁl péter: Énekeskönyv. (Kolozsvár, 1939. Az Erdélyi Római Katolikus Tanítói Ön-
segélyző kiadása) 1939/40. 1–2. sz. 61. 
doMokos pÁl péter: Mert akkor az idő napkeletre fordul. Ötven csángómagyar népdal. (Ko-
lozsvár, 1940) 1939/40. 7–8. sz. 460. 
drozdy gyulA: Helyesírás és nyelvi magyarázatok a II. osztályban. (Népiskolai Egységes 
Vezérkönyvekm, Bp., 1933) 1933/34. 5–6. sz. 269. 
drozdy gyulA: Helyesírási és nyelvi magyarázatok a IV. osztályban. (Népiskolai Egységes 
Vezérkönyvek 12. kötete, Bp., 1934) 1934/35. 5–6. sz. 321. 
drozdy gyulA: Helyesírás és nyelvi magyarázatok az V–VI. osztályban. (Népiskolai Egységes 
Vezérkönyvek, 13. k. – Bp., 1935) 1935/36. 7–8. sz. 506. 
dudichNé–koch: A drágakövek, különös tekintettel a mesterséges drágakövekre. (Bp., 1936. 
Kir. Magyar Természettudományi Társulat kiadása) 1936/37. 7–8. sz. 510. 
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helgA eNg dr.: Gyermekrajz. (Fordította: Székely Károly és Rajkó Antal. Bp., 1935) 1935/36. 
5–6. sz. 351–352. 
erdei fereNc: Parasztok. (Atheneum kiadás, é. n) 1943. 3. sz. 304. 
erdei fereNc: A magyar paraszt. (Franklin kiadás, é. n) 304–305. 
erdei fereNc: A magyar város. (Atheneum kiadás, é. n) 1943. 3. sz. 305. 
erdei fereNc: Magyar falu. (Atheneum, é. n) 1943. 3. sz. 305–306.  
erdei fereNc: Magyar tanyák. (Atheneum, é. n) 1943. 3. sz. 306. 
erdei fereNc: Futóhomok. (Atheneum, é. n) 1943. 3. sz. 306–307. 
erdélyi gyulA és NeMes JÁNos: Betűerdő. ABC és olvasókönyv az I. elemi osztály számára. 
(Nagyenyed, 1941) 1942. 3–4. sz. 353–354. 
erdélyi MihÁly: A pszichotechnika alapkérdései. (Bp., 1936) 1936/37. 3– 4. sz. 220.  
Erőss Alfréd: A vallásnevelés. (Bp., Szent István Társulat é. n) 1944. 2. sz. 178–179. 
evvA leoNA: A számolás és mérés tanítása az elemi népiskolák I. osztályában. Vezérkönyv 
tanítók számára. (Miskolc, 1ö937) 1937/38. 3–4. sz. 195. 
exNer M. J. (Angolból fordította Albert Vilmos): Férfias élet. (Csíkszereda, 1934) 1934/35. 
1–2. sz. 61. 

fArAgó lÁszló: Az újabb magyar neveléstudományi irodalom. (Erdélyi Múzeum, 1939) 
1939/40. 3–4. sz. 185. 
fArkAs JÁNos: A helyesírás gyerekjáték. (Exodus kiadás, 1941) 1942. 2. sz. 193. 
fArkAs lÁszló: Módszeres földrajzi kirándulás a Néprajzi Múzeumba. (Bp., Egyetemi Nyom-
da. A Tanítás problémái c. sorozat 9. száma) 1936/37. 3–4. sz. 221. 
fÁbiÁN istvÁN: Magyar diák verseskönyve. (Szukits kiadás, 1943) 1944. 1. sz. 72. 
fekete JÁNos: Összefoglaló népiskolai módszertan. (Pécs, 1941); Gyermektanulmányi kérdé-
sek, módszerek, eredmények. (Pécs, 1939) 1942. 3–4. sz. 355–356. 
fekete JÁNos: A környezet és az érdeklődés. (Kolozsvár, 1942) 1943. 2. sz. 183–184. 
fereNczi istvÁN: Napsugár az iskolában. (Bp., 1938) 1938/39. 3–4. sz. 205. 
fereNczi istvÁN: Az írás-olvasás tanítása a falusi népiskolákban. Az írás-olvasás I. oszt. tan-
menetének részletes feldolgozása. Gyors átképzés a tanító és a II–VIII. o. számára. (Bp., 
1942) 1943. 2. sz. 185–186. 
fereNczi istvÁN: Amit jónak hittünk az iskolában.  (Baklövések) (Bp., 1941) 186–1943. 2. sz. 
187. 
fereNczi istvÁN: Napsugár az iskolában. (Bp., 1943) 1943. 2. sz. 187–188. 
féNeloN: A leányok neveléséről. (Franciából fordította Sebes Gyula. Bp., 1936) 362. 
fInáczy Ernő, KornIs GyulA, KEmény fErEnc: Magyar Pedagógiai �exikon I. rész: Abádi–
Juventus. (Bp., 1933) 1933/34. 3–4. sz. 150. 
Fináczy Ernő: Neveléselméletek a XIX. században. (Bp., 1934) 1934/35. 7–8. sz. 438. 
fInáczy Ernő: Didaktika. (Kéziratból sajtó alá rendezték tanítványai: Balassa Brúnó, Nagy J. 
Béla, Prohászka �ajos. Bp., 1935) 1935/36. 1–2. sz. 70. 
fischer vilMos: Az ének szerepe a modern nyelvek tanításában. (Bp., Egyetemi Nyomda. A 
Tanítás Problémái, 11. sz) 1936/37. 1–2. sz. 77.                                                     

gÁl keleMeN: A kolozsvári unitárius kollégium története (1568–1900). (Minerva Rt. 1935, 
I–II. kötet) 1935/36. 1–2. sz. 70–71.                                                                           
gigler: Hittankönyv (Népiskolák III–IV. osztálya számára. Szent István Társulat) 1944. 1. 
sz. 69. 
göNczy terkA: Gyermekek és felnőttek. Apró megjegyzések a gyermekről és környezetéről. 
(Bp. 1935. A „Gyermeknevelés” kiadása) 1935/36. 7–8. sz. 506. 
greguss pÁl: 400 egyszerű növényélettani kísérlet. (Szeged, 1936) 1936/37. 3–4. sz. 221. 
gróh gyulA – erdey-grúz tibor – NÁrAy szAbó istvÁN – schAy gézA: Fizikai kémia I–II. kötet. 
(Egyetemi Nyomda kiadása. é. n) 1943. 4. sz. 421–422. 
györgy lAJos: Anyanyelvünk védelme. (Cluj, 1936. Erdélyi Tudományos Füzetek Erdélyi 
Múzeum-Egyesület kiadása) 1935/36. 5–6. sz. 351. 
györgy lAJos: Magyar irodalmi olvasókönyv. Költői műfajok. A VI. osztály számára. (Cluj-
Kolozsvár, 1937) 1937/38. 1–2. sz. 59. 
györgy lAJos: A magyar nyelv és irodalom története 1825-ig. A VII. osztály számára. (Cluj-
Kolozsvár, 1937) 1937/38. 1–2. sz. 59–60. 
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hANkiss JÁNos: A magyar géniusz. (Bp., 1942) 1942. 2. sz. 196–197. 
hANkiss JÁNos: Irodalomszemlélet. (Kir. M. Egyetemi Nyomda bizománya, 1941) 1942. 2. sz. 
190–196. 
hArkAi schiller pÁl: Lélektani tanulmányok. (A Kir. Magyar Pázmány Péter Tudományegye-
tem �élektani Intézetének kiadása II. kötet, Bp. 1938) 1939/40. 3–4. sz. 186. 
hArkAi schiller pÁl: A lélektan feladata. (Bp., 1940) 1944. 2. sz. 183–185. 
hArsÁNyi istvÁN: A hazugság, mint nevelési probléma. (Sárospatak, 1935) 1935/36. 7–8. sz. 
506–507. 
herMANN-ciNNer Alice – léNÁrd edit: A modern tanítás eredményei. (Bp., 1933) 1933/34. 
1–2. sz. 39. 
hézser lÁszló: Harc a magyar jövőért. (Bp., é. n) 1943. 2. sz. 190–191. 
horbürger-siMoNic: Pädagogische Psychologie. (Wien, 1935. Österreichischer Bundesverlag) 
1936/37. 3–4. sz. 221. 
huber frigyes: A gregorián korális. (Bp., 1938) 1938/39. 1–2. sz. 65.
Huszár Győző: Neveléstan a philosophia perennis alapján. (I. Általános neveléstan, II. Kü-
lönös neveléstan, III. Tanítástan a népiskolák és tanítóképzők számára. Bp., 1934) 1934/35. 
5–6. sz. 320. 

iMre lAJos: A családias nevelés problémája. (Erdélyi Múzeum Egyesület tizenegyedik ván-
dorgyűlésének emlékkönyve. Szerk.: György �ajos. Kolozsvár, 1933) 1933/34. 1–2. sz. 40. 
iMre lAJos: A falunevelés irányelvei. (Erdélyi Tudományos Füzetek. Szerkeszti: György �a-
jos. 59. szám, Kolozsvár, 1933) 1933/34. 3–4. sz. 150. 
iMre sÁNdor: A család békéje. (Bp., 1935. Studium kiadása. Szülők Könyvtára, 17. sz) 
1935/36. 1–2. sz. 71. 
iMre sÁNdor: A neveléstudomány magyar feladatai. (Szeged, 1935. A M. Kir. Ferenc József 
Tudományegyetem kiadása) 1935/36. 5–6. sz. 352. 

JANcsó eleMér: Az erdélyi magyarság életsorsa nevelésügyének tükrében. 1914–1934. (Bp., 
1935. Nagy �ászló-Könyvtár, 4. sz) 1935/36. 1–2. sz. 71. 
p. JÁNossy bélA: Király daliája. Költői elbeszélés. (Cluj, 1935. Minerva R.T. kiadása) 1935/36. 
5–6. sz. 352. 
Jeges sÁNdor: Vázlatok a természetrajztanításhoz. (Szeged, 1934. Gyakorló Polgári Iskola 
Könyvtára X. k) 1934/35. 7–8. sz. 438. 
Jeges sÁNdor: Vegytantanítás a cselekvő iskolában. (Szeged, 1936) 1936/37. 5–6. sz. 361. 
Jeges sÁNdor: A vegytan tanítása a cselekvő iskolában.  (Szeged, é. n) 1942. 3–4. sz. 349-
350. 

kAposi kÁroly – MórA József: Magyarázó rajzok a természettan tanításához. (Bp., 1936) 
1936/37. 3–4. sz. 219. 
kAposi kÁroly – stolMÁr lÁszló: A természeti és gazdasági ismeretek tanítása a III. és IV. 
osztályban. (Bp., 1937. Népiskolai Egységes Vezérkönyvek, 3. sz) 1937/38. 1–2. sz. 60. 
kArÁcsoNy sÁNdor: Magyar nyelvtan társas-lélektani alapon; (Exodus kiadás, é. n) 1942. 2. 
sz. 191–192. 
kArl JÁNos: A földrajz tanítása. (Bp., 1937. Pedagógiai Szakkönyvek, 4. kötet) 1937/38. 1–2. 
sz. 60. 
kehrer kÁroly – krehNyAy bélA: Pedagógiai Szemináriumok. I–III. kötet. (Bp., 1930–1932) 
1933/34. 3–4. sz. 150. 
keMéNy gÁbor: Egy magyar kultúrpedagógus. Nagy �ászló életműve. (Bp., 1943) – Ajánlotta: 
Demény Rezső. 1944. 1. sz. 72–73. 
keMéNy fereNc (szerkesztőtársak: Finánczy Ernő és Kornis Gyula): Magyar Pedagógiai �exi-
kon. (Bp. 1934, II. r) 1934/35. 5–6. sz. 320. 
keNdoff kÁroly: Földrajzoktatás a cselekvő iskolában. Földrajzi gondolkodásra való nevelés. 
(Szeged, 1934) 1934/35. 7–8. sz. 438-–39. 
keréNyi györgy: Száz népi játékdal. (Bp., 1938. Magyar Kórus) 1938/39. 5–6. sz. 358. 
kispArti JÁNos: A családi nevelés útjain. A középiskolai tanuló és a szülői ház. (Bp., 1935) 
1935/36. 5–6. sz. 352–353. 
kispArti JÁNos: Népnevelési kérdések. (Szeged, 1937) 1937/38. 1–2. sz. 60. 
kiss tihAMér lÁszló: A gyermek tárgy- és térszemlélete fejlődésének vizsgálatából folyó pe-
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dagógiai következtetések. (Különlenyomat a Nevelésügyi Szemle 1944. évi 12. számából, 
Szeged, 1944) 1944. 2. sz. 181–183. 
kMetykó JÁNos: Testnevelési vezérkönyv. (Bp., 1934) 1933/34. 7–8. sz. 389. 
koczogh ANdrÁs: Gyakorlati keresztény nevelés. (Bp., 1937) 1937/38. 5–6. sz. 334. 
kodÁly zoltÁN: Iskolai énekgyűjtemény I. (Bp., 1943) 1944. 2. sz. 179–180. 
koMÁrNoky gyulA: Óvodai útmutató – Óvodai kisded-kézimunka. (Bp., 1940) 1939/40. 5–6. 
sz. 345. 
koMÁrNoky gyulA: Rajzkönyv középfokú és szakiskolák részére. (Pécs, 1937) 1937/38. 3–4. 
sz. 195. 
koNkoly kÁlMÁN: Magyar alkotók. Hírneves magyar tudósok, művészek, szakemberek műhe-
lyéből. (Bp., 1942) 1942. 2. sz. 197–198. 
korNis gyulA (Julius): Eduction in Hungary. (New York, 1932) 1934/35. 7–8. sz. 439.
korpÁs fereNc: Miért tanul a gimnazista latin nyelvet? (Bp., 1936) 1936/37. 1–2. sz. 76. 
koszter AtyA: Kamaszok! A serdülő fiú könyve. (Bp, Szt. István Társ. 1941) 1943. 2. sz. 
182–183. 
koszterszitz József: Viharzóna. Élettani és lélektani iránymutatás. (Bp., Szt. István Társulat, 
1940) 1943. 2. sz. 182. 
kozMA iMre: Szülők iskolája. (Bp., 1934) 1934/35. 7–8. sz. 439. 
kotsis MÁriA ceciliA: Énekeskönyv a középiskolák I., II., III., IV. o. számára. (Cluj, 1937) 
1938/39. 1–2. sz. 66. 
kovÁts gyulA: Civitas Solis (A közösség és a nevelés kérdései Campanella utópiájában. Bp., 
1943) 1944. 1. sz. 71.
kósA szAbó erzsébet: A gyermeknyelv pedagógiájának alapvonalai. (Bp., 1936) 1937/38. 5–6. 
sz. 333. 
krivoss ÁrpÁd: „Mi legyen belőlem?” Társas gyermekjáték a pályaválasztás fontosságának 
érzékeltetésére. (Bp., 1938) 1938/39. 7–8. sz. 515.

lÁzÁr kÁroly: A gyermektanulmány vázlata Függelék. Gyakorlati Pedagógiai Kézikönyvek, 
8. k. (Sárospatak, 1935. 2. kiadás) 1935/36. 7–8. sz. 507. 
leNkei istvÁN: A család és az iskola együttműködéséről. (Bp., 1933) 1933/34. 7–8. sz. 390. 
liszt fereNc: Kórusművek. (A Magyar Kórus kiadása, Bp. 1935) 1935/36. 5–6. sz. 353. 
loczkA AlAJos: A kémiai oktatás alapelvei a középfokú iskolákban. Didaktikai tanulmány. 
(Bp., 1933) 1933/34. 5–6. sz. 269. 
loczkA AlAJos: Iskola és élet. A nevelés új útjain. (Bp., 1935) 1934/35. 7–8. sz. 439. 
loczkA AlAJos: A vegytan tanítása Pedagógiai Szakkönyvek. 7. k. (Bp., 1939) 1939/40. 5–6. 
sz. 345.
luttor igNÁc – oldAl ANNA: Az egyszerűsített zsinórírás népiskolai tanításának vezérköny-
ve. (Bp., 1940) 1939/40. 5–6. sz. 346. 
lux gyulA: Modern nyelvoktatás. (Bp., 1933) 1933/34. 1–2. sz. 39. 

MArJAlAki kiss lAJos: Zalatna és Abrudbánya pusztulása 1848–49-ben. (A szerző Bölöni 
Mikó Samu szemtanú egykorú kéziratának felhasználásával írta. Magyar Jövő Kiadása. Mis-
kolc, é. n) 1943. 1. sz. 64–65.  

MAsszi fereNc: Bevezetés a középiskolai nevelésbe. (Pécs, 1936. A szerző kiadása) 1936/37. 
3–4. sz. 220–221. 
MAtzkó gyulA: Fizikai vázlatok. (Szeged, 1935. Gyakorló Polgári Iskola Könyvtára, XII. k) 
1934/35. 7–8. sz. 439. 
MÁlyusz eleMér: A magyar történettudomány. (é. n) 1943. 3. sz. 307–308. 
MÁlNÁsi ödöN: A pszichológia és a pedagógia új útjai. (Kassa. 1942) 1934/35. 1–2. sz. 61. 
MÁrkus Artúr: A matematikai képesség lélektana. (Szeged, 1937) 1937/38. 7–8. sz. 469–
470. 
MÁrkus gÁbor: A XIX. századi magyar neveléstörténeti irodalom bibliográfiája (1800–1914). 
(szeged, 1937) 1937/38. 7–8. sz. 469. 
MÁtrAi lÁszló: Jellemtan. (Bp., 1943) 1944. 1. sz. 70–71. 
Meggyesi sÁNdor – kovÁcs gyulA: Az ifjúsági munka vezérfonala. (Rozsnyó, 1934) 1934/35. 
1–2. sz. 61. 
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Mester JÁNos: Az olasz középiskolai reform. (Arad, 1935. A Vasárnap kiadása) 1935/36. 5–6. 
sz. 352. 
Mester JÁNos: Don Bosco Szent János (1815-1888). (Arad, 1935. A Vasárnap kiadása) 
1935/36. 5–6. sz. 353. 
Mester JÁNos: Az olasz nevelés a XIX. és XX. században. ( Bp., 1936. Az Egyetemi Nyomda 
kiadása) 1936/37. 1–2. sz. 76. 
MilAkovszky lÁszló: A tanító műhelye. (Esztergom, 1938) 1938/39. 5–6. sz. 357.
Möller kÁroly: A mai technika. Képek a műszaki alkotómunkáról II. kiadás. (Bp., 1940) 
1942. 1. sz. 64–65. 

NAgy istvÁN: Dr. Nagy Zoltán: Szövetkezeti ismeretek kézikönyve. (Aiud, 1939) 1939/40. 
1–2. sz. 61. 
NAgy ivÁN, vitéz: Japán közoktatásügye. (Bp., 1937) 1938/39. 1–2. sz. 66. 
NAgy József: A középiskolai énektanítás főbb problémái. A Tanítás Problémái. 10. sz. (Bp., 
1936) 1935/36. 7–8. sz. 507. 
NAgy zoltÁN–bAlÁzs ANdrÁs: Az iskolaszövetkezetek vezetése. Gyakorlati útmutató az is-
kolaszövetkezetek elemi iskolákban való szervezéséhez. (Aiud, 1939) 1939/40. 3–4. sz. 
185–186. 
NÁdor-keMéNy: Tessedik Sámuel élete és munkája. (Bp., 1936) 1936/37. 5–6. sz. 361. 
NeMesNé Müller MÁrtA: A gyermekszoba mindennapi kérdései. (Szülők Könyvtára, 13–14. 
sz. Bp., 1933) 1933/34. 5–6. sz. 269. 
Noszlopi lÁszló: Jellemlátás és jellemigézés. (Bp., 1935. Szent István-könyvek) 1935/36. 
5–6. sz. 353. 
Noszlopi lÁszló: Pályaválasztási tanácsadás. (Bp., 1938) 1939/40. 3–4. sz. 185.
NovÁk fereNc: A kolozsvári középiskolai tanulók játéka a statisztika tükrében. (Kolozsvár, 
1942) 1943. 2. sz. 184–185. 

olAsz péter s. J.: Gyermekkor, serdülőkor, nevelés. (Bp., 1938) 1938/39. 3–4. sz. 205–206. 

pAdÁNyi-frANk ANtAl: A nevelés módszere. (Előadások, cikkek. Bp., 1939) 1938/39. 7–8. sz. 
515. 
pAkocs kÁroly: A Júdás-misztérium. (Cluj, 1938) 1937/38. 7–8. sz. 470.
pApp gézA: Daloljunk együtt! (Megjegyzések Kotsis Mária Cecília tanulmányához) 1943. 2. 
sz. 194. 
pAtAy kAtAliN: Kerschensteiner pedagógiai rendszere. (Bp., 1935. A szerző kiadása) 1936/37. 
1–2. sz. 77. 
perlAky lAJos: A ma életművészete. �elki patika. (Bp., 1935) 1934/35. 7–8. sz. 439. 
petteNdi gizellA: Kifáradás, fáradtság, túlterhelés. (Szeged, 1937) 1937/38. 7–8. sz. 470. 
petrich bélA: A modern nyelvek tanítása. (Bp. 1937, Pedagógiai Szakkönyvek, 5. kötet) 
1937/38. 5–6. sz. 334. 
péch AlAdÁr: Tapasztalatok a fizikai munkáltató tanítás terén. (Fizikai és Kémiai Didaktikai 
�apok, 1938. Július) 1938/39. 5–6. sz. 357–358. 
PIntér JEnő: Magyar Nyelvvédő Könyv. (Bp., 1938) 1938/39. 1–2. sz. 65. 
prohÁszkA lAJos: Az oktatás elmélete. (Bp., 1937) 1938/39. 1–2. sz. 65. 

QuiNt JózsefNé: Quint József élete és munkássága. (A Tanítóképző-Intézeti Tanárok Országos 
Egyesülete megbízásából állította össze a szerző) I–III. kötet. (Bp., 1943) 1944. 1. sz. 70. 

rANschburg pÁl: Az emberi tévedések törvényszerűségei. (Bp., 1939) 1939/40. 3–4. sz. 186. 
reJöd tiborc: A lélekkertészet művészete. (Veszprém Egyházmegyei Könyvnyomda, 1943) 
1944. 1. sz. 68–69. 
révAi József: �evelek az önnevelésről egy nagydiákhoz. 1935/36. 7–8. sz. 507. 
rozsoNdAy kÁroly: Falukutatás és tanítóképzés. (Cegléd, 1936) 1937/38. 5–6. sz. 333–334. 
ruszNyÁk gyulA: Faluvédelem. A falu társadalmi problémái. (Bp. 1935, Szent István-Társulat) 
1935/36. 3–4. sz. 217–218. 



37

sAÁd fereNc: Honvédelmi nevelés. (Bp., 1943) 1944. 1. sz. 65–68. 
schkoeN-Wolff: Wörterbuch der Arbeitserziehung (A munkanevelés szótára. Berlin, 1932) 
1933/34. 5–6. sz. 269. 
sebes gyulA: A korszerű oktatás. (Bp., 1936) 1937/38. 1–2. sz. 60–61. 
sebestyéN klÁrA: Ég a gyertya, ég. Gyermekjátékok és dalok. (Az Énekesrend kiadása. Győr, 
1933) 1933/34. 5–6. sz. 270. 
siMÁNdi bélA: A könyvnélküli falu. (Magyar Szemle, XIX. k. 1933) 1933/34. 5–6. sz. 270. 
siMoNyi bélA: A beszéd. (évszám és kiadó nélkül) 1942. 2. sz. 190
sík sÁNdor: Esztétika – III. kötet. (Bp., Szent István Társulat, é. n) 1944. 1. sz. 64–65. 
soMogyi József: Tehetség és eugenika. A tehetség biológiai, pszichológiai és szociológiai 
vizsgálata. (Bp., 1934) 1934/35. 7–8. sz. 439–440. 
soMorJAi lÁszló: Elemi iskolák testgyakorlása, ahol sem tornaterem, sem felszerelés nincs. 
(Debrecen, 1936) 1936/37. 3–4. sz. 220. 
stAdler friedA: Valaki vár engem. (Bp., 1933) 1934/35. 5–6. sz. 321. 
stelly gizellA: Beszéd- és értelemgyakorlat az óvodában. (Bp., 1937) 1937/38. 1–2. sz. 61.

strAub fereNc – vAdÁsz zoltÁN: A számolás és mérés tanításának vezérkönyve, I–II. osztály. 
(Bp. 1935. Szent István Társulat kiadása) 1935/36. 7–8. sz. 505.
stuhlMANN pAtrik: Az ifjúkor lélektana (Bp. 1934, Szent István-könyvek) 1934/35. 5–6. sz. 
320. 

szAkÁl JÁNos: A magyar tanítóképzés története. (Bp., 1934) 1934/35. 7–8. sz. 440. 
szAlAtsy richÁrd – fereNczy istvÁN: A történelem, polgári jogok és kötelesség tanításának 
vezérkönyve. (Bp., 1936. Népiskolai Egységes Vezérkönyvek) 1937/38. 1–2. sz. 61. 
szántó lőrInc: A magyar nyelv és irodalom tanítása. (A Gyakorló Polgári Iskola Könyvtára, 
é. n) 1943. 1. sz. 58–59. 
szántó lőrInc: A nevelő fogalmazástanítás alapvonalai. (A Gyakorló Polgári Iskola Könyv-
tára, é. n) 1943. 1. sz. 59–60. 
szeliÁNszky fereNc: A hibakutatás neveléslélektani problémái. (Szeged, 1938) 1938/39. 3–4. 
sz. 205. 
szeMere sAMu: Dewey neveléstana. (Bp., 1933) 1933/34. 7–8. sz. 389. 
szeNczey lÁszló: A halál és tanítványa. Apáczai Csere János életregénye. (Bp., 1943) 1944. 
2. sz. 185–186. 
sziklAy lÁszló: Francia szellem és francia nevelés. (Nyíregyháza, 1938) 1938/39. 3–4. sz. 
205. 
szivós doNÁt: A ma diákja. Ifjúsági szentbeszédek. (Bp. 1936. Szent István Társulat kiadása) 
szivós doNÁt: Szerelmes vagy? (Bp, Korda R.T. 1942) 1943. 2. sz. 183.
szoNdy györgy: A modern iskola és az ifjúság olvasmányai. (A Tanítás Problémái Szerk. 
Vajthó �ászló, Bp.. é. n. ) 1936/37. 7–8. sz. 509. 1936/37. 5–6. sz. 362. 
sztrókAy kÁlMÁN: A természet az ember igájában. (Atheneum kiadása. é. n) 1942. 3–4. sz. 
350–351. 
szuNyogi fereNc o. s. b.: A szociális diák. Eszmék és tettek. (Bp., 1936) 1936/37. 1–2. sz. 
75–76. 
tAMÁs József: Hogyan fokozhatjuk népművelő előadásaink sikerét? (Kaposvár, 1936) 1936/37. 
1–2. sz. 75. 
tAMÁs József: A népművelő számolás jelentősége, célja, anyaga és módszere. (Kaposvár, 
1937) 1937/38. 5–6. sz. 334.
tAMÁs József: Népművelő számolás. (Kaposvár, 1938) 1938/39. 5–6. sz. 358. 
tANhoffer lAJos: Kongo. (Kir. Magyar Egyetemi nyomda kiadása, é. n) 1943. 3. sz. 311–312. 
terJék lÁszló: Nyelvtanunk, helyesírásunk. (Szeged, 1940) 1939/40. 7–8. sz. 459. 
tesléry-dereNcséNyi: Fogalmazási eredmények a népiskola II. osztályában. (Nyíregyháza, 
1934) 1936/37. 3–4. sz. 219. 
tesléry: Fogalmazási eredmények a népiskola IV. osztályában. (Nyíregyháza, 1936) 1936/37. 
3–4. sz. 219. 
tettAMANti bélA – MÁrer erzsébet: A Magyar Pedagógia negyven évfolyamának (1892–1931) 
tartalom- és névmutatója. (Szeged, 1933) 1933/34. 7–8. sz. 389
tiboldi József: Gyermekdalok iskolai használatra. Énekre, zongora- vagy harmóniumkíséret-
tel. (Pestszentlőrinc, 1933) 1933/34. 7–8. sz. 390. 
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toMcsÁNyiNé czukrÁsz rózA: A fonomimikai módszer Magyarországon. (Bp., 1934) 1934/35. 
1–2. sz. 61–62. 
ToMkA ÁgostoN sJ: „Theofil.” Kidolgozott hitelemzések – II. k. Hitágazatok és bibliai törté-
netek elemi iskolák III–V. számára. (Bp., 1940) 1939/40. 7–8. sz. 459. 
tóth kÁlMÁN: Tantervi Kalauz a népiskolai „Tanterv és Útmutatások”-hoz. (Komárom, 1941) 
1942. 3–4. sz. 352–353. 
b. tóth zoltÁN: Ifjúvezetők felismerése és kiválogatása a testnevelési órákon. (Bp., 1942) 
1943. 1. sz. 61. 
b. tóth zoltÁN: �eventenevelés. Az ifjúság katonás szellemű nevelésének lélektani kérdé-
sei. (Bp., 1942) 1943. 1. sz. 61–62. 
p. trefÁN leoNÁrd: A mi falunk. (Kolozsvár, 1941) 1942. 1. sz. 65.  
trócsÁNyi zoltÁN: Az első ponyvafüzetektől a néplapig. (Magyar Szemle, VIII. k., 1933) 
1933/34. 5–6. sz. 270.  
turnEr fErEnc-PutnoKy JEnő: „Engedjétek Hozzám”. Szemléltető és magyarázó rajzok a római 
katolikus hittan tanításához. (Kiskunfélegyháza, 1936) 1936/37. 5–6. sz. 363.

udvArhelyi kÁroly: Magyarország földrajza az iskolában és szülőföldismertetés. (Szeged, 
1938) 1942. 1. sz. 60–61. 
uNdi MÁriA: Magyar hímvarró művészet. A nemes magyar fonalas munkák története a hon-
foglalástól napjainkig. (Bp., 1934) 1934/35. 7–8. sz. 440. 
úJszÁszy kÁlMÁN: A falu. Útmutatás a falu tanulmányozásához. (Sárospatak, 1936) 1936/37. 
1–2. sz. 75. 

vAJthó lÁszló: Könyvnélküliek. (Bp., Egyetemi Nyomda. A Tanítás Problémái c. sorozat 8. 
száma) 1936/37. 1–2. sz. 77. 
vÁgó eleMér: A csend-foglalkoztatás munkakönyve. (Jászberény, 1942) 1942. 3–4. sz. 351–
352. 
vÁrkoNyi hildebrANd: Bevezetés a neveléslélektanba. (Pedagógiai Szakkönyvek 2/b kötete, 
Bp., 1937) 1937/38. 7–8. sz. 470.  
vÁrkoNyi hildebrANd: Bevezetés a neveléstanba. (Bp., Országos Tanáregyesület, 1937) 
1938/39. 1–2. sz. 66.  
vÁrkoNyi NÁNdor: Az újabb magyar irodalom. (é. n) 1942. 3. sz. 356.  
vÁrkoNyi NÁNdor: Siriat oszlopai. (Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, é. n) 1942. 4. sz. 463–
464. 
vErEss Ernő: Egyháztörténelem népiskolák számára. (Cluj, 1936) 1936/37. 7–8. sz. 509.  
vErEss Ernő: Szertartástan. (Cluj, Szerző kiadása, 1937) 1937/38. 1–2. sz. 61. 
veress istvÁN: Tanár és tanítvány a tanítóképző intézetekben. (Debrecen, 1934) 1934/35. 
5–6. sz. 321. 
veress pÁl: Elemi mennyiségtan (aritmetika). (Bp., 1942) 1943. 1. sz. 66. 
viNcze frigyes: A középfokú kereskedelmi szakoktatás hazánkban és a külföldön a XIX. szá-
zad ötvenes éveinktől napjainkig. (Bp., 1935) 1934/35. 7–8. sz. 440. 
vives J. lAJos válogatott neveléstudományi művei (Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel 
ellátta: Péter János. Targul-Secuiesc, 1935. �XIV. A fordító kiadása) 1935/36. 7–8. sz. 505. 

WAgNer József: Carmina Horatii Selecta. Horatius-dalok. (Bp. 1934) 1934/35. 5–6. sz. 321. 
Weis istvÁN: Hazánk társadalomrajza (Nemzetnevelők Könyvtára, I. 7. Bp., 1943) 1944. 2. 
sz. 187. 
Weszely ödöN: Pedagógia. II. kiadás. (Bp., 1932) 1933/34. 5–6. sz. 269.
Weszely ödöN: A korszerű nevelés alapelvei. (Bp. 1935, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda 
kiadása) 1935/36. 3–4. sz. 218. 

zolNAi bélA: II. Rákóczi Ferenc. (é. n.) 1943. 3. sz. 307–310. 
zoltÁN gézA: Aktivitás a földrajztanítás szolgálatában. (Bp. 1934 Kny. a „Magyar Tanítókép-
ző” októberi számából) 1934/35. 7–8. sz. 440. 
zoMbor zoltÁN: A népiskolai tárgyak módszeres tanítása. (Debrecen, 1940) 1942. 3–4. sz. 
352. 
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zuckerMANN fereNc: Hogyan éljen és tanuljon a serdülő ifjú? (Bp., 1934) 1934/35. 5–6. sz. 
321. 
zuckerMANN fereNc: Iskolai egészségvédelem. (Bp., 1937) 1937/38. 3–4. sz. 196. 

zsÁMbéki lÁszló: Magyar művelődéstörténeti kislexikon. (Szeged, 1937) 1937/38. 3–4. sz. 196. 
zsiNdely sÁNdor: Iskolaegészségtan. (Bp., é. n) 1943. 2. sz. 191–192. 

A szerző megjelölése nélküli kiadványok
Az elemi és a középfokú oktatás vezér- és segédkönyvei. (Bp., 1933) 1933/34. 7–8.    sz. 
390. 
Napjaink pedagógiája a folyóiratok tükrében. (A világbéke eszméje. Gyermekpszichológia 
és gyermektanulmány. Nevelésügyi részletkérdések. A didaktika előnyomulása. A munkais-
kola. Gyermekvédelem. A mai pedagógia világszemlélete) 1934/35. 3–4. sz. 192–193. 
Berzsenyi Dániel költeményeiből. A Bp.-i Berzsenyi Dániel reálgimnázium 1933–34. évi IV. 
osztályának ritmustanulmánya. (Bp., 1935) 1935/36. 7–8. sz. 505–506. 
Új magyar költők. (Bp., 1937) 1937/38. 3–4. sz. 196. 
A népiskola gyakorlati irányú működése, annak módjai és eszközei. (Jászberény,  
  1937) 1937/38. 5–6. sz. 333. 
Erdei virágok. (Erdélyi Iskola kiadása. Kolozsvár, 1939) 1938/39. 7–8. sz. 515. 
Magyar irodalomtörténet 1939, Emlékkönyv Kristóf György hatvanadik születésnapjára. 
(Kolozsvár, 1939) 1939/40. 5–6. sz. 346. 
A Gyulafehérvári Római Katolikus Egyházmegye Tanintézetei az 1939–40. tanévben. (Albae 
Iuliae – Gyulafehérvár 1940. Püspöki �yceum Nyomda kiadása) 1939/40. 7–8. sz. 459. 
Magyar gyűjteményes verskötetek. 1942. 1. sz. 61–64. 
A magyar öntudat kistükre. A felső kereskedelmi tanárok nemzetközi szövetségének kiadá-
sa. (Bp., 1941) 1943. 1. sz. 62–63.
A magyar piarista rendtartomány története. (Bp., 1943) 1944. 2. sz. 188–189. 

Az Erdélyi Iskolában bemutatott folyóiratok
A Cselekvés Iskolája. (Módszertani folyóirat. Szerk.: Kratofil Dezső. Kiadja az állami polgári 
iskolai tanárképző főiskola gyakorló iskolájának tanári testülete, 1934–35. III. évf) 1934/35. 
5–6. sz. 320. 
Analele de psihologie vol. I. (Bucuresti, 1934) 1937/38. 1–2. sz. 59.
Analele de Psihologie – vol. II. (Bucuresti, 1935) 1937/38. 7–8. sz. 469.
Erdélyi Magyar Tanító. A tanítói érdekekért küzdő tanügyi lap. (Kiadó és felelős szerkesztő: 
Székely Gyula. Megjelenik kéthavonként Nagyváradon) 1933/34. 3–4. sz. 151. 
Énekszó. Hangjegyes zenei és énekpedagógiai folyóirat. (Szerk. Kerényi György – Kertész 
Gyula, Bp) 1933/34. 3–4. sz. 151. 
Énekszó. Hangjegyes éne- és zenepedagógiai folyóirat. IV. évf.. (Bp.) 1936/37. 1–2. sz. 75. 
Falumunka. (Az Országos Széchenyi-Szövetség kiadványa, 1. sz. Szerk.: Wittig Gyula. Bp., 
1934) 1934/35. 5–6. sz. 321. 
Harangszó. (Falusi asszonyok és leányok lapja. Szerk.: Zachariás Flóra. Kiadja a Romániai 
Katolikus Nőszövetség, Cluj, 1934. I. évf) 1934/35. 5–6. sz. 321. 
Harmonia Sacra. (Kiadta a Magyar Kórus, Bp., 1934) 1934/35. 1–2. sz. 62. 
Magyar Cantuale. (Magyar Kórus kiadása, Bp. 1935) 1935/36. 1–2. sz. 71.
Magyar Kórus. Hangjegyes folyóirat a templom és iskola zenéjének ápolására. (Bp) 1933/34. 
3–4. sz. 151.; 1937/38. 3–4. sz. 195–196. 
Magyar Tanítóképző. (A tanítóképző-intézeti tanárok országos egyesületének folyóirata. 50. 
évfolyam, 1. szám. 1937. január. Szerk. Molnár Oszkár, Bp.) 1936/37. 7–8. sz. 508. 
Néptanítók Lapja (70. évfolyam. 4. sz. 1937. február 15. Ünnepi szám. Szerk. Drozdy Gyula. Bp.)
Népművészeti Tájékoztató. 1936/37. 7–8. sz. 508. 
Útravaló a vakációra. Szegedi Piarista Diákszövetség „Vademecum” füzeteinek 2. száma. 
(Szeged, 1934) 1935/36. 7–8. sz. 507. 
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Más folyóiratokból (módosítással vagy módosítás nélkül)
átvett írások

bAkos József szerkesztésében: Nagy magyar értékeink védelmében és szolgálatában. II. kö-
tet. (Az érsekújvári áll. gimnázium IV./A osztályában működő nyelvművelő, táj- és népkuta-
tó munkaközösség kiadványa) 1943. 1. sz. 65–66. 
bArcsAy kÁroly: Az élet és az eszmények harca a nevelésben. (Néptanítók �apja, 1935, 6. 
sz) 1935/36. 1–2. sz. 70. 
bodor ANtAl: A falu megismerése. (Bp.i Szemle. 1933, 669. sz) 1933/34. 5–6. sz. 270. 
frAkNóy József: A katolikus nevelés és a gyakorlati életpályák. (Magyar Középiskola, 1938. 
10. sz) 1938/39. 7–8. sz. 516. 
ivÁNkA lÁszló – fehér ede: A nagykállói temetők sírjele. (Nagykálló áll. gimn. 1937/38 évi 
értesítője) 1938/39. 5–6. sz. 358. 
keleti Adolf: Magyar neveléstudományi folyóiratok 1925-ben. (Néptanítók �apja, 68. évf. 
1935) 1935/36. 1–2. sz. 71. 
kertész kÁlMÁN: Műkedvelő színdarabok és előadások. (Néptanítók �apja, 1935. 11. sz) 
1935/36. 7–8. sz. 507. 
korNis gyulA: Egyetem és politika. (Bp.i Szemle 1936. július) 1936/37. 1–2. sz. 76-77. 
MolNÁr József: Hajdúnánási határnevek és azok hagyományai. (Hajdúnánási ref. gimn. 
1937/38 évi értesítője) 1938/39. 5–6. sz. 358. 
pAÁl ÁrpÁd: A katholikus iskolaügy jelen állása és jövő feladatai. (Előadás a gyergyószentmiklósi 
katholikus nagygyűlésen. Erdélyi �apok 1933. szeptember 5. és következő számai) 1933/34. 
1–2. sz. 39–40. 
petrich bélA: Az olvasmány feldolgozásának problémái az idegen nyelvek tanításában. (Or-
szágos Tanáregyesületi Közlöny, 1938. november) 1938/39. 7–8. sz. 516. 
próNAi lAJos: A magyar nyelvi olvasmányok módszeres tárgyalása. (A Tanítás Problémái, 
szerk. Vajthó �ászló. 5. sz. – Bp., 1935) 1935/36. 7–8. sz. 505. 
tÁlAsi istvÁN: Néprajz és középiskola. (Hódmezővásárhelyi ref. gimn. 1937/38 évi értesítője) 
1938/39. 5–6. sz. 358. 
tóth b. zoltÁN: Félelem és a gyermeki lélek. (Közlemények a Ferenc József Tudományegye-
tem pedagógiai intézetéből. 37. szám. Kolozsvár, 1942) 1943. 1. sz. 60–61. 
veNczel József: A falumunka és az erdélyi falumunka-mozgalom. (Cluj, 1935, Erdélyi Tudo-
mányos Füzetek, 78. szám. Az Erdélyi Múzeum Egyesület kiadása) 1935/36. 3–4. sz. 218. 
veNczel József összeállítása: Misztériumjáték. (Népművelési Füzetek 7. szám. Szerk.: György 
�ajos és Veress Ernő. Az Erdélyi Iskola kiadása Cluj – Kolozsvár. Gloria-nyomda. 1940) 
1939/40. 7–8. sz. 460. 

Jegyzetek

1 Az ismertetett 214 kiadvány között 165 magyarországi, 7 külföldi (német és francia) köny-
vet, 16 magyarországi folyóiratot, 16 romániai kiadású magyar könyvet, 5 romániai magyar 
folyóiratot és 5 romániai kiadású magyar brosúrát vagy füzetet találunk.   
2  György �ajos leírása szerint volt olyan idő, amikor az általa felszerelt és vezetett �yceum-
könyvtár közel száz darab magyar, román, német és francia nyelvű folyóiratot járatott, ame-
lyeket a szünidő kivételével munka- és szünnapokon is reggeltől estig olvashattak a diákok. 
(Vö. györgy Lajos, A kolozsvári római katolikus Lyceum-könyvtár története (1579–1948). 
(Gyulafehérvári Érseki �evéltár, VI. 11/b. 2. d. 8. cs)
3  Az Erdélyi Iskolában a következő romániai magyar kiadású könyveket ismertették az 
első hét évfolyam során: gÁl Kelemen: A kolozsvári unitárius kollégium története (1568–
1900). Minerva Rt. 1935. I–II. k. (In Erdélyi Iskola, 1935/36. 1–2. sz. 70–71); biró Vencel: A 
Báthory–Apor Szeminárium története. Cluj, 1935.; A Báthory- Apor Szeminárium értesítője 
az 1928-29 – 1934-35. tanévekről. Cluj, 1935. (In Erdélyi Iskola, 1935/36. 5–6. sz. 217); veress 
Ernő: Egyháztörténelem népiskolák számára. Cluj, 1936 (In Erdélyi Iskola, 196/37. 7–8. sz. 
509); györgy Lajos: Magyar irodalmi olvasókönyv. Költői műfajok. A VI. osztály számára. 
Cluj–Kolozsvár, 1937.; györgy Lajos: A magyar nyelv és irodalom története 1825-ig. A VII. 
osztály számára. Cluj–Kolozsvár, 1937. (In Erdélyi Iskola, 1937/38. 1–2. sz. 59–60); veress 
Ernő: Szertartástan. Cluj, 1937. (In Erdélyi Iskola, 1937/38. 1–2. sz. 61); pAkocs Károly: A 
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Júdás-misztérium. Cluj, 1938. (In Erdélyi Iskola, 1937/38. 7–8. sz. 470); Erdei virágok. Az 
Erdélyi Iskola kiadása. Kolozsvár, 1939. (In Erdélyi Iskola, 1938/39. 7–8. sz. 515); NAgy 
Zoltán: Szövetkezeti ismeretek kézikönyve. Aiud (Nagyenyed), 1939.; doMokos pÁl Péter: 
Énekeskönyv. Kolozsvár, 1939. (In: Erdélyi Iskola, 1939/40. 1–2. sz. 60–61); Magyar iroda
lomtörténet 1939. Emlékkönyv Kristóf György hatvanadik születésnapjára. Kolozsvár, 1939. 
(In: Erdélyi Iskola, 1939/40. 5–6. sz. 346); A Gyulafehérvári Római Katolikus Egyházmegye 
tanintézetei az 1939–40. tanévben. Alba-Iuliae–Gyulafehérvár, 1940.; veNczel József (össze-
áll), Misztériumjáték. Népművelési Füzetek. 7. szám. (Szerk. György �ajos – Veress Ernő) Az 
Erdélyi Iskola kiadása, Cluj–Kolozsvár, 1940.; biró Vencel: Az első diákév. Ifjúsági elbeszé-
lések. Cluj–Kolozsvár, 1940.; doMokos pÁl Péter: Mert akkor az idő napkeletre fordul. Ötven 
csángómagyar népdal. Cluj–Kolozsvár, 1940. (In Erdélyi Iskola, 1939/40. 7–8. sz. 459–460)   
4  iMre Lajos: A falunevelés irányelvei. Cluj–Kolozsvár, 1938. (Erdélyi Tudományos Füzetek. 
Szerk. György �ajos. 59. sz) In Erdélyi Iskola, 1933/34. 3–4. sz. 151. 
5 veNczel József, A falumunka és az erdélyi falumunka-mozgalom. Cluj, 1935. (Erdélyi 
Tudományos Füzetek, 78. sz) In: Erdélyi Iskola, 1935/36. 3–4. sz. 218. 
6 Venczel József az Erdélyi Fiatalok, majd a Katolikus Népszövetség Egyetemi Szakosztálya 
keretében fejtett ki igényes falukutatói tevékenységet.   
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Kelemen Lajos 
nobile ficiuma

sas Péter

„Az erdélyi magyar népességnek a 20. század folyamán olyan változá-
sokat kellett elszenvednie – jegyzi meg Jakó Zsigmond –, amelyekhez ha-
sonlókat legfeljebb a honfoglalást követő életformaváltás kapcsán élhetett 
át. 1918-at követően néhány évtized alatt államalkotó népből kisebbségi 
sorba szorította a történelem egy olyan társadalmi struktúrában, mely nem 
ismerte és nem is értette az olyan szervezési formát, mint amilyenben az 
erdélyi szászok, de a fogarasföldi vagy kővárvidéki románok is századokon 
át zavartalanul élhették saját életüket.”1

 
Az 1920-as történelmi változás hatására az erdélyi magyar tudományos-

ság mozgástere beszűkült, az új hatalom oktatás és tudománypolitikája vissza-

Cuvinte cheie
minoritate, situaţie defavorizată, răspândirea culturii, schimbarea paradigmei

Rezumat (Activitatea lui Kelemen Lajos în slujba culturii)

Studiul prezintă, pe baza jurnalelor şi a autobiografiei, activitatea lui Kelemen Lajos – 
membru de seamă al Societăţii Muzeul Ardelean – desfăşurată în slujba culturii minorităţii 
maghiare.

Keywords
minority, underprivileged situation, popularization of the science, paradigmatic shift

Abstract (Kelemen Lajos’s nobile officium)

With the help of Kelemen Lajos’s autobiography and diary, the study presents the Transyl-
vanian Museum Society’s significant member’s commitment for the Transylvanian Hungarian 
minorities scientific precession and his achievement for the culture and values..
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húzó erővé vált. A nehézségek ellenére igen nagy hangsúlyt fektettek az erdé-
lyi ma gyar ság önazonosság-tu datának megerősítésére, Erdély tudományos és 
kulturális ér té ke i nek bemutatására, az európai és a ha zai művelődéstörténet 
össze füg gé sei nek, köl csön ha tá sa i nak megismertetésére. Ezeknek az erőfeszí-
téseknek a teljesítésért az erdélyi tudományosságnak is paradigmaváltásra 
volt szüksége, a több évszázados hagyományok jelentőségüknek meg felelő 
ápolásához és továbbviteléhez a megváltozott helyzethez idomulva kellett 
élnie a megmaradt, még rendelkezésre álló intézményeivel. A korábban a ma-
gyar tudományos élet központját biztosító egyetem elveszítésével strukturális 
átalakulások kezdődtek, aminek következménye az ún. irodalomközpontúság 
lett.2 Az EME sem tudta betölteni korábbi szerepét, mondvacsinált jogi eljárá-
sokkal a harmincas évekig akadályozták működését, még szakfolyóiratát sem 
adhatta ki.3 A tudományos igényű írások  vegyes tartalmú periodikák (folyó-
iratok, heti- és napilapok) irodalmi mellékletében kaptak helyet. A Dózsa 
Endre elnöksége alatt működő Erdélyi Magyar Irodalmi Társaság nem tudta 
ugyan átvállalni az EME szerepét, egyes feladatait azonban igen. Az Erdélyi 
Múzeum kényszerű szüneteltetése idején a Keresztény Magvető irodalmi mel-
lékleteként megjelenő Erdélyi Irodalmi Szemle című tudományos és kritikai 
folyóirat – Borbély István szerkesztésében – helyet adott például művelődés-
történeti jellegű írásoknak, amelyekből a legfontosabbak aztán különnyomat-
ként is napvilágot láttak az Erdélyi Tudományos Füzetek elnevezésű sorozat-
ban. A korábbi tudományos vándorgyűléseket az ún. irodalmi olimpiászok 
megszervezésével igyekeztek pótolni. Az oktatás és a közművelődés jobbára 
a magyar történelmi egyházak sáncai közé szorult vissza, ahol a „tudományos 
ökumené” meghatározó összefogásaként működhetett a kisebbségi és egyházi 
iskolákat tankönyvekkel ellátó Minerva Irodalmi és Nyomdai Rt. A csírájában 
meginduló felekezetközi tanárképzés, a bölcsészeti és matematikai kar pro-
fesszoraiból megalakult református tanárképző betiltásával a magyar nyelvű 
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felsőoktatás teljesen megszűnt.4 Az egyházak buzdítására a román egye temre 
beiratkozott magyar hallgatók képzésére megalakult a Kolozsvári Magyar 
Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Tanulmányi Felügyelőbizottsága, ahol elő-
adások és szemináriumok keretében igyekeztek pótolni a hivatalos tananyag-
ban el nem hangzott ismereteket.5 

Ilyen körülmények között felértékelődött a 
tudományos ismeretterjesztés szerepe, előtérbe 
kerültek azok a műfaji értékkritériumok, amelyek 
érvényesítésével ezt hatékonnyá lehetett tenni. 
Kelemen �ajos jó helyzetfelismerő képessége ré-
vén igyekezett minden lehetőséget megragadni, 
hogy az általa kikutatott és továbbadásra fontos-
nak gondolt iratok, okmányok egyike se vesszen 
kárba. „Mint a levéltári for rá sok for ga tója-ku ta tó ja 
mindennapos munkám közben egy-egy műemlék-
re vonatkozóan sokszor egé szen vá rat la nul olyan 
adat anyagra akadtam, amelyet kiaknázatlanul hagyni, úgy éreztem, vétkes 
mu lasztás lett vol na.”6 Min dig csak azzal tudott élni, ahol és amilyen lehe-
tőség adódott: tudományos kiadvány, egy házi fo lyó irat, országos vagy helyi 
na pi lap, egy szerűségre, közérthetőségre törekvő ka lendárium. Nem válogat-
hatott, a kisebbségi lét egyre jobban be szűkülő lehetőségei között kellett kö-
zölnie tudományos kutatásainak ered ményeit, egyúttal átadni iden titástudat-
hordozó ismereteit. Írásainak, forrásközléseinek, tanulmányainak, cikkeinek, 
köny ve i nek, adat közléseinek bibliográfiája több mint 400 címszót tesz ki, és 
felöleli sok színű alkotó tevékenysége – a hely tör té net, a poli ti katörténet, a 
művelődés-, mű vé szet-, egyház- és gazdaságtörténet, a régészet, a néprajz, 
a mú zeum-, könyvtár- és levéltártörténet – témaköreit, munkaterületeit. 
Mint „robotos” – ahogyan találóan ön magát nevezte – egy egész intézményt 
he lyet tesített, vagy éppen annak feladatait látta el egymagában. Erdélyben 
régebben sem voltak ritkák az egyszemélyes intézményként te vé kenykedő 
tudományos munkások. Kelemen �ajos nem egyszerűen intézmény, hanem 
közintézmény lett – pontosít írástudó rokona, Mikó Imre az egykori csendes 
Petőfi utcából.7 

Sulyok István, az Ellenzék, majd a nagyváradi Erdélyi Lapok vezető pub-
licistája írta le ezeket a súlyos mondatokat:

Minden öntudatos nemzeti életet élő népközösségnek múlhatatlanul szük
sége van olyan intézményekre, melyek kulturális és népi életének eseményeit 
számba veszik, adatait megőrzik, és az utókor számára feldolgozzák. Kisebb
ségi sorba került nemzeteknek azonban ezeknek a feladatoknak elvégzéséről 
önmaguk társadalmi erejéből kell gondoskodniuk.8

A szerző nyomatékkal szólt a Gyallay Pap Domokos tanár, író szerkesz-
tette, tizenhétezer példányszámot elérő Magyar Nép című néplapról, amely-
nek alapvető szerepe volt az erdélyi magyar nép tömegeit nemzeti öntudatra, 
a kisebbségi kötelezettségeire ébreszteni. Ez a feladat teljesen egyezett Kele-
men �ajosnak a tudományos ismeretterjesztésről alkotott elképzeléseivel, így 
a lap legtöbbet közlő szerzőinek sorában találhatjuk.9 Ahogyan erről ő utólag 
megemlékezett: „Midőn végre az erdélyi magyarság ájultságából ébredezett és 
első szervezkedéseit megkezdte, 1921 őszétől a Gyallay Domokos szerkeszté-

„Minden öntudatos nemzeti 
életet élő népközösségnek 
múlhatatlanul szüksége 
van olyan intézményekre, 
melyek kulturális és népi 
életének eseményeit szám-
ba veszik, adatait megőr-
zik, és az utókor számára 
feldolgozzák...”
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sében megindult kitűnő néplapban, a Magyar Népben kezdtem újra dolgozni. 
Népszerű, ismeretterjesztő hely- és művészettörténeti cikkeket írtam.”10 

Tudományszervezői és -művelői feladatainak ellátása mellett tanított 
a kolozsvári Református Ta nár kép  ző ben Erdély történetét és diplomatikát; 
a református és az unitárius Teológiai Akadémián diplomatikát; a katolikus 
Szent József fiú nevelő in tézet szemináriumában ötvösmű-történetet, vala-
mint tudományos előadásokat tartott szabadegyetemeken, szám talan EME-
rendezvényen, vándorgyűlésen és Marianum-kirándulásokon. Ezekkel a 
tevékenységeivel nagymértékben járult hozzá az erdélyi magyar közgondol-
kodás és történelmi tudat hiteles forrásokon alapuló kialakításához, nevelé-
séhez vagy megerősítéséhez. Erről tanúskodik a Kolozsvári Magyar Egyetem 
és Főiskolai Hallgatók Tanulmányi Felügyelő Bizottságának 1930. július hó 

4-én, a �íceum-könyvtár nagytermében tartott zá-
ró-értekezleten felvett jegyzőkönyv is: 

Kelemen Lajos tanár, az EME levéltárosa, az 
érdeklődő hallgatók számára hetenként egy alka
lommal, kedden este, a Líceum-könyvtárban mű
velődéstörténeti tárgyú előadásokat tartott Erdély 
múltjából. Az I. félévben a diplomatikából az okle
véltant és írástant adta elő, a II. félévben az ötvös
ség történetével foglalkozott, különös tekintettel Er
dély ötvösségére és a magyar ötvösségre. Hallgatói 
érdeklődéséről teljes elismeréssel nyilatkozott. Kö
zülük néhányan az EME levéltárában oklevélmá
solást is végeztek, ami nem csak a szaktudásukat 

emelte, hanem vele még pénzt is szereztek. Az ötvösség történetével kapcso
latban egy alkalommal (1930. IV. 3.) hallgatóit elvitte Voith Antal kolozsvári 
ötvös és ékszerész műhelyébe, hogy a művészet technikai részébe is bepillan
tást nyerjenek. Egy másik alkalommal (1930. V. 17.) a piaristák templomának 
gazdag és szép kincsestárát, a barokk művészet emlékeinek e valóságos kis 
múzeumát mutatta be a hallgatóknak. Május 24-én a reformátusok Farkas ut
cai templomának klenódiumait tekintették meg. Itt a csúcsíves ízlésű ötvösmű
vészeti emlékektől az empirig újra gyönyörű és változatos kincstár nyílt meg a 
hallgatók előtt. Mindkét helyen előadó tanár stílusmagyarázó és történeti felvi
lágosító előadásokat tartott. Egy vidéki kirándulásra is elvitte hallgatóit. Május 
11-én a hegyeken át elgyalogoltak a 17 km távolságban levő Vista községbe. 
Útközben elmagyarázta hallgatóinak a Báthory-hegyről a Szászfenes-gyalui 
1660. május 22-i ütközetet, s megmutatta az oda jól látszó csatateret. Vistán 
előadást tartott a 15. században épült vistai ref. templomról. Előadásából a 
jelenlevő falusiak is épültek. Megnézték a templom 15. századi papi székét, az 
ezzel egykorú harangját, az 1669. évi karzat- és az 1765-67. évi mennyezet-
padfestményeit.11

Kiterjedt és mégis egy fókuszpontba sűríthető munkásságában nemcsak 
a távoli múltban játszódó történések kapnak kellő hangsúlyt, az előadása té-
májául választott városnak, vagy falunak és annak közösségének akkori hely-
zete, műemlékeinek állapota sem kerülhette el figyelmét. Ezzel a megköze-
lítéssel munkáságának ezt a részét beemelhetjük az egyetemes nézőpontot 
kívánó otthonirodalom fogalmába.12 

Kiterjedt és mégis egy 
fókuszpontba sűríthető 
munkásságában nemcsak 
a távoli múltban játszódó 
történések kapnak kellő 
hangsúlyt, az előadása 
témájául választott város-
nak, vagy falunak és annak 
közösségének akkori 
helyzete, műemlékeinek 
állapota sem kerülhette el 
figyelmét.
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A paradigma és a paradigmaváltás fogalmát (Structure of Scientific 
Revolutions) ismertté tevő Thomas Kuhn szerint a paradigma fogalma – leegy-
szerűsítve – egy adott időszakban az adott tudomány művelői között kialakult 
és intézményesült közmegegyezés arról, hogy mi az adott tudomány tárgya, 
feladata.13 Az elmondottak megerősítik, hogy az erdélyi magyar tudományos-
ságban az 1920-as nagy történelmi változás után bekövetkezett kényszerű pa-
radigmaváltása alkalmat és lehetőséget teremtett a magyarság minél szélesebb 
körének megszólítására, és a korábbikban lényegesen szűkebb, intellektuális 
jellegű körnek nyújtott információáramlás kiszélesítésére, befelé, saját népük 
felé történő fordulásra. „Ma ezt úgy fogalmazhatnók meg – Jakó Zsigmond 
meglátásában – hogy a korábbi államtörténet művelése helyett a nemzeti-
ségi önismeret szolgálatát tűzte feladatul.”14 Ennek a folyamatnak be kellett 
következnie, hogy eleget tehessenek az erdélyi ma gyar ság önazonosság-tu-
data megerősítésének, a helyi tudományos és kulturális ér té ke k bemutatá-
sának, valamint az európai és a ha zai művelődéstörténet köl csön ha tá sban 
lévő eredményei megismertetésének. Az ismeretanyag átvételé ben és közve-
títésében korábban kulcsszerepet játszó középosztály összeroppant, részben 
repatriált, külföldre távozott, korábbi társadalmi szerepének, súlyának nem 
tudott eleget tenni. A már említett Sulyok István az egyesületekbe, az olva-
só- és társaskörökbe, dalegyesületekbe és a nőmozgalom különböző formáiba 
szerveződött népi jellegű tömegekre hívta fel a figyelmet.15 A magyar tudo-
mányos élet amolyan nobile officium, fizetés nélküli nemesi hivatal volt, 
amelynek műveléséhez az anyagiakat biztosító hivatal kellett.16 Az 1920-as 
évek Romániája megadta az erdélyi magyarságnak és vele együtt tudomá-
nyosságának is – Tavaszy Sándor filozófiai értelmezésében – sorsának értel-
mét, az újrakezdés művészetét.17 Ebben a korparancs-szülte paradigmaváltó 

ME.DIÁRIUM



ME.dok • 2009/1

48

folyamatban nemcsak helyét és szerepét találta meg Kelemen Lajos, hanem 
az általa kifejtett munkásságával a 20. század első negyedében lezajló tudo-
mányos „Metamorphosis Transylvaniae” egyik legeredményesebb és legmeg-
határozóbb kultúrmunkása lett. Ahogyan ezt legközelebbi tanítványa, Szabó 
T. Attila megfogalmazta:

...a történetírónak széles körben kell terjesztenie a múlt valós megisme
rése igényének, a hagyomány értékei megőrzési kötelezettségének gondolatát. 
Éppen ez az igény és e gondolat széles körű terjesztésének célkitűzése játszott 
közre Kelemen Lajos népszerűsítő, illetőleg jobbára csak ilyen köntösben je
lentkező, de tulajdonképpen tudományos veretű közleményei helyének meg
választásában.18

Ez az oka annak, hogy az írásbeli munkásságát gyűjteményes kötetekbe 
rendezőknek19 a korabeli sajtónyilvánosság szélesre nyitott körzővel meg-
rajzolt körében kell keresniük: Magyar Nép, Keresztény Magvető, Unitárius 
Közlöny, Pásztortűz, Művészeti Szalon, Hírnök, Erdélyi Református Naptár, 
Ellenzék, Keleti Újság, Boabe de Grâu.

A közösség szolgálatában – fogalmazhatnók meg egy rövidke tőmondat-
ban, ha összegzé sét akar nók adni élete és munkássága alapvetésének. Mun-
kásságával meghatározó módon járult hozzá a helytörténeti kutatásoknak, a 
művelődés- és művészettörténet eredményei közreadásának az új korszak tár-
sadalmi és szakmai követelményeihez igazodó, annak jobban megfelelő köz-
zétételéhez és azok mind szélesebb körű befogadásához. Így korábban nem 
eléggé értékelt stúdiumokat emelt diszciplínája segédtudományi rangjára. 
Akár uni tá ri us egy há za főgond no ka ként, akár az Erdélyi Múzeum-Egyesület 
levél tárosaként, akár – őt idézve – „le vél tári források for ga tója-ku ta tója”-ként, 
minden sze  mé lyes, egyéni érdekeit alárendelte kö zössége szolgálatának. 
Nemcsak az a fontos mun kásságában, hogy milyen eredmények fűződnek 
hozzá, legalább annyira fontos, mi volt az eredője, a mozgatórugója fárad-
hatatlan tevékenységének. „Mert a meg győződésem, hogy a magyar tudomá-
nyosság előhaladását így, önzetlenül, a köz javára jobban lehet szolgálni” – 
írta 1942-es önéletrajzában.20 Erre a legfőbb tulajdonságára, mint tanításra 
emlékezett és emlékeztetett születésének századik évfordulóján, 1977-ben 
kedves és legközelebbi tanítványa, Sza bó T. Attila is: „a testi halál csak a 
mának élő, önző emberi élet számára jelent véget, az ön zetlen szolgálatban 
eltöltött élet a maga gazdag eredményeivel, követésre késztető pél da adásával 
örökre beleépül a közösség erkölcsi, társadalmi, művelődési és tudományos 
életébe”.21 

Az egyetemi keretét, régi professzorait vesztett, az Erdélyi Múzeum-
Egyesületet 1930-ig nélkülöző erdélyi magyar tudományosságnak 1920-
ban kényszerűségből meginduló para dig maváltásában – Tavaszy Sándort 
parafrazálva – Kelemen �ajos sorsának értelmeként ép pen munkássága to-
vábbfolytatásának művészetét találta meg, és vitte ma sem felejthető s nél-
kü lözhető szintjére. Mindez magyarázatul szolgálhat írásainak, közléseinek 
sajátos, a pub li cisz tika rangjára emelt – Jakó Zsigmondot idézve – „népsze-
rűsítő köntösben jelentkező, de tu laj donképpen tudományos veretű fogalma-
zástechnikájára,” amellyel mindenki számára meg te remtette az általa művelt 
történeti népismeret befogadásának és a továbbadásának le he tőségét.
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A szociográfia
erdélyi újrasarjadása

CseKe Péter

„Népi indíttatású fiatal írók hozták vissza a műfajt a halálból – idézte 
fel az újrakezdés mozzanatait Beke György a 2001-es kolozsvári szociográ-
fiai tanácskozáson. – Csák Gyula Mélytengeri áramlása és Csoóri Sándor 
munkája, a Tudósítás a toronyból a jégtörők. Majd az évtized végén, pon-
tosabban 1970-ben Darvas József, az Írószövetség elnökeként újra elindítja 
a Magyarország felfedezése sorozatot. Célja az volt, hogy Csoóriék nemze-
déke az új Magyarország szellemi térképét készítse el.

Minden bizonnyal tisztában volt azzal, hogy még az engedékenyebb 
magyarországi cenzúra – mondjuk a romániaival szemben engedékenyebb 
– nyomása alatt sem lehet ugyanazt a hangot megütni, ugyanazzal az őszin-
teséggel vizsgálódni és szólni, mint az első sorozat műveiben. De talán újra 
lehet forrasztani főbb tartóoszlopainál a tudatosan széttört nemzettudatot, 
remélte.”1 Azt már az újabb sorozat kifulladását is jelző Pomogáts Béla hoz-

Cuvinte cheie
sociografie, criza genului, tradiţionalism, stil literar, dedicare, implicare socială

Rezumat (Reînvierea sociografiei în Transilvania)
Studiul trece în revistă producţia sociografică a sfârşitului anilor 60 şi a anilor 70, pe baza 

publicaţiilor apărute în revistele  Utunk şi Igaz Szó. Prin analiza operelor lui Beke György, Benkő 
Samu, Sütő András, Cseke Péter, Sylvester Lajos, Gálfalvi György, Bartis Ferenc, etc. autorul 
prezintă transformările prin care a trecut genul şi realizează în acelaşi timp o radiografie a 
societăţii maghiare din Transilvania.

Keywords
Sociography, the genre’s crisis, folk, literary style, commitment, social implication

Abstract (The Transylvanian Sociographies renascence)
The essay presents “the Sociographic crops” of the late ’60-es and early ’70-es in two major 

periodicals: the Utunk and the Igaz Szó. The author analysing Beke György’s, Benkő Samu’, 
Sütő András’s, Cseke Péter’s, Sylvester Lajos’s, Gálfalvi György’s, Bartis Ferenc’s etc. works 
assesses the alteration of the genre. Cseke’s major aim is to map the Transylvanian Hungarian 
minorities’ rugged fortune.

Cseke Péter 

a BBTE oktatója, egyetemi tanár, a média és kommunikáció szakos doktori hallgatók irányítója
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ta szóba ezen a tanácskozáson, hogy Erdei Ferenc, 
Varga Domokos, Fekete Gyula, Mocsár Gábor, 
Bertha Bulcsu, Molnár Géza, Moldova György, 
Végh Antal, Lázár István, Tüskés Tibor, Csák 
Gyula, Albert Gábor, Márkus István, Mátyus Aliz, 
Szász Imre, Lengyel László, Pünkösdi Árpád és 
mások szociográfiai munkásságával „egyidejűleg 
bontakozott ki a kisebbségi magyar szociográfiai 
irodalom is, ezt a többi között olyanok jegyezték, 
mint az erdélyi Beke György, Benkő Samu, Kovács 
András, Marosi Barna, Gálfalvi György, Cseke Pé-
ter, �őrincz György és Tar Károly, a felvidéki Duba 

Gyula, Gál Sándor és Zalabai Zsigmond, a délvidéki Dudás Károly vagy az 
ausztriai Szépfalusi István.”2

Az a felismerés is megfogalmazódott Kolozsváron, hogy nem válhatott 
volna eseménnyé a műfaj erdélyi újjászületése, ha a Magyarország felfede
zése újraindításával egy időben Sütő András nem dobogtatja meg az olvasók 
százezreinek szívét az Anyám könnyű álmot ígérrel. Ma már világosan lát-
ható, hogy Sütő klasszikussá vált művének szemlélettágító hatása abban is 
megmutatkozott, hogy így könnyebben lehetett átlépni a hatvanas évek végén 
még kitüntető módon „irodalminak” keresztelt álriportok árnyékát.3 Hogy mi-
ként zajlott le ez a folyamat? A bukaresti Ifjúmunkás 1968-as riportvitája,4 a 
szociográfiai riportoknak a hetvenes években teret és rangot adó Igaz Szó, il-
letve a marosvásárhelyi folyóiratnak az írói-szociográfiai kísérleteket számba 
vevő 1974-es eszmecseréjén elhangzott vélemények5 nélkülözhetetlen tám-
pontokat kínálnak ehhez a számbavételhez.

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

Az Ifjúmunkás riportvitájához Beke György „nem túlságosan színvona-
las, de minden addiginál lényegesen becsületesebb” riportkötete (Gálfalvi 
György6), Az utolsó Bethlen szolgáltatta az alkalmat, amelyről az akkoriban 
kritikát is író költő/főszerkesztő ezt a „menlevelet” állította ki: „elfogadha-
tó, mint minimális mérce”. Cseke Gábor dicsérte a kötetben megnyilatkozó 
őszinteségigényt és a témaválasztásban/valóságfeltárásban megmutatkozó ri-
porteri bátorságot, de az egyes írások szerkezeti/stiláris fogyatékosságait sem 
hallgatta el. Alighanem Gálfalvi érdeme, hogy a vitában sikerült szóra bírni 
a kiváló prózaíróként feltűnt, az újságírói műfajokban is jártas Bálint Tibort. 
Aki ugyan maga sem tartotta „hibátlan irodalomnak” Beke György szóban 
forgó kötetét, azt viszont készséggel elismerte, hogy „valahol itt kezdődik a 
zülletlen riport”. A Zokogó majom (1969) írója, aki nagysikerű regényébe ha-

Alighanem Gálfalvi érde-
me, hogy a vitában sikerült 
szóra bírni a kiváló próza-
íróként feltűnt, az újságírói 
műfajokban is jártas Bálint 
Tibort. Aki ugyan maga 
sem tartotta „hibátlan 
irodalomnak” Beke György 
szóban forgó kötetét, azt 
viszont készséggel elis-
merte, hogy „valahol itt 
kezdődik a zülletlen riport”.
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tásosan épített be a két világháború közötti sajtóműfajokból szerkesztett szö-
vegmontázsokat, okfejtésében elveti az irodalmi riport fogalmát, mert a ko-
rabeli lapokban eluralkodó műfaj „azonosította magát az ipari televízióval”. 
„Tévelygése, kontúrtalan és jelkép nélküli mivolta, minden bűne és baja” 
– olvashatjuk meggondolkoztató felismeréseken alapuló látleletét – „a szer-
kesztői kényelemtől megfertőzött riporteri kényelemből fakad; abból, hogy 
nem akar mondani semmit, s mégis úgy tesz, mintha súlyos erkölcsiséget 
cipelne a vállán; e látszat kedvéért széthulló, porhanyós irományát az adatok 
rideg cérnájával férceli össze, bicsérdista prédikációval teszi hangzatossá, és 
heltaigáspárosan összegezi, s ezzel véli irodalmivá tenni üres és hasztalan 
fecsegését”. A valóság drámaibb érzékelését várja szerkesztőtől és riportertől 
egyaránt, „a minden jónak és minden rossznak egyszerre felszökkenő árada-
tát” a társadalom egészségesebb működése érdekében.7

Beke György hozzászólása adott tágabb történelmi akusztikát a műfaj 
megújításáért folytatott nemzedéki küzdelemnek. Azzal, hogy megismételte 
Kacsó Sándor 1929-es kérdésfelvetését: Gyávák-e az erdélyi írók? A kisebbsé-
gi élet szorongató kérdéseinek kimondását szorgalmazó, az erkölcsi megúju-
lást és irodalmi szemléletváltást sürgető Vallani és vállalni-vitában a Brassói 
Lapok főszerkesztője elmarasztalta kortársait, mivel úgy tapasztalta, hogy az 
írástudók többsége nem néz szembe a jelen égető gondjaival. Miután Beke 
őszintén megvallotta az élet és az írás törvényei ellen elkövetett vétkeit (sze-
mérmes elhallgatások, féligazságok ábrázolása, bénító önkontroll), riporteri 
ars poeticáját – mesterére, az örök gyalogló Móricz Zsigmondra hivatkozva 
– így fogalmazta meg: „Megtanultam, hogy a riport bátorság és gyötrelem, a 
sorskérdések bátorsága és gyötrelme, hűség és művészet…”8
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E hozzászólás alatt a szerkesztőség zá-
rójelben jelezte: „Vitánk végéhez érkeztünk. 
Úgy érezzük, a lényeg elhangzott, s vélemé-
nyünket egyik következő számunkban közöl-
jük.” Ez a vélemény – nehezményezte még 
2003-ban is Beke György – nem jelent meg 
soha.9 „Gondolhatod – válaszolta érdeklődé-
semre 2008 augusztusában Cseke Gábor –, 
hogy a ’68-as csehszlovákiai bevonulás utá-

ni ősz a beszűkülés és a cenzúra visszaerősödésének a periódusa volt. Ekkor 
kezdték behívni gyakran a főszerkesztőket, és figyelmeztetni őket, hogy vigyáz-
zanak az eszmei vonalra, mert az ország veszélyben van, és el kell kerülnünk a 
csehszlovákok sorsát. Most már nyilvánvaló, hogy ez ürügy volt a 
megszorítások visszavezetéséhez, de akkor hihetőnek tűnt.”   

Attól kezdve, hogy Gálfalvi átigazolt az Igaz Szó szerkesztőségéhez, és 
hazaköltözött szülővárosába, a szociográfiai riport is egyre inkább polgárjogot 
nyert a marosvásárhelyi folyóirat hasábjain. Az 1971-es termés kapcsán nem 
túlzás a műfaj frontáttöréséről beszélni. Herédi Gusztáv (1969-es és 1970-
es) úttörése nyomán Gálfalvi nyitja az évet, aki szerkesztőként hamarosan 
három szociográfiai felvételt küldhetett nyomdába. Akkor már Farkas Árpád 
is az Igaz Szó belső munkatársa, aki készséggel vállalja, hogy műfajpártoló/
műfajsürgető bevezetőt írjon az összeállítás (Vállra venni édes terheket) élére. 
„Az idők bonyolódásával mind többet bizonytalankodik, szemérmeteskedik 
létjogosultságáért a valóságfelmérő, társadalmi lét gyökerén-bőrén matató 
írás” – olvasható Okos hadak gyülekeznek című szemrevételezésében. „Szo-
ciográfiai kutatásnak, riportázsnak, közírásnak ilyen nehéz dolga, mint nap-
jainkban, nem volt. De ennyi, »ha török, ha szakad« feladata és felelőssége 
sem. Bizonytalankodva, bátorkodva már jelen van folyóiratainkban, az Igaz 
Szó kezdeményezéseire gondolok, a Korunk is mutatott már kóstolót belőle, 
bár – s ezzel számolnunk kell – rengeteg a szépen tollasodó kakukkfióka még 
ebben a fészekben.” Korosztályából Gálfalvit, Cseke Gábort, Magyari Lajost 
említi, mint akiktől ebben a műfajban is sokat vár. Biztató jelnek tekinti, hogy 
„Herédi Gusztáv két remek munkája után nem hagyja abba, és Beke György, 
mérsékelve el-elkapó íráskedvét, valóban mesteri rangra tör.”10 (A márciusi 
összeállítást a lap olvasótábora és a sajtó egyaránt kedvezően fogadta, ez de-
rül ki a szeptemberi Utak és emberek ciklushoz írt szerkesztőségi jegyzetből, 
amelyik Farkas Árpád, Beke György, Gálfalvi György és Csiki �ászló „irodal-
mi igénnyel” megírt riportjaival, „szociográfiai jellegű” hazai tudósításaival 
igyekszik kedvet ébreszteni a jobb sorsra érdemes műfajhoz.11)  

1969
Herédi Gusztáv: Olthévíz. 1969. 9. 482–499.

1970
Herédi Gusztáv: Ahol kétszer kél a nap. 1970. 2. 190–208.

1971  
Gálfalvi György: Szamosdara, 1970. 1971. 1. 48–58.

Szociográfiai kutatásnak, 
riportázsnak, közírásnak 
ilyen nehéz dolga, mint 
napjainkban, nem volt. De 
ennyi, »ha török, ha sza-
kad« feladata és felelőssé-
ge sem. 
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Beke György: Demse Antal Klézséről. 1971. 3. 319–340.
Zsibói Béla: Vándormadarak. 1971. 3. 340–358.
Herédi Gusztáv: Zsongó Zsombor. 1971. 3. 358–373.
Zsibói Béla: Délutántól délutánig. 1971. 4. 574–584.
Gálfalvi György: „Háromszék Párisa”. 1971. 7. 48–57. 
Farkas Árpád: Jónapot! 1971. 9. 319–323.
Beke György: Seprik a plojesti utcát… 1971. 9. 323–335.
Gálfalvi György: Bekecs alatt Nyárádselye. 1971. 9. 335–348.
Csiki László: Ki a halász? 1971. 9. 348–356.
Nagy Béla: Arccal a város felé. 1971. 10. 558–568.
Boros Endre: Várost vajúdó község. 1971. 592–605.
Zsibói Béla: Patakok völgye I. 1971. 12. 869–880.
Ferencz S. [Ferenczes] István: Patakok völgye II. 1971. 12. 880–893.
Bálint András: Korondi fazekasok. 1971. 12. 933–944.

1972
Bíró Béla: Szőjed, szőjed, Bíró Kata. 1972. 6. 873–879.
Fodor Sándor: Mit jelent a bizalom? 1972. 3. 399–406.
Beke György: Koós Ferenc örökében. 1972. 12. 830–837.
Szekernyés László: Fény. 1972. 12. 838–843.

1973
Beke György: Zsók-krónika. 1973. 8. 219–237.
Gálfalvi György: Űvegcsűr. 1973. 8. 8. 238–255.

1974
Cseke Péter: Víznyugattól vízkeletig. 1974. 1. 69–82.
Herédi Gusztáv: Körösfői Ríszeg alatt… 1974. 2. 198–208.
Oltyán �ászló.: Egy munkás önarcképe (1). 1974. 3. 340–350.
Uő.: Egy munkás önarcképe (2.). 1974. 4. 517–524.
Uő.: Egy munkás önarcképe (3.). 1974. 5. 640–647.
Nagy Béla: Kormos ruhában. 1974. 6. 742–751.
Sylvester Lajos: Seres Andás zsákjai. 1974. 6. 753–756.
Beke György: Ha Dunáról fúj a szél… 1974. 8. 116–127.
Cseke Péter: Kibéddel megáldott Ráduly János. 1974. 10. 308–315.
Cseke Péter: Az oltókés mestere. 1974. 11. 419–422.

1975 
Czegő Zoltán: Szavahihető ember.  1975. 2. 113–115.
Panek Zoltán: Kajántói impulzusok. 1975. 4. 295–300.
Cseke Péter: Balázs Ferenc útitársa. 1975. 5. 422–431
Nagy Béla: Aratás. 1975. 7. 21–29.
Beke György: Soós Imre Ippról. 1975. 10. 316–323.
Beke György: Szeredai tűzfelelős. 1975. 12. 516–520.

1976
Gálfalvi György: Tudni kell, hogyan. 1976. 6. 490–494.
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1977
Szabó Gy. Jenő: Ördög József álma. 1977. 5. 416–418.
Tompa Mihály: Földközelben. 1977. 8. 168–170.
Cseke Péter: Mit tehet az ember? 1977. 12. 591–598.

1978
Nemess �ászló: Gyár a Küküllő partján. 1978. 3. 191–195.
Farkas Árpád: Holt idő nélkül. 1978. 4. 288–290.
Molnár H. �ajos: Vonaton. 1978. 6. 480–482.
Beke György: A Küküllők találkozásánál. 1978. 7–88. 18–25.
�őrincz György: A szülőföld vonzásában. 1978. 9. 195–201.
Káli István: Gyárudvar. 1978. 11. 405–407.
Bartis Ferenc: Ha éjfélkor virrad…1978. 12. 498–502.

1979
Tófalvi Zoltán: Felsősófalva emberi fényei.1979. 3. 199–205.
Káli István: Háttérkísérlet villanófényben. 1979. 7. 54–58.
Beke György: Második portré Bartha Andrásról. 1979. 8. 116–122.
Molnár H: �ajos: Brigádosok a melegben. 1979. 11. 387–393.
  
Gálfalvi György nemcsak gyakorlott szerkesztőként, hanem kritikusként 

– a műfaj iránti „elvárás-horizont” tudatosítójaként is – besegít a szociográ-
fiai riportnak. Már a frontáttörés évében szembeszáll azokkal a tarthatatlan 
előítéletekkel, miszerint „a szociográfiai irodalom fellendülése a provincia-
lizmus újabb térhódítása” lenne. „A szociográfia nem több – állapította meg 
1971 decemberében –, mint aminek látszani akar: cselekvést, javítást sürgető 
irodalom…” Sütő Anyám-könyvét nem véletlenül hasonlította a szociográfia 
klasszikus művéhez, a Puszták népéhez. A kimondottan szociográfiai jellegű 
alkotások közül pedig Beke Györgynek azokat az írásait emeli ki, amelyekben 
a szerzőnek sikerült „jelenséget és lényeget egybemarkolnia”.12

Ha a Korunk – jellegénél fogva – a szociológiai felméréseknek nyújtott na-
gyobb teret, az Igaz Szó inkább szociográfiai riportokkal jeleskedett, az Utunk
nak pedig „megmaradt” a sallangjaitól megtisztított (?) irodalmi riport. Erről 
a munkamegosztásról persze a folyóiratok vezető szerkesztői sohasem tár-
gyaltak érdemben, így a terminológiai bizonytalankodások a hetvenes évek 
végéig megmaradtak. A Korunk szerkesztőségében tartott 1979-es kerekasz-
tal-megbeszélésen tette fel a műfajtisztázó kérdést Beke György: „szociográ-
fiának” elmegy akkor is, ha szociológiának nem felel meg?13 A Kriterionnál 
megjelent falu-, illetve városszociológiai tanulmánykötetek (Változó valóság 
– 1979, 1984) műfaját még 1984-ben is szociográfiaként tüntette fel a szer-
kesztő.14 Nem következetes persze az Igaz Szó sem: a szociográfiai riport, a 
szociográfiai felmérés, szociográfiai tudósítás váltakozik a riport megjelölés-
sel. A szerkesztő bizonyára ezzel akarta jelezni a minőségi különbséget. Ma 
már nehéz lenne eldönteni, hogy azért volt-e ez a teljesítmény-ingadozás, 
mert a szerzőknek nem minden esetben volt türelmük kiérlelni a szociográ-
fiai riport műfaji szabályai szerint az általuk feltárt életanyagot, vagy pedig 
– ne feledjük: az 1974-es esztendő már a második kulturális forradalom meg-
hirdetésének éve volt, az utóvédharcok kezdete – fokozottabban figyelembe 
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kellett venni a cenzúra elvárásait.
Jellemző, hogy a folyóirat 1974-es – műfajtisztázó – eszmecseréje Ünnepi 

készülődés címen került nyomdába („készülődve Románia felszabadulásának 
30. évfordulójára”). A tanácskozás részvevőiben nem kis zavart keltett, hogy 
a vitaindító megtartására felkért Bajor Andor „Nyugat-majmolásnak” ítélte a 
szociográfia erdélyi újraéledését. Nyilvánvaló, hogy a korabeli valóságot gör-
be tükörben látó zseniális humorista, Gaál Gábor egykori tanársegéde a szoci-
ológiára gondolt. Abban sem volt igaza – az Ifjúmunkás riportvitája mutatta –, 
hogy a divatnak hódoló szerkesztők a vívmányriportot keresztelték volna át 
szociográfiára. A vita tehát ellenszéllel indult. Az elmarasztaló véleménnyel 
többen szembeszálltak. De nem sikerült fogalmi egyértelműséggel tisztázni a 
terminológiai kérdéseket. Az eszmecserét szervező Gálfalvi György kérdésére 
(„Szociográfiai jellegűek-e azok az írások, amelyeket az utóbbi időben az Igaz 
Szó riport vagy – néhány esetben – szociográfiai riport megjelöléssel közölt?”) 
nem érkezett érdemi válasz. Ennek okát maga is a „módszerbeli bizonyta-
lankodásban” látta. Igaz ugyan, hogy a műfajt az igazmondás igénye keltet-
te életre, de „a nem eléggé szuverén módon rendszerezett és kiérlelt anyag 
kapkodáshoz vezet, s ebben a kapkodásban elsikkad az indulat, lehetetlenné 
válik a szuggesztív beszéd.” Érdekes módon az elméleti kérdések iránt ke-
vésbé fogékonynak mutatkozó Herédi Gusztáv támasztotta alá a leginkább 
Gálfalvi mondandóját: „A szociográfia bizonyos fokig riport, de tudomány 
is, irodalom is, politika is. Mindez pedig emeli értékét, hitelét.” De idéznünk 
kell Beke Györgyöt is, aki az írói hitel erősödését várja a szociográfiától: „Mai 
életünk újdonságait nem a szenzációkeltés kedvéért, hanem józan önbecsü-
lésünk, jövőkeresésünk, önismeretünk jegyében, 
elmulaszthatatlan felelősségünk jogán kell meg-
keresnünk.”15 Mindazonáltal Gálfalvi jut a legkö-
zelebb a máig érvényes műfaji meghatározáshoz: 
„Az írói alapállás felől közelítve a társadalom ön-
ismeretének a szolgálatát és a társadalmi cselekvés 
sürgetését említeném. Témájaként egy szűkebb 
vagy tágabb közösség életének lényegbe vágó problémáit választja. Módszere 
a közvetlen élmény, az oknyomozó, tényfeltáró következetesség. Stílusában 
úgy egyesíti a tárgyiasságot a fogalmisággal, hogy jelenséget és lényeget mar-
kolhasson egybe. Egyszerre ábrázolja az egyedit és az általánost – alapvető 
sajátossága tehát az esztétikum körébe vonja. […] Kiemelném a történelmi 
látás fontosságát: nyilvánvaló, hogy egy közösség jelenét csak akkor érthetjük 
meg, ha múltjával is tisztában vagyunk. Mint ahogy a jövőjére is így követ-
keztethetünk. Mert meggyőződésem, hogy a szociográfiai riportnak a jövőku-
tatáshoz is köze van.”16             

Elnevezésétől függetlenül ez az eszmecsere azért is érdekes, mert Kecs-
keméten épp az időben tartották a szociográfiai írók második országos talál-
kozóját.17

Magam is a tanácskozás egyik meghívottja voltam, de Marosvásárhelyen 
inkább csak hallgattam az „okos hadak gyülekezetét”. Két évvel korábban 
ugyanis minden témába vágó gondolatomat megírtam a Korunknak,18 de Gáll 
Ernő főszerkesztő csak azután vette elő az íróasztal-fiókjából a riport megúju-
lásáról és a riportelemzés kérdéseiről írt kétrészes tanulmányomat, miután 

 „A szociográfia bizonyos 
fokig riport, de tudomány 
is, irodalom is, politika is. 
Mindez pedig emeli értékét, 
hitelét.”
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kiderült, hogy a szerkesztőség az Igaz Szóval szemben (újólag?) „lépéshát-
rányba” került. Minthogy tudomást szereztem erről az eszmecserén részvevő 
Veress Zoltán Korunk-szerkesztőtől, írásban elküldött hozzászólásomat úgy 
fogalmaztam meg, hogy Gálfalvit is segítsem, de ne lőjem el a kolozsvári fo-

lyóiratnál szárazon tartott puskaporomat sem.
Azt fejtettem ki tehát, hogy jó riportokat sze-

retnék írni mindenekelőtt. Nem becsvágyból, nem 
is közlési vágyból, hanem azért, mert úgy érzem: 
nagyon felgyűltek az elintézésre váró dolgok kö-
rülöttem. És a riporttal tudnék törleszteni belőlük 
a legtöbbet. Ezért azt mérlegeltem: a tanácskozás 
elősegítette-e azt, hogy – a riportírás elméleti, mód-
szertani és gyakorlati kérdéseinek a tisztázása után 
– eredményesebben birkózhassunk meg a valóság 
hitelesebb ábrázolásával. Már azzal, hogy fórumuk 
nyílt ezeknek a kérdéseknek – jeleztem –, kimond-

tunk valamit. Puszta jelenlétünkkel is kinyilvánítottuk, hogy a riportírás nem 
némely szerkesztőség és néhány riporter magánügye. �évén, hogy a jó riport 
– többek közt – a társadalom közérzetét javíthatja. Néha persze elborítanak 
a rossz riportok. Ilyenkor valakik megfeledkeznek arról, hogy ez a műfaj a 
társadalom önellenőrzésének leghasználhatóbb eszköze (lehetne). Merthogy 
a riport és az igazság ikertestvérek. (Lám, akkor magam sem használtam a 
szociográfiai riport megnevezést, még 1979-ben is a Látóhegyi töprengések 
kötetcím sugallatára bíztam a műfaji eligazítást – Beke György nem kis meg-
rökönyödésére.)

Az Igaz Szó biztosított teret Beke György önismeret-erősítő jövőke-
resésének, a folyóirat publikációinak köszönhetően vált lehetővé, hogy a 
Kriterion Forrás-sorozatának kialakuljon egy szociográfiai riportokból építke-
ző vonulata is (Gálfalvi György: Szülőföldön, világszélen. 1974.; Cseke Péter: 
Víznyugattól vízkeletig. 1976.; Tófalvi Zoltán: Pogány fohászok faluja. 1979.; 
�őrincz György: Amíg csak él az ember. 1980.).

Beke szerves összefüggést lát Gálfalvi György szerkesztői és alkotói at-
titűdje között. Gálfalvi kritikusi és szerkesztői bátorsága nélkül – fogalmazta 
meg többször is – nem következett volna be a riport vérátömlesztése, de az is 
igaz, hogy legfőbb írói erősségével, az életes emberábrázolással és a hiteles 
sorsérzékeléssel nemzedéktársaira is erőteljes hatást gyakorolt. Ruffy Péter 
azt becsüli a Szülőföldön, világszélen harminckét éves szerzőjében, hogy a 
makrokoszmoszon belül is mikrokoszmoszt teremt,19 Beke György pedig azt 
emeli ki: „Móricz Zsigmond figyelt így az élet apróságaiban feszülő drámák-
ra, felszikrázó ellentétekre, hogy a nagy összefüggések igazságait gyúrja ki 
belőlük”.20

Amióta ismerem Gálfalvi Györgyöt – jegyeztem fel róla 1974-ben –, azóta 
létproblémája: a meghirdetett eszmények és a valóság viszonya. Makacsul 
vallatja eszményeiért a környező világot, s eközben alakult ki írói alapállá-
sa – a társadalom önismeretének a szolgálata. Riportjainak tanúsága szerint 
alkatilag is megfelel ennek: kíváncsi és szenvedélyes ember, akinél a bizo-
nyosságkeresés, az igazmondás igénye a valóság feltárásának – társadalmi 
– bátorságával társul. Ő ezt őszinteségnek nevezi csupán, s ha mások netán 

Gálfalvi kritikusi és szer-
kesztői bátorsága nélkül 
nem következett volna be 
a riport vérátömlesztése, 
de az is igaz, hogy legfőbb 
írói erősségével, az életes 
emberábrázolással és a 
hiteles sorsérzékeléssel 
nemzedéktársaira is erőtel-
jes hatást gyakorolt.
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úgy tekintenének rá, mint ahogyan a kényelmetlen emberekre szokás, rögtön 
hozzáteszi: „önmagam számára vagyok a legkényelmetlenebb”.21    

Farkas Árpád 1985-ben ártatlan (annak vélt!) jegyzetet írt Beke György 
negyedik barangolókönyve, a Boltívek teherbírása kapcsán. Már „lábon állt” 
a szedés az Igaz Szó nyomdai szekrényében, „midőn érkezett a sürgős tele-
fonutasítás, miszerint Beke György fejének hullania kell”. Még mielőtt nyom-
tatásban olvashatta volna a riportjainak java termését közlő folyóiratban a 
teljesítményének kijáró elismerést:

Írónk immáron hosszú évek óta egyre erélyesebb szívóssággal, ugyan
akkor árnyalatok szálain finomuló érzékenységgel, egyfajta kortársi muszáj-
polihisztorként nyomul mind mélyebbre abban a valóságközegben, melyet 
mindközönségesen a romániai magyarság életének nevezünk. E sors gondjai 
irányították figyelmét a moldvai és hétfalusi csángók jelenére és jövőjére, szé
kelyföldi tudósításaival a még itt-ott föllelhető, köldöknéző rezervátum-gőg el
len is hadakozván, ötvenhat írót megszólaltató könyvében a testvériség fesztív 
szólamoktól mentes, mélyben hullámzó tartalmait szálazva, Koós Ferenc ha
gyatékának megmutatásával és elemzésével kisebbségi értelmiségi magatar
tásmodellt állított, válván kénytelenül is nemzetiségtörténet-íróvá, politológus
sá és etnográfia-értővé, román–magyar–német kultúrkapcsolatok ápolójává, 
nemzetiségtudomány-fejlesztővé, egy sorsközösség oly írómindenesévé, melyet 
csak Kelet-Közép-Európának ez a szeglete teremthet kényszerű kedvében.22 

Gheorghe Rotărescu tartalékos szekusezredes 36 oldalas brosúrája okán 
vált dermesztővé a légkör Beke György iránt. Az Igaz Szó háza táján is.  Hi-
szen Hajdu Győző főszerkesztő is megkapta az utasítást a maga tizenhat gé-
pelt oldalas feljelentésének az elkészítésére, miszerint a Máramarosban és 
Szatmár vidékén barangoló B. Gy. mélységesen megsértette a román nép ön-
érzetét… 23  
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13 Beke György: „Szociográfiának” elmegy akkor is, ha szociológiának nem felel meg? In: B. 
Gy.: Makacs realizmus I.  286–288.
14 Az  1979-es kötet fülszövegében olvashatjuk: 

Aki irodalmi életünk alakulását figyelemmel kíséri, felfigyelhetett arra, milyen növekvő 
érdeklődéssel veszi körül az olvasóközönség az újabban megjelent riportkönyveket, és hogy 
milyen mértékben hat vissza ez az érdeklődés magára a riportra is. A valóság vonzásáról van 
szó, amelynek az olvasó maga is részese, s amelynek lüktetését, problémáinak felvetését és 
megoldását az irodalomban is szívesen látja. Napjaink valósága jelenik meg ebben a kötet
ben is. De nem a szépirodalom, nem a riport, hanem a szociográfia eszközeivel, mégpedig 
rendkívül széles skálán: a Szilágyságtól Hargita megyéig, a kalotaszegi Vistától a Szeben me
gyei Bürkösig. Havasalji magángazda-falvak, az egész országot bejáró gyergyói famunkások, 
mtsz-dolgozók és már ipari munkássá vált ingázók élete – a szocialista átalakulással egybe
hangzó vagy attól itt-ott eltérő, lemaradó valósága – elevenedik meg a számadatok nyelvén, 
de nem kevesebb elkötelezett szenvedéllyel, mint amit már riportjainkból megszoktunk.
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Médiacentrikus elméletek
zsugán gedeon h. gyula

Amióta a kommunikáció vizsgálatra érdemes jelenséggé vált, a kuta-
tók számos elméletet dolgoztak ki, amik annak egészére vagy részeire al-
kalmazható értelmezéseket nyújtottak. Ezen elméletek számos elemükben 
összehasonlíthatóak vagy szembeállíthatóak egymással, ami a témával fog-
lalkozók számára alkalmat ad a teóriák osztályozására. Az összehasonlítá-
sok közül az amerikai Denis McQuail először 1983-ban megjelent A tömeg-
kommunikáció-elmélete1 című munkája minden szempontból megkerülhe-
tetlen. A jelen írás is az abban felvetett osztályozási rendszerből indul ki.

McQuail az általa tanulmányozott kommunikációelméleteket – a teljes-
ség igénye nélkül – egy koordinátarendszerben helyezi el, aminek a szárait 
a média- és társadalom-központú, illetve kulturalista és materialista szem-
léletek jelentik. A felosztás alapvető szempontját a média és a társadalom 
kölcsönhatása jelenti. A médiaközpontú elméletek nagy jelentőséget tulajdo-

Cuvinte cheie
mass-media, medii, teorie

Rezumat (Teorii centrate pe mass-media)

Studiul cuprinde o analiză critică a teoriilor despre mass-media elaborate de Harold Adams 
Innis, James W. Carey, Herbert Marshall McLuhan, Joshua Meyrowitz şi Vilém Flusser.
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nítanak a kommunikációnak magának és a média intézményeinek, ezeknek 
aktív szerepet tulajdonítva a közösség életének alakításában, míg a társada-
lom-központú elméletek a médiát inkább a társadalom irányából ható politi-
kai és gazdasági erők megnyilvánulási területének, ezen hatások elszenvedő-
jének látják és láttatják. A kulturalista elméletek szerint – mint a McQuail-féle 
megnevezés is sugallja – az emberi kommunikációban a kulturának sokkal 
nagyobb jelentősége van, mint az üzenetet hordozó médiának, míg a materi-
alista elméletek ennek ellenkezőjét állítják. (McQuail, 1996) 

Az alábbi szöveg a koordinátarendszer médiaközpontú és materialista 
szárai között található elméletek közül emel ki néhányat, mégpedig reményei 
szerint a legjelentősebbeket. Általánosságban megállapítható, hogy a média-
központú elméletek a hordozó sajátosságaiből indulnak ki, és azt feltételezik, 
hogy ezek hatással vannak mind a használóikra, mind magára az üzenetre.

A válogatás és az elméletek főbb elemeinek nagyvonalakban történő be-
mutatásának az a célja, hogy időrendi áttekintést adjon ezekről és az olva-
sóban kedvet ébresszen azok közelebbi megismerésére. Az említett munkák 
nagy része sajnos magyarul egyáltalán nem vagy csak részben hozzáférhető.

Harold Adams Innis

Harold Adams Innis (1894 – 1952) kanadai közgazdász nyitotta meg az 
utat a média és a társadalom közötti összefüggések tanulmányozása előtt. 
Innis az újkori észak-amerikai (elsősorban kanadai) gazdaságtörténetet tanul-
mányozva bukkant rá olyan általános törvényszerűségekre, amelyek segít-
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ségével lehetséges az emberi közösségek történelmében bekövetkezett nagy 
változások leírása. Nézete szerint a gazdaság szolgálatába állított technikai 
fejlődés következményeit nem elég csupán közgazdasági fogalmakkal leírni, 
mivel az intézményesült fejlődés a közösség intézményeiben, szerkezetében 
és tagjainak világnézetében is változásokat idéz elő. Különösen igaz ez a fel-
tételezés azokra az újításokra, amelyek az információk (kommunikációs esz-
közök) vagy az áruk/emberek (szállítóeszközök) továbbítására szolgálnak. 

Innis a társadalom tanulmányozásában abból indul ki, hogy az adott 
közösség milyen médiát használ domináns módon. Megítélése szerint a mé-
diában bekövetkező változás a társadalmi változások előhírnöke. A társadal-
mi változások dinamikája az innisi értelmezésben a következő: a politikai 
(gazdasági, kulturális, társadalmi) központok a képviselőik révén intézmé-
nyesült kibernetikai technikákkal kötik magukhoz a perifériákat és folyama-
tosan szolgáltatják az utóbbiaknak azt a kulturális 
viszonyrendszert, amivel környezetüket értelme-
zik; a kapcsolatot a központ és a periféria között 
az előbbi által kiépített csatornákon keresztül zaj-
lik, amiken nemcsak az árucikkek közlekednek, 
hanem információk is (akár a személyek szabad 
mozgása révén, akár valamelyik médiumba kódol-
tan); a központ mindaddig meg tudja őrizni befo-
lyását a hozzá kapcsolt részekkel, amíg képes arra, 
hogy azokban fenntartsa a hozzá fűződő kulturá-
lis függést, vagyis tudásmonopóliumként lépjen 
fel. Amint azonban a perifériákon olyan feltételek 
alakulnak ki, amik lehetővé teszik egy saját tudás-
anyag felhalmozódását és helyben való terjeszté-
sét, felébred a vágy a közösségben, hogy önszervezővé váljon, s akár diplo-
máciai, akár katonai úton függetlenítse magát.

Mivel a kultúra megosztása különösen fontos a közösség koherenciája 
szempontjából, az információ, (innisi megfogalmazásban a tudás) átadására 
szolgáló eszközökön végrehajtott újítások lesznek azok, amik minden tár-
sadalmi változás során a legmarkánsabban ütnek el a korábbi állapotoktól. 
Rajtuk keresztül (és esetenként általuk) jön létre a közösség saját világnézete 
és alakulnak ki azok a rétegek, amelyek a közösség tudásanyagát kialakítják, 
ápolják és kiegészítik. A kommunikáció – és ezáltal az azt lehetővé tevő csa-
torna – hatalmi tényező.

Elméletének bizonyítására Innis – a huszadik század elején virágzó 
civilizációkutatás hagyományaihoz híven (amit Jakob Burkhardt, Oswald 
Spengler és Arnold J. Toynbee neve fémjelez) – a nagy történelmi államfor-
mációk emelkedésében és hanyatlásában keresett érveket. Értelmezésében a 
civilizációk és birodalmak ugyanazokat az entitásokat jelölik, csupán a hang-
súlyt helyezik egyrészről a közös tudásra, másrészről az adminisztratív-gaz-
dasági mechanizmusokra. (Innis, 1986) 

Azt a korántsem magától értetődő tényt, hogy egy közösség képes nagy 
földrajzi területeken és emberöltőkön keresztül megszervezni és fenntartani 
önmagát, arra vezeti vissza, hogy az ebből a célból rendszeresített kommuni-
kációs forma kialakította és/vagy megerősítette a társadalmon belüli hierar-
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chiát. Munkájában sorra veszi az egyiptomi, görög, római, középkor keresz-
tény civilizációt; rámutat arra a médiára, ami az adott közösséget jellemzi; 
elemzi annak a birodalom fenntartása szempontjából fontos tulajdonságait, 
és utal a következő kommunikációs technikára, ami sikeresen fogja felváltani 
elődjét és teremti meg a talajt a társadalmi változásoknak. Innis szerint a do-
mináns média egyszerre rugalmas és merev szerkezet: képesnek kell lennie 
arra, hogy az intézményrendszerek a hatalom gyakorlására használják, és a 
külvilágból érkező kihívásokra rajta keresztül megfelelő válaszokat tudjanak 
adni, de ugyanakkor elég merevnek kell lennie ahhoz, hogy kizárólag erre a 
célra lehessen használni, és a hatalomból kiszorultak ne tudjanak rajta ke-
resztül alternatív kommunikációt folytatni. A domináns média adminiszt-
ratív eszköz és hatalmi szimbólum is egyben, és az őt ért kihívás társadalmi 
változásokat jelezhet előre. Minerva baglyának2 hegeli metaforáját átértel-
mezve Innis megpróbálja szemléletesen bemutatni, hogy egy civilizáció késői 
korszakában, amikor a tudás egyre nagyobb számú emberhez nyer utat, kiala-
kulnak alternatív kommunikációs csatornák, amikből később – egyéb ténye-
zőket is figyelembe véve – egy új uralkodói réteg domináns médiája fejlődhet 
ki, és ez felváltja vagy magába szippantja elődjét. (Innis, 1995) 

Az elmélet elemzése szempontjából nem elhanyagolható az a tény, hogy 
Innis figyelme először közgazdászként irányult a médiára. Mivel minden in-
tézményes kommunikációs technika drága, ezért a média irányítása is csak 
a gazdasági elit kezében összpontosulhat. (Altschull, 1990. Kivételes eset-
ben, amit például az új kommunikációs technikák megjelenése hozhat ma-
gával, felfüggesztődhet ez a fajta logika, egészen addig, amíg egy új elit meg 
nem erősíti magát és át nem veszi az új média irányítását, újabb korlátokat 
szabva meg. Ezért ugyan a média az gazdasági elit világnézetüket tükrözi, 

azonban tulajdonságai determinálják arra, hogy 
milyen fajta üzenetek közvetítésére szolgálhat, és 
ezek a tulajdonságok visszahatnak a közvetítésre 
váró tartalomra. A nehezen, körülményesen vagy 
csak lassan megmunkálható, súlyos, de formájukat 
hosszú időn keresztül megőrizni képes tárgyak az 
üzenetek tárolására és a következő generációknak 
való átadására – vagyis az időben való kommu-
nikációra – felelnek meg a leginkább. A könnyen 
deformálható és könnyű anyagok ezzel szemben a 
rájuk bízott üzenetek nagy földrajzi távolságokra 
való eljuttatására – azaz a térbeli kommunikációra 

– a legalkalmasabbak. Vagyis Innis a médiákat fizikai tulajdonságaik szerint 
sorolja konzervatív (time-biased) vagy diszperzív (space-biased) csoportokba, 
és úgy véli, hogy ezek a tulajdonságok határozzák meg elsődlegesen a rajtuk 
közvetített üzenetek milyenségét. 

Hiba volna azonban arra a következtetésre jutni, hogy egy efajta felosz-
tás túlságosan merev és kevés mozgásteret nyújt az új alkalmazások számára. 
Innis maga is megjegyzi, hogy a különböző civilizációk eltérő tér- és időfo-
galmakkal rendelkeznek, de egy adott civilizáción belül is a különböző ré-
giókban vagy korszakokban ugyanannak a médiának eltérő alkalmazásaira 
lehet bukkanni. (Innis, 2004) Szintén az innisi elmélet logikájához tartozik, 
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hogy ugyanazt a médiát különböző társadalmi csoportok eltérő módon és 
eltérő célra használhatják. Következésképpen ez a fajta felosztás elsősorban 
elméleti irányvonalakat ad, amik mentén a valóság egy adott konstellációba 
rendezhető és annak jelenségei értelmezhetőkké válnak.

A magyar médiaelméletben Hajnal István volt az, aki már Innist megelő-
zően arra a következtetésre jutott, hogy a különböző civilizációk (az ő szó-
használatában kultúrák) történetében mekkora szerepet játszott az a kommu-
nikációs forma, amit a közösség domináns módon használt. Hajnal felvetette 
azt a később Walter Ong által az angolszász médiaelméletben is meghonosí-
tott gondolatot, hogy az emberiség a szóbeliség-írásbeliség-szóbeliség fejlődé-
si vonalat járja be: kezdetben, a nyelv kialakulását követően sokáig csupán az 
egymással való közvetlen érintkezésre használta azt, majd az írás által képes 
volt megszervezni egy jóval komplexebb és kiterjedtebb társadalmat; majd 
az általa kialakított személyközi távolság leküzdésére az elektromos médiák 
segítségével a kommunikációnak ismét a beszéd által meghatározott korszaka 
következik. Ez az, amit Ong másodlagos szóbeliségnek hívott. (Ong, 1982) 

Hajnal egyértelműen kiáll amellett, hogy a kommunikációt a kultúra részé-
nek kell tekinteni: „Sajátságos dolog, hogy amíg az Európán kívüli kultúrák 
történetének kutatói azok írásbeliségének fokát tartják a legjellemzõbb vonás-
nak, addig a mi európai kultúránk vizsgálatánál ez a szempont szinte elesik. 
[…] Nálunk csupán az általános fejlõdés kísérõjelenségének tartják az írás 
közösségalkotó természetének jelentõségét félreismerve […].(Hajnal, 2008)
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James W. Carey

A kultúra és a kommunikáció összefüggéseinek vizsgálatát tette meg 
James W. Carey (1935 – 2006) amerikai kommunikációelméleti szakember 
is a Communication as Culture című munkájának vezérmotívumává. (Carey, 
1992) Carey már a kötet első, címadó esszéjében meghatározza e szemlélet 
helyét a kommunikációelméletben azáltal, hogy különbséget tesz a kom-
munikáció mint átadás (transmission view of communication) és mint rí-
tus (ritual view of communication) között. �eegyszerűsítve ez a földrajzi és 
az időbeli távolság áthidalásának két módját jelenti. Az átadás elsősorban 
a szállításra, a javak, emberek és információk egyik helyről a másikra való 

való közlekedtetésére vonatkozik (Carey szerint 
mindmáig ez a meghatározó kép él a szakembe-
rek szemében a kommunikációról). Az üzenet és 
az árucikk egymás szinonímáiként jelennek meg; 
a termék tulajdonságai metaforikusan a tartalomra 
is alkalmazhatóak (pl. „frissesség”). 

Ezzel szemben a rítus nem az egyedi üzenetek 
értéke szempontjából tekint a kommunikációra, 
hanem mint meghatározó tényezőre abban a folya-
matban, ami a közösség minden tagja számára egy 
adott világnézetet oszt és erősít meg. Az üzenetek 
nemcsak jönnek és mennek, de elsősorban külön-

böző mentális fogalmakhoz és mindenki által ismert történetekhez kötődnek: 
az újságok bűnügyi rovatának hírei a morálisan rosszról és jóról szolgáltatnak 
felvilágosítással. A rítus feladata az, hogy elgondolhatóvá és osztályozhatóvá 
tegye a valóság történéseit. A hírek nemcsak felvilágosítással szolgálnak a 
világról, hanem szereplésre és állásfoglalásra szólítanak fel. Következtetése 
szerint a társadalom egy olyan organikus szerveződés, amit a benne közleke-
dő, mindenki által megosztott információk tartanak össze. (Stryker Munson 
& Warren, 1997) 

Szintén Carey nevéhez fűződik annak a gondolatnak a meghonosítása a 
kommunikációtörténeti elméletekben, hogy a távíró megjelenése alapvetően 
változtatta meg az embereknek az információcseréről alkotott elképzelését. 
Egészen a tizenkilencedik század közepéig az üzenet együtt kellett mozogjon 
annak hordozójával – legyen az egy tárgy vagy egy élőlény. Egyetlen korábbi 
kísérlet a kettő szétválasztására sem tudta ezt a gondolkodásbeli változást 
előidézni; vagy a médium nem volt képes komplex üzenetek továbbítására 
(mint például a tűz- vagy füstjelek), vagy pedig fény- és időjárásfüggő volt 
(mint a tizennyolcadik század utolsó évtizedében Franciaországban meg-
jelent optikai távíró, illetve a hajózásban alkalmazott zászlójelzések), vagy 
pedig csupán meghatározott társadalmi osztályok vagy foglalkozást űzők szá-
mára, egyfajta feladat ellátására kifejlesztett technikát jelentettek. Carey sze-
rint „vízválasztót a kommunikációban a távíró jelentett: első alkalommal tette 
lehetővé a kommunikáció eredményes szétválasztását a szállítástól”. (Carey, 
1992) 

Mint ahogy minden média a saját korának és társadalmi berendezke-
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désének terméke és hordozója, az távíró is a tizenkilencedik századi észak-
amerikai világnézetet valósítja meg. Az első sikeres kísérlet volt arra nézve, 
hogy egy kommunikációs csatornán keresztül folyamatosan és eredménye-
sen lehessen egy olyan szerteágazó rendszert ellenőrizni és irányítani, mint 
például a vasút. A vonatközlekedésben mindaddig az információhordozót 
maga a szerelvény és a kommunikációt annak megjelenése jelentette – a 
kommunikáció azonban gyakran vasúti balesetek formájában közvetkezett 
be, amelynek során a két szembejövő szerelvény informálta (jobban mondva 
deformálta) egymást. A rendszer bővítésének legnagyobb akadályát az infor-
mációhiány jelentette; a távíró lehetővé tette a gördülőállomány mozgásának 
megtervezését és ellenőrzését, illetve a törvényszerűen jelentkező anomáliák 
eredményes kezelését. A szerző ezt a gondolatot hasonló módon kiterjeszti a 
kereskedelemben (a határidős üzletkötés elterjedése) és a katonai irányítás-
ban bekövetkező változásokra.

Herbert Marshall McLuhan

Carey munkája sok részletében merít Herbert Marshall Mc�uhan (1911 
– 1980) kanadai irodalmár és médiaelméleti szakember elméletéből is. 
Mc�uhan a maga részéről az innisi médiaközpontú szemlélet folytatójaként 
tűnik fel; alátámasztja, de egyben más irányt is szab az elmélet számára. Míg 
Innis a különböző médiáknak a közösség életére és sorsára gyakorolt hatását 
vizsgálta, Mc�uhan a társadalomban élő egyén szempontjából teszi ugyan-
ezt.

Elméletének alapszemlélete szerint a média nem más, mint az ember 
kiegészítése kiterjesztése (negatívan fogalmazva: protézise vagy mankója). 
(Mc�uhan, 1997) Általa képes az egyén tapasztalatait térben és időben kiter-
jeszteni, és olyan dolgokról is tudomást szerezni, 
ami nem közvetlenül a hagyományos érzékelési 
körében történnek. Ez a fajta képesség az embe-
riség kulturtörténetén végigvonuló vágyként jele-
nik meg, és a legtöbb vallás istenképének szerves 
része (az isteni személyek egyik alaptulajdonsága 
az, hogy nem köti őket a tér és az idő korlátja: hal-
hatatlanok és mindenütt jelenvalóak). A kommu-
nikáció ezért Mc�uhan számára elsősorban nem 
a másokkal való érintkezésre szolgál, hanem az 
egyén mindenhol jelenvalóvá tételének eszköze, 
legyen az a világ másik részén vagy pedig valami-
lyen történelmi korban.

Ezt a gondolatát McLuhan már a The Gutenberg Galaxy. The Making of 
Typographic Man című korai munkájában kidolgozta, amiben a nyomtatás-
nak az érzékelésre – mégpedig a külvilágot  szemlélő tekintetére – gyakorolt 
hatását mutatta be. A nyomtatás által jött létre az a fajta központi szemlélő, 
aki a világot nem csak a helyben levő, látható és tapintható dolgok együtte-
sének látja, hanem képes azok esszenciáját a már elmúlt és a még csak elkép-
zelt dolgok perspektívájából szemlélni. A távolság mentális értelemben már 
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másik részén vagy pedig 
valamilyen történelmi 
korban.
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nem gátolja a tapasztalatot, és az olvasó saját sta-
bil helyetéből láthatja, ahogy azok a könyv lapjain 
(mint az annak tárgyi valójában is megmutatkozik) 
egymás után sorakoznak a gondolkodás különbö-
ző tárgyai, egymással logikai, mégpedig általában 
ok-okozati viszonyban állva. „Az érzékszervek fel-
osztása és annak megakadályozása, hogy ezek egy-
mással érintkezve együttműködjenek valószínűleg 

a Gutenberg-féle technológia egyik hatása.” (Mc�uhan, 1962)
Természetesen minden média nemcsak eljuttatja, de egyéni tulajdonsá-

gai alapján meg is változtatja a tapasztalatot, és ezen keresztül az ember világ-
ról alkotott képét is. „Mindenfajta kiterjesztés, legyen az a bőré, a kézé vagy a 
lábé, befolyásolja az [egyén] pszichikai és társadalmi teljességét.” (McLuhan, 
1997) Más szóval a média nem semleges hordozója a tőle független, eleve 
adott tartalmaknak, sokkal inkább a gondolkodás eszköze, ami segítségével 
formát öntenek annak tárgyai. Ezért Mc�uhan leghíresebb tőmondata és egy-
ben védjegye, az Understanding Media első fejezetének talányos címe (a mé
dia maga az üzenet) is az innisi hagyományból kiindulva értelmezhető; va-
gyis nem a tartalom, hanem a média maga bír döntő jelentőséggel. Mc�uhan 
azonban hozzáteszi azt is, hogy maga tartalom és hordozó megkülönbözte-
tése sem releváns, sőt egyenesen téves, mivel – ha igaznak fogjuk fel előfel-
tételét, miszerint a média a gondolkodás eszköze és nem pusztán hordozója 
– minden új média tartalmát saját elődje képezi Ennek példája maga a nyelv: 
a világ nem elgondolható nyelv nélkül, mivel ez tesz képessé az absztrakt 
gondolkodásra; a beszéd nem volna lehetséges nyelv nélkül; míg az írás a 
beszéd által kicsiszolt nyelvhasználat révén válhatott olyan biztos informá-
cióforrássá, ami a kijelentést tevő egyén jelenléte nélkül is értelmezhető. Az 
elektromos médiák pedig számos írott műfajt – a telefon például a levelet – 
tesznek ismét szóbelivé. 

McLuhan ennél modernebb példát hoz az elektromosság által, amit tisz-
ta információnak fog fel. Ez a rá kapcsolt, és csak általa létező médiák tartal-
mává válik: az elektromos égő fénnyé alakítja, kitágítva ezáltal az emberi ér-
zékelés határait (például képes lesz éjszaka is látni vagy pedig megvilágítani 
az elé helyezett celluloidra fényképezett képsorokat, és egy lencserendszeren 
keresztül a falra vetíteni), míg a televízió egy égő (fénycső) által képes képi 
információkat továbbítani a szemhatáron túlról is.

Az elektromosság kulcsfontosságú McLuhan elméletében. Az Under
standing Media előszavában különbséget tesz a mechanikus és az elektroni-
kus technikák között, az utóbbiak eljövetelét forradalmi változások előidéző-
jének tekintve, elsősorban amiatt, hogy rajtuk keresztül vált először lehetővé 
a hatás és a rá adott válasz gyakorlatilag egyidejűvé tétele. Míg ugyanis a 
mechanikus technikák a test kiterjesztésére szolgálnak, hogy egy kihívásra 
minél hatékonyabban tudjon reagálni, addig az elektromos médiák magát a 
döntés folyamatát emelik ki az agyból és helyezik át saját rendszerükbe. „A 
nyugati ember megtanulta az írás technikájából, hogyan kell következmények 
nélkül cselekedni. […] Az elektromos korban, amikor az idegrendszerünket 
technológiai úton kiterjesztjük, hogy része legyünk az egész emberiségnek, és 
az egész emberiséget magunkba foglalhassuk, tulajdonképpen akaratlanul is 

Természetesen minden 
média nemcsak eljuttatja, 
de egyéni tulajdonságai 
alapján meg is változtatja 
a tapasztalatot, és ezen 
keresztül az ember világról 
alkotott képét is.
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minden döntésünk következményeinek részesei leszünk.”(Mc�uhan, 1997) 
Ezen a ponton érdemes arra utalni, hogy a médiák mcluhani halmaza 

sokkal tágabb, mint a legtöbb médiaelméleti szakemberé vagy az átlagpolgá-
ré. Számára minden tárgy vagy jelenség médiaként leplezi le magát, ami köré 
egy közösség megszervezi önmagát. A média egyfajta „természeti erőforrás”, 
hasonlóan a bányavidékeken a kőszénhez vagy a mezőgazdasági területeken 
a búzához. Eleve adott, azonban a közösségnek fel kell fedeznie, meg kell ta-
nulnia bánni vele, folyamatosan használnia és fejlesztenie kell. Rajta keresz-
tül válik a társadalom olyanná, amilyen, és ugyancsak rajta keresztül mutat-
kozik meg ez a milyenség. Nem az általa hordozott egyedi üzenet az igazából 
lényeges – ámbár Mc�uhan adós marad annak a magyarázatával, hogy az 
üzenetek összessége hogyan hat a médiára –, hanem a sajátos tulajdonságai, 
amik révén kialakítja és összekapcsolja a közösség tagjait. A történelem fo-
lyamán újabb és újabb médiák jelennek meg, mivel a technikai és társadalmi 
fejlődés révén a közösség képes őket médiaként felismerni és használni.

Joshua Meyrowitz

Joshua Meyrowitz amerikai szociológus bebizonyította, hogy egy média 
– az ő estében a tévé – képes arra, hogy megváltoztassa a társadalom viselke-
dését. Meyrowitz Mc�uhan médiacentrikus elméletéből indul ki, és ezt egé-
szítette ki Erwing Goffman társas viselkedését magyarázó gondolataival. 

Szerinte mivel az emberek különböző társas helyzetekben különböző 
elvárásoknak kell megfeleljenek, ezért különböző viselkedésformákat ala-
kítanak ki. Egy modern társadalomban az intézményrendszerek révén ál-
talában ugyanazok az érintkezésformák fordulnak elő és ismétlődnek; elő-
relátható az, hogy az egyén adott életkorban és földrajzi térben hogyan fog 
viselkedni, ami ezáltal szokássá – vagyis szereppé – válik, és ezt a szerepet 
mindenki tudja értelmezni és hasonló módon reagálni rá. Vagyis az otthon, 
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az iskolában, a kötelező katonai szolgálat idején, a 
munkahelyen, színházban, társas rendezvényeken 
stb. való viselkedés sajátos minták szerint zajlik. 
Goffman az egyén viselkedésére a közösségben a 
színpad metaforáját alkalmazta: a nyilvános sze-
repek a „színpadon”, a nyilvánosság előtt, előre 
koreografált módon zajlanak, és a „nézők” ennek 
megfelelően pontosan tudják azonosítani az ak-
tuális viselkedésformát.  A magánélet azonban a 
„kulisszák mögött”, a többiek kizárásával, általá-
ban csupán néhány személy (család vagy barátok) 
jelenlétében telik. Abban az esetben, ha az egyén 

a nyilvánosság előtt a kulisszák mögötti viselkedésmódot, míg otthonában 
például a munkahelyén játszott szerepét adná elő, az a többiekben zavart 
és felháborodást keltene, mivel ellenkezik az adott helyen a társadalmi kon-
szenzus által elvártakkal. 

A hely és az azt körülvevő információs világ meghatározó a benne élők 
számára, mivel csoportteremtő erővel bír: mindenki, aki ott tartózkodik, ré-
szesül az ott közlekedő információból, ami megkülönbözteti őket az illető 
információval nem rendelkező egyénektől. Meyrowitz éppen azáltal tartja az 
emberek között kapcsolatot teremtő médiát társadalomformáló erőnek, mivel 
abból indul ki, hogy korábban éppen ennek ellenkezője, a kapcsolatnélküli-
ség bírt hasonló jelentőséggel. „Minden olyan közös tapasztalat, információ 
vagy szerep, ami megkülönböztet két vagy több embert a többiektől, a közös-
ség érzését adja számukra.” (Meyrowitz, 1986)

Könyvében az olvasás, illetve a nyomtatás újkori elterjedésében látja e 
szemlélet történelmi gyökereit, nem csupán azért, mert az írás révén jön létre 
a modern intézmények többsége, hanem amiatt is, hogy ez a médium fogal-
ma helyhez kötött. Az olvasás/írás csak bizonyos terekben lehetséges, mi-
vel a test mozdulatlanságát és az érzékszervek összpontosítását kívánja meg. 
Ugyanakkor az egyént már gyermekkorától kezdve megtanítja a különböző 
társadalmi státusokra és az ezek között levő távolság fenntartására is. Az ol-
vasás olyan készség, amit csak bizonyos kortól szokás elsajátítani (az analfa-
betizmus emiatt a modern társadalomban gyermeki állapotként tűnik fel, ami 
morálisan szentesítette az írni-olvasni nem tudókkal szemben alkalmazott 
autoriter irányítási formákat); a nyomtatott média alkalmas az információ-
áramlás ellenőrzésére és irányítására, hiszen a szülő vagy az iskola dönti el, 
milyen könyveket ad a felnövekvő gyerek kezébe; ugyanakkor a felnőttek kö-
zötti kommunikáció jól szigetelő csatornája is. Maga a gyermekkor fogalma is 
az olvasás elterjedésével egy időben született meg és a módosabb társadalmi 
rétegektől fokozatosan vették át – tanulták meg – a kevésbé tehetősek – ha-
sonlóan az olvasás készségéhez. 

Az elektronikus médiák – és ezek közül a televízió – jelentősége abban 
rejlik, hogy éppen ezt a hagyományos összefüggést rombolja le a (társadalmi) 
terek és társas viselkedés között. „Nem az az igazán forradalmi a televízióban, 
hogy a gyereket megtanítja a felnőttek gondolkodásmódjára, hanem az, hogy 
lehetővé teszi számukra, hogy [szemtanúként] jelen legyenek a felnőttek kö-
zött zajló interakciókban.” (Meyrowitz, 1986) Vagyis a televízió (és kisebb 

A hely és az azt körülvevő 
információs világ meghatá-
rozó a benne élők számá-
ra, mivel csoportteremtő 
erővel bír: mindenki, aki ott 
tartózkodik, részesül az ott 
közlekedő információból, 
ami megkülönbözteti őket 
az illető információval nem 
rendelkező egyénektől.
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mértékben a mozi) olyan helyeket és szerepeket is bemutat a nézőknek, ami-
ket korábban nem ismert vagy nem tudta, hogy a többiek hogyan viselkednek 
abban a helyzetben.

Meyrowitz számára az elektromos média olyan változásokat hozott a 
társadalomba, mint a nemi szerepek légiessé válása és részben felcserélése 
(a telefon és a rádió révén például az információ monopóliuma a napközben 
távol levő férfiról egyre inkább az otthoni munkát végző nőre helyeződik át), 
a felnőtté válás szakaszainak lerövidülése vagy eltűnése (a televízió révén a 
gyerekek gyorsabban sajátítják el a felnőttekre jellemző viselkedésmintákat) 
és a korábban a helyhez kötöttség kapcsán létrejött kis társadalmi csoportok 
(azonos munkahely vagy foglalkozás, szomszédság stb.) elveszítik az egyénre 
gyakorolt hatásukat, és az emberek a világnézetük mentén lépnek egymással 
informális kapcsolatba (informális egyrészt azért, mivel ez sokszor nem a 
hagyományos fizikai találkozásokban nyilvánul meg, másrészt pedig azért, 
mivel az információk közös interpretálására épül), de akár a ruházkodási 
szokások megváltozása is (a tévé sokszor otthoni környezetben mutatja be a 
szereplőit, következésképpen az ott viselt ruhákat az utca nyilvánossága előtt 
is lehet hordani).

Vilém Flusser

Vilém Flusser (1920 – 1991) kommunikációfilozófus médiaelmélete el-
mozdul a társadalmi jelenségek és a média közötti jóval rejtettebb összefüggé-
sek feltárása felé. Ez a poszthermenetikai nézőpont3 metaforikusan értelmezi 
vizsgálatának tárgyát. A médiáról való beszéd ugyanis önmaga is értelme-
zésfüggő; nyelvi elemekből épül fel, amik jelentésköre történelmi, lélektani, 
társadalmi fejlődésen ment keresztül és rögzült. 

 Vilém Flusser osztja az a mcluhani gondolatot, hogy minden új média 
tartalma mindig az azt megelőző média. A média fejlődéstörténete véleménye 
szerint az emberi tapasztalat beszűkülését írja le. A természeti ember a világot 
annak négydimenziós valóságában fogta fel; az eszközhasználattal a figyelme 
a háromdimenziós tárgyakra irányult; a képek – amik konkrét tárgyakat és 
élőlényeket ábrázolnak – csupán kétdimenzióval rendelkeznek, míg a lineáris 
írás által csupán a tapasztalat csak egy dimenzióval rendelkezik. A jelenkor 
pedig egy dimenziónélküli világ felé tart, amiben a képek és szövegek jelen-
tésnélküliek és a tapasztalat számára lényegtelenek és megfoghatatlanok. A 
jelenkorban nincs jelentősége a médiák különbözőségének, mivel valamennyi 
az írás jegyében született – a technikai vagyis az analóg és digitális fény- és 
mozgókép mind szövegeket, vagyis lineárisan felsorakoztatott jelekkel azono-
sak (a digitális képek esetében ez az értelmezés különösen találó, hiszen ezek 
csupán jelsorként, információként léteznek, és az emberi tapasztalat számára 
közvetlenül hozzáférhetetlenek). (Flusser, 2008) A technikai képek valójában 
az írás – vagyis a logikus gondolkodás – által a jelenségekre alkalmazott ér-
telmezés termékei. „[…] a szövegek felfűzött fogalmak számolótáblaszerűen 
rendezett sorai, és a fogalmakat rendező szálak szabályok, »helyesírási sza-
bályok«. A szövegek leírta körülmény ezeken a szabályokon keresztül jelenik 
meg, ezek szerint fogjuk fel és kezeljük, azaz a szövegszerkezet, miként a 
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képszerkezet is, rányomódik a körülményre.” (Flusser, 2008)
A tizenkilencedik században kifejlesztett kommunikációs technikák 

mindegyike végsősoron valamilyen módon az írás felfüggesztését, meghala-
dottá tételét célozta meg és hozta magával. „Minden leírás »helyes«: az írásje-
leket helyükre irányító, helyre rakó gesztus. Az írásjelek pedig (közvetve vagy 
közvetlenül) a gondolat jelei. Az írás tehát a gondolatokat eligazító, helyrei-
gazító gesztus. […] Az íráshoz való első közelítésünkkor az írás mögött rejlő 
motívum mutatkozik meg: azért írunk, hogy gondolatainkat a helyes útra te-
reljük. […] Minden írás helyesírás, s ez vezet közvetlenül az írás mai válsá-
gához. Az elrendezésben, a sorakoztatásban ugyanis van valami mechanikus, 
ezt pedig a gépek jobban el tudják végezni az embernél.” (Flusser, 1997)

Az ember, mint társadalmi lény életét a szerzett, és nem a genetikusan 
örökölt információk határozzák meg, mivel az előbbiek erősebben és hatá-
rozott formában tudnak megnyilvánulni. Ezért az információhordozó struk-
túrája nagymértékben befolyásolja az elme struktúráját. Ha az írást felváltja 
a kép, akkor a lineáris, logikus gondolkodás helyére egy másfajta, a világot 
nem történetekbe, hanem jelen összefüggéseibe rendező szemléletmód lép. 
Ezért különösen fontos a média tényleges funkciójának megértése, túl annak 
aktuális tartalmán és különböző megnyilvánulási formáin. 

A médiaközpontú megközelítések a különböző hordozók felhasználási 
módját eleve az eszközbe kódoltan, sajátosságainak következményeként te-
kintik. �eegyszerűsítve: minden kísérlet, ami a média bevezetésének vagy ké-
sőbbi életciklusainak folyamán ettől eltérő használatokat eredményez, csu-
pán botorkálásnak és útkeresésnek tűnik e szempontok szerint. Ezért gyakran 
illetik őket a „determinisztikus” jelzővel (McQuail, 1996), amiért kevés teret 
hagynak az egyéni használati módból és más, a médián kívüli hatásokból 
eredő változásoknak. 

Továbbá meg kell jegyezni, hogy azok a kategóriák, amelyeket ezek az 
elméletek médiák rendszerezésére megalkotnak (mint például Innis konzer-
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vatív, illetve diszperzív vagy McLuhan forró, illetve hideg médiái) nemcsak 
nagy mértékben szubjektívek, hanem az elmélet következtetéseinek mérését 
vagy kritikus átvételét sem teszik lehetővé. Gyakran olyan nyelven, olyan 
stílusban született, ami különbözik a tudományos diskurzusok hagyományos 
nyelvezetétől. Sok esetben hiányzik belőlük az adatokkal alátámasztott bizo-
nyítás lehetősége, illetve bizonyítékaikat jóval tágabb környezetből gyűjtik, 
mint a legtöbb médiaelméleti dolgozat. Ezért minden más elméletet eleve 
kirekesztenek, mivel nem tartják őket összeegyeztethetőnek a saját paradig-
májukkal.

A tudományos bizonyításokhoz szokott szakértők azt a tényt is idegen-
kedve fogadhatták, hogy a média központú elméletek az egyszerű jelenségek 
mögé/mögött láttak meg értelmezési rendszereket, s ezen a ponton hasonlato-
sak számos okkult vagy áltudományhoz. 

Mindezek ellenére a médiacentrikus elméletek a kommunikációelmélet 
értékes és kevéssé ismert területét jelentik; tanulmányozásuk intellektuális 
örömet szerez, és új tudományos eredmények születését ígéri.
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Média – politika – tudomány
KozMa Csaba

Hol van ma a romániai – és ezen belül a romániai magyar – sajtóban 
lecsapódó politikai kommunikáció helye? Melyek a politikum mint üzenet-
kibocsátó, illetve a média mint a legfontosabb üzenettolmácsoló csatorna 
közti viszony jellemzői? Milyen az említett két szereplő közti kapcsolat? 
Vannak-e köztük átfedések, esetleg érdekütközések? Milyen vizsgálati lehe-
tőségek, módszerek állnak a médiakutató rendelkezésére?

A modern értelemben vett politikai kommunikáción a 20. századnak 
arra a kommunikációs hozadékára gondolunk, amelyben három rendszer 
(szereplőcsoport) cserél tartalmakat és konfrontálódik egymással. E konf-
rontáció szereplői: 1) a politikai rendszer (azon politikai intézmények ösz-
szessége, amelyek egy ország politikai életének vázát alkotják: törvényhozói, 
végrehajtói és bírói hatalmak, illetve nyomásgyakorló csoportok); 2) a média 
rendszere (az üzenetek kibocsátóinak és létrehozóinak összessége); 3) az ál-
lampolgár/választópolgár (célszemély, célcsoport).1 A politikai rendszerhez 

Cuvinte cheie
sajtó, média, politikum, politikai kommunikáció, romániai magyar, médiakutatás
Rezumat (Media – politică – ştiinţă)
Studiul caută să găsească răspunsuri la întrebări care se referă la legăturile specifice între 

sistemul media şi cel politic din România. Există oare interferenţe între cele două sisteme şi 
dacă există cine are de câştigat din acestea? Care sunt caracteristicile comunicării politice 
folosite în presa de limbă maghiară din România? Există oare relaţii de supra- sau subordonare 
între sistemul politic şi cel al mediei? S-a cristalizat oare o metodologie adecvată a cercetării 
presei şi care sunt acele metode specifice care pot fi folosite în aceste cazuri?

Keywords
sajtó, média, politikum, politikai kommunikáció, romániai magyar, médiakutatás
Abstract (Media – politics – science)
The study tries to find some/the answers to the questions that rise related to the specific 

connection/relation/link between the media and the political system in Romania. Are there any 
interferences between the two systems, and if there are: who is the winner of the situation? What 
are the characteristics of political communication used in the Hungarian press in Romania? 
Are there any relations of subordination between the political system and the media? Is there 
any adequate method of media research and what are the specific methods that can be used 
in these cases?

Kozma Csaba
a BBTE doktorandusa, egyetemi oktató, Sepsiszentgyörgy 
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tartoznak a politikai pártok, formációk, a választásokon megméretkező függet-
len jelöltek, illetve az államigazgatási és a helyi közigazgatási intézmények. 
A média az a csatorna, amelyen keresztül – a média szereplőinek, szakembe-
reinek üzenetei mellett – a politikai rendszer eljuttat(hat)ja sajátos üzeneteit 
az állampolgárokhoz. Ide tartoznak a különböző újságok, rádiók, televíziók, 
és az utóbbi évtizedben erőteljesen elterjedtek az internetes portálok is. Az 
állampolgári vagy választópolgári rendszer gyakran csak passzív szereplője 
a modellnek; tulajdonképpen az átadott üzenetek hatására való cselekvéssel 
(vagy éppen a nem cselekvésével – a szavazásról való távolmaradásnak is 
üzenet értéke lehet) válaszol a másik két rendszer irányából érkező impul-
zusokra. E három kommunikációs rendszer valósítja meg a politikai termé-
szetű cserék hálózatát, vagyis politikai kommunikációt hoznak létre. A mára 
szimbolikussá vált küzdőtéren igen fontos szereppel rendelkezik a politikai 
kommunikáció. A különböző politikai formációk, vezető politikusok, kormá-
nyok egy túlmediatizált nyilvános térben mozognak, itt konfrontálódnak, és 
gyakorlatilag ez a szimbolikus tér jelenti számukra a nyilvánosság előtti be- 
és megmutatkozást, itt zajlanak a jelképes, de számukra annál sokkal többet 
jelentő küzdelmek, megmérettetések.

A fennebb vázolt szereplők mellett Mazzoleni az információk indításá-
nak és érkezésének függvényében különböző irányokat, áramlatokat különít 
el a háromszereplős kommunikációs rendszerben.2 A háromszereplős mo-
dellben hat különböző találkozási lehetőség valósulhat meg.

1. A politikai rendszertől induló kommunikáció a média rendszeréig: 
olyan nyilvános politikai lépések, döntések tartoznak ide, amelyek szabá-
lyozzák és befolyásolják a média tevékenységét. Ilyenkor a politikum meg-
próbálja kondicionálni a média tevékenységét: a sajtó működését irányító, 
szabályozó rendelkezések, jogszabályok politikai döntések nyomán szület-
nek (pl. az Országos Audiovizuális Tanács határozatai). A politikum tulaj-
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donképpen nemcsak a sajtó működéséről dönt ilyenkor, hanem a különbö-
ző normatív eljárásokkal inkább a maga számára hoz kedvező döntéseket: 
a megjelenések gyakoriságának megszabásával és a tartalmak irányításával. 
Arról nem is beszélve, hogy a különböző sávoknak, antennáknak a bérlése és 
a rájuk vonatkozó jogszabályok szintén magas szinten dőlnek el először, így 
az ezekre vonatkozó információkhoz elsőrendűen a politikum képviselői jut-
nak hozzá. Talán ezért sem tűnhet véletlenszerűnek vagy meglepőnek, hogy a 
sajtóorgánumok egy igen jelentős része politikusi vagy a politikumhoz közel 
álló érdekcsoportok kezében összpontosul.

2. A politikai rendszertől az állampolgárig/választópolgárig: a politikum 
által leggyakrabban keresett út. Ide tartozik a közérdekű vagy intézményes 
kommunikáció (a pártok rendszerétől függetlennek tekintett politikai intéz-
mények kommunikálnak, pl. az állampolgárokat tájékoztató központi és helyi 
közigazgatásban), a személyes kapcsolat (politikusok találkozása és beszél-
getése az állampolgárokkal választási kampányok során vagy más nyilvános 
alkalmakkor – a média itt is erőteljes szerepet vállalhat a beharangozások és 
a tudósítások eseteiben), illetve a hirdetés, hírszórás, politikai programismer-
tetés (pártok, jelöltek fordulnak a közvéleményhez, hogy meggyőzzék válasz-
tóikat programjaik hatékonyságáról – általában itt is a tömegkommunikációs 
csatornákat veszik igénybe). Ez utóbbi esetben ugyancsak felvetődhetnek a 
sajtóra vonatkozó méltányossági és korrektségi kérdések.

3. Az állampolgár-választótól a politikai rend
szerig: az állampolgár (választópolgár) a politikai 
rendszer irányából érkező üzenetekre legerőteljes-
ebben a szavazatával válaszolhat. Kommunikál-
hatnak nyilvános vita révén, személyesen is, de 
főként a tömegkommunikációs eszközök csatorná-
in keresztül, viszont itt ismét jelentkezik a média 
korlátozó/szűrő szerepe: a politikai ellenfél támo-
gatója vagy az elmarasztaló véleményét hangoztat-
ni óhajtó kiszorul(hat), esetleg beszervezett telefonálók, levélírók jut(hat)nak 
szóhoz. 

4. A média rendszerétől a politikai rendszerig: ez az áramlat jelentené a 
média legfontosabb szerepét. Az információk közvetítésével a média a poli-
tikai rendszer tudomására hozza az állampolgárok véleményét (pl. tiltako-
zásokról, sztrájkokról szóló hírek), de ennél sokkal jelentősebb az ellenőrző 
szerep betöltése, amelynek során a média az állampolgár szószólójának sze-
repét tölti be, az intézmények és a pártok, vezetők, döntéshozók működését 
ellenőrzi és teszi közzé

5. A média rendszerétől az állampolgár-választópolgárig: az ilyen irányú 
kommunikáció körébe tartozik a tájékoztatás (pl. híradók), a manipuláció (a 
média egyoldalúsága, mely szerint egy vagy több párt érdekeinek megfele-
lően közvetít üzeneteket) és a hirdetés (a média a saját csatornáit kölcsönzi 
ahhoz, hogy a politikai rendszer üzenetei eljussanak a szavazókhoz). Úgy 
tűnik, hiányzik ebből az áramlatból a politikum, e hiány azonban nem valós, 
hisz ezen az úton is a politikai rendszer a főszereplő. 

6. Az állampolgár-választópolgártól a média rendszeréig: főként azon 
közvélemény-kutatásokra gondolhatunk, amelyeknek jelzés értékük lehet 

A média az a csatorna, 
amelyen keresztül – a mé-
dia szereplőinek, szakem-
bereinek üzenetei mellett 
– a politikai rendszer 
eljuttat(hat)ja sajátos üze-
neteit az állampolgárokhoz.
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az állampolgároknak a 
médiáról kialakított ak-
tuális álláspontjairól (pl. 
médiafogyasztási szoká-
sokra vonatkozó felméré-
sek). Ugyanide tartoznak 
a szerkesztőségekhez 
szóló olvasói levelek, 
megkeresések, elektroni-
kus levelek, SMS-ek is.

E rövid tanulmány-
ban nem térünk ki az 
állampolgári rendszer 
további vizsgálatára, hisz 
nem ez a cél. Inkább a 
másik két rendszer, az 
üzeneteket kibocsátó és 
szóró szereplők vizsgá-
lata érdekelne. A média 
és politikum közti kap-
csolatról egyértelműen 
leszögezhetjük, hogy a 
két szereplőt és a köztük 
fennálló viszonyt kölcsö-
nösség, egymásrautaltság 
jellemzi. A média állami 

támogatásáról nagyon kevés esetben lehet ugyan beszélni, ilyen tekintetben 
nincs függőség (néhány kulturális folyóiratot leszámítva, viszont ezek nem 
lehetnek a politikum csatornái). Mivel a romániai magyar sajtótermékek túl-
nyomó része magánkézben összpontosul, az utóbbi két évtizedben a politiku-
sok rájöttek arra, hogy irányított csatornaként a sajtóorgánum kiváló politikai 
és választási kommunikációs eszközként szolgálhat számukra. A saját újság, 
rádió, televízió a modern politikus számára olyan csatorna, amely a politikai 
térben zajló versenyhelyzetben olykor behozhatatlan előnyt biztosít a tulaj-
donosa számára. Bajomi-�ázár Péter ehhez az előnyhöz sorolja a közbeszéd 
tematizálását is: „A modern politikus médiatudatos. Mondanivalóját karakte-
res szófordulatokkal színezi, váratlan gondolatokkal áll elő. Célja nemcsak a 
nyilvánosságban való megjelenés, nemcsak minél több választó minél meg-
győzőbb megszólítása, hanem a politikai közbeszéd sikeres tematizálása is.”3 
A romániai magyar magánrádiók, televíziók, újságok nagy része – ha nem 
is elsőrendűen és nyilvánosan – valamely politikai csoportosulás érdekeit 
szolgálja.4 Az újságíró számára még akkor is „munkahelyi kötelesség” a tulaj-
donosi csoportosulás iránti hűség, ha ez nincs előírva számára. Magyarán: a 
tulajdonosnak nincsenek szakmai jellegű kikötései, viszont a médiában dol-
gozó szakember, ismerve a munkaadó politikai hovatartozását, valószínűleg 
nem fogja támadni sem őt, sem pártját. Ez pedig mindenki számára megfelel. 
A politika egyre inkább mediatizálódik, s ezzel párhuzamosan és egyenesen 
arányosan a média is politizálódik. Ha a sajtót negyedik államhatalomként 
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fogjuk fel, akkor rá kell döbbennünk arra, hogy a határok kitágultak, össze-
mosódtak, nem lehet világosan szétválasztani a törvényhozás – végrehajtás 
– média-hármast.

A politikai kommunikációra koncentráló médiakutatás problematikus, 
fejtörést okozó feladattá vált. Mit és hogyan vizsgáljon a kutató? Nyelvezetet, 
metakommunikációt, térhasználatot, csatornát, tartalmat, eszmetörténetisé-
get, megjelenési gyakoriságot, diskurzust, tematizálást, média és politikum 
közti érdekkapcsolatokat?

Az 1940-es évek végétől merült fel kutatási témaként a politikai nyelv 
vizsgálatának szükségessége.5 Szabó Márton meglátása szerint „nemcsak az 
derült ki, hogy az állam rögzült intézményei és az objektív, érdekvezérelt 
tettek csak félig-meddig fedik le a politika valóságát, hanem az is, hogy el-
mosódtak a határok a politika és a társadalom között, a politika ab ovo kép-
lékeny realitás, talán mindig is az volt, amely önmaga természetét leginkább 
diskurzív gyakorlatként mutatja fel.”6

Gerstlé a politikai kommunikáció alapjául három dimenziót határoz 
meg.7 Szerinte – a különböző elméletek megközelítéseinek függvényében 
– létezik egy pragmatikus, egy szimbolikus, illetve egy strukturális dimen-
zió. A pragmatikus megközelítés az adó–vevő közti kommunikációs módok-
ra vonatkozik, ilyen a meggyőzés, elcsábítás, informálás, tárgyalás stb. A 
szimbolikus megközelítés a kódok vizsgálatára alapul (az üzenet verbális és 
nonverbális megjelenítése, nyelvezet, fényképek, plakátok stb.), azoknak a 
jeleknek, illetve jelrendszereknek a vizsgálatára, amelyek a politikai kommu-
nikáció szereplőinek rendelkezésére állnak. A strukturális vizsgálat azokat a 
csatornahasználati módozatokat elemzi, amelyeket a politikai kommunikáció 
szereplői használnak a kommunikációs folyamat alatt.

A médiában megjelenített politikai kommunikáció elemzésének mód-
szertana még képlékeny, nem egyértelmű. Politikusok és újságírók együtt 
alakították-alakítják a politika nyelvét, de politikai szövegeket nemcsak ők 
termelnek, hanem mindenki, aki valamely politikai eseménnyel, kapcsola-
tos véleményt nyilvánít. Az olvasói levél, a televíziós, rádiós betelefonálás 
szintén ebbe a fogalomkörbe tartozik. Sőt: a különböző internetes fórumokon 
zajló véleménynyilvánítási formákat is vizsgálni lehetne, kellene. Hiszen ők 
is politikai kommunikátorok. A médiavizsgálati módszerek kikristályosodá-
sa, egyértelművé válása azonban még a jövő feladata.

Következtetések

A romániai magyar sajtót jelentős része magánkézben összpontosul, és 
kimondva-kimondatlanul politikai érdekeknek rendelődik alá. A politikum 
képviselőinek egy része kiváló csatornát fedezett fel a médiában, s valószínű-
leg pontosan ezért vásárolt fel már létező, vagy indított új, saját sajtóorgánu-
mokat. Ugyanakkor a – romániai magyar – kommunikáció- és médiakutatás 
módszertanilag még nem erősödött meg annyira, hogy módszeres, jól struk-
turált, átfogó vizsgálatok születhessenek a helyi médiában jelenlévő politikai 
kommunikációról.
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A kamera mint
kifejezőeszköz – I.
Plánok, látószögek, nézőpontok

laKatos róbert

A nézőtől nem mindig lehet elvárni, hogy egy képen belül tekintetét 
jobbra-balra cikáztatva egyszerre több dologra figyeljen. Ugyanakkor min-
den beállításban (snittben) vannak kevésbé fontos dolgok (képi informáci-
ók) is, amelyek, ha nem szorítjuk őket háttérbe, elvonják a néző figyelmét. 
Minden beállításnak megvan a maga témája, melyre valamilyen filmes esz-
közzel rá kell irányítani a néző figyelmét. Ilyen kifejezőeszköz lehet pl. a 

Cuvinte cheie
camera de filmat digitală, setări, scene, lumină
Rezumat (Aparatul de filmat ca mijloc de exprimare)
Prima parte: cadraj, unghiuri şi puncte de vedere. Într-o operă audiovizuală, ca din imagine 

să se înţeleagă cea ce autorul vrea să se înţeleagă, atenţia spectatorului trebuie să fie dirijată 
(condusă) pe suprafaţa imaginii, printre altele cu ajutorul mijloacelor de exprimare tehnice, care 
într-o măsură destul de considerabilă derivă din posibilităţile tehnice ale aparatului de filmat. 
Articolul tratează cum subiectul dorit, cu ajutorul mijloacelor de exprimare tehnice care sunt 
în stare să manipuleze atenţia spectatorului, poate să devină elementul dominant al imaginii 
cinematografice. Este de fapt o analiză a elementelor structurale ale imaginii cinematografice, 
în contextul interacţiunii mijloacelor de exprimare tehnice ale aparatului de filmat.

Keywords
digital camera, settings, scenes, light
Abstract (The film camera as instrument of artistic expression)
First part: framings, angles of views (angles of the lenses), points of views. In an audiovisual 

creation, to be understood what the author wants to be understood from the picture, the atten-
tion of the audience needs guidance along the surface of the image. The main subject of the 
shot needs to become the visually dominant element of the frame. The article threats about how 
the technical elements connected to the use of the film camera can manipulate the attention of 
the audience. It is in fact analyzing the structural element of the film image in the context of the 
interaction of the different technical factors.

Lakatos Róbert

filmrendező, a BBTE magiszteri hallgatója
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megvilágítás, vagy akár a díszlet, kosztüm, smink stb., de most kizárólag 
azokkal foglalkozunk, amelyek a filmes kamera technikai tulajdonságaival 
állnak szoros összefüggésben.  

1. A „plán”

Nagyrészt ez határozza meg, hogy mire irányul a néző figyelme. Még sok 
más tényezőnek is szerepe van persze, de az alkotási folyamatban – már az 
irodalmi forgatókönyv megírásának a szintjén is, a cselekmény megfogalma-
zása kapcsán, de a technikai forgatókönyv kidolgozásakor mindenképpen – a 
plán mérete az első, amire egy adott beállítás kapcsán gondolni szoktunk. 
Minthogy szoros összefüggésben áll az összes többi (kimondottan technikai) 
kifejezőeszközzel, ezért ezzel kezdjük fejtegetéseinket.

Nos, a plán mérete a képkivágás tágasságát jelöli. Képméretként is szok-
ták emlegetni. A plánok megkülönböztetésének a viszonyítási alapja a ké-
pen megjelenő ember. Azt jelöli, hogy milyen mértékben fér bele a képbe az 
ember. Vannak tág, közepes és közeli plánok. És ezt a felosztást tovább lehet 
árnyalni. 

A beállítás témája dönti el, hogy milyen plánt használunk.  A forgató-
könyvből kiolvashatjuk, hogy az adott mondatban vagy az adott helyzetet 
leíró szövegrészben mi a lényegi információ. Mi az, amit szeretnénk, ha a 
néző megértene, mikor megnézi az adott mondat (szövegrész) alapján készült 
képsort. Azt, amire szeretnénk, ha a néző figyelme irányulna, nevezzük el 
domináns elemnek. Ha az adott filmkép témája a szereplő lelkiállapota, akkor 
az arcát mutatjuk meg, vigyázva arra, hogy a szemét is lássuk, mert, ugye, a 
szem a lélek tükre. Minél drámaiabb a helyzet, annál közelebbről szeretnénk 
mutatni, hogy az arc finom rezdülései is domináns elemként jelentkezhes-
senek a képen. De vigyázni kell ám, mert ha túl közel megyünk, bizonyos 
nagyközelik esetében áteshetünk a ló túlsó oldalára, mert hiába látszik még a 
képen a szem is, ami tükröz, és a száj is, aminek a rezdülései is kifejezhetnek 
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valamit, a néző nem tud egyszerre odafigyelni a képmező egészére, és túl sok 
domináns elemre sem. Ha egy képen több domináns elem is van, akkor ezek 
megosztják a figyelmet, és gyengítik egymás kifejezőerejét. 

Ha a szereplő elkezd cselekedni is valamit, és a lényeg a cselekvésé-
ből fakad, vagyis a képen a domináns elem a cselekvés kéne legyen, akkor 
nyilván egy tágabb képkivágásban (plánban) kell megmutatunk a szereplőt. 
Hogy mennyire tágban, az annak függvénye, hogy mit és mivel cselekszik – 
csak kézzel, vagy lábbal is? Ezt a következőképpen szokták tovább árnyalni: 
Félközeli (szűkszekond), mely a mell vonalától felfelé mutatja az embert, és 
emiatt még mindig eléggé domináns benne a színész arckifejezése, de már bi-
zonyos cselekmények is tudnak érvényesülni benne – főleg kézzel elkövetett 
gesztusok. A soron következő plán a szekond, amely deréktól felfelé mutatja 
az embert, és ezt követi a bőszekond (amerikai plán), mely térdtől vagy comb-
középtől mutatja a szereplőt. A szekond meg a bőszekond kifejezetten cselek-
mény-centrikus, azaz: akcióplán. Az utóbbit azért hívják még amerikainak is, 
mert a western filmek kapcsán terjedt el széles körű használata (ugyanis egy 
beállításban elé lehetett kapni a pisztolyt, és tüzelni is lehetett, anélkül, hogy 
vágásra lett volna szükség). Vannak, akik szűkszekondot (félközelit) a közeli 
plánok közé sorolják (erre utal a félközeli elnevezés), és vannak, akik már a 
köztes plánok közé (erre utal a szekond elnevezés).

Ha pedig a környezetet szeretnénk bemutatni, melyben megtörténik a 
cselekmény, el kell távolodnunk a szereplőtől, és tágabb plánban kell őt mu-
tatunk. Nem elég annyira eltávolodnunk, hogy látsszon a környezet. Mert 
hiába látszik a helyszín, ha a néző nem arra figyel, és nem a környezet lesz 
a képen a domináns elem. Mert a néző tekintete a képen mindig elsősorban 
az embert keresi. Nemcsak azért, mert az ember mozog, és a mozgó felületek 
jobban vonzzák a tekintetet, hanem azért, mert általában a képen levő ember 
az, aki befolyásolja a történetet. Ilyen értelemben igazuk van azoknak, akik a 
kistotált, amelyen az ember a talpától a feje búbjáig látszik, nem a tág, hanem 
a köztes plánokhoz sorolják, míg a nagytotált a tág plánokhoz. Itt a totál szó 
nem annyira a tágságot jelöli, hanem az összkép jellegét emeli ki. A „hivatalo-
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san” elfogadott magyar szaknyelv nem is totálnak, 
hanem távolinak és kis távolinak nevezi ezeket a 
plánokat. De az internacionális filmes szakzsargon 
inkább totálként használja. Elmondhatjuk, hogy 
ahány nyelv, annyiféleképpen árnyalja tovább azt 
a bizonyos kezdeti hármas felosztást. Nem az a lé-
nyeg, hogy egy merev rendszert, egy nemzetközi 
standardot, fogalmazzunk meg, hanem hogy meg-
értsük a plánok lényegét. 

Persze a probléma nem mindig ennyire egyszerű, sok esetben kissé 
összetettebb. Vagyis előfordul, hogy pl. a képen az egyik szereplőnk (Júlia) 
premier plánban, a másik pedig (Rómeó) a háta mögött amerikaiban, vagy 
kistotálban jelenik meg. És akkor most milyen plánunk van? Közelink, vagy 
amerikaink? Hát ki a képen a domináns elem? Rómeó vagy Júlia? Hát az, akit 
a rendező akar. Akire a képélességet állíttatja. Ha Rómeó az, akkor Rómeó 
amerikai plánjáról beszélünk, ott van előtérben, közeliben Júlia; ha pedig 
fordítva, akkor Júlia közelijéről beszélünk, amelyikben ott van Rómeó ame-
rikaiban. Ha pedig mindketten élesek a képen, akkor más szempontból (pl. a 
cselekmény szempontjából) árnyaljuk a mondanivalónkat. Mindig azt hang-
súlyozzuk, ami fontosabb számunkra. Ez nem matek, hogy valami vagy egy, 
vagy kettő. Itt lehet is-is. (És ami a szomorúbb, hogy a képi eredmény szintjén 
lehet ez sem, és az sem. Meg majdnem, vagy talán.)

Ha mindketten élesek, vagyis tisztán kivehetők a képen, nyilván Júliá-
nak az arckifejezése és szeme érvényesül, vagyis a Júlia lelkiállapotát tudja 
megfigyelni a néző (és ezért talán ő a fontosabb), Rómeónak pedig inkább a 
testtartása érvényesül, vagyis az, hogy adott esetben a mi Rómeónk milyen 
félszegen ácsorog ott. Ha pedig Rómeó megunja az ácsorgást, és férfiasan el-
indul Júlia felé, egy ideig látjuk, hogy milyen határozottan közeledik, aztán, 
amikor elég közel ért (nemcsak Júliához, hanem a kamerához is), járásának a 
jellege elvesztődik a képről, és már nem látjuk, hogy pl. milyen esetlenül te-
szi meg az utolsó lépéseket, mert akkor már neki is az arckifejezése, vagyis a 
lelkiállapota érvényesül. Egyébként ezt a megjelenítést, amikor a cselekmény 
az objektív tengelyének mentén, a kép mélye felé, vagy onnan a kamera felé 
történik, perspektivikus megjelenítésnek (színrevitelnek, inszcenizációnak) 
nevezzük. Mert van ám más megjelenítési forma is, amikor a cselekmény 
az objektív tengelyére párhuzamos síkban történik. Ebben az esetben a sze-
replők értelemszerűen végig ugyanabban a plánban maradnak. De mivel a 
film általában nagyon büszke arra, hogy a háromdimenziós tér látszatát tudja 
kelteni, és a legtöbb esetben törekszik is erre, az akciósíkon kívül (azon a 
plánon kívül, melyben a cselekmény történik), a kamera még bekomponál 
valamit az előtérbe is, és még megsétafikáltat holmi statisztákat a háttérben is 
(az akciósík mögött). És emiatt a sok képsík miatt, ezt a megjelenítési módot 
többsíkú megjelenítésnek nevezik.  De persze a valóság sokszor még ennél is 
bonyolultabb, ezért nagyon gyakran előfordul az is, hogy egy-egy jeleneten 
belül ez a kétfajta megjelenítési mód keveredik is. És ilyenkor merül fel sok 
filmszakos diákban az a kérdés, hogy tulajdonképpen miért is nem maradt 
meg fotósnak? 

A plánok problémájának más megközelítése is lehetséges. Egy átlagos 

Mert van ám más megje-
lenítési forma is, amikor 
a cselekmény az objektív 
tengelyére párhuzamos 
síkban történik. Ebben az 
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lemszerűen végig ugyanab-
ban a plánban maradnak.
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zsúfoltságú filmkép esetében általában a képmező kilenced része az, amely 
képes felhívni magára a néző figyelmét. Ám ennek a bizonyos kilenced rész-
nek nagyobb energiával kell rendelkeznie, mint a többi nyolcnak egyenként. 
Ez az energia több mindenből eredhet; mozgásból (kinetikus), kompozícióból 
– vagyis a képmezőn belüli helyzetből (potenciális), megvilágításból (fényes-
ségi energia), képélességből (ami talán a képen belüli potenciális energiának 
egy sajátos változata), formai másságból, színészi játékból stb.   

A plánok meghatározásának egyszerűsége miatt gyakori, de valójában 
helytelen módja, amikor azt mondják, hogy a plán mérete attól függ, hogy mi-
lyen távol áll a fényképezett ember a kamerától. Ilyet azok mondanak, akik-
nek fogalmuk sincs a fényképezésről, és annak kapcsán arról, hogy mit jelent 
a széles, és mit a keskeny látószögű objektív. Az ilyenek azt mondják, hogy 
ha annyira közel áll a szereplő a kamerához, hogy a kamera csak az arcát 
tudja bevenni a képbe, akkor közeliről beszélünk, ha pedig annyira távol áll, 
hogy térdtől vagy combközéptől a feje búbjáig belefér a képbe, akkor ameri-
kai plánról beszélünk. Ez azért helytelen, mert pl. közelit lehet készíteni fél 
méterről is, de akár húszról. �átószög kérdése. És hasonló a helyzet a többi 
plán esetében is. Tehát a plán mérete nemcsak a kamerától való távolságtól, 
hanem a használt objektív látószögétől is függ.

2. Az objektív látószöge

 A film esetében ez három alapvető szempontból kiemelkedő fontossá-
gú: a) előtér és háttér viszonya – mennyit fog be az objektív a háttérből; b) a 
leképzett tér mélysége; c) a kép mélységélessége. 

Technikai szempontból azokat az objektíveket nevezzük normál látószö
gűnek, amelyek gyújtótávolsága megközelíti az általuk fényképezett képkoc-
ka átlójának az értékét. Az ennél rövidebb gyújtótávolságúak a széles látószö
gűek, a hosszabb gyújtótávolságúak pedig a keskenylátószögűek (ami azt is 
jelenti, hogy az a gyújtótávolság, amely pl. a 16 mm-es film esetében normál 
látószögű objektívet határoz meg, a 35 mm-es film esetében széles látószöget 
jelent). A teleobjektívek, a hosszú gyújtótávolságú objektívcsoportnak leg-
hosszabb gyújtótávolságokkal rendelkező tagjai. Vannak fix gyújtótávolságú 
objektívek (és általában ezek a jobb minőségűek), 
de vannak változtatható gyújtótávolságú, úgyneve-
zett zoom objektívek is.

A normál elnevezés arra utal, hogy a térbe-
li természetes (nem objektíven keresztül történő) 
látás tulajdonságait közelítik meg.  A többiek meg 
azért nem normál látószögűek, mert másképpen 
képezik le a teret.

2. 1. Látószög és térmélység. A széles látószögű 
objektívvel való fényképezés esetében az objektív 
többet fog be a háttérből, mint a keskeny látószö-
gű objektív.  A széles látószögű objektív felerősíti 
a vonalperspektívát, a keskeny látószögű viszont 
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gyengíti. A vonalperspektí-
va az, amikor a kép szélé-
ről induló és a kép mélye 
felé tartó vonalak a kép 
mélyén egy adott pontban 
találkoznak. Nos, az ilyen 
vonalak (pl. vasúti sínek, 
az út szélei stb.) a széles 
látószögű objektívvel való 
fényképezés esetében sok-
kal meredekebb szögben 
tartanak össze, vagyis az az 
érzésünk, hogy sokkal ha-
marabb találkoznak, mint 
a keskenyebb látószögű 
objektívekkel való fény-
képezés esetében. Fogal-
mazhatunk úgy is, hogy a 
leképzett tér mélységének 
a szempontjából a széles 
látószög növeli a mélység-
érzetet (növeli a tér hatás-
fokát), a keskeny látószög 
viszont mélységében ösz-

szenyomja, laposítja a teret.  Képzeljük el, hogy egy közelit készítünk Júliá-
ról, miközben két méterre a háta mögött ott áll Rómeó! Amennyiben Júliáról 
ezt a bizonyos közelit széles látószögű objektívvel készítjük úgy, hogy a kép-
re bekomponáljuk a leskelődő Rómeót is, a nézőnek az lesz az érzése, hogy 
Rómeó nem két méterre, hanem ennél távolabb, mondjuk négy méterre áll 
Júliától, és miközben a képen Júlia közeliben látható, Rómeó tágabb plán-
ban, kb. amerikai plánban lesz látható. Amennyiben viszont keskeny látó-
szögű objektívvel készítjük a felvételt, és ugyanolyan közelibe komponáljuk 
a képre Júliát, mint az előző esetben, Rómeó a képen sokkal közelebb kerül 
„célja eléréséhez”, ugyanis a nézőnek az lesz az érzése, hogy Rómeó kb. fél 
méterre áll Júliától, nem pedig kettőre, mint a valóságban. Ez természetesen 
azt is jelenti, hogy Rómeó szűkebb plánba kerül, mint az előző esetben, va-
gyis kb. félközelibe. Mindezt a fotográfusok jól tudják, de mozgókép esetében 
ezeknek a térleképzési sajátosságoknak van egy másik vetülete is. Képzeljünk 
el például egy olyan helyzetet, hogy Jancsi odamegy Juliskához, miközben 
a kamera Juliska szubjektívjét képviseli (vagyis Juliska szempontjából nézi 
a dolgokat). Ezt úgy akarjuk megmutatni, hogy a snitt elején Jancsi elindul 
kistotálból a kamera felé, és mikor odáig ér, hogy a képen premier plánban 
(közeli) látható, akkor megáll. Amennyiben Jancsinak ezt a nemes cseleke-
detét széles látószögű objektívvel filmezzük, Jancsi kistotálja és a premier 
plánja közti fizikai távolság sokkal kisebb, mintha ugyanezt keskeny látó-
szögű objektíven keresztül néznénk. Ez azt jelenti, hogy a gyakorlatilag le-
győzendő fizikai távolság, ahhoz, hogy a szereplő egy szélesebb plánból egy 
közelebbibe kerüljön, a keskenyebb látószög esetében sokkal nagyobb, ezért a 
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megtételéhez sokkal több időre van szükség, mint a széles látószög esetében. 
Tehát a látószög hat a filmidőre is. A keskeny látószög lelassítja az objektív 
tengelye mentén történő mozgást, a széles látószög pedig felgyorsítja azt. És 
ez igencsak fontos lehet a jelenet tartalmának szempontjából. Mert ha Bruce 
�ee-t filmezzük az ellenfele szemszögéből, és valószínűleg azt akarjuk, hogy 
hősünk villámgyorsan ott teremjen, és behúzzon neki egyet, akkor a mozgást 
„felgyorsító” széles látószögű objektívet kell használnunk. Ha pedig arról szól 
a jelenet, hogy egy szerelmespár, aki rég nem látta egymást, észreveszik egy-
mást, és elkezdenek rohanni egymás felé, akkor valószínűleg ki akarjuk nyúj-
tani a jelenetet időben, hogy a nézőnek legyen ideje átérezni a romantikát, és 
ezt keskeny látószögek használatával tudjuk elérni. Természetesen, a szóban 
forgó közeledést ki lehet nyújtani a montázs segítségével is, feldarabolván 
több snittre, de az objektív látószögét akkor sem érdemes elhanyagolni, már 
csak azért sem, mert két kifejezőeszköz még mindig több mint egy. 

Dokumentum-felvételek esetében akár egy tüntetés hangulatát is meg 
tudjuk változtatni a használt látószög segítségével. Mert ha beállunk a tö-
megbe a kamerával, és hagyjuk a kamera felé jönni az embereket, akkor a 
képen megnöveljük a tüntetők közti távolságot. Ebben a kontextusban, habár 
felgyorsul a tüntetők mozgása, nem az lesz a néző érzése, hogy ezek milyen 
agresszíven haladnak a céljuk felé, hanem az, hogy valójában nincsenek is 
sokan (mert megengedhetik maguknak, hogy ekkora távolságok legyenek kö-
zöttük), és valószínűleg azért mennek ilyen gyorsan, mert minél hamarabb le 
akarják tudni az egészet, mert sietnek haza.  Ha keskeny látószöggel filmez-
zük ugyanezt, a képen lecsökkentjük az emberek közti távolságot, és növeljük 
a tömegérzetet. Hullámzó fejek tengerét látjuk, melyben a kis mélységélesség 
miatt egy-egy arc csak egy-egy pillanatra kivehető, mert a következő pillanat-
ban homályba (képi életlenségbe) burkolózva elvész a tömegben, és ez eléggé 
félelmetesen tud hatni.

 
2. 2. Látószög és mélységélesség. A széles látószög nagy mélységélessé-

get, a keskenylátószög viszont kis mélységélességet eredményez. A mélység
élesség azt a térmélységet jelöli, amelyen belül található tárgyak körvonalai a 
képen nem lesznek elmosódottak. A mélységélesség, az objektív felépítésén 
kívül, függ:

– az objektív látószögétől (minél szélesebb a látószög, annál na-
gyobb a mélységélesség);

– a használt blendenyílástól (minél kisebb a blendenyílás, va-
gyis minél több a fény, annál nagyobb a mélységélesség); 

– a képen élesre állított (fényképezendő) tárgy kamerához viszo-
nyított távolságától (minél távolabbra van állítva az élesség, annál 
nagyobb a mélységélesség);  

– a leképzett kép méretétől, vagyis a filmkocka (vagy videó ka-
merák esetében a fényérzékelő CCD) méretétől (minél kisebb a le-
képzett kép, annál nagyobb a mélységélesség); 

– az objektív szerkezetétől, mert pl. aszférikus lencsék mélység-
élessége nem lineárisan változik, mint a szférikus lencsék esetében. 
(Szférikus lencse az, amikor a domborulata olyan, mintha a lencse 
egy nagy gömbből lenne kivágva.)
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Tehát a minél kisebb mélységélesség elérésének érdekében törekedjünk: 
a) keskeny látószögű objektívre, b) minél nagyobb blendenyílásra (vagyis mi-
nél kevesebb fény kerüljön az objektívbe, ezt szolgálják az objektívre szerel-
hető, vagy a kamerába beszerelt szürke úgynevezett ND-szűrők) és c) minél 
szélesebb film vagy nagyobb CCD-jű kamera használatára. 

Kezdőknél gyakori megoldás az, hogy a kép 
időnkénti eléletlenedésétől való félelem miatt nagy 
mélységélességre (széles látószög, sok fény) hasz-
nálatára törekszenek, és ezáltal lemondanak a kis 
mélységélesség kifejező erejéről. Pedig a kis mély-
ségélesség a néző figyelmének az irányítását szol-
gálja. Segít abban, hogy a képen belül oda irányít-
suk a figyelmet, ahova fontosnak látjuk. Például, 
ha Sárikát ki akarjuk emelni a tömegből, akkor ezt 
általában hosszabb gyújtótávolságú (keskenyebb 

látószögű) objektívvel tesszük. A képélességet Sárikára állítva, a kis mélység-
élesség segítségével kiemeljük őt a tömegből, ugyanis mindenki életlen lesz 
körülötte. A néző pedig Sárikát fogja nézni, mert a néző szeme öntudatlanul 
azt a pontot keresi a képen, melyet a lehető legtisztábban lát. Ha az élesség 
Sárika szemére van állítva, és a füle életlen a képen, akkor a néző Sárika sze-
mébe fog nézni, és a szemében tükröződő lelki világát fogja vizsgálni (mert 
ugye a szem a lélek tükre?). Ha viszont Sárikának a szemei életlenek a képen, 
de a füle éles, akkor a néző azt veszi észre, hogy Sárikának milyen a fülbeva-
lója, vagy pedig azt, hogy kipirult a füle az izgalomtól.  A filmképek legalább 
99 százalékban viszont az élesség a szereplő szemére van állítva, mert a néző 
elsődlegesen a szereplő tekintetét keresi. 

2. 3. Látószög és plán. A természetes (emberi szemmel történő) látásmód 
megközelítésének szándékából fakad, hogy egy jeleneten belül a szélesebb 
plánokat szélesebb látószögű, a szűkebbeket viszont keskenyebb látószögű 
objektívekkel fényképezzük. Ez úgy viszonyul a természetes látáshoz, hogy 
például, ha egy fürdőben ül Kleopátra, és mi belépünk ebbe a fürdőbe, akkor 
először meglátjuk a teret, vagyis a fürdőt. Ezt totálban látjuk meg és, amikor 
ezt tesszük, eléggé széles a látószögünk. Mikor észrevesszük, hogy, lám csak, 
van ott valaki, és jobban megnézzük magunknak az illetőt (vagyis lelki kame-
ránkkal távolról közeli képet készítünk Kleopátráról), látószögünk leszűkül. 
És az agyunkban ez az átkapcsolás egy pillanatnál is kevesebb idő alatt törté-
nik. Ezért működik a filmben jobban a vágás, mint a rázoomolás (más nevén 
variózás), vagyis a látószög folyamatos leszűkítése. Mert míg zoomolással a 
totálból közelire érünk, sokkal időigényesebb, mint a természetes látás eseté-
ben. Ha ugyanolyan széles látószöggel filmeznénk Kleopátra közelijét, mint 
amivel a fürdő teréről készült totált filmeztük, az az érzésünk támadna, hogy 
egy szempillantás alatt fizikailag is közel kerültünk Kleopátrához, ami lehe-
tetlen, hacsak nem mi vagyunk Supermen vagy Drakula, vagy valami hason-
ló. De mivel tudjuk magunkról, hogy nem vagyunk szuperhősök, az az érzés 
is támadhat bennünk, hogy ugrottunk időben, és ezalatt az időugrás alatt 
kerültünk közel Kleopátrához. Ez viszont megszakítja a jelenet folytonosság 
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érzetét, és emiatt kicsit elvesztjük a tájékozódási képességünket. Vagyis fel-
merül bennünk a kérdés, hogy ha időben ugrottunk, akkor nem ugrottunk 
vajon térben is? Vagyis ugyanabban a fürdőben vagyunk még? És ha a néző 
ilyen szinten kezd el kérdezősködni, akkor az általában már régen rossz. 

Az, hogy egy jeleneten belül milyen látószögű objektívvel filmezzük a 
totálokat, és ehhez viszonyítva mi az a keskenyebb látószög, amivel a köze-
liket vesszük fel, stílus kérdése. El lehet képzelni olyan jelenetet melyben 
hosszú gyújtótávolságú (vagyis keskeny látószögű) objektívekkel vannak fil-
mezve a totálok is (és ehhez viszonyítva még hosszabb gyújtótávolságú ob-
jektívekkel a szűkebb plánok), de olyat is, melyben a szűkebb plánok is széles 
látószöggel vannak fényképezve. 

A széles látószögű objektívek hatásosak, hiszen mélyítik a teret megnö-
velvén ezáltal a tér hatásfokát, ami az emocionális 
töltettel is összefügg, mert erősíti azt. Ez is olyan 
egy kicsit, mint a természetes látás esetében. Ha 
egy közelit széles látószögű objektívvel veszünk 
fel, azt jelenti, hogy nagyon közel kerülünk a 
szereplőhöz. Azt az érzést kelti, hogy összeér az 
auránk. Hát, ha összeérne az auránk a Kleopátrá-
éval, nem nőne a jelenet emocionális töltete? Az 
olvasók kb. fele határozottan „igen”-nel válaszol-
na. És még lennének egy páran, akik nem valla-
nák be (nem mondok százalékot, mert az orvosi 
statisztikák igencsak eltérőek e kérdés kapcsán). 
Ezek alapján már akár általánosíthatunk is.  De erre a „közelségre” igencsak 
vigyázni kell (és nem az általános társadalmi előítéletek miatt), főleg portrék, 
és a kameramozgások esetében, ugyanis amennyiben használatuk tartalmilag 
nem indokolt, erejüket nagyon könnyen a szerző ellen fordíthatják, felhívván 
a néző figyelmét a kamera jelenlétére, és kizökkentve őt a beleélés (pl. a fő-
hőssel való azonosulás) mámorából. Mert a széles látószög kinyújtván a teret, 
torzítja is azt. Ami közelebb van, az nagyobbnak tűnik, mint a valóságban, és 
ami távoli, az kisebbnek. Tehát egy frontális közeli esetében, a szereplőnek 
nagyobb lesz az orra, és kisebb a füle, mint a valóságban. És ha el is fordul 
a képen, akkor a szemünk láttára sokkal gyorsabban kisebbedik az orra, és 
nő meg a füle, mint azt mi, a szemünk normális látószögével megszoktuk. 
És ez az, amire a néző azt mondja, hogy „na, hiszi a piszi”. Hát hiányzik ez 
nekünk? Persze létezik olyan helyzet, amikor a cselekmény érzelmi töltete 
akkora, hogy a néző lelki látása is legalább ennyire hajlandó torzulni. Na, 
ekkor kell közelihez széles látószöget használni.

3. A kamera nézőpontja

Az sem mindegy, hogy milyen szempontból nézünk valamit. De attól 
is függ, hogy mi az, amit nézünk. Mert ha embert nézünk, tekintetünkkel 
öntudatlanul is az arcát keressük. Ha viszont a mozgásának a jellegére akar-
juk felhívni a figyelmet, akkor egy szélesebb plánban kell mutassuk. Nos, 
ha ebben a szélesebb plánban mutatjuk, érvényesül ugyan a mozgásának a 

KAMERA

Mert a széles látószög 
kinyújtván a teret, torzítja 
is azt. Ami közelebb van, az 
nagyobbnak tűnik, mint a 
valóságban, és ami távoli, 
az kisebbnek. Tehát egy 
frontális közeli esetében, a 
szereplőnek nagyobb lesz 
az orra, és kisebb a füle, 
mint a valóságban.



ME.dok • 2009/1

90

jellege, de a néző közben az arcát is keresi, és ezáltal máris megjelenik egy 
képi információ, ami eltereli a néző figyelmét arról, amit meg akartunk neki 
mutatni. Ráadásul ebben a plánban nem is látja jól az arcát, tehát egy zavaró 
érzés is megjelenik benne. És ha a szereplő nyakkendője piros, az egyéb-
ként monokróm, vagy hidegebb színekből álló képi környezetben, akkor az 

is vonzza a néző tekintetét. Tehát túl sok képi in-
formáció egyszerre, és a néző figyelme jobbra-balra 
cikázik, semmit sem figyel meg rendesen, és máris 
kész a káosz. Akarjuk mi ezt? Hát akkor nem jobb, 
ha a szereplő mozgásának (pl. járásának) a jellegét 
úgy emeljük ki, hogy a néző kénytelen legyen arra 
figyelni? (vagyis hátulról mutatjuk a szereplőt?)  
De még mennyire. Mivel az arca nem látszik, ezért 
a néző nem is keresi a tekintetével. Az sem látszik, 
hogy mi mindent visel a zakója vagy a kabátja alatt. 

Tehát az a képi információ érvényesül, amelyet mi érvényesíteni akarunk. 
Vagyis a szereplő járásának a jellege.

Az arckifejezés akkor a legérthetőbb, amikor a szereplő mindkét szeme 
látszik. Profilból már nehezebb feltérképezni a szereplő lelkiállapotát, mert 
nem csak a tekintet, a lélek tükre vész el, hanem az arckifejezés is nehezebben 
feltérképezhetővé válik. Ha teljesen szembekerülünk a szereplővel, nyíltságra 
kényszerítjük azt, és ezáltal érezhetőbbé tesszük a kamera jelenlétét. Félpro-
filból filmezve viszont egy kicsit a megfigyelő álláspontjára helyezkedünk, és 
diszkrétebbé válik a kamera. Persze, ez nem azt jelenti, hogy minden esetben 
az utóbbi a helyes, és az előbbi a csúnya, rossz, agresszív stb. megoldás, ha-
nem azt, hogy vannak helyzetek, melyben az utóbbi indokoltabb, de elkép-
zelhető olyan helyzet is, amelyben éppen a frontális beállítás agresszivitására 
van szükség, de olyan is, melyben éppenséggel az a jó, ha a szereplő elrejti 
a lelkiállapotát, a néző képzeletére bízva azt. Ugyanakkor, ha felülnézetből 
filmezzük az arcot, vesztünk a szemek kifejezőerejéből, és az arcvonásokat 
is ellaposítjuk, de amennyiben alulról mutatjuk, erősítjük az állkapcsot, és 
mesterségesen megnöveljük a kifejezőerejét, amivel könnyen átcsúszhatunk 
olcsó hatásvadászatba. A legtermészetesebb (és legsemlegesebb) megoldás, 
ha az objektív tengelye a színész szemeinek szintjén helyezkedik el. Széle-
sebb plánban viszont az alacsonyabb kameraállás hat semlegesen, mert abból 
a nézőpontból lehet úgy komponálni a képet, hogy a szereplő feje fölött se 
legyen túl sok üres tér, és a képen megjelenő függőleges párhuzamos vonalak 
(ajtók és ablakok keretei, szekrények oldala, stb.) a képen is párhuzamosak és 
függőlegesek maradjanak. Mert ha magasabb kameraállásból komponálnánk 
úgy, hogy a szereplő feje fölött ne legyen sok üres tér, lefele kéne dönteni a 
kamerát, és az egyébként függőleges párhuzamos vonalak a képen elkezdené-
nek vonalperspektívaként viselkedni, vagyis megszűnnének párhuzamosak, 
és függőlegesek lenni.  Ezért van az, hogy amikor a kamera nem akarja fel-
hívni a néző figyelmét a saját jelenlétére, pl. szituációs dokumentumfilmezés 
esetében, amikor nincs ideje egyeztetnie az operatőrnek a rendezővel, hogy 
most milyen plánban is filmezzen, mert mire megbeszélnék, véget érne a 
filmezendő helyzet, szóval ilyen helyzetben elég, ha a rendező rápillant az 
operatőrre, és látja, hogy az operatőr milyen magasságban tarja a kamerát. Ha 
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a szereplő szemének a szintjén tartja, nagy valószínűséggel közelit vesz fel, 
és ha mélyebben tartja, akkor valószínű, hogy egy szélesebb plánban filmez. 
Ha pedig a szemek szintjéről előre döntött kamerával filmez, akkor vagy a 
szereplő cipőjét filmezi, vagy pedig egy nem túl esztétikus totált készít, mert 
lusta leguggolni a kamerával.

A különböző plánok esetében a felülnézet, illetve alulnézet jelentéséről 
sokat lehet spekulálni, de az igazság az, hogy minden kontextus függő. Ha 
már nagyon mondani akarunk valami általánosat, akkor mondjuk azt, hogy: 
„Amennyiben felülről nézünk valakit (a kamerával), az „le van nézve”, ha 
pedig alulról filmezzük, akkor azt az érzést keltjük, hogy átvitt értelemben is 
„felnézünk rá.” – de tény az, hogy a kamera nemcsak „elhelyezkedik valahol”, 
hanem „helyzetben van”, és a leggyakrabban „állást is foglal” – ezért nagyon 
nem mindegy, hogy hol helyezkedik el. 

A narráció szempontjából elsősorban azt kell eldöntenünk, hogy kinek 
a szemszögéből figyeljük az adott beállításon belüli helyzetet. Amennyiben 
a kamera valamelyik szereplő nézőpontját (szubjektívjét) hivatott képvisel-
ni, szubjektív kameraállással van dolgunk, de amennyiben a kamera a saját 
szubjektívjét képviseli (a szerzőjét, stb.), objektív kameraállásról beszélünk. 
Az egyik gyakori „szubjektív”-es megoldás az, hogy pl. mikor Rómeó és Jú-
lia beszélgetnek, akkor Júlia portréját úgy mutatja a kamera, hogy közben, 
hátulnézetből Rómeó füle, válla (amennyiben Júlia ül, de Rómeó áll, Rómeó 
könyöke) is belóg a képbe. Egy másik lehetséges megoldás, hogy Rómeó sem-
milyen formában sincs jelen a képen, de a térbeli viszonyok már fel vannak 
állítva egy korábbi beállítás (vagy beállítások, montázs – cselekménytengely 
betartása, objektívrendszer) által, és ennek köszönhetően mikor Júliát mutat-
juk, egyértelmű, hogy Rómeó szemszögéből látjuk.  Az, hogy kinek a szub-
jektívjéből, és mit kéne látnunk, a forgatókönyvből ered, és a jelenet felépítés 
(technikai forgatókönyv) logikájának témaköréhez tartozik, ami külön feje-
zetet érdemel.  Addig is vizsgáljuk meg, hogy mi történik, ha a kamera nem 
nyugszik egy helyben, hanem nézőpontot akar változtatni, és ezért bemoz-
dul. 
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A megtestesült Godard
PusKai Melinda

Godard különös érzékenységgel használja az emberi testet filmjeiben – 
és itt szándékosan használom a test kifejezést, és nem a szereplőt, mert leg-
többször nem szerepelnek, csak betöltik a teret vagy más funkciókat látnak 
el. A vizsgálat hipotézise az, hogy Godard, noha művészfilmes rendezőként 
van elkönyvelve, a test ábrázolását tömegmédiából kölcsönzött módon va-
lósítja meg.

Az első nagy etikai kérdéssel a Weekend nézésekor találkoztam, amikor 
azon töprengtem el, hogy azt a sok lelketlen testet csupán mint hústömeget, 
mint dekorációt vagy mint holttestet kellene értelmeznem. A kérdés nyil-
vánvalóan etikai vonatkozású, hiszen annyi tetem jelenik meg a különböző 
jelenetekben, hogy csakis groteszk, az abszurd felé hajló ideológia-ábrázolást 
láthat benne a néző. A személytelen, véres holttestek első pillanatban meg-
botránkoztatják a nézőt, utána megszokja azokat és végül csupán kellékek-

Cuvinte cheie
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Rezumat (Corpul uman în filmele lui Godard)
Articolul analizează rolul pe care îl joacă corpul, funcţiile sale estetice, respectiv cele ale 

îmbrăcăminţii (goliciunii), mişcărilor, trecerii în nefiinţă/morţii în câteva din filmele regizate de 
Jean-Luc Godard: Weekend, Pierrot nebunul, Cu sufeltul la gură. Autoarea tratează şi modul de 
prezentare a sexualităţii, tipic lui Godard. 
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Abstract (The embodyed Godard)
In her essay the author analyses some of Jean-Luc Godard’s well known films the Weekend, 

Breathless, Pierrot le fou trying to find out what is the body’s role in these movies. The study also 
answers questions like what is the body’s aesthetic function in it’s presence, clothing (naked-
ness), moves, passing/death. It also relates Godard’s specific view of sexuality.
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ként, hústömegként észleli azokat, amelyek egyfajta szükséges kellék szere-
pét töltik be. A film egyik jelenetében leveszik a halott cipőjét és nadrágját, 
ezáltal még jobban eltávolodván a test értelmezésének elsődleges jelentésé-
től. Ugyanígy abban a jelenetben is, amikor egy fiatal pár balesetet szenved. 
A férfi szörnyethal, az életben maradt hölgy pedig az összetört autója miatt 

perel a figyelmetlen traktoristával, aki a balesetet 
okozta. A test elveszíti a személyhez fűződő elsőd-
leges konnotációját. Az „emberi test” ezután már 
csak „test” marad. Ebben a vonatkozásban Godard 
nem tér el a tömegmédiumok testábrázolásától, hi-
szen ott is az aperszonalizáció, a minél közönsé-
gesebbé tétel az elsődleges cél, hogy a hétköznapi 
ember könnyebben azonosulhasson ezekkel a „for-
mákkal”. Ezt bizonyítandó Godard kolorizmusa is: 
„… ez nem vér, hanem piros”1 - mondja a Weekend 
kapcsán a rendező2. Tehát nem is véres holttes-

teket látunk szanaszét heverni a földön, csupán pirosra mázolt, dekorációt 
szolgáló artistákat. A test itt a díszlet, a kellék szerepét tölti be, amelyet arra 
használnak, hogy kitöltse a teret. Akárcsak a talk-show-k közönsége, amely 
a „taps” felirat felmutatásakor viharos tapsözönnel árasztja el a beszélgető-
partnereket.

A Weekendben egy másik érdekes test-ábrázolásra lehetünk figyelmesek, 
éspedig a test mint alterego jelenségére. A film illuzórikus voltából adódó-
an a néző számára világos, hogy nem Saint Just vagy Emily Brontë jelenik 
meg a képernyőn3, megjelenésük azonban „testileg” ábrázolt, tehát hús-vér 
személyként percipiáljuk őket a képernyőn. Az ő jelenlétük azonban nem 
csupán egy szerep, hanem ők a szó szoros értelmében megtestesítik a szerep-
lőket, másként fogalmazva Saint Just és Emily Brontë testet ölt a filmben. Ez 
a testi jelleg annyira hangsúlyozott, hogy abban a pillanatban, amikor meg-
gyújtják Brontë szoknyáját, porrá lesz – miként maga a test is „porból lett és 
porrá lesz”.

Godard művészetében egyes elméletírók brechti vonásokat vélnek fel-
fedezni, például azt, hogy a brechti színház megpróbál távolságot teremteni 
színész és szerepe között4. Itt nem csupán a színész és szerepe közötti tá-
volság jelenik meg, hanem a színész teste és az alakított szerep testi jellege 
között is. Például látunk egy testet, amely azt állítja magáról, hogy Emily 
Brontë – a test jelenléte maga a közlés.

A Weekend végén válik leghangsúlyosabbá a test hús-jellege, amikor a 
kannibál-módra étkező barbár társaságban felmerül a lehetősége annak, hogy 
a feleség férje testéből csemegézik. Furcsamód a nő nem az általunk elvárt 
módon reagál, hanem – Godard-ra jellemző módon – kér még egy adagot. Az 
élő-élettelen test elidegenítése itt a legmélyebb, amikor az egyik bekebelezi a 
másikat, interiorizálja, megsemmisíti, elnyeli. Ez a jelenet akár egy ételízesítő 
reklámja is lehetne…

Az egyik legvonzóbb terület a film számára kétségtelenül a szerelem áb-
rázolása, a férfi és női test egymásra találása5. Godardnál azonban még ez sem 
ennyire egyértelmű. Formabontó filmjeiben a szerelem is a legformabontóbb 
alakjában van jelen, a Bolond Pierrot menekülő szerelmes(?)párja vagy éppen 

Itt nem csupán a színész és 
szerepe közötti távolság je-
lenik meg, hanem a színész 
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hogy Emily Brontë – a test 
jelenléte maga a közlés.
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a Weekend házaspárja furcsa módon nyilvánítja ki szerelmét egymás iránt. A 
szerelem könnyedsége itt valójában testszerűen ránehezedik a szereplőkre, 
akik nem szárnyalnak a fennséges érzéstől, hanem annál inkább a földön jár-
nak. A szerelemábrázolásban Godard annyira lehorgonyozza a szereplőket, 
hogy korántsem mondhatjuk el róluk, hogy elvegyülhetnének a tömeg(film)
ben.

A Bolond Pierrot-ban folyamatosan felbukkanó holttestek a Weekendhez 
hasonlóan nem a kioltott életet juttatják eszünkbe, hanem a film kedvéért 
megrendezett, piros festékkel összemázolt szereplők majdhogynem színpadi 
játékát. A két szereplőt egyáltalán nem zavarja az ágyon heverő holttest, ők 
maguk is úgy viselkednek, mintha az csak egy ottfelejtett kellék lenne egy 
bűnügyi film forgatása nyomán. Így érvényesül Godard-nál az ún. negatív 
formák ereje6. Filmjeiben szinte minden test negatív erővel van feltöltve, a 
kamera pedig mintha a folyamatos kisüléseket rögzítené a testek találkozása-
kor. Ezt az érzetet kelti a Bolond Pierrot meneküléssorozata, a Weekend tülkö-
lő kocsisorának szereplői, Charlotte és a pasija.

A Megvetés című filmben a testiségnek több rétegével találkozunk: el-
sősorban a testről mint esztétikai tárggyal, hiszen Brigitte Bardot-t, kora 
szexszimbólumát nem lehet elszakítani ettől a kontextustól. Annál is inkább 
nem, mivel egy jelenetben meztelen testét láthatjuk, amint betölti a képer-
nyőt, egy meghatározatlan térben, a film terétől és idejétől mintegy elszakad-
va, akárcsak egy aktposzter. Ezeken a képkockákon dekontextualizált, szemet 
gyönyörködtető esztétikai tárgy minőségében veszi uralma alá a képteret, va-
lójában önmagát, önnön jelentését idézi a filmben – Bikácsy erre hivatkozva 
Bardot tömbszerű jellegét hangsúlyozza7. A Megvetésben lehetetlen Camille 
alakjára figyelni anélkül, hogy folyamatosan ne ütköznénk BB személyiségé-
be, sztárságába, testiségébe. A filmbeli öltözködé-
sek megerősítik a testek jelenlétét a minduntalan 
felfedett, meztelen testrészletek jelenlétével. Ismét 
az aktposzter ikonográfiája ötlik az eszembe, vala-
mint a divatvilág, ami nem szól egyébről, mint fo-
lyamatos öltözködések és vetkőzések sorozatáról, 
ritmusról, lüktetésről, a test részleges megmuta-
tásáról. BB test-jellege akkor a legerősebb, amikor 
felkínálja magát férjének egy (gyors) szerelmi ak-
tusra. Ennek előző momentuma a film kezdőjele-
nete, amikor Brigitte/Camille különböző testrésze-
ire mutatva a tükörben, vallatja férjét szerelméről. 
Ez a két jelenet egymás ellenpólusaként értelmezhető, a film vége felé megje-
lenő napozó Bardot ismét mint esztétikai tárgy, nem mint szerető feleség vagy 
mint nő jelenik meg. Meztelensége és hidegsége újra a szoborszerűséget és a 
kiállítási tárgy jelleget juttatja eszünkbe.

Ebben a filmben is megöli Godard a szereplőjét, Bigitte Bardot-t, sztár-
ságával, teljes kontextusával, nem hagyván belőle csak egy élettelen tetemet. 
Godard őáltala meggyilkolja a konvenciókat is, mindazt, amit ez a szereplő 
magával hozott, a gyönyörű testből nem marad más, mint egy véres, kicsa-
vart nyakú roncs. Mindazt, amit Godard beemelt a Bardot-imázsból filmjébe, 
egyetlen mozdulattal meg is semmisítette. Amikor már kezdtük beleringatni 
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magunkat, hogy Godard mégiscsak hozzányúl társadalmilag felépített míto-
szokhoz, rögtön meggyőz arról, hogy ő sajátosan kezeli és csínnyán bánik az 
efféle populáris esztétikával.

A Megvetésben BB imázsa mellett a test számos megjelenésével talál-
kozunk. Például a házban levő szobor testével, amely valamelyest a feleség 
hideg viselkedésének, szoborszerű szépségének a tárgyiasult párja, az ókori 
görög szobrok testszerű jellegével vagy a színésznők (szirének) nemkülönben 
kiemelt testi jellegével – gondolok itt Paul megjegyzésére: „Nagyszerű dolog a 
film. Az ember színésznőket lát, akik különböző ruhákat viselnek, a vásznon 
aztán teszik magukat, és hopp, látjuk a seggüket.”8 Ugyanezt a gondolatot, 
csak kissé más megfogalmazásban hallom visszacsengeni Bíró Yvette szava-
iból: a film a szemlélődést, a reflexiót, a rendszerbe szedett gondolatot egy 
kialakulatlan, jobbára csak ösztönösen érzett alapvető fiziológiai folyamat-
hoz kapcsolja: ez a folyamat az élet9. Paul szavai is tulajdonképpen ezt az 
életszerűséget, a természetes férfigondolkodást tükrözik, hisz mi lehet jobb 
az életben, mint a seggek látványa? Vajon nem-e ezt a fajta élvezetet próbálja 
kielégíteni a tömegkultúra is? Olcsó, gyors kielégülés. És kisülés. Paul köny-
nyed szemlélete összekacsint a populáris művészet filozófiájával.

Az életet mint fiziológiai folyamatot mi sem bizonyítja jobban, mint az 
Éli az életét? – és az élet után szükségszerűen a halál következik. Godard 
saját hangján mondja ki az Éli az életétben, hogy „ez a mi történetünk”: a 

rendező története, mert 
színészeinek a szó sokféle 
értelmében kell meghal-
niuk, nemcsak a történet 
szerint, hanem egyszeri 
szerepüket is odahagyva10. 
Nanának is meg kell halnia 
a film végén, hogy teljes 
legyen a történet. Godard 
sokféleképpen öli meg sze-
replőit, de igazából csak fi-
zikailag, testüket gyilkolja 
meg, szellemiségük meg-
marad, fennmarad, mint 
Nana filozófiai gondolat-
világa a nézőben. Nana 
az a személye a Godard-
filmeknek, aki a testéből 
él. Ő az a tipikus kétéltű, 
akinek éjszakai élete a test 
örömeire korlátozódik, a 
nappal viszont a gondolko-
dás, a filozófia ideje, a test 
leválik a személyiségről, a 
kettő külön életet folytat. 
Nana személyisége, szelle-
me sérthetetlen, a prosti-
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túció nem igázza le, csak a testét szolgáltatja ki ennek a tevékenységnek, a 
test mint áru, mint értékesíthető tulajdon kap jelentőséget. Azáltal, ahogyan 
a rendező a prostitúciót tematizálja, gyökeresen ellentmond a tömegkultúra 
megközelítésének, amely általában mocskosnak, fülledtnek és mindenkép-
pen lealacsonyítónak mutatja meg ezt a szakmát. Godard éppen ennek ellen-
kezőjét bizonyítja be, éspedig azt, hogy a prostitúció mint kenyérkereső te-
vékenység nem zárja ki az intellektuális tevékenységet. Filozófiai nézeteivel 
és szellemi józanságával Nana felülkerekedik a legtöbb Godard szereplőn11. 
Egyedül ő képes a test és lélek/szellem elhatárolására, különválasztására, ami 
tulajdonképpen a magaskultúrának is eltökélt célja (hiszen a szellemi értéke-
ket részesíti kizárólagosan előnyben).

Nanával szemben helyezkedik el Patricia, a Kifulladásig bájos hölgye, 
aki több ízben visszautasítja Michel kérlelését, hogy feküdjön le vele. A férfi 
hóbortossága mellett Patricia egészen légiesnek, könnyednek tűnik, elveszíti 
a test súlyának garavitációját. A szőke tünemény éppúgy összezavarodik a 
nyelvi dolgokban, mint az életéiben. De határozatlansága nem befolyásolja 
testi kapcsolatait, ő a Jacoby-féle „számító hedonizmus” képviselője12.

Godard legtöbb filmjére jellemző, hogy szereplői nagyon sokszor nézik 
magukat a tükörben, a tükröződéseknek és árnyékoknak jelentőséget tulaj-
donít. Ha tükörbe nézünk, akkor valójában nem magunkat látjuk, csupán 
testünket, külső tulajdonságainkat. „Adjuk kölcsön magunkat másoknak és 
adjuk magunkat oda saját magunknak” – szól Montaigne idézete az Éli az éle
tét mottójaként. A film kontextusában Nana folyamatosan kölcsönadja magát 
(testét) másoknak, de magát, azt, amit a tükörben nem láthat sem ő, sem más, 
csakis magagának adja. Ráadásul a rendőrségen Nana tétován, öntudatlanul 
ezt dadogja: „Én a másik… vagyok.” Gondolatai, élet- (és nyelv)filozófiája egy 
olyan erős egyéniséget takarnak, aki nem maradhat meg a filmben, őt is ki 
kell nyírni. Godardnak ezt a gesztusát úgy is értelmezhetjük, mint aki meg-
semmisíteni igyekszik a szellem magasra törését. Vagy csak így akar figyel-
meztetni, hogy a világ, a tömeg könyörtelen a Nana-féle intellektussal?

Godard filmjeiben a szereplők nem csak 
identitást cserélnek, hanem testi létállapotukat is 
időnként megváltoztatják. A Weekendben mintha 
az összes addigi Godard-film halottjai össze lenné-
nek gyűjtve, hiszen minden korábbi filmjében van 
legalább egy hulla. Az életmű szempontjából pe-
dig úgy is értelmezhetjük, hogy korábbi filmjeinek 
egyetlen színésze sem játszik a Weekendben, tehát 
az is lehet, hogy az ő holttesteik terülnek el mindenfelé. Ugyanakkor az is 
megjegyzendő, hogy Godardnak ebben a filmjében játszik Jean-Pierre �eaud, 
Truffaut klasszikus szereplője, amiből levonhatjuk azt a metafikcionális kö-
vetkeztetést, hogy mivel Godard szereplőit megölte, nem maradt más hátra, 
mint kortársa művészeihez folyamodni, �eaud tehát metanarratív idézet a 
filmben.

A tanulmány végén visszajutottunk a Weekendhez, amely tulajdon-
képpen elindította a gondolatmenetet. Elgondolkodtató Makajev mondata, 
miszerint: „Azt hiszem, valami lényegi libidó van minden filmben, valami-
féle erotikus energia, mely vizuális képeken alapszik. Életenergia…”13 Ez 
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alapján továbbgondolható a kérdéskör, hogy vajon nem-e ez a vérengzés, a 
szadizmus, a meggondolatlan, sőt értelmetlen cselekvéssorozatok, megma-
gyarázhatatlan események, ok nélküli gyilkosságok a megteremtői ennek a 
libidónak, az energiának, ami nézhetővé teszi Godard filmjeit. S mivel szá-
mára a „kép bizonyíték”14, úgy állítja össze ingergazdag képeit, hogy azokból 
a végeérhetetlen életenergia sugározzon, az energiaforrás pedig minden 
esetben maga a test.

Godard a hetedik művészet sorsfordító figurája, aki színre lépése óta 
nem szűnt meg lerombolni, megkérdőjelezni és újraírni a hagyományos hatá-
rokat15. A testiség határait is hasonlatosképpen kitágította, új kontextusokba 
helyezte, megkérdőjelezte, sok esetben tömegkulturális eszközökkel nyúl a 
témához, de mindig felmutatja az ellenpólust is, a másik alternatívát, legtöbb 
esetben a nézőre bízván az értékítéletet. Nem akarja a nézőinek szájába rágni, 
hogy mit gondoljanak, hanem inkább irányt akar mutatni arra, hogy hogyan 
gondolkodjanak, hogyan gondolkodhat(ná)nak16. Vizsgálatom tehát nem dön-
ti meg a Godard-ról kialakult mítoszt, hiszen a testek variációi tekintetében is 
egyszerit és megismételhetetlent alkotott.
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Az antropológia
visszatérő toposzai 

reinhold stiPsits 

A világ másik végére érkezünk – az európai ember számára ez a világ 
másik vége –, amikor tizenegy órás repülés után Los Angelesben földet 
érünk. Innen még hat órás út Honoluluba, a Hawaii szigetetekre, ahonnan 
szintén repülőgéppel öt óra után, átkelve az Egyenlítőn, közel a dátumváltás 
határához, végre leszállunk Upolu szigetére, Nyugat-Samoa fővárosába, 
Apoába.1 Dél-Óceánia első független köztársasága, Samoa fogad, Óceánia 
bölcsője. Körülöttünk a Csendes-óceán. Valójában nem is olyan csendes. 
Egetverő morajjal dörög a sziklazátonyon visszacsapódó hullámverés.

Egy lagúna tiszta vize tükrözi vissza a kék eget. Egy fából kivésett kenun 
gyerekek játszanak, szüntelenül fejest ugorva a lagúna csendes vizébe. Karcsú 

Cuvinte cheie
culturi stăine, exotism, educaţie, rituri de trecere
Rezumat (Toposurile  antropologiei)
Omul (post)modern - dependent de inovaţii tehnice şi economice – visează la o viaţă în 

Paradis. Evadează din rutina de zi cu zi şi călătoreşte, chiar dacă această călătorie este una 
imaginară. Culturile străine şi descoperirea vieţii locale devine unul dintre cele mai impor-
tante obiecte în cadrul cercetării antropologice – sub denumirea de global village. Se dezvoltă 
documentaţia despre testimoniale individuale iar ştiinţa antropologiei se înclină cu interes 
deosebit spre viaţa satului. Depistarea vieţii riveranilor capătă atenţie majoră în cercetarea 
ştiinţifică antropologică. 

Keywords
alien cultures, exotism, education, rites off passage
Abstract (Recurrent topoi in the Anthropology) The (late-, post)modern people – who is 

dependent of the economic and technological developments – is daydreaming about living in a 
growing up Paradise. They run away from the everyday life, they travel, even in if this travel is 
an imaginary one. Visiting foreign cultures and tracing the local life stories became the centre 
of the anthropological research – under the title of global village. The wish for documentation 
and self-confessions are increasing. Science is bending with interest towards the village stories. 
Hence anthropologist attest indestructible wish to describe the neighbor’s stories.

Reinhold Stipsits

egyetemi tanár, Bécsi Tudományegyetem, a Bécsi Neveléstudományok Intézetének munkatársa, 
2005–2007-ben a BBTE Politika-, Közigazgatás- és Kommunikáció-tudományi Karának 
vendégtanára
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növésű kókuszpálmák zsenge levelei reszketnek a széltől. A pálmáknak szinte 
árnyékuk sincs, és a széltől sem védnek, de erre szélben és a tűző napon 
nincs is szükség, tornádók esetén pedig nem itt kell menedéket keresni. 
Minden fale, ház vagy kunyhó, és a fale tele, a szigetlakók közösségi háza 
bolyhos pálmalevelekkel borított. Díszítésként illatozó virágok csinosítják 
gyékényszőnyeges nyitott bejáratát. A fale előtti kiskertben tápláló taro, batata 
(édesburgonya) és más zöldségeket termesztenek az őslakók saját használatra. 
Kerítést itt nem ismernek, talán csak a virágzó bokrokat, amelyek egy picit 
távoltarják a szomszédos kunyhót. Kis hálókkal, egyszerű horoggal vagy 
szigonnyal halásznak a tengerben és a bővizű folyókban. Mindent megadott 
nekik a természet. Úgy tűnik, hogy megállt az idő. 

Örökkévalóság, ez a szó írhatja le a legjobban a paradicsomot. Mintha az 
élet harmonikus ciklikusság lenne a nappalok és éjszakák váltakozása köré 
rendeződve. A teljes Upolu sziget a szabadság mentsvárának tűnik. Ez valóban 
idilli, a szabadság csak így jöhet létre. Az idill jellemzője a szabadság.

Margaret Mead2 doktori tézisében pontosan erről az idillről beszélt 
hetvenöt évvel ezelőtt. A Coming of Age in Samoa (1928)3 című úttörő 
művében, amelynek vonatkozásait és stílusát a mai terepmunka vagy igazolja 
vagy kritikával kiegészíti, eredeti érzékkel jegyzi le észrevételeit a nevelés és 
felnőtté válás folyamatairól. Paradicsomi állapotok a Csendes-óceán partjain? 
Igen, csak néhány leütéssel, talán. Mead művét az a vád éri, hogy ön- és 
idegen-megtévesztés, ami még viszonylag ártalmatlan szemrehányás. De az 
a vád, hogy a tudományos kutatás nevében egy idegen kultúrát tönkretett, 
súlyosabb.

A (késő-, poszt-, utó-)modern emberei – akiket kiismerhetetlenség, 
gazdasági és technológiai függőség stb. jellemez – arról álmodoznak, hogy  
a paradicsomban élnek és ott cseperednek fel. Menekülnek a hétköznapok 
elől, utaznak, ha csak gondolatban is. A Csendes-óceán az egyszerű élet, 
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Isten akaratával teli, megbízható rend – kisebb és nagyobb remények 
szimbólumává válik.4 Egy törzsfőnök (feltehetően meghamisított) beszédében 
elítéli a civilizációt, és ebből bestseller lesz (Der Papalagi,5 1920). Színre lép 
egy Erich Scheurmann által 1927-ben dokumentált, feltehetőleg 1890–1918 
közötti fényképekkel ellátott mű: Samoa gestern (1978),6 és a kulturális- és 
szociális antropológia átmenetileg elveszti tekintélyét, mert egy hamisítvány 
túl nagy bizalomban részesült, ami miatt a szak újra bevezet egy nagyszerű 
kutatási irányvonalat: az idill(ek) studiumát. 

Idegen kultúrák, helyi élettörténetek felkutatása kerül az antropológiai 
megfigyelések központjába – global village7 cím alatt. Az önvallomások 
dokumentálása gyarapszik.8 A falutörténetek felé is érdeklődéssel hajlik a 
tudomány. Elpusztíthatatlan érdeklődést tanúsítunk a szomszéd történetei 
iránt. Az érzés, hogy a máshol talán jobb élet lehet, és a saját otthonba való 
kapaszkodás vágya kiegészítik egymást. Lehetséges ugyanakkor, hogy a 
legnagyobb délibáb maga az idill. Paradicsomok csak a múltban létezhetnek, 
például a gyermekkorunkban.9 Nosztalgiának nevezzük az emlékezéssel 
megkötött üzletet. A modern kor igényeinek hatására a pedagógia szakemberei 
bíráló magatartást tanúsítanak, és minden dicsőítést kétellyel fogadnak, még 
akkor is, ha a múltról van szó. Akkor pedig feltevődik a kérdés, hogy például 
milyen lehetett a kezdeti kultúrákban a nevelés?! Vagy a neveléstudományi 
gondolkozás mindig is az idill átváltoztatását (akár megsemmisítését) 
jelentette?

(Fordította Borbáth Zsuzsánna)

SZÓKÖZÖK
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Jegyzetek

1 Stipsits, Reinhold: Heim(e). – Von Idyllen und pädagogischen Provinzen. Unmögliche 
Orte als wiederkehrende Topoi in der Pädagogik. In Topik und Argumentation. Andreas 
Dörpinghaus, Karl Helmer. Königshausen & Neumann, 2004. Paradiesische Zustände I. 
fejezet. Az Ein Aufstieg című II. fejezetet a Me.dok következő számában közöljük.
2 Mead, Margaret (1901, Philadelfia–1978, New York) antropológus. Fontosabb művei: 
Coming of Age in Samoa (1928), Growing Up in New Guinea (1930), The Changing Culture 
of an Indian Tribe (1932), Sex and Temperament in Three Primitive Societies (1935), Culture 
and Commitment (1970), Cooperation and Competition Among Primitive Peoples (1937), The 
Mountain Arapesh, 3 volumes (Arapesh hegye, 3 kötet)  (1938-1949), And Keep Your Powder 
Dry: An Anthropologist Looks at America (1942). (Ford. megj.)
3 Nagykorúvá válni Szamoában
4 Vö. Kant, Hermann: Ein bisschen Südsee, (1995), amely cselekménye Németországban 
játszódik. Kant, Hermann (1926, Hamburg) német író, jelenleg Mecklenburg mellett él. 
(Ford. megj.)
5 Scheurmann, Erich (1878, Hamburg–1957 in Armsfeld) német író, festő, bábjátékos 
és prédikátor. Der Palalagi c. utazási beszámoló szerzője. A mű alcíme: Die Reden des 
Südseehäuptlings Tuiavii aus Tiavea. A papalagi szó a szamoai dialektusban fehéret vagy 
idegent jelent. (Ford. megj.)
6 Scheurmann, Erich: Szamoa tegnap (1978)
7 Globális falu
8 Vö. Renner – Seidenfaden 1997, 1998. Renner, Erich – Fritz Seidenfaden, antropológusok, 
etnopedagógusok, autobiográfiai gyűjteménykötetei címe: Kindsein in fremden Kulturen 
(1997, 1998). (Ford. megj.)
9 Haushofer, Marlen (1920, alsó-ausztriai Molln–1970, Bécs). Főbb művei: Die Wand (1963), 
Der Himmel, der nirgendwo endet (1966), Die Mansarde (1969,1990,1999), Lebenslänglich. 
Erzählungen (1966). (Ford. megj.)
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Revista Transilvană de
Ştiinţe ale Comunicării 

Péter árPád

A Revista Transilvană de Ştiinţe ale Comunicării a Babeş–Bolyai Tu-
dományegyetem Politika-, Közigazgatás- és Kommunikáció-tudományi Ka-
rának égisze alatt jelenik meg. Szerkesztői a Kommunikáció és Közkapcso-
latok Tanszék munkatársai, ugyanakkor rangos külföldi szerkesztőbizott-
sággal is rendelkezik. Itt csak néhány nevet emelünk ki: Thomas Achelis, 
aki az Európai Közkapcsolati Intézet elnöke, Francesco Marinozzi, aki a 
Katolikus Egyetem (Róma) professzora, Sera Görpe – az Isztanbuli Állami 
Egyetem professzora, Hans-Peter Niedermaier a Müncheni Politikatudomá-
nyi Egyetem professzora, de ne hagyjuk ki Reinhold Stipsits-t sem, aki a 
Bécsi Egyetem professzora, és a Me.dok szerkesztőbizottságának is tagja.

A félévente megjelenő folyóirat főszerkesztője Flaviu Călin Rus, a Politi-
ka-, Közigazgatás- és Kommunikáció-tudományi Kar docense.

A lap a kolozsvári Accent Kiadó (Editura Accent) gondozásában jelenik 
meg, közepes minőségű papíron, de ügyes grafikai szerkezettel. Ami felró-
ható vizuális szempontból a lapnak az az illusztrációk, fotók hiánya – ezek 

Péter Árpád
a BBTE doktorandusa, egyetemi oktató
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segíthetnének abban, hogy oldják a tudományos szövegek tömörségét, hogy, 
rájátszva a szövegek jelentésére új – akár nem is annyira tudományos – értel-
mezési lehetőségeket sugalljanak ennek. 

A tartalom viszont színes és érdekes. Az általunk bemutatandó lapszám 
(a 2007/5-ös) nyolc cikket tartalmaz, köztük német nyelvű publikációkat is 
(pl. Meda Mucundorfean: Die Werbesprache und die Werbeübersetzungen). 
Ez megnehezítheti a belföldi olvasóközönség számára a receptálást, viszont 
segít abban, hogy nemzetközileg elismertebbé válhasson ez a publikáció. 
Mind román, mind magyar nyelven közlő kutatónak kevés esélye van arra, 
hogy nemzetközi berkekben elismerést vívhasson ki magának, viszont a hu-
mán tudományok, és ezen belül a kommunikációtudományok annyira egy 
kultúrához, implicit módon egy nyelvhez kötöttek, hogy egy bizonyos szeg-
mensük tanulmányozása is meghozhatja a szakértők számára az értékelést. 
És az sem jelentéktelen tudományos teljesítmény, ha munkásságunkkal se-
gítünk egy másik kultúrában honos kutatási apparátust alkalmazni a saját 
nyelvterületünkre.

Ezt teszi a lap első cikkében Delia Cristina Balaban is, a Şcoala de la To
ronto. Marshall McLuhan, Derrick de Kerckhove şi determinismul tehnologic 
(A torontói iskola. Marshall McLuhan, Derrick de Kerckhove és a technoló-
giai determinizmus) című írásában. Összefoglalója amolyan kismonográ-
fia, amely segít megérteni a McLuhan és Kerckhove közötti kapcsolatot, de 
ugyanakkor rávilágít a diskurzusuk különbségére is. Megmutatja azt, hogy 
Kerckhove már nem ragaszkodik annyira McLuhan információközpontú mé-
diaszemléletéhez, a médiát inkább az interperszonális kapcsolatrendszerbe 
helyezve interpretálja, kevésbé összpontosít a hordozó médium és az üzenet 
kapcsolatára.

Corina Boie (Relaţiile publice şi campaniile de comunicare – A közkap-
csolatok és a kampányok) című tanulmányában lexikonszerűen rendszere-
zi egy (reklám-) kampány jellegzetességeit, kitér a célcsopot-szegmentáció 
fontosságára, eszközöket javasol hatékonyan kampányolni akaróknak stb. 
Az egyetlen dolog, amit felróhatunk ennek a tanulmánynak az az, hogy in-
kább egy kézikönyvben lenne a helye, mert annyira a szerző saját álláspont-
ját tükrözi, hanem inkább a tudományterületen meglévő elméleteket. Mint 
ilyen azonban szükségszerű, és mivel a célközönségbe beletartoznak a diákok 
is, azok biztosan szívesen vesznek egy ilyen rendezett, szócikkszerű tanul-
mányt.

Veronica Câmpian a Lexikalische, syntaktische und stilistische Merkmale 
von Presseüberschriften (A sajtócímek lexikális, szintaktikai és stilisztikai 
jellegzetességei) című írásában érdekes összehasonlítást tesz a német és a 
román sajtó címadási gyakorlatai között. Megállapítja, hogy annak ellenére, 
hogy két nagyon különböző kultúrába illeszkedő médiákat elemzett, a cím-
adási gyakorlat hasonlít. Erénye a cikknek, hogy ezt nem írja a globalizáció 
számlájára, hanem árnyaltabb, szintén kulturális konvergencián alapuló ma-
gyarázatot szolgál erre a jelenségre.

Paul-Alexandru Fărcaş Eficienţa Relaţiilor Publice în raport cu Ad ver ti-
singul în societatea contemporană (A közkapcsolatok és a reklám összefo-
nódása korunk társadalmában) című rövid kitekintése amellett érvel, hogy a 
személytelen reklám hátrányban van a személyes kapcsolatokra alapozó PR-
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rel szemben. Kijelenti, hogy a személyeknek küldött üzenetek sokkal hasz-
nosabbak lehetek, mint a honlapokra, épületekre, hirdetőtáblákra zsúfolt, 
termékeladás-serkentő üzenetek.

Meda Mucundorfean Die Werbesprache und die Werbeübersetzungen 
(A reklámnyelv és a reklámértelmezések) című tanulmánya szintén elméleti 
megközelítésű. Ez a cikk tulajdonképpen amolyan reklámnyelv-grammatikát 
vázol fel, nyomon próbálván követni azt, hogy az eléggé élesen elkülöníthető 
reklámnyelv-lexikák miképpen működnek akár az interperszonális, akár a 
személytelen marketing-kommunikációban.

Anişoara Răduleţ Zvonurile (A pletykák) című összeállításán látszik, 
hogy egy szakdolgozat része – mivel szerzőnk doktorandus, elképzelhető, 
hogy a készülő doktori disszertáció bevezető, elméleti fejezete. Mint ilyen 
kitűnően állja a helyét, ugyanis mind nyelv-, mind információhasználatában 
választékos és intellektuális. Jól összefoglalja a pletyka szakirodalmát (37 té-
telt tartalmaz a bibliográfia, amiből sok a vastag, fokos könyv). Itt is inkább a 
csak szakirodalomhoz való kritikai hozzáállás elhanyagolását lehet hiányol-
ni, tehát ennek a tanulmánynak is inkább szintézis-, mint analízis-funkciója 
van.

A lap utolsó cikke, Dan S. Stoica Corectitudinea politică şi limba de 
lemn (A politikai korrektség és a fanyelv) című összeállítása élvezetes, ol-
vasható és rangos tanulmány. Élvezetesnek azonban nem témája miatt az, 
hanem inkább azon könnyedség miatt, amellyel ezt a komplex témát elemzi. 
Komplex téma, mert komplex az a valóság, amit az ún. fanyelv leír, illetve 
elfed a belőle tákolt „préselt falemezekkel”. Szerzőnk könnyedén élcelődik a 
„trainerekkel” és azon vállalatok, cégek nyilatkozataival, amelyek a nyelvnek 
ezt a bizonyos „dialektusát” használják. A céggyűlések, a vállalati megbeszé-
lések, a „továbbképzők”, a manapság olyan divatos publikus nyilatkozatok 
stb. során tulajdonképpen semmitmondó közhelyözön árasztja el a hallgató-
ságot, betömvén fülét, eltakarván szemét, igyekezvén elhitetni vele, hogy az 
az igazság, és annyira egyszerű. Stoica anekdotázik, tréfálkozik, de elkerüli 
azt a csapdát, amibe az amatőr „tréfakutatók” esni szoktak: kritikus nyel-
vezete (és hozzáállása) mindvégig megmarad, és csak tudatosan keveredik 
intertextuális viszonyba a témájával.

Összegzésképpen megállapíthatjuk, hogy a Revista Transilvană de Ştiinţe 
ale Comunicării folyóirat, szaklap rangos fóruma a médiadiskurzusnak, de 
ugyanakkor helyet biztosít a szárnyukat bontogató fiatal kutatóknak is, tehát 
ilyen szempontból polivalens – akárcsak a mi ME.dok-unk.

 

HÁTLAP
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Szerkesztési alapelvek
Arra kérjük munkatársainkat, hogy szerkesztőségünkbe eljuttatott írásaik műszaki előkészítésénél 

vegyék figyelembe az alábbi követelményeket:
– a szöveget egy doc, docx vagy rtf kiterjesztésű file tartalmazza
– tanulmányok (a kulcsszavakat és a kivonatokat leszámítva) lehetőleg ne legyenek nagyobb terjedelműek 
20 ezer leütésnél
– a dokumentumot a cím vezesse be, alatta a szerző nevével
– a tanulmány címe után tüntesse fel angol és román nyelven, vesszőkkel elválasztva, azokat a 
kulcsszavakat, amelyeket körbejár az illető tanulmány
– a 8–10 soros angol és román nyelvű kivonatot a főszöveg előtt, a kulcsszavak után helyezze el
– ezt kövesse a szerző bemutatkozása: 2–3 sorban tartalmazza a szerző tudományos fokozatát, 
munkahelyét, illetve adott esetben (ha valamilyen tudományos fórumon is elhangzott) az előadás helyét 
és időpontját
– az automatikusan számozott jegyzeteket, könyvészeti hivatkozásokat és (ha van) a függeléket, kérjük, 
helyezze a tanulmány végére
– a műcímek kiemelése a főszövegben dőlt betűs (kurzív) szedéssel; a folyóiratcímek szintén dőlt betűs 
(kurzív) szedéssel történjék
A szakirodalomra való hivatkozás módjai:

több szerző esetén az első szerző neve • et alii rövidítéssel; tanulmánykötetek esetén szerkesztő 
neve szerk.rövidítéssel
internetes források esetén feltüntetjük a letöltés dátumát is• 

Szakirodalom/Könyvészet
– kérjük, hogy a könyvészetüket az ún. szerző–évszám-módszert használva szerkesszék meg (ez azért 
javallott, mert ilyenkor nem kell megismételni minden jegyzetben a könyv/tanulmány teljes bibliográfiai 
adatait), a szerző nevénél ne használjanak sem kiskapitálisokat, sem verzálokat
– idegen (nem magyar) nevű szerző esetén a bibliográfiai leírási módszer: Családnév, Személynév
– amennyiben egy szerzőnek egy évben több munkája jelent meg, ezeket az évszám után tett kisbetűkkel 
különböztessük meg a hivatkozásokban és a bibliográfiában

Példák: 

Könyv:
Berne, Eric (2000a), Emberi játszmák. Budapest, Háttér Kiadó. 
Berne, Eric (2000b), Kilátások a XXI. században. Debrecen, Csokonai Kiadó. 

Internetes források:
Domokos �ászló (2001), Az EMU tagság érezhetően gyorsítja a gazdasági növekedést, In FigyelőNet http://
www.fn.hu/cikk.cmt?cikk-id103503 , 2001.12.15. 

Szerkesztő nevével azonosított kötet:
Hidasi Judit (szerk.) (1998), Szavak, jelek, szokások. Budapest, Windsor Kiadó. 

Kötetben szereplő tanulmány (a kötet címét kurziváljuk):
McQuail, Denis (2003): A kommunikáció funkciói. In Horányi Özséb (szerk.), Kommunikáció I-II. 
Budapest, General Press Kiadó. I. köt.

Folyóiratban szereplő tanulmány (a folyóirat nevét kurziváljuk):
Schering Gábor (2002), A globalizáció és az EU : a neoliberális politikák alkalmazása Európában és a 
fenntarthatóság, EU Working Papers, (V. évf.) 2. szám. 

Hivatkozás a könyvészetre (a végjegyzetben):
Berne 2000a, 25. (az utolsó számjegy az oldalszámot jelöli)
Domokos 2001. (az internetes forrás esetén nem szükséges oldalszámot pontosítani)

Archívumokra, levéltárakra, magángyűjteményekre azok belső katalógusrendszere szerint 
hivatkozzunk.
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