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Me.Fotográfia

Lapszámunkat Móser Zoltán fényképeivel illusztráltuk (vázlatos élet-
rajzát a 91. oldalon olvashatják).

A szerző által Jel–Kép–Kommunikáció-nak nevezett fotókollekció kitű-
nően ráhangolódott lapunk tematikájára. 

Reméljük, olvasóink örömüket lelik majd a képek és szövegek finom 
összefonódásának a meg- és szétfejtésében. 
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gondolatok a kiejtés tanításáról 
és a retorikáról

Wacha Imre

A jó magyar írás és beszéd tanítását a helyes gondolkodás tanításával 
kell kezdeni .  [...] Az írás és beszéd módja mindenkit leleplez.”.

Illyés Gyula

A rádió és a televízió híradásait, megírt szövegre épülő tájékoztató, 
ismeret terjesztő műsorait (felolvasásait, olykor riportjait) hallgatva sok-
szor tapasztaljuk, hogy elszürkült, monotonná, máskor „éneklővé, kántá-
lássá”, néha már értelmetlenné vált a beszéd. Olykor az információt is alig 
közvetíti, mert elvesztette természete lüktetését, értelmes dallamvezetését, 
dinamikáját.

Cuvinte cheie
vorbire, înţelegere, expresie, tehnici oratorice, predarea retoricii
Rezumat (Aprecieri despre învăţarea expresiei verbale şi retoricii)
Studiul lui Imre Wacha pledează pentru importanţa utilizării şi învăţării expresiei verbale 

şi a retoricii. Autorul consideră că problemele vorbirii şterse, monotone – devenind câteodată 
neinteligibilă – care apare frecvent şi în mass-media audiovizuală rezidă în deficienţele studierii 
tehnicilor de exprimare verbală. Wacha apreciază că ar trebui regândite metodele de studiu ale 
înţelegerii, exprimării (citirii inteligible) sau redării, prezentării libere a textului scris: ar fi necesară 
elaborarea metodicii şi didacticii retoricii, ca materie şcolară de studiu interdisciplinară aplicată. 

Keywords
speech, understanding, expression, speech technique-training, rhetoric teaching
Abstract (Thoughts on teaching enunciation and rhetorics) Imre Wacha highlights on the 

importance of teaching rhetorics and the multiple uses of it. He sees the lack of training in ex-
pression, rhetorics as the often occurring phenomenon - especially in the media - of monotone, 
boring speech. His opinion is that reproduction of written text and the teaching on this manner 
should be re-thought, and the proper methodics and didactics should be developed and treated 
like an interdisciplinary science.

Wacha Imre
nyelvész, Budapest

wacha.imre@gmail.com
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Ennek több oka is lehet:
1. Az okok kutatásának egyik ága az ismeret-

szerzésnek: az olvasni és felolvasni tudásnak a kér-
déséhez, valamint a beszédtechnikai-előadói kép-
zésnek a gondjaihoz vezet el bennünket. Az írott 
szöveg megértésének, megszólaltatásának (értő/ér-
tető felolvasásának) vagy szabadon való visszaadá-
sának, elmondásának a gondjaihoz.

1.1. Azt tapasztaltam, hogy még harmadéves 
egyetemi, főiskolai hallgatók és a posztgraduális 
képzésben résztvevők közül is nagyon sokan nem 
tudnak (pontosan és értelmesen) olvasni, és nem 

tudnak értelmesen felolvasni. (A helyesírásról nem is szólva!) Egyrészt – a fel-
gyorsult olvasási tempó, az általános türelmetlenség miatt – rengeteg a szó-
kép hasonlóságán alapuló asszociációs – tipikusan visszatérő – melléolvasás, 
másrészt – még a Kazinczy-versenyek országos döntőin is – sok a „mechani-
kus hangosítás”, amelyről érezni, hogy a felolvasó csak „szépen” igyekszik 
beszélni: kiejtési szabályokat húz rá a szövegre, és csak hangosítja a szavakat, 
mondatdarabokat, de valójában nem érti, nem tudja értetni, amit felolvas.1

Ennek oka az lehet, hogy az olvasás és a felolvasás tanítása megáll a fel-
olvasási alapok lerakásakor olyan kiejtési szabályok elsajátíttatásával, ame-
lyek szükségesek, jók, elfogadhatók az általános iskola negyedik osztályában, 
de később helyesbíteni kellene őket, mert kiegészítésük, módosításuk nélkül 
kiejtési babonákká, álszabályokká váltak és válnak. Ez a helyesbítési folya-
mat azonban elmarad.

Helyette – az anyanyelvi versenyek, a rádió-, tévészereplők beszéde 
alapján állítom – sokan az igényes köznyelvi kiejtés legfontosabb elemének a 
kellemes hangszínt és a tiszta hangképzést tartják. E felfogásnak következmé-
nyeként a felolvasók igyekeznek tisztán, világosan ejteni minden egyes szót. 
Csakhogy a jó orgánum, a tiszta kiejtés, a pontos hangképzési folyamat: alap. 
De még csak alap. Ettől még nem lesz értelmes és igényes a beszéd, pontosab-
ban a felolvasás. 

1.2. Az értelmes felolvasásnak, beszédnek egyik gátja, hogy a felolva-
só „rábízza magát a szövegre”, sem „tartalmilag”, sem nyelvileg nem elem-
zi, nem gondolkozik a szövegben (sem a szövegmondatokban, sem a szöveg-
mondatok láncában). A leírt szavakat, hang- és szósorokat mechanikusan 
hangosítja, mert olyan kiejtési (ál)szabályokat követ, amelyeket még az ál-
talános iskola első négy osztályában tanult meg, amelyek az 1920-as, 30-as 
évektől máig szinte kiirthatatlanul élnek, és hagyományozódnak tovább az 
iskolai olvasástanítás során. 

Ezek az álszabályok főleg a tágabb értelemben vett kiejtéssel: a mondat-
fonetikai eszközök használatával kapcsolatosak. Csak néhányat említek meg 
közülük.

1.3. Még ma is azt tanítják – még beszédtanárok is –, hogy a hangsúly 
„a mondat átlagos hangerejéhez viszonyított hangerőtöbblet (dinamikai több-
let), amely a magyarban a szavak első szótagjára esik”. Ebből eredt az a téve-
sen általánosított szabály, hogy ‚a magyar szavak első szótagját mindig hang-
súlyozni kell’. Ennek a tanításnak az eredménye a monoton, kopogó agyon-
hangsúlyozás és az egyetlen hangfekvésben szűk hangterjedelemmel moz-
gó, ún. „zsinór-hanglejtés”, amelyen szinte semmilyen más kiemelés nem je-

Az értelmes felolvasás-
nak, beszédnek egyik gát-
ja, hogy a felolvasó „rábíz-
za magát a szövegre”, sem 
„tartalmilag”, sem nyelvileg 
nem elemzi, nem gondol-
kozik a szövegben (sem a 
szövegmondatokban, sem 
a szövegmondatok láncá-
ban).
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lenik meg, csak az egyformán 
kopo gó dinamikai hangsúly-
ok.2 Későn, az 1950-es évek-
ben mutatta ki Fónagy Iván, 
hogy a hangsúly realizálódásá-
ban egyaránt szerepet játszik 
a nyomaték (dinamikai több-
let), a hanglejtés (a beszéddal-
lamnak a változása: megeme-
lése vagy leejtése), a beszéd-
ritmus váltása (a „hangsúlyos” 
szótagnak vagy szónak lassabb 
kimondása), a szünet (a hang-
súlyos szó első szótagja előt-
ti pillanatnyi szünet), vala-
mint a feszesebb artikulálás. 
Nyilvánvaló lett az is, hogy a 
hanglejtésnek nemcsak a mon-
dat modalitásának és az érzel-
mek kifejezése a szerepe, ha-
nem fontos funkciója a mon-
dat információs tartalmának, 
a mondat grammatikai szerke-
zetének jelzése (a hangsúlyvi-
szonyok érzékeltetése is). Az 
említett kutatási eredmények 
máig nem mentek át a pedagó-
gusok és a hivatásos beszélők 
„köztudatába”. 

Fonetikai kísérletek azt 
mutatják, hogy gyakran nem 
ott van hangsúlyképzetünk, 
ahol – a környezetéhez ké-
pest – egy-egy szótagot na-
gyobb hangerővel mondunk 
ki. Sokkal inkább a beszéddallamnak magasba fellépése vagy lelépése kelti a 
hangsúlyképzetet. Azaz: a hangsúlyozásban, a hangsúlyképzetben nem csak 
a dinamika, hanem a beszéddallam, a hanglejtés, sőt az időtartam is fontos. 

1.4. A hangsúlyozással kapcsolatos szórendi álszabály az is, hogy „a 
mondat legfontosabb (főhangsúlyos) része a mondat élén áll, és ennek dal-
lama van a legma gasabban”.3 Az álszabály tarthatatlanságára már a hangsú-
lyozás és a szórend kérdéseivel foglalkozó korai cikkek is rámutattak. Figyel-
meztettek a szórendnek, főleg az állítmány egyenes vagy fordított szórend-
jének a hangsúlyozásban, a hangsúlyviszonyok meghatározásában betöltött 
meghatározó szerepére. Ezt nagyon le egyszerűsítve így foglalhatjuk össze: ha 
a mondat állítmánya egyenes szórendű, pl. az igekötő egybe van írva igéjé-
vel, vagy névszói + igei állítmány a sorrend, vagy a vonzatos igéknél a szó-
rend a szótári alakot követi (alany + állítmány + vonzat a sorrend), akkor 
a mondat vagy a) nyomatéktalan mondat („Pista tegnap délután eljött hoz-
zánk”, „A könyv témája a történelem [volt]”), vagy b) az állítmány kapja a 
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legerősebb „nyomatékot” (Pista tegnap délután el-
jött hozzánk). Az első esetben a mondat mindegyik 
szavának első szótagja új ereszkedő dallammal in-
dul, a másodikban pedig az állítmány első szótagja 
képezi a mondatban a dallamcsúcsot. – Ha az állít-
mány fordított szórendű (az igekötő az ige mögé ke-
rül, vagy az állítmány sorrendje: igei állítmány + 
névszó), vagy megváltozik a szótári sorrend (a va-
laki beszél valamiről – alany + állítmány + von-
zat – sorrend helyett pl. a valamiről beszél valaki 
– vonzat + állítmány + alany – sorrend következik 
be), akkor az állítmány előtti hely vonzza magá-
ra a főhangsúlyt. („Pista tegnap délután jött el hoz-
zánk”, vagy „Pista tegnap délután jött el hozzánk”), 

és ez kerül a mondat dallamszerkezetében a legmagasabbra. Természetesen 
itt is vigyázni kell. Bár az ilyen mondatokban, mint „Tegnap Pista is eljött 
hozzánk”, egyenes szórendű az állítmány, a szövegösszefüggés miatt hangsú-
lyos lehet az állítmány is, de az előtte álló mondatrész (Pista) is; éppen a hoz-
zátoldó is miatt! 4

Álszabály az is, hogy mindig a jelzőt kell hangsúlyozni.5  A szövegmon-
dat tartalma és a szövegösszefüggés alapján kell megállapítani, hogy a jel-
zős vagy bár mely szószerkezeteknek melyik elemét kell a hangsúly különfé-
le fokozataival és formáival kiemelni. Az árnyalt hangsúlyozás ugyanis rejtett 
többletinformációt is hordoz.6 A hangsúlyozás legfontosabb szabálya: mindig 
az új és a fontos, valamint az ismert és a magától értetődő viszonya határoz-
za meg: mit kell a hangsúly va lamilyen formájával kiemelnünk. Fontos az is, 
hogy egy-egy szó vagy mondatrész a mondatnak mely helyén áll. Ti. az állít-
mányon, illetőleg az állítmány előtti helyen kívül a mondatnak hangsúlyos 
helye (lehet) a mondat eleje és a mondat záró szakasza is. Az ismert és az új 
megkülönböztetésében már a hangerő különböző fokozatai is feladatot kap-
hatnak.

Az értelmes megszólaltatáskor a mondatok dinamikai görbéje és a hang-
súlyozási–hanglejtési egységek indulásának eredőjét összekötő görbe gyak-
ran a ballisztikus pályára emlékeztet, s a mondatok dallamcsúcsa a mondat 
második–harmadik harmadában található. A téma–réma részt dinamikai, rit-
mikai és dallam-fekvésváltással jó elkülöníteni. 7

1.5. A mondat hanglejtéséről és tagolásáról szóló álszabály, hogy „a ma-
gyar kijelentő mondat hanglejtése ereszkedő”, és ezért a kijelentő mondat első 
szavának hanglejtése van a „legmagasabban”.8 Ennek ellene mond az az ál-
szabály is, amelyet az olvasni tanuló gyermekbe belevernek pedagógusaink: 
„vesszőnél megállunk, felvisszük a hangsúlyt [!] és szünetet tartunk, pontnál 
megállunk és levisszük/leeresztjük a hangsúlyt [!] és szünetet tartunk”. Az 
írásjeleknek elsősorban helyesírási funkciójuk van, de jelzéseket adhatnak 
(adnak is) a szöveg, tagolásához vagy kapcsolásához.9 10

A kiejtéssel kapcsolatos más álszabályokat tovább lehetne sorolni (a kö-
tőszók – pl. hogy, aki, amely, ami – előtt, illetőleg utána mindig meg kell áll-
nunk, az és előtt mindig szünetet kell tartanunk, a tulajdonnevek hangsúlyvi-
szonyai, a kettőspont és a pontosvessző „hanglejtése”), számos példát lehet-
ne hozni mind megerősítésükre, mind cáfolásukra. A lényeg: a szövegelem-
zés, mindig az adott szövegmondatok tartalmi–logikai–szerkezeti elemzése 

Az értelmes megszólalta-
táskor a mondatok dinami-
kai görbéje és a hangsúlyo-
zási–hanglejtési egységek 
indulásának eredőjét ös�-
s�ekötő görbe gyakran a 
ballisztikus pályára emlé-
keztet, s a mondatok dal-
lamcsúcsa a mondat máso-
dik–harmadik harmadában 
található. 
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adja meg, hogy mikor kell, és mikor nem kell hangsúlyozni valamely szót, 
mondatrészt! 

1.6. Mindmáig viszonylag kevés szó esett a szakirodalomban a beszéd-
ritmusról. A verstani munkák bőven tárgyalják, a retorika, stilisztika foglalko-
zik a prózaritmussal (a széppróza ritmusával), de alig esik szó a hétköznapi 
prózai beszéd ritmusáról. A ritmushibáról (hadarás, leppegés, pattogás stb.) 
igen, de alig van szó az „értelmi ritmusról”, amely a beszéd lendületében, di-
namikájában játszik nagy szerepet. Külön tanácskozás foglalkozhatna vele. 

1.7. Felötlik a kérdés: funkcionálisan is megtanítjuk-e a grammatikát, 
elég hatékonyak-e grammatikai (nyelvtani) ismereteink. Hiszen olykor ma-
gyar szakot végzett diplomások is (akik hivatásos beszélőnek készültek) za-
varba jöttek, ha a szöveg értelmezése és megszólaltatása, a szövegalkotás kap-
csán az iránt érdeklődtem tőlük, mi is a szószerkezet. 

2. Közhely már, hogy „a szöveg megszólaltatásának kulcsa: maga a szö-
veg”. Az is, hogy a szöveg és az általa hordozott gondolat akkor szólaltatható 
meg haté konyan, ha írója „szájra–fülre” fogalmazta meg. Amikor az 1960-
as évek végén a rádiós beszéd vizsgálatával kezdtünk foglalkozni, többen is 
megállapítottuk, hogy az akkori rádiós beszéd nem-kommunikatív voltának 
oka többnyire a nem jól fogalmazott szöveg volt. (Ma is gyakran az!) Bár nyel-
vileg (grammatikailag) helyesek voltak a szövegmondatok, a hallgató még-
is nehezen tudta követni őket, mert túl tömörek voltak: sok tömbösített szó-
szerkezetet tartalmaztak, azaz elsősorban az írásosság szabályai szerint fogal-
mazódtak meg. Szerzőik olykor több mondatnyi információt is belezsúfoltak 
egyetlen „egyszerű”, bővített mondatba, abból a leegyszerűsített álszabályból 
indulva ki, hogy nem tanácsos összetett mondatokat használni. A Kazinczy-
versenyeken is: a versenyzők akkor „kínlódtak” a szöveggel, ha szövegtani és 
retorikai ismereteik hiányosságai alapján nem ismerték fel az egyes szöveg-
mondatoknak szerkezeti kapcsolódását, ha nem ismerték fel a szövegegész-
nek kisebb egységekre való tagolódását, és ezekben nem tekintették a bekez-
déseket egyetlen olyan, „bonyolult és többszörösen összetett mondatnak”, 
amelynek a „tagmondatait” az egyes szövegmondatok alkotják, és e szöveg-
mondatok között éppen olyan mondattani viszonyok lehetnek, mint az „egy-
szerű” többszörösen összetett mondat tagmondatai között. 

A szövegalkotás kérdése éppúgy, mint a szöveg vizsgálata már külön ku-
tatást érdemelne.

3. Mindezt megelőzően azonban az iskolai oktatásnak is, a tudományos 
kutatásnak is sürgős feladatai lennének, ugyanis kutatásunk felettébb adós 
a spontán beszélt nyelvnek és az elmondásra szánt művek nyelvhasznála-
tának, főleg mondat- és szövegszerkesztésének vizsgálatával. Többen (Deme 
László, Szabó József és mások, köztük magam is) 
tettünk kísérletet rá. Már ezek a vizsgálatok is ta-
núsítják, hogy a spontán beszélt nyelv, de az elő-
készített élőszó szerkesztésmódja, főleg mondat-
szerkesztése (?) más, mint az írott szövegé. Ezek 
az elemzések és a szónoki művek cáfolják azt a na-
gyon is elterjedt (s talán Karácsony Sándor nézeté-
re visszavezethető) véleményt, hogy ‚a magyar em-
ber a spontán élőszóban és a szónoklatban az egy-
szerű mondatokat szereti, és azokkal fejezi ki mon-
dandóját’, s ‚ha összetett mondatokkal él, akkor el-

Közhely már, hogy „a szö-
veg megszólaltatásának 
kulcsa: maga a szöveg”. 
Az is, hogy a szöveg és az 
általa hordozott gondo-
lat akkor szólaltatható meg 
hatékonyan, ha írója „száj-
ra–fülre” fogalmazta meg. 
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sősorban a mellérendelő összetett mondattípust használja’. Bizony Pázmány, 
Kölcsey, Kossuth, Eötvös, Deák beszédei ellene mondanak ennek a megálla-
pításnak, de korunk szónoklatai is és politikusainknak, közéleti személyisé-
geinknek a rádióból, televízióból hallható megnyilatkozásai, tudósaink ke-
rekasztal-beszélgetései is. 

Érdekes, hogy a füllel hallható, szemmel látható tények ellenére meny-
nyire tartja magát egy-egy, nyelvi elképzeléseken alapuló kijelentés. Nem az 
ellen az elv ellen szólok, hogy „lehetőleg egyszerű mondatokban fogalmaz-
zuk meg mondandónkat”, hanem merev túlhajtása ellen. 

4. A gondok gyökere azonban – szerintem – a tágabb értelemben vett re-
torikai ismeretek hiányában is keresendő. S e tekintetben több irányból kell 
vizsgálnunk az okokat is, a megoldási lehetőségeket is.

4.1. 1945 után – a szólásszabadság nagyobb örömére – az iskolai iroda-
lomoktatásból kikopott a retorika, amely addig a nyolc osztályos gimnázium 
V. osztályában volt az irodalomtanítás egyik tantárgya. Igaz, addig sem a szó-
noklás tudományát tartalmazta. Korábban inkább műfajismeret volt, a század 
elején Riedl Frigyes és Pintér Jenő retorika-tankönyvei a prózai írásművek 
szerkesztésének az ismereteit közölték, az Alszeghy Zsolt–Sík Sándor-féle re-
torika-tankönyvek pedig a leíró és elbeszélő (verses és prózai) írásművekről 
szóló ismeretanyagot. Mindegyikben csak egy-egy fejezet foglalkozott a szó-

M
ós

er
 Z

ol
tá

n 
fo

tó
ja

 (K
et

te
n)



11

noki művekkel, amelyeket mindegyik szerzőpáros írásműveknek tekintett. 
Az 1945 után megjelent retorikakönyvek többsége inkább a középközélet sze-
replői számára készült politikai jellegű szónoklattanok voltak. Közülük üdí-
tő olvasmánynak számított a Terestyéni Ferenc szerkesztette Nyelvtan – stí-
lus – szónoklás, melynek első része A fogalmazás művészete címet viselte, 
egy másik nagy fejezete pedig stilisztikai ismereteket közölt. Ez után viszony-
lag hosszú csend következett, mert a retorikaoktatásban is legfeljebb nyelvi, 
nyelvhelyességi, helyes kiejtési, szerkesztési kérdésekről eshetett csak szó. A 
gondolkodás, mondanivaló, érveléstechnika kérdéseit alig-alig lehetett érin-
teni. Lassú változás következett be a 70–80-as években. Több olyan munka 
jelent meg, amelyek a középközélet képviselői számára készültek, de már a 
mai értelemben vett retorikai szemlélet felé közelítettek: Fischer Sándor Reto-
rikája még a hagyományos retorikák szemléletét tükrözi, s nagyobb részében 
beszédtechnika és szemelvénygyűjtemény. A Deme László szerkesztésében 
megjelent Szónokok, előadók kézikönyve már az érvelés- és meggyőzéstechni-
ka kérdéseit is érinti, Közéletiség, beszédmód, nyelvi műveltség című munká-
ja pedig már tipizálja a megszólalásfajtákat. Ugyanígy megjelent a többszer-
zős Retorika és 1987-ben Gáspári Lászlónak a klasszikus retorikát felelevení-
tő egységes főiskolai jegyzete is. A 80-as években már a meggyőzés és érve-
léstechnika is szerepelt a retorikai szakirodalom listáján. Sorban megjelentek 
a klasszikus szerzők retorikái is, így Arisztotelész, Cornificius, Cicero Reto-
rikája, Platón Gorgiasza, és 1988-ban Szabó G. Zoltán és Szörényi László Kis 
magyar retorikája, amely a klasszikus retorika rendszerének jó summája, és 
egyúttal a magyar irodalom – főleg a költészet – retorikai eszközeinek is kivá-
ló rendszere és példatára 

A 90-es évek közepétől több összefoglaló jellegű munka is megjelent: 
Így – időrendben Tremmel Flórián, Wacha Imre (1994), Bencze Lóránt (1996), 
Szabó Katalin (1997), Adamik Tamás (1998), Németh Erzsébet (1999) idevá-
gó munkája. Természetesen nem szabad megfeledkeznünk a 70-es évektől 
fellendülő szövegtani szakirodalomnak és a (tömeg)kommunikációnak, va-
lamint a menedzser-szakirodalomnak bőséges ter-
méséről sem.

4.2. Mindezek azonban alig-alig termékenyí-
tették meg az iskolai tananyagot, pontosabban: 
alig-alig mentek át a diákok és egyetemi, főisko-
lai hallgatók tudatába. Állítom ezt annak ellené-
re, hogy az Édes Anyanyelvünk nyelvhasználati 
verseny országos döntőjén a középiskolás diákok 
már több évtizede kiváló teljesítményekkel sze-
repeltek. Ezeken a versenyeken nagyon jó élősza-
vas produkciókat hallottunk, de közöttük – izgal-
mas mondandójuk ellenére – viszonylag kevés volt 
a valóban tudatosan megtervezett, felépített és el-
mondott rétori mű. Igazolják állításomat az ELTE 
Tanárképző Főiskolájának szervezésében megtar-
tott retorikai versenyek szövegelemzései is, és az 
a több száz elemzés is, amelyet III. éves egyetemi 
hallgatók és posztgraduális képzésben részvevők 
nyújtottak be (fél)évzáró dolgozatként. A dolgoza-
tok nagy része nem több az elemzett mű tartalmá-

A 80-as években már a 
meggyő�és és érveléstech-
nika is szerepelt a retorikai 
szakirodalom listáján. Sor-
ban megjelentek a klasszi-
kus s�er�ők retorikái is, így 
Aris�totelés�, Cornificius, 
Cicero Retorikája, Platón 
Gorgiasza, és 1988-ban 
Szabó G. Zoltán és Szöré-
nyi László Kis magyar reto-
rikája, amely a klasszikus 
retorika rendszerének jó 
summája és egyúttal a ma-
gyar irodalom – főleg a köl-
tészet – retorikai eszköze-
inek is kiváló rendszere és 
példatára 
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nak rövid összefoglalásánál (utalással a rétori mű 
szerkezetére, de főleg a bevezetés–tárgyalás–be-
fejezés elkülönítésére.) A jobbak már több részre 
osztják a szerkezetet (narráció, kitérés, bizonyítás 
cáfolás). Csak kevesen jutnak el odáig, hogy felis-
merjék, megfigyeljék az érvelés technikáját, pedig 
a kommunikációszakosoknak kötelező forrása volt 
Zentai István két műve. Alig-alig akadt olyan dol-
gozat, amely a vizsgált szónoklat nyelvi–stiliszti-

kai eszközeit is bemutatta volna. Ebből – legalábbis számomra – az a felte-
vés következik, hogy nemcsak a középiskolásoknak, de még a III. éves egye-
temi hallgatóknak a tudatában sem áll össze komplex egésszé az az ismeret-
anyag, amelyet gimnáziumi vagy egyetemi tanulmányaik során különböző 
kollégiumok, szaktárgyak tananyagából el kellett volna sajátítaniuk. Mint ha 
az agyukban lévő „ismeretrekeszek” között nem lenne átjárás. Külön élnek a 
szövegtani, külön a stilisztikai ismeretek, külön a mondattannal vagy a kom-
munikációelmélettel kapcsolatos tudnivalók.

A vizsgák során az után is érdeklődtem: milyen forrásokhoz nem sike-
rült hozzájutniuk, s mi lehet az oka az elemzések sikertelenségének. Egy ok 
a sok közül: kevés a hozzáférhető szakirodalom, a hallgatók könyvtárakban 
is alig-alig találják meg a szakforrásokat. Másik ok: kevés a középiskolában, 
de az egyetemi szemináriumokon is a komplex szövegelemzés, főleg a prózai 
művek nyelvi, stilisztikai, szerkezeti elemzése. A stíluselemzés fő leg a köl-
tészethez, esetleg a szépirodalomhoz kapcsolódik: talán emiatt nem ismer-
te fel a hallgatók jelentős része a szónoki mű toposzait, stíluselemeit – de az 
olyan egyszerűeket sem, mint fokozó ismétlés, párhuzam vagy szembeállítás, 
az Európában általános jelkép- és szimbólumrendszerekről már nem is szól-
va. Ily módon nem fejlődik ki bennük az asszociatív gondolkodás. Sokszor 
bizony ennek oka a szépirodalom és az általános műveltség körébe tartozó is-
meretek hiánya is lehet. A prózai művek esetén az elemzés elsősorban a gon-
dolatiságra, az eszmei mondandóra szorítkozik. Úgy látszik: az iskolában ta-
nultak megmaradnak (könnyen elfelejthető) tananyagnak, nem változnak tu-
dássá, az, „anyagrészek egységei” nem épülnek össze komplexebb „művelt-
séggé”, magasabb rendű világszemléletté és világnézetté, egy-egy ismeretda-
rab nem hív elő másokat, nem ébreszt más területekről asszociációkat. 

5. Lehet vitázni, hogy a retorika lehetséges meghatározásai közül melyi-
ket fogadjuk el: a retorika a meggyőzés és a rábeszélés tudománya-e; vagy az 
elokvencia, a szép és elegáns beszédmód, előadás tudománya-e; vagy az írás-
művek szerkesztésének tudománya-e; vagy a szónoki–közéleti beszéd tudo-
mánya-e, és beletartozik-e a magánélet szférája is; vagy a műfajismeret tudo-
mánya-e. Arról is vitázhatunk, hogy a retorika a tudományos kutatás vagy a 
gyakorlat területe-e. Azonban a retorika-oktatásnak mindenképpen bele kell 
kerülnie az iskolai oktatásba. 

6. Magam azt hiszem, a retorika tantárgyat alkalmazott interdiszcipliná-
ris tudományként úgy kell elképzelnünk, mint egy olyan atomot, melynek 
atommagjához, a retorika elméletéhez, neutronokként kapcsolódnak a társ- 
és segédtudományok egyes részei. Középpont azonban – hangsúlyozottan – a 
retorikai szemlélet. Az iskolai oktatás számára ki kell dolgozni a tárgy meto-
dikáját, didaktikáját. Többek között olyan formában is, mi az, ami „egyene-
sen” a retorika tárgykörébe tartozik, pl. bizonyos műfajok, megszólalástípu-

Arról is vitázhatunk, hogy a 
retorika a tudományos ku-
tatás vagy a gyakorlat te-
rülete-e. Azonban a retori-
ka-oktatásnak mindenkép-
pen bele kell kerülnie az is-
kolai oktatásba.
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sok (hozzászólás, felszólalás, kiselőadás, vita, megemlékezés) kommuniká-
ciós, szerkezeti, ér veléstechnikai tudnivalói, az érveléstechnika, s mely tan-
anyagrészek azok, melyekbe be lehet és be kell kapcsolni a retorikai szemlé-
letet, annak hangzó világát, illetőleg szövegszerkesztését, érveléstechnikáját 
stb. (pl. Brutus és Antonius beszédének erkölcsisége, érveléstechnikája, alak-
zatai, stílusfordulatai stb.). Nem szólva arról, hogy a tanár előadásának és a 
diák feleletének hátterében is ott kell lennie a retorikai szemléletnek!

Mindezek felett azonban ott kell állnia annak a babitsi tételnek, hogy a 
retorika ‚beszélni és gondolkodni tanít’, vagy inkább Illyésre utalva: ‚gondol-
kodni és beszélni tanít’. S mint ilyen, elsősorban a nyelvtan és irodalom tan-
anyagába tartozik, de része minden más tantárgynak.

Az ismeretanyag – a bőséges szakirodalomban – adva van.  Most már 
csak a mozaikszemeket kell összeválogatni, hogy a retorika képe kialakuljon.

Jegyzetek

1  Lásd a versenyekről megjelentetett összefoglalókat. Pl. Z. Szabó László–Wacha 
Imre 1978, 1992; Hérics Lajosné 2000; Kováts Dániel 1997. 2002. 2007.

2  A hangsúly a magyar szakirodalomban eredetileg a kiemelést jelentette, és dinami-
kai többletet, a nyomatékot. Nyelvészeink a hangsúly műszóba beleértették a hangsúly(ozás)
t és hanglejtést. A hanglejtés műszó csak a 20. század 10-es éveinek végén jelent meg a ma-
gyar nyelvészeti szakirodalomban. – A 20. sz. elejéig inkább csak a hangsúlyozás és a szó-
rend kapcsolatát vizsgálták, s nem hangsúly realizálódási formáit. 

3  Ez a szabály azonban csak az egyszakaszú és a rikkancs szórendű mondatok-
ra és bizonyos – kérdőszót tartalmazó – kérdő mondatokra érvényes (pl. „Pista volt itt.”; 
„Megírtam a feladatot.”; „Ki járt itt?”).

4  Még ez is leegyszerűsített megfogalmazás, hiszen számos más képlet is érvényes 
még ezek mellett!  (Pl. Pista tegnap délután is eljött hozzánk”, vagy Pista tegnap délután is 
eljött hozzánk”) 

5  De melyik „a” jelző, és melyiket kell(ene) hangsúlyozni a következő felsorolás-
ban: „ha kiejtettem lomkamrához mindinkább hasonlító emlékezetemből az öklüket rázó 
hadügyminiszterek, a puszta leheletnél is kevesebbet mondó illetékes szóvivők, a bírósá-
gi üvegkalickában bóbiskoló tömeggyilkosok, […] a barátaikat felköttető, újdonsült népve-
zérek [...] tolakodó nevét”.? Értelemszerűen a szószerkezetek utolsó (egyben birtokos jelzői 
funkcióban álló) jelzett szavát (hadügyminiszterek, szóvivők, tömeggyilkosok), majd az egész 
szerkezet utolsó két tagját (tolakodó nevét) kell igazán kiemelni:

6 Hogy a (minősítő vagy birtokos) jelzős vagy a határozós szerkezeteknek melyik 
elemét kell „hangsúlyozni”, azt a szövegmondat tartalma és a szövegösszefüggés adja meg. 
Ebben a mondatban: „Bejött a szobába a mérnök fiam” az egyenlő erejű hangsúlyokkal ki-
mondott jelzős szerkezet: „mérnök fiam” csak azt jelzi, hogy bejött a szobába a fiúgyerme-
kem, aki mérnök. Ha a hangsúlyviszonyok így alakulnak: „mérnök fiam”, ez azt sugallja, 
hogy két fiam közül a mérnök jött be. A „bejött a „mérnök  fiam” forma pedig azt jelzi, hogy 
nem a lányom jött be. A „mérnök fiam” pedig azt, hogy nem a közgazdász fiamról és nem a 
leányomról van szó.

7  Jó példa minderre Kosztolányinak már idézett néhány mondata. A téma–réma vi-
szonynak kiemelést meg határozó és egyúttal dallamformáló szerepét jól mutatja Laziczius 
Gyulának Fonetika című könyvéből vett néhány mondata, amelyben a téma rész a mondat 
élén, a réma, tehát „hangsúlyos” rész a mondat második felében van: „Laziczius Gyula: Fo-

AULA



ME.dok • 2009/4

14

netika. | A fonetika | a beszédhangokkal és azok tulajdonságaival foglalkozó tudomány. | 
Beszédhangokon | az emberek nyelvi érintkezésében előforduló hangjelenségeket értjük. | 
Az emberi beszédben előforduló hangjelenségek | mindig nagymértékben egyéniek és egy-
szeriek.”

8   Ez a szabály csak az egyszakaszú és a rikkancs szórendű mondatokra és a kérdő-
szót tartalmazó kérdő mondatokra érvényes. A mondatdallam alakulásában a mondat és az 
állítmány (egyenes vagy fordított) szórendjének van fontos szerepe: a mondat újságoló ré-
szének dallama kerül a legmagasabbra. 

9  Babits következő mondatát ott kell tagolni, ahol nincs írásjel, és nem szabad szü-
netet tartani, ahol írásjel van: „Ötven asszony, alabástrom testtel, ébenszínű hajjal | érzőn, 
mégis öntudatlan | öntögetve szakadatlan | félig értett dalra kel |”  (Danaidák)

10  A szószerkezeti határokon célszerű tagolni a következő két hírmondatot is, úgy 
összefogva–tagolva a szó szerkezetet, mintha azok a matematikai képletekben a summa-zá-
rójeles részek lennének. A következő példában éppen „vesszőtlen” helyeken tartva röpke ta-
goló szüneteket: „Franciaország | a horvátországi és bosz niai konfliktus L tárgyalásos rende-
zésének L újraindítása érdekében | a Szerbia ellen L 1992 májusában ho zott L ENSZ-szank-
ciók | teljes felfüggesztését javasolta.” Persze a helyes tagoláshoz és kapcsoláshoz fel kell is-
merni a grammatikai szerkezetet! 
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A játékelméleti modellek sikerrel választ adtak számos problémára, 
amelyek egymással stratégiai interakcióban lévő ágensek optimális stra-
tégiáira vonatkoznak. Említésre méltó, hogy ezeknek a korszakalkotó fel-
vetéseknek és megoldásoknak a körvonalazásához a magyar származású 
Neuman János és az osztrák Oscar Morgenstern1 munkássága nagy mérték-
ben járult hozzá. Az egyensúlyelméletek alapjait pedig a Nobel-díjas John 
Nash2 fektette le, megteremtve ezáltal az utat a szélesebb körű gazdaságta-
ni alkalmazások felé. 

Bár a játékelmélet magyarázó ereje a stratégiai interakciók számos vonat-
kozásában vitathatatlan, van két olyan előfeltevése, amelyet a humán ágen-
sek szisztematikusan megsértenek. Az egyik alapfeltevés szerint a játékoso-
kat csakis saját nyereségeik érdeklik, a többi játékosok nyereményeivel szem-
ben közömbösek, azaz nem befolyásolja stratégiaválasztásukat. A másik alap-
feltevés szerint a játékosok racionálisak, és a játékosok racionalitása közös 
tudás, vagyis minden játékos tudja, hogy a többi játékos racionális, és azt is 
tudja, hogy ezzel a többiek is tisztában vannak. Ennek a két alapfeltevésnek 
a szisztematikus megsértése szükségessé teszi, hogy megvizsgáljuk: az em-
berek stratégiai interakciókban mutatott viselkedése hogyan tér el a játékel-
mélet előrejelzéseitől. Ezek a vizsgálatok az utóbbi tíz évben bontakoztak ki 
hangsúlyosabban, ezáltal új tudományágat: a játékelméleti viselkedéstant kör-
vonalazva. 

Tanulmányunkban egyrészt arra szeretnénk rávilágítani, hogy bizonyos 
játékokban az emberek hogyan térnek el az egyensúlyi stratégiától, és a fo-
kozatos tapasztalatok miként járulnak hozzá a stratégia alkalmazkodáshoz és 
az egyensúlyi stratégiához való közeledéshez. Másrészt megvizsgáljuk azt, 
hogy a stratégiák és a stratégikus alkalmazkodás milyen különbségeket mu-
tat egyének valamint csoportok közti játékokban. Csoportok közötti játékok-
ban a csoportokon belüli kommunikáció facilitálhatja a reflektív gondolko-
dást, amely hozzájárulhat az egyensúlyi stratégia gyakoribb választásához is-
mételt játékokban. 

Tanulmányunk a „szépségverseny p” játékban vizsgálja humán ágensek 
egyensúlyi stratégiáktól való eltéréseit, valamint az ahhoz való közeledést is-
mételt játszmák során. A kutatás során egyéni és csoportközi játékok esetén 
mutatkozó stratégiapreferenciákat is megvizsgáltuk ismételt játszmák során, 
és nem utolsó sorban azt, hogy a csoporttagok preferenciája hogyan befolyá-
solja a csoport stratégiaválasztását konszenzusos döntéshozatal esetén. 

A „szépségverseny p” játékot a (következőkben „SzVp”) Moulin3 java-
solta. Ez a játék köznapi helyzetekben előforduló stratégiai kölcsönhatásokat 
modellál gazdasági és egyéb területeken. Hogy kitalálhassuk egy szépségver-
seny győztesét, előbb tudnunk kell, ki tekinthető szépnek a versenyzők kö-
zül a zsűri tagjai és a közönség szemében (attól függően, hogy kié a döntés 
joga), azaz ismernünk kell a többiek ízlését. Hasonló a helyzet, amikor dön-
tést hozunk egy növekvő piacra való belépésről vagy egy választási küzde-
lembe való elindulásról (elég későn lépve be, hogy elkerüljük az erodálódást, 
de nem túl későn ahhoz, hogy a választók megismerjenek), de ilyen a kon-
kurencia árajánlatának alullicitálása (de nem túl nagy összeggel), a tőzsdé-
ről való visszahúzódás időpontjának megválasztása egy megsejtett árfolyam-
csökkenés előtt,4 vagy az aukciókon való részvétel. Ilyen esetekben is sokkal 
nagyobb a nyerési esélyünk, ha sikerül pontosan értékelnünk a többi szerep-
lő várható viselkedését (legyenek ezek gazdasági szereplők, politikusok vagy 
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más területen tevékenykedők). Az SzVp-ben a játékosok egyidejűleg egy-egy 
egész számot választanak 0 és 100 között, és az a játékos lesz a nyertes, aki 
a játékosok által választott számok középértékének feléhez (½ m) legköze-
lebb eső számot választotta. A p (0≤p≥1) voltaképpen a középérték szorzá-
si együtthatója a mi esetünkben ½. A játékelméletben döntő jelentőségű, ho-
gyan vélekednek a többi játékosok egy stratégiai kölcsönhatásban, hiszen egy 
stratégia sikere legtöbbször annak függvénye, hogy a többiek milyen straté-
giát alkalmaznak. Ezért döntő szerepe van annak, hogy tanulmányozzuk: a 
résztvevők miként vélekednek a többiek gondolkodásmódjáról és stratégiai 
viselkedéséről. Még ennél is jobban érdekel bennünket, hogyan befolyásol-
ja a játékosokat az ismételt játékfordulók során a többi játékos gondolkodás-
módjáról való vélekedés. Ebben a kísérletben megpróbáltuk összehasonlítani 
az egyéni alkalmazkodóképességet olyan csoportok alkalmazkodóképességé-
vel, amelyek egymás között ugyanazt a játékot játszák. Hipotézisünknek meg-
felelően a metakognitív, reflektív gondolkodást elősegíti a csoportokon belüli 
kommunikáció, és ez sokkal hamarabb vezet el az egyensúlyi stratégia meg-
jelenéséhez, mint az egyéni játék. 

Vizsgálati módszerek: A kísérletben a Babeş–Bolyai Tudományegyetem 
18, különböző szakos és különböző évfolyamhoz tartozó diákja vett részt (8 
fiú és 10 lány). A résztvevők 19 és 22 év közötti fiatalok: átlagéletkoruk 20 év. 
Valamennyien önkéntesen vettek részt a kísérletben.

A résztvevőket két csoportban teszteltük. Az első csoportot 9, találom-
ra kiválasztott személy alkotta. Ezek egyénileg játszottak. A másik csoportba 
sorolt 9 személy hármas csoportba tömörülve vett részt a játékban, s mind-
egyik hármas csoport a másik két csoport ellenében játszott. A tesztelés előtt 
megmagyaráztuk a résztvevőknek, hogy a kísérlet alatt szigorúan tilos az egy-
más közötti kommunikálás (kivéve a csoporton belüli), ez lényegesen csök-
kentené nyerési esélyeiket. Minden résztvevő írásban kapta meg a követke-
ző utasítást:

„Ebben a játékban az ön feladata, hogy a kísérletvezető megfelelő jelére 
egy egész számot válasszon 0 és 100 között, és ezt a válaszlapjára lejegyezze. 
Az a játékos nyer, aki a résztvevők által választott számok középértékének a 
feléhez legközelebb eső számot választotta. Ezért olyan számot próbáljon ja-
vasolni, amelyről úgy véli, hogy a valamennyi játékostól (önt is beleértve) ja-
vasolt számok középértékének a fele lesz. A játék 10 fordulós. Minden forduló-
ban a nyertes 100 pontot kap, és az a játékos győz, akinek a játék végére a leg-
több pontot sikerül összegyűjtenie. Ha ugyanabban a fordulóban két vagy több 
játékosnak a megjelölt száma a középérték felétől azonos távolságra van (és 
ez legyen a legkisebb különbség), a nyeremény egyenletesen oszlik meg a szó-
ban forgó játékosok között. 

Például, ha három játékos van, és ezek a 80, 90 és 70 számot javasolták, 
a középérték 80, a középérték fele pedig 40. Az a játékos nyer, aki a 40-hez leg-
közelebbi számot javasolta, ez pedig a 70-es szám.

Az utolsó fordulót követően az első három helyezett kivételével a többi 
játékosnak ki kell töltenie egy meglehetősen unalmas figyelem-tesztet, amely 
20-30 percet vesz majd igénybe, a játékban elért eredményének megfelelően.”

Miután a játékosok elolvasták az utasítást, a kísérlet vezetője tisztázta 
a résztvevőkben fölmerülő kételyeket is. A kísérlet irányítójának jelzésére a 
résztvevők megjelölték lapjukon a választott számot (ehhez minden forduló-
ban maximum 8 perc gondolkodási idő állt rendelkezésükre), majd a kísérlet-
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vezető összegyűjtötte a lapokat, és közölte a nyertes számot és a nyertes ne-
vét. A kísérlet végén közölték a résztvevőkkel a helyezésüket. A csoportban 
játszók számára az utasításokat a csoportfeltételekhez igazították. Pontosítot-
ták a résztvevők számára, hogy az első maximum 2 percben egyénileg kell vá-
lasztaniuk 1-1 számot, majd legtöbb 6 perc áll a rendelkezésükre ahhoz, hogy 
megegyezésre jussanak a csoport által választandó számot illetően. A vizsgá-
latvezető hangsúlyozta, hogy minden javaslatot indokolni kell. Tilos elfogad-
ni argumentálás nélküli javaslatokat, és tilos az egyéni javaslatok középér-
tékének vagy más hasonló koeficienseknek a kiszámítása, azaz egyetlen elfo-
gadható módszert alkalmazhatnak, a konszenzusos döntéshozatalt. Hasonló-
képpen kilátásba helyeztük, hogy az utolsó fordulót követően a nyertes cso-
porton kívül a többi résztvevőnek egy meglehetősen unalmas figyelemtesz-
tet kell kitöltenie, amely 20-30 percet vesz majd igénybe a játékban elért tel-
jesítményétől függően.

Eredmények: Amint az a 1. ábrából is kitűnik, mindkét kísérleti csoport-
ban a javasolt számok az egyensúlyi stratégia irányába mutatnak. Az egyéni 
játékban, bár a hatodik fordulóban a javasolt számok közelednek az egyensú-
lyi stratégiában, mégsem érik el azt. Ez a jelenség Camerer elméletének meg-
felelően egy softmax5 kritérium alkalmazásának tulajdonítható. Ez a szakiro-
dalomban arra vonatkozik, hogy az optimális stratégiához közeli stratégiát 
választ a játékos, mert felismeri, hogy más játékosok még nem találtak rá az 
egyensúlyi stratégiára. Így a racionális játékos megpróbálja hozzá igazítani a 
stratégiáját azokhoz a stratégiákhoz, amelyeket a többi játékosok várhatóan 
alkalmaznak6. 
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1. ábra. A javasolt számok középértékei az egyes fordulókban a két kí-
sérleti csoportban (egyéni játék, csoportközi játék).

A csoportok közti játék esetében az alkalmazkodás ritmusa gyorsabb, ez 
megerősíti azt az előfeltételezésünket vagy hipotézisünket, hogy a csopor-
ton belüli kommunikáció kedvez a metakognitív gondolkodásnak, és elősegí-
ti a gyors stratégiai alkalmazkodást. A három csoport hat forduló után elérte 
a Nash egyensúlyt, belátva azt, hogy egyik csoportnak sem kedvezne az ettől 
a stratégiától való eltérés. Így az egyensúly stabil maradt egészen a játék vé-
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géig. Az adatok azt mutatják, hogy a kezdeti fordulókban nincs szignifikáns 
különbség az egyénileg és a csoportok által javasolt számok között. Ez azt je-
lenti, hogy a csoport eredményessége nem abban rejlik, hogy eleve jobb stra-
tégiákra épít, hanem a csoportnak az egyénnél sokkal gyorsabb alkalmazkodó 
képességében (legalábbis az adott stratégiai interdependencia feltételei kö-
zött). Ez jól tetten érhető az utolsó négy fordulóban, amikoris a Nash straté-
gia alkalmazásának gyakorisága a csoportokban összehasonlíthatatlanul ma-
gasabb, mint az egyéni játékosok esetében. Amíg az utolsó 4 fordulóban a 
csoportok kizárólag a Nash stratégiát alkalmazták, a kilenc egyéni játékos kö-
zül csak egyetlen játékos folyamodott ehhez a stratégiához, és ő is csak a leg-
utolsó fordulóban (ez a tény statisztikai szempontból is szignifikánsnak te-
kinthető). Meg kell jegyeznünk, hogy a két csoport stratégiai alkalmazkodá-
sa statisztikai szempontból is szignifikáns, az első három és az utolsó három 
fordulóban javasolt számok közötti különbség t(4) = 3.57, p = 0.023 az egyé-
ni játékosok esetében és t(4) = 3.93, p = 0.017 a csoportközi játék esetében. 

A gondolkodási lépések száma, mint az alkalmazkodás értékelésének 
mutatója először Camerernek a korlátozott stratégiai gondolkodás elméleté-
ben jelenik meg. Eszerint az emberek jócskán különböznek a tervezés színvo-
nalát illetőleg, és ez a különbség kifejezhető a végrehajtott gondolkodási lépé-
sek számával. Ezekre a gondolkodási lépésekre a játékosok választotta straté-
giából következtethetünk. A magasabb színtű játékosok az alacsonyabb szin-
tűek által megtett gondolkodási lépések függvényében választanak stratégiát. 
Például a 0 gondolkodási művelet a számot találomra választó játékosra jel-
lemző. Az 1 gondolkodási műveletet végrehajtó játékos a többiekről 0 gondol-
kodási műveletet feltételez, tehát a középérték 50 körül várható (ha a többiek 
találomra választanak számot), ezért ennek felét, a 25-ös számot fogja javasol-
ni. Az a játékos, aki 2 gondolkodási műveletet hajt végre, arra számít, hogy a 
többiek 0 vagy 1 gondolkodási műveletre szorítkoznak, ezért a javasolt szám 
a 12-höz lesz közel (a többi játékos javaslatainak függvényében). Így az 1. táb-
lázatban összegzett intervallumokat dolgoztuk ki a játékosok osztályozására 
a gondolkodási lépések függvényében. 

1. táblázat. Intervallumok a játékosok osztályozására a gondolkodási lé-
pések függvényében

A javasolt számoknak megfelelő 
intervallumok 

Gondolkodási lépések száma

100.50-37.50* 0
37.50-18.25 1
18.25-9.38 2
9.38-4.68 3
4.68-2.34 4
2.34-0.10 5 vagy több
0.10-0.00 Nash stratégia

*Bár a játékosok csak egész számokat javasolhattak az intervallumoknak, az esetleges 
konfúziók elkerülése végett, a valós osztályhatárait tüntettük fel a táblázatban a 
névleges osztályhatárok helyett. 

Az adatok, amelyek a játékosok által végrehajtott gondolkodási lépések-
re vonatkoznak, azt bizonyítják, hogy (1) a játékosok, ellentétben a játékelmé-
let előrejelzésével, nem alkalmazzák az egyensúlyi stratégiát a játék első for-
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dulójától kezdve, hanem (2) a tapasztalatok felhalmozásával a gondolkodási 
lépések száma fokozatosan növekszik az egyéni játékosok esetében. A 2. áb-
rán megfigyelhetjük, hogy az egymást követő fordulók során nő a gondolko-
dási lépések száma, és egyre kevesebb játékos marad, aki csak 1-2 gondolko-
dási lépést alkalmaz stratégiaválasztás előtt. 

2. ábra. A különböző számú gondolkodási lépéseket mutató játékosok 
gyakorisága a fordulók során, az egyéni játékban.

Ugyanezeket a tendenciákat figyelhetjük meg a csoportos játékban is. Itt  
azonban ezek a tendenciák sokkal hangsúlyosabban jelentkeznek, s a több 
gondolkodási lépés alkalmazására jóval gyorsabban kerül sor, mint az egyé-
ni játékban (lásd a 3. ábrát). Figyelemre méltó, hogy a Nash-stratégia gyako-
risága a hatodik forduló után eléri a maximumot, s ezzel egyidejűleg minden 
más alacsonyabb szintű gondolkodási alternatíva eltűnik. 

3. ábra. A 
különböző szá-
mú gondolko-
dási lépéseket 
mutató játéko-
sok gyakorisága 
a fordulók so-
rán, a csoport-
közi játékban 
(három három-
fős csoportban).
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Ami a csoporttagok közti interakciót illeti, a csoportos játékban, megál-
lapítható, hogy a csoport tagjainak számválasztása a csoport általi konszen-
zusos döntés körül mozog (bár az előbbiek időben megelőzik az utóbbit). A 
csoportdöntéstől való eltérések a fordulók függvényében változnak: az utolsó 
fordulókban észrevehetően nagyobb az egyezés; ez pedig azt sugallja, hogy a 
csoport minden tagja megértette, hogy az egyensúly stratégiájától való eltérés 
a nyerési esélyeit veszélyeztetné. Ugyanakkor a csoporttagok különböznek a 
csoportvélemény elfogadása és az ahhoz való igazodás tekintetében. 

Az első csoportban (lásd a 4. ábrát) megfigyelhetjük, hogy a legerősebb 
az összhang a csoporttagok között, és úgy tűnik, hogy a konszenzussal elfoga-
dott végső döntések előtt sem voltak ebben a csoportban lényeges vélemény-
különbségek: a csoporttagok egyénileg is hasonló konklúzióra jutottak, a kö-
zös döntésre szinte csak formálisan volt szükség. Az ötödik fordulóban, ahol 
az eltérések nagyobbak, nyilvánvaló, hogy a végső döntés konszenzus alap-
ján született, hiszen a javasolt szám nem az egyéni javaslatok középértéke. 

0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fordulók

Ja
va

so
lt

 s
zá

m
o

k

p1

p2

p3

1. csoport

4. ábra. Az első csoport tagjai (p1, p2, p3) által javasolt számok, vala-
mint a konszenzus alapján elfogadott számok az egyes fordulókban.

A második csoport (lásd az 5. ábrát) nagyon hasonló az elsőhöz, de a cso-
portdöntés meghozatalának különféle módozatait mutatja. A negyedik fordu-
lóban például minden csoporttag tíznél kisebb számot javasolt, a konszen-
zusos döntés azonban olyan eredményt hozott (a húszas számot javasolják), 
amelyet korábban egyik sem tartott kedvezőnek. Több fordulóban megfigyel-
hető, hogy a többség különféle módszerrel érvényesítette a több esetben ke-
vésbé eredményes javaslatát, például az ötödik fordulóban.
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5. ábra. A második csoport tagjai (p1, p2, p3) által javasolt számok, va-
lamint a konszenzus alapján elfogadott számok az egyes fordulókban.

Az utolsó csoportban, a harmadikban észlelhetjük a legélesebb különb-
ségeket a csoport tagjai között, a konszenzus többnyire a „quid pro quo” elve 
alapján jött létre, azaz az egyes fordulókban a kölcsönösség elve alapján rend-
re érvényesítették valamelyikük egyéni véleményét a többiek hozzájárulásá-
val (ez a jelenség megfigyelhető az 1., 2., 4., 5. fordulóban, lásd az 6. ábrát). 
Természetesen ehhez a jelenséghez más magyarázat is fűzhető, mint a meg-
győzés erejére épülő konszenzus; ennek azonban kisebb a lehetősége pl. a 
második fordulóban, amikoris a csoport két tagja úgy döntött, hogy az elő-
ző fordulóhoz viszonyítva most sokkal kisebb számmal próbálkozik, még-
is – egyáltalán nem szerencsésen – a harmadik csoporttag véleménye kereke-
dik felül, aki ugyanazt a számot javasolja, mint az előző fordulóban (ezt a ja-
vaslatot igen nehéz volna racionális érvekkel támogatni).
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6. ábra. A harmadik csoport tagjai (p1, p2, p3) által javasolt számok, va-
lamint a konszenzus alapján elfogadott számok az egyes fordulókban. 
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Az egyéni javaslatok és a csoportdöntések közti inkonzisztencia ellené-
re azt állíthatjuk, hogy sokkal több közös vélemény mutatkozik, mint ameny-
nyi ellentétes álláspont. Az egyéni és csoportvélemények globális korreláció-
ja r = 0.61 p < 0.001 értéket mutat. Ez a meglehetősen erős korreláció annak 
tulajdonítható, hogy a játék utolsó fordulóiban igen erős volt a konszenzus. 
A 7. ábrán megfigyelhető, hogy a harmadik csoport a korreláció szempontjá-
ból atipikusnak mondható, amennyiben az egyetlen olyan csoport, amelyben 
a korreláció nem bizonyult szignifikánsnak. A többi csoportban a korreláció 
nagyon erős volt (r = 0.90 p < 0.001), valószínűleg a csoporthoz való igazo-
dás erősebb ezekben az esetekben. 

7. ábra. A csoport javasolta (konszenzussal eldöntött) szám és a cso-
porttagok által javasolt számok pontdiagramja. Különböző árnyalatokkal je-
löltük a különböző csoportokhoz tartozó adatpontokat és regressziós vona-

lakat.

Az eredmények igazolták hipotéziseink többségét: (1) Sem a csoportok, 
sem az egyéni játékosok nem használják „ab ovo” az egyensúlyi stratégiát, 
és ilyen értelemben azt állíthatjuk, hogy a játék első fordulóiban a résztve-
vők a stratégiai gondolkodás hiányáról tesznek tanúbizonyságot, és nehezen 
tudják anticipálni más játékosok stratégiáját. (2) A játékosokra gyors straté-
giai alkalmazkodás jellemző, ebből a szempontból a csoportok sokkal haté-
konyabbnak mutatkoznak, mivel a csoporton belüli kommunikáció kedvez 
a metakognitív gondolkodásnak, következésképpen a gyorsabb közelítésnek 
az egyensúlyi stratégiához. Hangsúlyoznunk kell, hogy a gondolkodási lépé-
sek elmélete magyarázatot ad mind az egyéni, mind a csoportos játék ered-
ményeire. A softmax stratégia alkalmazása pedig fényt derít azoknak a játé-
kosoknak a stratégiai viselkedésére, akik a Nash stratégia alkalmazása után a 
következő fordulókban eltértek ettől. Az elmélet egyetlen gyenge pontja az a 
feltevés, hogy a játékosok alábecsülik a többieket a gondolkodási lépések te-
kintetében. Ami a metodológiai következtetéseket illeti (3), a tíz forduló alatt 
a stratégiai alkalmazkodás annyira nyilvánvaló, hogy ennek statisztikai hatá-
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sa tíz játékos esetében is megfigyelhető. Egyébként úgy tűnik, hogy a játéko-
sok száma nem befolyásolja lényegesen a stratégiai viselkedést, kivéve azt az 
esetet, amikor csak két játékos van7, ilyenkor ugyanis a softmax stratégia irra-
cionális. (4) A kísérleti kontroll megvalósítási lehetőségei korlátozottak a já-
tékosok stratégiai interdependenciája miatt; a játékosok viselkedése ugyanis 
„ingerként” hat a többiek számára és viszont. Így a csoport összetétele, a já-
tékosok kognitív képességei nagy mértékben meghatározzák az eredménye-
ket és az effajta kísérletek következtetéseit. Camerer például kimutatta, hogy 
a résztvevők iskolázottsága és analitikus képességei meghatározzák a javasolt 
számot az egyfordulós SzVp játékban. 
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a sajtótörténet emberi 
tartásra, minőségre tanít

Dr. Buzinkay Géza sajtótörténésszel Győrffy Gábor beszélget

Az elismert magyarországi szakember szerint a többi tudományághoz 
képest a sajtótörténet teljesen más perspektívából közelíti meg az emberi-
ség fejlődését, ezért önálló területnek tekinthető. Dr. Buzinkay Géza kitér a 
nyolcvanas években megjelent akadémiai magyar sajtótörténet szemlélet-
beli problémáira, és véleményt mond a mai magyarországi sajtó helyzeté-
ről. Megtudhatjuk, hogy miért  tekinti fontosnak a sajtótörténetet az újság-
író-oktatásban, és arra is fény derül, hogy az erdélyi magyar sajtó történe-
te miért hiányzik az akadémiai kiadásból. 

Cuvinte cheie 
istoria jurnalismului, istoria jurnalismului maghiar, predarea retoricii, media, societate
Rezumat (Istoria presei ne învaţă calitate umană şi profesională – Interviu cu dr. Géza Buz-

inkay, istoric al presei) În viziunea cunoscutului specialist din Ungaria, istoria presei deschide 
– în comparaţie cu celelalte ramuri ştiinţifice – o cu totul altă perspectivă asupra dezvoltării 
societăţii umane, în consecinţă poate fi considerată ca fiind un domeniu independent. Dr. Géza 
Buzinkay vorbeşte despre problemele de fond ale tratatului de istorie a presei maghiare apărut 
în anii `80 la Editura Academiei şi despre situaţia actuală a presei maghiare. Vom afla părerea 
acestuia despre importanţa predării istoriei presei la secţiile de jurnalistică, respective motivele 
pentru care istoriei presei maghiare din Transilvania lipseşte din tratatul amintit.

Keywords
history of journalism, history of Hungarian journalism, teaching, media and society
Abstract (The history of journalism teaches verticality and quality - Conversation with. Dr. 

Géza Buzinkay, journalism historian) According to the renowned Hungarian specialist the history 
of journalism analyses the evolution of mankind from a different point of view than other branches 
of science, so it can be regarded as a standalone discipline. Dr. Géza Buzinkay focuses on the 
problems regarding the vision on the history of jurnalism that arose in the academic circles in the 
eighties and expresses his own point of view regarding the state of this science today. We can find 
out why the author regards history of journalism such an important topic in teaching journalism 
and why it isn’t present in the academic world of Transylvania.

Győrffy Gábor
adjunktus, BBTE, Kolozsvár
gyorffygabor@yahoo.com
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Nem könnyű dolog 
meghatározni a sajtótörté-
net státusát a társadalomtu-
dományokon belül. Egyesek 
önálló területként kezelik, 
de vannak olyanok is, akik 
az interdiszciplináris jellegét 
hangsúlyozzák, mások pedig 
a segédtudomány címkét ra-
gasztják rá. Mi erről a véle-
ménye?

Az a tény, hogy egy ku-
tatási terület segédtudo-
mánynak vagy bevett tudo-
mányágnak nevezhető-e, el-
sősorban attól függ, hogy há-
nyan művelik. Az irodalom-
történet sem létezett mind-
addig, ameddig nagyon sok, 
irodalommal foglalkozó tör-
ténész meg nem jelent. Eb-
ben az értelemben való igaz, 
hogy nagyon kevesen foglal-
koznak kifejezetten sajtótör-

ténettel. Pontosabban nagyon sokan belebotlanak, elsősorban irodalomtörté-
nészek, de például azok is, akik életmódtörténettel vagy művelődéstörténet-
tel foglalkoznak. 

Ha a kérdést magam felől közelítem meg, a tudományos fokozatok meg-
szerzésénél én mindig egy lépést tettem irodalomtörténészként, és egy lépést 
történészként: irodalom szakon végeztem, történelem szakon doktoráltam, 
irodalomból szereztem meg a kandidatúrát, és történelemből habilitáltam az 
egyetemen. Ezek mind tudatosan egymásra épülő alapkövek voltak, mert hi-
szen ebből a kettőből tevődik össze a sajtó- és médiatörténet. 

Nem tekintem annyira relevánsnak a kérdést, hogy a sajtótörténet segéd-
tudomány-e vagy sem. A segédtudomány fogalma a történelem szakon hono-
sodott meg, ott működik ilyen nevű tanszék, ahol a történettudományt hall-
gatók számára kiegészítő tudományágakat tanítanak, például levéltári isme-
reteket vagy heraldikát. De sajtótörténetet ott sem tanítanak...

A többi tudományághoz képest a sajtó története teljesen más perspektí-
vát nyit az emberiség fejlődésére. Lényegében megközelíthető az irodalom fe-
lől is, csak annak az a veszélye, hogy az irodalmárok hajlamosak azt hinni, 
hogy a sajtóban – például a tárca rovatban – megjelent irodalmi művek a saj-
tótörténet részét képezik, holott a szépirodalom és a sajtó igencsak laza és al-
kalmi kapcsolatban állt egymással. 

Tehát szerintem a sajtótörténet nem segédtudomány. Lehet nevezni mű-
velődéstörténeti ágnak, vagy a történelem egyik speciális területének, mint 
ahogy sok más részterülete is van, és lehet önállóan sajtótörténetnek is ne-
vezni.  
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Az Akadémiai Kiadónál megjelent magyar sajtótörténet 1892-ig tárgyal-
ja a sajtó fejlődését. Azóta rengeteget változott az írott sajtó, és emellett meg-
jelentek az elektronikus médiumok is. Milyen módszerekkel folytatható a ma-
gyar sajtó történetének megírása, és miben lenne más a folytatás? 

Az önmagában is nagy kérdés, hogy miért éppen 1892-vel zárul, amikor 
nem történt semmi jelentős a sajtó szempontjából. Lényegileg ekkor kezdődik 
a modern magyar sajtó története, tehát akkor lép fel a tömegsajtó mint megha-
tározó tényező, nemcsak a sajtótörténetben, hanem a közéletben, illetve a tár-
sadalomtörténetben is. Ekkor lépnek fel – az 1890-es évektől az 1910-es éve-
kig – a sajtót működtető nagy vállalkozások, vagy akár a kiemelkedő szerkesz-
tő-publicista egyéniségek, Vészi Józseftől kezdve Kosztolányi Dezsőig, és még 
sok nevet említhetnék. 

A módszerek tekintetében a folytatásnak alapvetően másnak kellene len-
nie. A magyar sajtó története három kötetből áll, ebből a két legutóbbi kötet 
1985-ben jelent meg. Abban az időben meglehetősen alacsony volt az Akadé-
miai Kiadó által biztosított honorárium, ezért a Magyar Újságírók Országos 
Szövetsége egy ugyanakkora összeget ajánlott fel a kötet szerzőinek. Ebből a 
két alacsony honoráriumból kijött egy viszonylag tűrhető összeg, aminek kö-
vetkeztében mindenki túlírta a maga részét, magamat is beleértve – 23 ívnyi 
anyagot írtam –, tehát ember nincs, aki ezt végig tudná olvasni és fel tudná 
fogni. A teljes magyar sajtótörténet igényelne három kötetet, nemcsak ennek 
az 1892-ig terjedő időszaka. 

Ezenkívül szemléletbeli problémák is felmerülnek. Az első kötetet, 
amely 1848-ig tárgyalja a sajtót, Kókay György szerkesztette. A következő két 
kötet szerkesztői Kosáry Domokos történész és Németh G. Béla irodalomtör-
ténész, ebből kifolyólag egyes fejezetek teljesen irodalomtörténeti szemléle-
tűek, mások pedig történelmi szemléletűek, tehát az anyag nincs kellőképpen 
összefésülve. Megírása közben ugyan megvitattuk az elkészült anyagokat, de 
a viták sok esetben nem vezettek eredményre: a szerzők nem mindig akarták 
végrehajtani a változtatásokat, s ezért esetenként minden maradt a régiben. 
Ebből a szempontból a szerkesztők kezéből kicsúszott a szerkesztés, legfel-
jebb a sorrendet, az egymáshoz viszonyított arányokat tudták befolyásolni, 
de az egységes szemlélet kialakítása nem sikerült. 

Viszont nincs, aki megírja a folytatást. Elméleti viták léteznek ugyan, 
például a MTA Művelődéstörténeti Bizottságának a sajtótörténeti munkacso-
portjában, többször találkoztunk, felvetőd-
tek különféle nézetek – amelyek rendszerint 
összeegyeztethetetlenek voltak –, de tényle-
ges megírására senki sem vállalkozott.

Az irodalomtörténeti és történelemtudo-
mányi szemlélet mellett mostanában egyre 
inkább előtérbe kerül a média társadalom-
történeti megközelítése. Ha mégis elkészülne  
a folytatás,  milyen mértékben kellene meg-
határozza ez a megközelítés?

Ennek fontos szempontnak kellene 
lennie, mivel azokat az irodalomtörténésze-

A� első kötetet, amely 
1848-ig tárgyalja a sajtót, 
Kókay György szerkesztet-
te. A követke�ő két kötet 
s�erkes�tői Kosáry Domo-
kos történész és Németh 
G. Béla irodalomtörténész, 
ebből kifolyólag egyes feje-
zetek teljesen irodalomtör-
téneti s�emléletűek, mások 
pedig történelmi szemléle-
tűek, tehát a� anyag nincs 
kellőképpen öss�efésülve. 
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ket és történészeket kivéve, akik puszta bibliográ-
fiának tekintik a sajtótörténetet, valamilyen formá-
ban mindenki azt sugallja, hogy a médiatörténet-
nek a sajtó és a társadalom egymásra hatását kelle-
ne vizsgálnia. Ehhez azonban kellő érdeklődés és 
idő kellene, meg hát a szakemberek száma is na-
gyon kevés Magyarországon. A kilencvenes évek 
legelején például elindultak a különböző felsőok-
tatási intézményekben a média és kommunikáció 
szakok, ahol tanítják a sajtó- és médiatörténetet, de 
alig akad, aki tanítsa ezeket. Vannak ugyan rész-
kérdésekkel foglalkozó szakemberek, de alig talál-
ni olyasvalakit, aki teljes egészében, legalább szer-
kesztői szemmel át tudná látni az egész médiatör-

ténetet, és toborozni tudna egy kutatócsoportot. 
A következő sajtótörténeti kötetnek a századforduló sajtóját kellene be-

mutatnia, az 1890-as évek elejétől az első világháború végéig. Ez a legna-
gyobb szabású korszaka a magyar sajtónak, akár a publicistákat, szerkesztő-
ket, akár a magyar sajtó szervezettségét tekintjük. Azonban iszonyatos levél-
tári és sajtóolvasási munkát igényelne, ugyanakkor meg kellene szabadul-
ni a hagyományos tartalombemutatás módszerétől. Újra kellene értelmezni 
a cenzúrát és megjelenési formáit – ezt teljesen ideologikus felfogás szerint 
tárgyalták eddig –, vagy a törvényi feltételeket, például azt, hogy az 1848-
as sajtótörvények hogyan mondanak csődöt a századfordulón. Szólni kelle-
ne arról, hogy új médiumok jelennek meg, kezdve a Telefon Hírmondóval, 
amely már az elektronikus médiának az elődje, másfelől foglalkozni a sajtó-
terjesztés megszervezésével, amely teljesen kimarad a hagyományos sajtó-
történetből, holott ez alapvető témakör, mert nélküle nem működhet a sajtó. 
A 150–180 ezres magyar tömeglapok 1910 körül attól tudtak ilyen példány-
számban megjelenni, mert a terjesztési hálózatok eljuttatták vidékre a lapszá-
mokat. A terjesztés összefügg a közlekedéssel, az intézményi hálózat megte-
remtésével, tehát itt intézménytörténettel, technikatörténettel és a művelő-
déstörténet különböző ágaival érintkező feladatról van szó. Emellett rengeteg 
lapot kellene végigolvasni, mivel a sajtó történetét nem lehet megírni például 
anélkül, hogy tudnánk, Bartha Miklós vagy Ady Endre publicisztikája milyen 
mértékben befolyásolta a közvéleményt és a többi publikációt. 

Milyen szerepe van a sajtótörténetnek az újságírás-oktatásában, mivel já-
rul hozzá az újságírók képzéséhez? 

Szemléletileg alapvetően hozzájárul, és rendkívül fontos azért, mert 
megmagyarázza, hogy a sajtó racionális törvényszerűségek szerint működik. 
Nem csupán egy ember dönt arról, hogy milyen legyen egy lap, hiszen en-
nek üzletként kell működnie, meg kell szereznie a közönséget. Mindez nem 
szándékokon múlik, hanem meglehetősen bonyolult társadalmi, üzleti és bi-
zonyos mértékig stilisztikai tényezők játszanak közre benne. 

A sajtótörténet oktatásának abban is szerepe van, hogy tudatosítja a le-
endő újságírókban és médiaszereplőkben, hogy nem ővelük kezdődik a vi-
lágtörténelem – amire nagyon hajlamosak, mivel a középfokú oktatásban na-
gyon kevés történelmi ismeretet szereznek –, tehát azt, hogy olyan szakmá-
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ba fognak belépni, amelynek vannak hagyományai, amiket legalább ismer-
ni kell, és bizonyos mértékig használni is lehet. Ráébreszthet például arra is, 
hogy az újságírónak eszközrendszere van: a nyelv, a világos gondolkodás és 
a kifejezés. 

Másfelől megtanít arra, hogy rendkívül nehéz helyzetekben – a magyar 
sajtó történetében sok ilyen volt – is meg lehet tartani az etikai szintet, tehát 
egyáltalán nem igaz, hogy a prostitúciónak az a foka, amely manapság hó-
dít a magyar sajtóban, szükségszerű lenne. A sajtó történetében voltak újság-
írók, akik a legkeményebb módon, életveszélyes körülmények között is ra-
gaszkodtak saját elveikhez. A sajtótörténet tehát emberi tartásra, emberi mi-
nőségre is tanít.

Az akadémiai magyar sajtótörténetben meglehetősen egyenetlen az erdé-
lyi sajtónak a tárgyalása. A Döbrentei Gábor által szerkesztett Erdélyi Múzeum 
még jelentős teret kap, de ezután  egyre kevesebbet foglalkozik az erdélyi saj-
tóval. Szükséges megírni egy külön erdélyi sajtótörténetet? 

Meg kellene írni. A szerkesztési koncepció szerint az első kötetbe még 
beletartozott az egész magyarság sajtója, sőt, a Magyarország területén kibon-
takozó latin és német kezdetekről ugyanúgy vannak fejezetek, mint a magyar 
nyelvű sajtóról. A következő kötetekben viszont változott a szerkesztési elv, 
és csak a magyar nyelvű sajtót vették számba. Például a kiadvány nem tár-
gyalja a Pester Lloyd napilapot, amelynek a munkatársai azonosak voltak a 
magyar polgári sajtó legfontosabb alakjaival – Falk Miksától kezdve Vészi Jó-
zsefig –, ugyanakkor az információk közlésében is erős kölcsönhatás volt a 
Pester Lloyd és a magyar nyelvű kiadványok között, tehát nem  szakítható el 
a rendszertől. 

Ugyanez történt az erdélyi sajtóval: de nemcsak az erdélyi, hanem egy-
általán a vidéki sajtó is teljesen háttérbe szorult. Az is igaz, hogy nem voltak 
szakemberek, akik a vidéki lapokról írjanak. Az erdélyi sajtó tekintetében ta-
lán még lettek volna, de hát abban az időben sokkal nehezebb volt a szerve-
zés ilyen szempontból is. 

Azért is meg kellene írni, mert az erdélyi újságírásnak vannak sajátossá-
gai a nyelvi stílus és megformálás szempontjából, nem beszélve a különböző 
sajtóközpontok – Kolozsvár, Arad, Nagyvárad – szerepéről. A nagyváradi saj-
tó például nem csak azért volt fontos, mert bizonyos szempontból előképző 
iskolát jelentett a budapesti sajtó számára, hanem önmagában is jelentős volt. 
Ezek mind a hiányoznak a magyar sajtótörténetből...

Hogyan ítéli meg a rendszerváltás utáni ma-
gyarországi és erdélyi magyar sajtót, milyen hagyo-
mányokra támaszkodhattak, és mennyire volt elté-
rő a fejlődésük? 

A második világháború utáni évekkel kezdő-
dően a két sajtórendszer teljesen el volt zárva egy-
mástól. Ennek eredményeként csak párhuzamo-
san tudott fejlődni, nagyon különböző feltételek 
között. Más volt a cenzúra, az állami ellenőrzés, 
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más volt a súlya az öncenzúrának Magyarországon 
és Erdélyben: nagyon erős átszínező elemek voltak 
tehát, habár a sajtó egésze a kommunista párt el-
lenőrzése alatt  állt. 

Az erdélyi helyzetet nem ismerem pontosan, 
de Magyarországon a rendszerváltás utáni évek-
ben az MSZMP külföldi tulajdonosoknak – az Axel 
Springernek, egyéb német és angol vállalkozások-

nak – játszotta át saját lapjait. A háttérben politikai és üzleti játékok voltak, 
amelyeket nehéz átlátni. Ezeket a lapokat teljesen új, német vagy angol ha-
gyományok határozták meg, élükre viszont a régi szerkesztőségek megbízha-
tó és kapcsolatrendszerrel rendelkező emberei kerültek. Tehát ez egy nagyon 
furcsa privatizáció volt...

Részben ez okozza, hogy Magyarországon nincs egyértelmű pártsajtó, és 
egyértelműen független lapok sincsenek. Mindenki tudja, hogy a Népszava 
az MSZP pénzén él, a Népszabadságban – hiába a Ringier többségi tulajdo-
na – szintén döntő szava van az MSZP-nek, tehát leplezetten pártsajtó, illet-
ve különböző szimpatizánsok vannak a másik oldalon is: a Magyar Nemzet 
és a Magyar Hírlap – habár nem azonos mértékben – a jobboldalon áll. A baj 
az, hogy ezek mind független lapként hirdetik magukat. Eleve nincsenek vi-
lágossá téve a pozíciók. 

Ha megválaszthatná a korszakot és a helyet, melyik lapnak lenne legszí-
vesebben a szerkesztője?

Érdekes kérdés...A Pesti Naplónak mindenképpen, gondolok itt első-
sorban az 1850-70-es évek Pesti Naplójára. Mondjuk, Kemény Zsigmond he-
lyett. Több lapot fel tudnék sorolni, nehéz kiválasztani néhányat... Van köz-
tük olyan lap is,  amely – ha nem is bulvár – de a klasszikus értelemben vett 
nagyközönségnek szólt, például a Reggel, amely 1921-től jelent meg, Lázár 
Miklós volt a tulajdonosa és szerkesztője. Ide tartozna a Budapesti Napló, 
nagyjából az a korszak, amikor Vészi József szerkesztette. Vagy a korai Ma-
gyar Nemzet, 1938-tól az 1940-es évek elejéig, tehát a betiltása előtt. A Vasár-
napi Újságnak is szívesen lettem volna szerkesztője, Tolnai Világlapjának vi-
szont kevésbé, az már egy igazi amerikai típusú vállalkozás volt. 

dr. Buzinkay Géza
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Fő kutatási területei a magyar és közép-európai művelődés és médiatör-
ténet a 19–20. században, valamint a karikatúra története. Egyik szerzője A 
magyar sajtó története. 1848–1892 című, az Akadémiai Kiadónál megjelent 
monográfiának.
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1995-ben Pulitzer Emlékdíjat kapott. 

ME.DIALÓGUS



ME.dok • 2009/4

34

M
ós

er
 Z

ol
tá

n
 fo

tó
ja

 (K
er

íté
s 

– 
3)



35

Kelemen Lajos publicisztikájának 
helye és szerepe az erdélyi  
magyar tudományosság 
paradigmaváltásában

sas Péter

A trianoni döntés után jogilag is alátámasztott főhatalom, korabeli ki-
fejezéssel: az impériumváltozás után a tanácstalanság érzése uralkodott el 
a kisebbségi sorsot vállaló lelkeken. Abba a dermedt, ájult állapotba harso-
gott bele az 1921. január 23-án megjelent a „magyar szervezkedés kátéja”, 
a Kós Károly, Paál Árpád és Zágoni István jegyezte Kiáltó szó, A magyarság 
útja. A politikai aktivitás rendszere hármas címet viselő röpirat.

Cuvinte cheie
schimbarea paradigmei, ştiinţa în Transilvania şi în Ungaria, răspândirea culturii, cercetare
Rezumat (Locul şi rolul publicisticii lui Lajos Kelemen în cadrul schimbării de paradigmă din 

viaţa ştiinţifică maghiară din Transilvania) Studiul investighează locul şi rolul activităţii lui Lajos 
Kelemen în cadrul schimbării de paradigmă a vieţii ştiinţifice forţate de cursul istoriei Transilvaniei 
de după 1920. Autorul demonstrează că istoricul şi omul de ştiinţă Lajos Kelemen a contribuit în 
mod decisiv la diseminarea cercetărilor de istorie locală, cultură şi istoria artei, adaptate cerinţelor 
sociale şi profesionale ale vremii. Indiferent de calitatea în care şi-a desfăşurat activitatea – epi-
trop al Bisericii Unitariene, arhivar al Societăţii Muzeul Transilvan sau „căutător-cercetător al unor 
surse de arhivă” –, şi-a subordonat interesele personale celor ale comunităţii.

Keywords
paradigm shift, Transylvanian-Hungarian science, minority, service of the community, cultur-

al-historical research
Abstract (The place and importance of the journalism of Kelemen Lajos in the paradigm-shift 

of the Transylvanian-Hungarian science) The paper focuses on the role of Kelemen Lajos’ work 
after the historical changes of 1920 and its paradigm shift. Sas Peter highlights: the historian 
contributed in the local-history researches, in the release his cultural history works and making 
them available on a wider scale. As the caretaker of the Unitarian church or as the archivist of the 
Transylvanian Museum, or as “researcher of archived sources” - quoting himself, every personal 
interest was subdued to the service of the community.
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Kós a Kiáltó szó címen jegyzett írásában olyan 
alapot akart adni, amelyen az önazonosság-tudat 
feladása nélkül, a legkevesebb társadalmi áldozat-
tal lehetne beilleszkedni a megváltozott feltételek 
közé. Az eltelt időszak bebizonyította, hogy már a 
húszas évek elejére milyen nagy veszteséget jelen-
tett az erdélyi magyarság számára a történelmi lép-
tékű politikai-közigazgatási változás. Ahogyan azt 
Jakó Zsigmond is kifejtette: „Az erdélyi magyar né-
pességnek a 20. század folyamán olyan változá-
sokat kellett elszenvednie, amelyekhez hasonló-
kat legfeljebb a honfoglalást követő életformavál-
tás 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 szá-
szok, de a fogarasföldi vagy kővárvidéki románok is századokon át zavartala-
nul élhették saját életüket.”1

Nem véletlenül idézem Jakó Zsigmondot, mint a honi kutató- és tudós-
társadalom egyik leghitelesebb személyiségét, aki szakmai hírnevét, emberi 
tartását – szerzett ismeretanyaga és öröklött tulajdonságai mellett – nem ke-
vésbé meghatározó formában atyai tanítómesterének, Kelemen Lajosnak kö-
szönhette.

A kisebbségi sorsba kényszerült erdélyi magyarság jövőjének elméleti 
jellegű útkeresését gyakorlatias, hosszú távra szóló cselekvési formákban kel-
lett biztosítani. Az Erdélyben maradtakat általánosságban elmondhatóan a 
közösségért való tenni akarás jellemezte. Az írókban, költőkben, kulturális, 
művelődési, oktatási alkotó munkásokban, a „szellem embereiben” kialakult 
egy hivatástudat. Az utólag, az 1940-es évek elején végzett társadalomtudo-
mányi, szociológiai vizsgálat kiderítette, hogy kialakult a régi erdélyi hagyo-
mányokon alapuló, az anyagiakra nem sokat adó, csak a munkának, a „külde-
tés teljesítésének tudata”, melyet az „erdélyi szellemi ember alkatának” ne-
veztek.2

Kelemen Lajosnak a letűnt korok, a történelem iránti érdeklődése szoros 
összhangban van Orbán Balázs hat kö te tes Székelyföld leírása és Kőváry Lász-
ló Erdély ré gi ségei cí mű munkájának a meg is me ré sével, elolvasásával. Világ-
látásában döntő változást hozott Erdély szellemi, kulturális fővárosa, Kolozs-
vár. A modern nagyváros nemcsak méreteivel, intellektusával is lenyűgöz-
te: Erdély 1872-ben alapított egyetlen felsőfokú oktatási intézménye, a Fe-
renc József Tudományegyetem és az 1859-ben, gróf Mikó Imre önzetlen fel-
ajánlásával megvalósított „erdélyi akadémia”, az Erdélyi Múzeum-Egyesület. 
Az időközben végbement társadalmi változások is Kolozsváron tudatosultak 
benne, az ott ért hatásokra szakított a régi, 1848 szellemiségében gyökerező 
álomvilággal. A korszellem azonban nem zavarta meg otthonról hozott puri-
tán felfogását, a régi rendi világ értékrendszere és a polgári haladás új életmi-
nősége alakította ki véglegessé váló gondolkodásmódját, világlátását, a pro-
testáns egyszerűség és a világra tekintő polgári nyitottság nemes ötvözetét. 
Egy évtizeden keresztül egyháza oktatási intézményének, a kolozsvári unitá-
rius kollégiumnak a tanára volt, majd 1918. május 1-jétől mint szolgálattétel-
re berendelt állami középiskolai tanár a „kolozsvári Tudományegyetem és Er-
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délyi Múzeum-Egyesület könyvtára le véltári osztályának”3 munkatársa lett. 
A meg szálló román had se reg az Egye temi Könyvtárat 1919. május 12-én erő-
szakkal foglalta le. A magyar alkalmazottak és tisztviselők min dent megtettek 
a könyvtár és a levéltár páratlan gyűjteményeinek meg mentéséért. A helyze-
tet bonyolította, hogy a román állam és az Erdélyi Múzeum-Egyesület között 
nem volt „jogtiszta” a viszony. A magyar egyetem bérleti rendszerben hasz-
nálta a múzeumi gyűjteményeket. Az új, Ferdinánd királyról elnevezett ro-
mán egyetem – mint jogutód – igényt formált a tárak, a gyűjtemények továb-
bi bérlésére, használatára, de fizetési kötelezettség nélkül. Ebben a helyzet-
ben megszűnt az intézmény iránti közbizalom. Azok, akik családi levéltáru-
kat, egyéb történeti jelentőségű irat-együtteseiket megnyugtató módon akar-
ták elhelyezni, egyedül Kelemen Lajos személyében látták a biztosítékot, a 
garanciát arra, hogy adományuk vagy letétjük biztos kezekbe, gondos megőr-
zésre jut, nem kallódik el. Jakó Zsigmond meghatározása szerint ő lett az egy-
személyes „hiteleshely”.4

Az 1920-as történelmi változás hatására az erdélyi magyar tudományos-
ság mozgástere beszűkült, az új hatalom oktatás- és tudománypolitikája visz-
szahúzó erővé vált. A nehézségek ellenére igen nagy hangsúlyt fektettek az 
erdélyi ma gyar ság önazonosság tu datának megerősítésére, Erdély tudomá-
nyos és kulturális ér té ke i nek bemutatására, az európai és a ha zai művelő-
déstörténet össze füg gé sei nek, köl csön ha tá sa i nak megismertetésére. Ezeknek 
az erőfeszítéseknek a teljesítéséért az erdélyi tudományosságnak is paradig-
maváltásra volt szüksége, a több évszázados hagyományok jelentőségüknek 
meg felelő ápolásához és továbbviteléhez a megváltozott helyzethez idomul-
va kellett élnie a megmaradt, még rendelkezésre álló intézményeivel. Ez az 
elképzelés nem volt megvalósítható, erre utal Kelemen Lajos korabeli napló-
bejegyzése: „Október 23. Én felszólalásomban körvonalaztam, hogy a gyűj-
temények lefoglalt helyzetében nekünk ma már föl kell adnunk az 1906-os, 
gyűjteményekre alapozott tudományos működési programot s a helyzet foly-
tán kénytelenek vagyunk működésünk súlypontját a szakosztályokba átvin-
ni. Az EME programját is kénytelenek leszünk ily értelemben irányítani.”5 Az 
új hatalom képviselőinél segítségre nem számíthattak. Ezzel Kelemen is tisz-
tában volt, ezt tükrözi az erdélyi magyar orvostörténeti múzeum megalapítá-
sával kapcsolatos, november 27-én kelt naplóbejegyzése: „Ha az intézményt 
az EME kebelén akarnák megcsinálni, csak a ma erőszak és ideiglenes megál-
lapodás alapján levő román igazgatás alatt tehetnék. Pedig magyar intézmény 
teremtése a cél. Ha pedig újat és külön akarnak, ahhoz engedély kell, s ezt 
aligha adnának.”6 

A korábban a magyar tudományos élet köz-
pontját biztosító egyetem elveszítésével strukturá-
lis átalakulások kezdődtek, amely során irodalom-
központúság alakult ki.7 Az EME sem tudta betöl-
teni korábbi szerepét, mondvacsinált jogi eljárá-
sok miatt a harmincas évekig akadályozták műkö-
dését, még szakfolyóiratát sem adhatta ki.8 A tu-
dományos igényű tanulmányok vagy írások folyó-
iratokban, heti- és napilapokban kaptak megjele-
nési lehetőséget. 1920 után, a Dózsa Endre elnök-
sége alatt működő Erdélyi Magyar Irodalmi Egye-
sület az EME szerepét nem tudta átvállalni, egyes 
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lyi magyar tudományosság 
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dománypolitikája vissza-
hú�ó erővé vált. A nehé�-
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ság tu datának megerősíté-
sére.
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feladatait azonban igen. 1924 és 1929 között Bor-
bély István szerkesztésében – az Erdélyi Múze-
um kényszerű szüneteltetése idején – a Keresztény 
Magvető „irodalmi melléklete”-ként megjelenő Er-
délyi Irodalmi Szemle című tudományos és kritikai 
folyóirat adott helyet a művelődéstörténeti jellegű 
írásoknak, amelyekből a legfontosabb tanulmányo-
kat különnyomatként az Erdélyi Tudományos Füze-
tek elnevezésű sorozatban adta közre. A korábbi tu-

dományos vándorgyűléseket az ún. „irodalmi olimpiászok” megszervezésé-
vel próbálta pótolni. Az oktatás és a közművelődés jobbára a magyar törté-
nelmi 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 megin-
duló felekezetközi tanárképzés, a bölcsészeti és matematikai kar professzo-
raiból megalakult református tanárképző betiltásával a magyar nyelvű felső-
oktatás teljesen megszűnt.9  Az egyházak buzdítására a román egyetemre be-
iratkozott magyar hallgatók képzésére megalakult a Kolozsvári Magyar Egye-
temi és Főiskolai Hallgatók Tanulmányi Felügyelőbizottsága, ahol előadások 
és szemináriumok keretében igyekeztek pótolni a hivatalos tananyagban el 
nem hangzott ismereteket.10 

A rendelkezésre álló keretben kellett megszervezni az erdélyi magyar tu-
dományos életet, a korábban megszokott intellektuális társaság helyett a ren-
delkezésre álló közegben kellett kifejteni a tudományszervező és ismeretter-
jesztő tevékenységet. A politikai élet kilátástalanságai között a szellemi tér 
volt az egyetlen terület, ahol a kötelességérzet és a nyugvópont szerencsés 
módon találkozhatott.11 

Kelemen Lajos jó helyzetfelismerő képessége révén igyekezett minden 
lehetőséget megragadni, hogy az általa kikutatott és továbbadásra fontosnak 
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 műemlékre vonat-
kozóan sokszor egé szen vá rat la nul olyan adat anyagra akadtam, amelyet kiak-
názatlanul hagyni, úgy éreztem, vétkes mu lasztás lett vol na.”12 

Min dig csak azzal tudott élni, ahol és amilyen lehetőség adódott: tu-
dományos kiadvány, egy házi fo lyó irat, országos vagy helyi na pi lap, egy-
szerűségre, közérthetőségre törekvő ka lendárium. Nem válogathatott, a ki-
sebbségi lét egyre jobban be szűkülő lehetőségei között kellett közölnie tu-
dományos kutatásainak ered ményeit, egyúttal átadni iden titástudat-hordozó 
ismereteit, a megszerzett tu dás anyag továbbítását. Írásainak, forrásközlései-
nek, tanulmányainak, cikkeinek, köny ve i nek, adat közléseinek bibliográfiá-
ja 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 gazda-
ságtörténet, a régészet, a néprajz, a mú zeum-, könyvtár- és levéltártörténet té-
maköreit, munkaterületeit.

Mint „robotos” – ahogyan találóan ön magát nevezte –, egy egész intéz-
ményt he lyet tesített, vagy éppen annak feladatait látta el egymagában. Er-
délyben régebben sem voltak ritkák az egyszemélyes intézményként te vé-
kenykedő tudományos munkások. Kelemen Lajos nem egyszerűen intéz-
mény, hanem „közintézmény” lett – pontosít egykori sógora, Mikó Imre a 
csendes Petőfi utcából.13

A politikai élet kilátásta-
lanságai között a szellemi 
tér volt az egyetlen terület, 
ahol a kötelességérzet és 
a nyugvópont szerencsés 
módon találkozhatott.
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Sulyok István, az Ellenzék, majd a nagyvára-
di Erdélyi Lapok vezető publicistája írta le ezeket 
a súlyos mondanivalójú mondatokat: „Minden ön-
tudatos nemzeti életet élő népközösségnek múlha-
tatlanul szüksége van olyan intézményekre, me-
lyek kulturális és népi életének eseményeit szám-
ba veszik, adatait megőrzik, és az utókor számá-
ra feldolgozzák. Kisebbségi sorba került nemze-
teknek azonban ezeknek a feladatoknak elvégzé-
séről önmaguk társadalmi erejéből kell gondos-

kodniuk…”14 A tervezet nyomatékkal szólt a Gyallay Pap Domokos tanár, író 
szerkesztette, tizenhétezer példányszámot elérő Magyar Nép című néplapról, 
amelynek alapvető szerepe volt az erdélyi magyar nép tömegeit nemzeti ön-
tudatra, a kisebbségi kötelezettségeire ébreszteni. Ez a feladat teljesen egye-
zett Kelemen Lajosnak a tudományos ismeretterjesztésről alkotott elképzelé-
seivel, így a lap legtöbbet közlő szerzőinek sorában találhatjuk.15 Ahogyan er-
ről ő utólag megemlékezett: „Midőn végre az erdélyi magyarság ájultságából 
ébredezett és első szervezkedéseit megkezdte, 1921 őszétől a Gyallay Domo-
kos szerkesztésében megindult kitűnő néplapban, a Magyar Népben kezdtem 
újra dolgozni. Népszerű, ismeretterjesztő hely- és művészettörténeti cikkeket 
írtam.”16 A lap hasábjain folyó munkát Jancsó Elemér történész, kisebbségi 
szakértő az erdélyi néppedagógia megszervezésének tekintette.17

Tudományszervezői és -művelői feladatainak ellátása mellett tanított a 
kolozsvári Református Ta nár kép  ző ben Erdély történetét és diplomatikát; a re-
formátus és az unitárius Teológiai Akadémián diplomatikát; a katolikus Szent 
József fiú nevelő in tézet szemináriumában ötvösmű-történetet, valamint tu-
dományos előadásokat tartott szabadegyetemeken, szám talan EME rendez-
vényen, vándorgyűlésen és Marianum-kirándulásokon. Ezekkel a tevékeny-
ségekkel nagymértékben járult hozzá az erdélyi magyar közgondolkodás és 
történelmi tudat hiteles forrásokon alapuló kialakításához, neveléséhez vagy 
megerősítéséhez. Erről tanúskodik a Kolozsvári Magyar Egyetem és Főisko-
lai Hallgatók Tanulmányi Felügyelő Bizottságának 1930. július hó 4-én, a Lí-
ceum-könyvtár nagytermében tartott záró értekezleten felvett jegyzőkönyve 
is: „Kelemen Lajos tanár, az EME levéltárosa, az érdeklődő hallgatók számá-
ra hetenként egy alkalommal, kedden este, a Líceum-könyvtárban művelő-
déstörténeti tárgyú előadásokat tartott Erdély múltjából. Az I. félévben a dip-
lomatikából az oklevéltant és írástant adta elő, a II. félévben az ötvösség tör-
ténetével foglalkozott, különös tekintettel Erdély ötvösségére és a magyar öt-
vösségre. Hallgatói érdeklődéséről teljes elismeréssel nyilatkozott. Közülük 
néhányan az EME levéltárában oklevélmásolást is végeztek, ami nem csak a 
szaktudásukat emelte, hanem vele még pénzt is szereztek. Az ötvösség tör-
ténetével kapcsolatban egy alkalommal (1930. IV. 3.) hallgatóit elvitte Voith 
Antal kolozsvári ötvös és ékszerész műhelyébe, hogy a művészet technikai 
részébe is bepillantást nyerjenek. Egy másik alkalommal (1930. V. 17.) a pi-
aristák templomának gazdag és szép kincsestárát, a barokk művészet emlé-
keinek e valóságos kis múzeumát mutatta be a hallgatóknak. Május 24-én a 
reformátusok Farkas utcai templomának klenódiumait tekintették meg. Itt a 
csúcsíves ízlésű ötvösművészeti emlékektől az empírig újra gyönyörű és vál-
tozatos kincstár nyílt meg a hallgatók előtt. Mindkét helyen előadó tanár stí-
lusmagyarázó és történeti felvilágosító előadásokat tartott. Egy vidéki kirán-
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ai Akadémián diplomatikát



41

dulásra is elvitte hallgatóit. Május 11-én a hegyeken át elgyalogoltak a 17 km 
távolságban levő Vista községbe. Útközben elmagyarázta hallgatóinak a Bá-
thory-hegyről a Szászfenes-gyalui 1660. május 22-i ütközetet, s megmutatta 
az oda jól látszó csatateret. Vistán előadást tartott a 15. században épült vistai 
református templomról. Előadásából a jelenlevő falusiak is épültek. Megnéz-
ték a templom 15. századi papiszékét, az ezzel egykorú harangját, az 1669. 
évi karzat- és az 1765-67. évi mennyezet-padfestményeit.”18 Kiterjedt és még-
is egy fókuszpontba sűríthető munkásságában nemcsak a távoli múltban ját-
szódó történések kapnak hangsúlyt, az előadása témájául választott városnak 
vagy falunak és közösségének akkori helyzete, műemlékeinek állapota sem 
kerülhette el figyelmét. Ezzel a megközelítéssel munkásságának ezt a részét 
beemelhetjük az egyetemes nézőpontot kívánó otthonirodalom fogalmába.19 

A paradigma és a paradigmaváltás fogalmát (Structure of Scientific 
Revolutions) ismertté tevő Thomas Kuhn szerint a paradigma fogalma – le-
egyszerűsítve – egy adott időszakban az adott tudomány művelői között ki-
alakult és intézményesült közmegegyezés arról, hogy mi az adott tudomány 
tárgya, feladata.20 Az elmondottak megerősítik, hogy az erdélyi magyar tudo-
mányosságban az 1920-as nagy történelmi változás után bekövetkezett kény-
szerű paradigmaváltása alkalmat és lehetőséget teremtett a magyarság minél 
szélesebb körének megszólítására és a korábbiakban lényegesen szűkebb, in-
tellektuális jellegű körnek nyújtott információáramlás kiszélesítésére, befe-
lé, saját népünk felé történő fordulásra. „Ma ezt úgy fogalmazhatnók meg 
– Jakó Zsigmond meglátásában – hogy a korábbi államtörténet művelése he-
lyett a nemzetiségi önismeret szolgálatát tűzte feladatul.” Ennek a folyamat-
nak be kellett következnie, hogy eleget tehessenek az erdélyi magyarság ön-
azonosság tudata megerősítésének, a helyi tudományos és kulturális értékek 
bemutatásának, valamint az európai és a hazai művelődéstörténet kölcsön-
hatásban lévő eredményei megismertetésének. Az ismeretanyag átvételében 
és közvetítésében korábban kulcsszerepet játszó középosztály összeroppant, 
részben repatriált, külföldre távozott, korábbi társadalmi szerepének, súlyá-
nak nem tudott eleget tenni. A már említett Sulyok István az egyesületekbe, 
az olvasó- és társaskörökbe, dalegyesületekbe és a nőmozgalom különböző 
formáiba szerveződött népi jellegű tömegekre hívta fel a figyelmet.21 A ma-
gyar tudományos élet amolyan nobile officium, fizetés nélküli nemesi hiva-
tal volt, amelynek művelődéséhez az anyagiakat biztosító hivatal  kellett.22 
Az 1920-as évek Romániája megadta az erdélyi magyarságnak és vele együtt 
tudományosságának is – Tavaszy Sándor filozófiai értelmezésében – sorsá-
nak értelmét, az újrakezdés művészetét.23 Ebben a korparancs szülte paradig-
maváltó folyamatban nemcsak helyét és szerepét találta meg Kelemen Lajos, 
hanem az általa kifejtett munkásságával a 20. század első negyedében lezaj-
ló tudományos „Metamorphosis Transylvaniae” egyik legeredményesebb és 
legmeghatározóbb kultúrmunkása lett. Ahogy ezt 
legközelebbi tanítványa, Szabó T. Attila megfogal-
mazta: „a történetírónak széles körben kell terjesz-
tenie a múlt valós megismerése igényének, a ha-
gyomány értékei megőrzésének kötelezettségének 
gondolatát. Éppen ez az igény és e gondolat szé-
les körű terjesztésének célkitűzése játszott közre 
Kelemen Lajos népszerűsítő, illetőleg jobbára csak 
ilyen köntösben jelentkező, de tulajdonképpen tu-
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rábbi államtörténet műve-
lése helyett a nemzetiségi 
önismeret s�olgálatát tű�te 
feladatul.”
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dományos veretű közleményei helyének megválasztásában.”24 Ez az oka an-
nak, hogy az írásbeli munkásságát gyűjteményes kötetekbe rendezőknek25 a 
korabeli sajtónyilvánosság szélesre nyitott körzővel megrajzolt körében kell 
keresniük: Magyar Nép, Keresztény Magvető, Unitárius Közlemények, Pásztor-
tűz, Művészeti Szalon, Hírnök, Erdélyi Református Naptár, Ellenzék, Keleti Új-
ság vagy a 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 
társadalmi és szakmai követelményeihez igazodó, annak jobban megfelelő 
közzétételéhez és azok mind szélesebb körű befogadásához. Így korábban 
nem eléggé értékelt stúdiumokat emelt diszciplínája segédtudományi rang-
jára. Akár uni tá ri us egy há za főgond no ka ként, akár az Erdélyi Múzeum levél-
tárosaként, akár – őt idézve – „le vél tári források for ga tója-ku ta tója”-ként, min-
den sze  mé lyes, egyéni érdekét alárendelte kö zössége szolgálatának. Nemcsak 
az a fontos mun kásságában, hogy milyen eredmények fűződnek hozzá, leg-
alább annyira fontos, mi volt az eredője, a mozgatórugója fáradhatatlan tevé-
kenységének. „Mert a meg győződésem, hogy a magyar tudományosság előha-
ladását így, önzetlenül, a köz javára jobban lehet szolgálni” – írta 1942-es ön-
életrajzában.26 Erre a legfőbb tulajdonságára, mint tanításra emlékezett és em-
lékeztetett születésének századik évfordulóján, 1977-ben kedves és legköze-
lebbi tanítványa, Sza bó T. Attila is: „a testi halál csak a mának élő, önző em-
beri 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”.27

Az egyetemi keretét, régi professzorait vesztett, az Erdélyi Múzeum-
Egyesületet 1930-ig nélkülöző erdélyi magyar tudományosságnak 1920-
ban kényszerűségből meginduló paradigmaváltásában – Tavaszy Sándort 
parafrazálva – Kelemen Lajos sorsának értelmeként éppen munkássága foly-
tatásának művészetét találta meg és vitte ma sem felejthető s nélkülözhető 
szintjére. Mindez magyarázatul szolgálhat írásainak, közléseinek sajátos, a 
publicisztika rangjára emelt – Jakó Zsigmondot idézve –, „népszerűsítő kön-
tösben jelentkező, de tulajdonképpen tudományos veretű fogalmazástechni-
kájára,” amellyel mindenki számára megteremtette az általa művelt történeti 
népismeret befogadásának és a továbbadásának lehetőségét.
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az interaktív multimédia
perspektívái 

Péter árPád

A számítástechnika megjelenése kétségtelenül forradalmasította a 
médiát. Ilyen és ehhez hasonló közhelyes mondatok elkerülése végett le-
szögezzük, hogy nem médiatörténetet írunk, hanem csak megvizsgáljuk 
az informatikának a multimédiával való „házasságából” született egyik 
interaktív média, a videojáték néhány aspektusát. A szoros értelemben 
vett „videojáték” terminus már elavulóban van, ugyanis a „képmagnó” 
már használatból kikópófélben van, és így a „videó” terminus eltávolodott 
ettől a technikai eszköztől, és a tágabb, ’mozgókép’ jelentés felé, illetve az 
ezzel kapcsolatos új technikai médiumok felé mozdul. 

Cuvinte cheie jocuri video, realitate virtuală. multimedia, lumi paralele
Rezumat (Perspectivele multimediei interactive) În acest studiu, autorul trasează evoluţia 

jocurilor pe calculator, analizând efectul dezvoltării inteligenţei artificiale asupra comportamentu-
lui utilizatorilor multimedia. Realitatea virtuală, creată cu ajutorul hardwarelor ultraperformante, 
poate în anumite cazuri (şi după cum vom vedea: din ce în ce mai des), să înlocuiască realitatea 
„reală”, poate să acţioneze ca un complement al existenţei de zi de zi, şi în unele cazuri extreme, 
o poate chiar substitui. Jocurile video de azi au capacitatea de a „învăţa” de la oameni (de la 
jucători), îşi pot modifica comportamentul într-un mod imprevizibil, deci în lumea lor pot fi adver-
sari de temut. Însă – subliniază autorul – nu trebuie să ne temem de maşinăriile create pentru că, 
oricât de inteligente ar fi, sunt numai nişte modele ale lumii reale, care se pot aşeza în patternul 
celorlalte modele virtuale ale lumii, cum ar fi de exemplu desenele murale din peştera Lascaux. 

Keywords
computer games, virtual reality, multimedia, shift between worlds
Abstract (The perspectives of interactive multimedia) In this study the author traces the evo-

lution of computer games, analysing the effect of the development of artificial intelligence on the 
behaviour of multimedia users. Virtual reality, made possible with cutting-edge hardware can re-
place the “real” reality, can act as complementary in everyday life, but in extreme cases it can also 
replace reality. Today’s video games have the ability to “learn” from people (users or players), can 
modify the user’s behaviour in an unpredictable manner, so in their world they can be formidable 
enemies. However, they are only models of a real world which can be placed in the patterns of the 
virtual models of the world, like the mural paintings of the Lascaux caves.

Péter Árpád
doktorandus, BBTE, Kolozsvár
p_r_ier@yahoo.com
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Egyelőre azonban még megtartjuk ezt a fogal-
mat, mert még mindig a legjobb összegző leírása 
az általunk az alábbiakban röviden jellemzendő 
multimédiás jelenségnek.

A kora ’50-es években született konceptus a 
kezdetekben néhány katódcsőből és néhány moz-
gó pontocskából álló animáció volt, ahhoz, hogy 
mára az én hatodrangú asztali számítógépem is 
képes legyen sok millió poligonnal operáló, komp-

lex képeket és hangokat ötvöző multimédiás játék lefuttatására. 
A személytelen gépezetekkel való interakció nem újkeletű gondolat az 

emberiség történetében. Elég, ha csak Héphaisztosz „vas-segédeire” vagy 
Kempelen Farkas automatáira gondolunk1 , így szinte természetes az, hogy a 
digitális technológia hatalmas számítási kapacitása előbb-utóbb valamiféle 
szórakoztató médiummá is konkretizálódott. Mihelyt a számítógépek olyan 
komplexek lettek, hogy intelligensen, és nem mechanikusan tudtak reagál-
ni az emberek (esetünkben a játékosok) gesztusaira2, szinte felrobbant  a mé-
diapiac ezen szegmense. Egymást érték a különböző konzolok, a kezdetben 
szekrénynyi, néhány évvel később már féltenyérnyi játékvezérlők. A játék-
menet is a gépek komplexebbé válásával párhuzamosan vált egyre összetet-
tebbé. A kezdeti „üsd vissza a labdát”, vagy „lődd le az egyenes vonalban kö-
zeledő idegen űrhajót” követően a ’80-as évekre már sorsok, de akár civili-
zációk építőivé vagy destruktőreivé válhatott a játékos. Persze, mindezt né-
hány pixelen. A’90-es évek meghozták az áttörést: a személyi számítógépek 
olcsóbbak lettek, az operációs rendszerek (Apple OS, Microsoft Windows 

Az élmény utolérhetetlen: 
gép, személytelen entitás 
reagál a mozdulatainkra, 
elébe megy a potenciális 
szándékunknak, kicselez 
bennünket, tanul tőlünk, 
becsap minket...
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stb.) grafikus interfészt kaptak, így a játékok is könnyebben hozzáférhettek a 
számítógépek megnövekedett megjelenítési potenciáljához. 

Az élmény utolérhetetlen: gép, személytelen entitás reagál a mozdulata-
inkra, elébe megy a potenciális szándékunknak, kicselez bennünket, tanul 
tőlünk, becsap minket... Talán valami animisztikus hit-töredék lel új médi-
umra bennünk, amikor életre keltünk egy kódot, vagy akár több ezret is, és 
irányítjuk, vagy csak egyszerűen figyeljük, hogy mi is történik a szabadjára 
eresztett virtuális világban.

Az utolsógenerációs, három dimenziós megjelenítésű, „real time” szi-
mulátorok, főleg különböző, realisztikus működésű terminálokhoz kap-
csolva3 meg tudják teremteni az ottlét érzését, a nálalét egy sajátos módját, 
amelybe azonban tetemes mennyiségű esztétikai és zsigeri természetű önél-
vezet is vegyül.4 

Az 1997-ben megjelent GTA-ban (Grand Theft Auto)5 már gyakorlatilag 
teljes városok álltak a gamerek rendelkezésére, ahol az előre kiszabott fel-
adatok mellett lehetett szabadon bolyongani, illetve mellékküldetéseket tel-
jesíteni, a 2010-ben megjelenő S.T.A.L.K.E.R.-széria harmadik (és reméljük, 
nem utolsó) tagjánál6 már szinte végtelenek az interakciós lehetőségek. A já-
tékosnak nagyobb terület áll rendelkezésére, mint amennyit hetek alatt gya-
log be lehet barangolni, és a „terepen” szinte minden objektum, beleértve 
a „földet” is – nem beszélve a rajta vagy benne elhelyezkedő tereptárgyak-
ról – valamiféleképpen reagál a játékos(ok) célirányos vagy véletlen cseleke-
deteire.

A számítástechnika még nem engedte meg azt, hogy a világunkat glo-
bális játéktérré alakítsuk – gondoljunk itt a Matrix-univerzumra,7 vagy a leg-
újabb Bruce Willis-filmre, amely a Surrogates címet viseli, és amelyben az 
emberek otthonról irányított robotok segítségével ismerik meg a világot, és 
élik mindennapjaikat8, de a műszereink számítási kapacitásának jelenlegi 
növekedési üteme mellett néhány évtizeden belül várható, hogy a „második 
élet” teljesebb virtualitásban is elérhető legyen, mint amilyent lehetővé tesz 
ma az online és a digitális tárolási meg adatfeldolgozási kapacitás.9

Azt még szinte lehetetlen elemezni, hogy milyen antropológiai hatással 
van ránk, a Homo Sapiens Sapiens faj tagjaira a számítógépjátékok megjele-
nése és gyors, majdnem robbanásszerű elterjedése. A pszichológusok egy ré-
sze, főleg a másolt minták elméleteire támaszkodva, arról beszél, hogy ezek 
a médiumok erőszakosságot indukálhatnak – fő-
leg kisgyerekekben és kamaszokban10 –, míg más 
kutatók azt bizonygatják, hogy nem a játék indu-
kálja az erőszakosságot, hanem az eleve erősza-
kos gyerekek választják kedvenc időtöltésükül 
ezeket a vér- és egyéb testnedv-fröcsögtetős játé-
kokat.11 Laikusokként, lélektanhoz és főleg pszi-
chiátriához csak hályogkovács-szinten értő böl-
csészekként ki merjük jelenteni, hogy az igazság-
nak valahol középen kell lennie, tehát elképzel-
hető, hogy az erőszakra hajlamos gyerekeket ser-
kentheti a szabad gyilkolás meg rombolás lehető-
ségét megadó komputerjáték, míg a szelídeket, a 
fájdalom okozásának gondolatától is irtózókat el-
ijeszti vagy hidegen hagyja...

Az utolsógenerációs, há-
rom dimenziós megjelení-
tésű, „real time” s�imuláto-
rok, főleg különbö�ő, rea-
lis�tikus működésű termi-
nálokhoz kapcsolva3 meg 
tudják teremteni az ottlét 
érzését, a nálalét egy sajá-
tos módját, amelybe azon-
ban tetemes mennyiségű 
esztétikai és zsigeri termé-
s�etű önélve�et is vegyül.
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Érdekesebb lenne azonban azt vizsgál-
ni, hogy miképpen alakul a világkép, mikép-
pen fejlődik ki egy új világpercepció, amely 
számára az a premissza, hogy néhány köb-
centiméternyi dobozba végtelen virtuális te-
reket lehet „csomagolni”, hogy egy húsz co-
los képernyőn olyan világ születésének vagy 
halálának lehetünk tanúi, amely a – prog-
ram által megadott – méreteiben a világunk-
nak több ezerszerese, sőt: több százezersze-
rese is lehet. A modellezés és a virtualizáció 
nem idegen az embertől, ezt bizonyítják már 

a lascaux-i barlangrajzok, vagy a sok fennmarad kőkori szobrocska, viszont 
a nagymértékben, realisztikusan interaktív virtualizációt csak a 20. század 
végére sikerült kifejleszteni. Az új eszközök, az új technika új médiumo-
kat teremtettek ennek az elemi modellezési hajlamnak, és immár se sze-
ri, se száma a saját realitásunkat alapul vevő virtuális világoknak, amelyek 
immár nem csak szemlélhetőek, nem csak értelmezhetőek, nem csak ala-
kíthatóak, hanem élhetőek is. A Second Life szögletes karaktereit hamaro-
san felváltják majd az „élsimított” változatok, ugyanis az elmúlt néhány hó-
nap videokártya-termését áttekintve12 bátran kijelenthetjük, hogy a digitá-
lis megjelenítés terén minőségi áttörés előtt állnak a gyártók – aminek a 
kibontakozását, megvalósulását valószínűleg a hatalmas előállítási költsé-
gek és az épp aktuális gazdasági világválság is késlelteti. Ha elterjednek a 
performens hardverek, akkor olcsóbbá válik a sorozatgyártásuk, és így gya-
korlatilag mindenki részesülhet majd jelentős virtualizációt lehetővé tevő 
eszközökből.

A komplex adatok feldolgozását és értelmezését végző számítógépek egy 
idő után nem csak az általuk és bennük teremtett világot fogták fel, mint a 
virtuális valóságuk részletei, hanem a játékoson keresztül kapcsolatot tud-
tak teremteni a külvilággal is. A játékos cselekedeteinek megjegyzésével az 
emberek által írt program integrálja más emberek sajátos jellemvonásait is, 
és így komplexebbé válik. Az interperszonalitásnak sajátos megvalósulását 
tette lehetővé a modern technika, amely képes arra, hogy magába olvassza 
több ember intelligenciájának, stratégiai érzékének, feladatmegoldó készsé-
gének lehetőségeit. Az ilyen típusú, heurisztikus mesterséges intelligencia 
határait egyelőre a korlátozott műszaki háttér szabja meg, mert ahhoz, hogy 
tudatosan hozzon helyes döntéseket egy szoftver, annyira komplexnek kel-
lene lennie, amilyent jelenlegi masináink nem tudnának elviselni. Az el-
méleti keret a tudatos mesterséges intelligencia előállítására még nem telje-
sen repedésmentes, viszont az interaktív modellek előállításával megtörtént 
már az áttörés.

Ebben a kőkorszaki gyökerű, posztmodern technológiával feltuningolt 
multimédia-szegmensben egyre nagyobb közösségek lelnek önmagukra. Az 
előre eltervezett, de rugalmas és alakítható világok a műszaki haladással 
egyenes arányban egyre szabadabbá válnak, egyre pontosabb leképezései 
annak, ami van, és annak, ami volt, vagy lehet. És az, hogy ezekkel a vilá-
gokkal játszani is lehet, demiurgoszi hatalommal ruházza fel azokat az em-
bereket, akiknek oroszlánrésze nap mint nap azzal szembesül, hogy valós 
életében, valós világában nem tudja azt tenni, amit akar, nem tud úgy csele-

A komplex adatok feldolgo-
zását és értelmezését vég-
�ő s�ámítógépek egy idő 
után nem csak az általuk 
és bennük teremtett világot 
fogták fel, mint a virtuális 
valóságuk részletei, hanem 
a játékoson keresztül kap-
csolatot tudtak teremteni a 
külvilággal is.
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kedni, ahogy szeretne. Az információval túlterhelt médiafogyasztó ezért szí-
vesen menekül egy olyan virtuális világba, amelyet, ha nem is tud teljessé-
gében áttekinteni vagy irányítani, sokkal nagyobb mértékben otthagyhatja 
egyénisége lenyomatát, mint odakint, a fizikai környezetben. És az a tudat, 
hogy a modern programok már figyelnek is minket, ránk tudnak hangolód-
ni, esetleg gyengeségeinket kihasználva ellenünk tudnak támadni, amolyan 
multimediális „háziállatokká” avatja őket. Házikedvenckékké, amelyekkel 
való foglalkozás a pótcselekvés szintjéről a komoly intellektuális erőfeszí-
tésig és a teljes odaadásig mehet. Immár a felhasználó is elébe tud menni 
ezek nek a komplex multimédiás játékoknak, amelyek már tulajdonképpen 
mesterséges intelligenciával felvértezett, komoly szimulátorok, és számíthat 
arra, hogy azok fogadják közeledését. 

Félve vagy reménykedve várjuk azt a pillanatot, amikor a multimédiá-
nak ezek a csúcstermékei kezdeményeznek velünk kapcsolatfelvételt?

Az interaktív multimédiának ezen jellegzetes termékei a játszás ide-
jében megteremtik saját magukat, megteremtik saját belső környezetüket, 
saját belső információgenerálási és információterjesztési mechanizmussal 
rendelkeznek, ilyen szempontból is lemodellezve a nem szoftverrel terem-
tett, valós világ médiáját 13. A modellek pedig egyre inkább kezdik kinőni 
a szoftveres és hardveres kereteiket. A sok ezer játékos intelligenciájának a 
párlatát integráló online játékok, amelyek köré virtuális közösségek, de sok 
esetben birodalmak épültek14. Butaság azzal a gondolattal játszani, hogy a 
virtuális modellezésre épülő multimédiás játékok valamelyike vagy – miért 
ne? – összessége egyszer csak öntudatra ébredhet, és elpusztítja az emberisé-
get, az viszont elképzelhető, hogy a modellezést és az interaktivitást lehető-
vé tévő kódok egyszer majd – akár emberi irányítással, akár anélkül – olyan 
médiává szerveződnek, amely interaktivitása mellett akár aktivitásra  is ké-
pes lehet. 

A videojátékok összessége az első lépés az olyan média felé, amely nem 
csak leírja és értelmezi a világot, hanem olyan új világokat alkot, amelyek rá-
épülve a fizikai valóságra, képesek azt önmagukban újrateremteni, és a mo-
dellezés erősebbé válásával lassan oda fejlődik, hogy önmagán kívül is ké-
pessé válik arra, hogy éreztesse valószerűségének hatását. Olyan virtualitást 
képviselnek, amely egyre inkább interferál a vi-
lággal, az azt beszövő „hagyományosabb” multi-
médiával, egyre inkább magára ismer abban, és 
a valóság is egyre inkább úgy tekint rá, mint ki-
egészítőre, és nem úgy, mint tükörre. 

Elképzelhetőbb az, hogy a digitális interak-
tív multimédia és a fizikai valóság szimbiózisba 
fejlődik át, mintsem az, hogy a virtuális szimu-
láció átveszi majd az uralmat az emberek intel-
lektusa fölött. 

Félve vagy reménykedve 
várjuk azt a pillanatot, mi-
kor a multimédiának ezek 
a csúcstermékei kezdemé-
nyeznek velünk kapcsolat-
felvételt?
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Jegyzetek

1  Legenda, de muszáj megemlíteni, annak ellenére, hogy tapintható bizonyíték-
kal senki sem rendelkezik: úgy tartja a fáma, hogy ezen varázslatos gépezetek egynéhá-
nyát – ha nem mindegyikét – kis termetű emberek kezelték, különböző álcázott rekeszek-
ből. Forrás: a köztudat...

2  Kb. a ’70-es évek elejétől – l. Briggs – Burke 2005,  259.
3  pl. kormánykerék, repülőgép botkormánya, pisztoly agya stb.
4  l. Jauss 1999, 172–173.
5  Rockstar Games, 1997.
6  S.T.A.L.K.E.R. – Call of Pripyat, GSC Game World, 2010. 
7  Matrix, 1999, USA, Village Roadshow Pictures, Silver Pictures, rendezte: Larry 

és Andy Wachowski
8  Surrogates, 2009, USA, Touchstone Pictures, rendezte: Jonathan Mostow
9  http://secondlife.com/
10  Emellett érvel pl. Anderson 2006. 
11  L. pl. Kutner 2008.
12  l. pl. csak az ATI Radeon™ HD 5870 és az nVidia Quadro FX 5800.
13 pl. a S.T.A.L.K.E.R.-ben még a pletyka fogalmát is lemodellezték 
14  l. pl. http://www.empires-online.com/, http://www.starportgame.com/, http://

www.wildwestonline.com/ stb... Sok ezer ilyen játék van, amelyet egy-egy portál köré 
szerveződött, általában hasonló érdekeltségű és korú felhasználók éltetnek. Megfigyelé-
seim szerint a városépítéstől meg zöldségtermesztéstől az intergalaktikus birodalmakig 
meg gladiátorharcokig gyakorlatilag minden tematika érintődik. Ezen oldalak nagy része 
ingyenes, reklámból tartj a fenn magát, de a „komolyabbak” szimbolikus tagsági díjat is 
szednek a játékosoktól.
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Szakmai asszimetriák –  
kommunikációs szaklapok  
Magyarországon és romániában

Zörgő Noémi

A kommunikációtudomány hazai és magyarországi intézményesülése 
révén számos, a szakterület számára fontos kiadvány jelent meg. Az alap-
jában véve közös, ám a szaklapokat elemezve mégis eltérő szerkesztési és 
tematikai elvek a kommunikáció több részterületével foglalkoznak, változó 
hangsúlyt téve a tudományág különböző kisebb ágaira. Emiatt kétféle kate-
gória különül el: megkülönböztetünk klasszikus tudományos szakfolyóira-
tokat és szakmai kiadványokat.
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Ez utóbbi kategória nálunk hiányzik, de a 
magyarországi szakmai szervezetek (Magyar Rek-
lámszövetség, Magyar Public Relations Szövetség) 
több ilyen jellegű kiadványt jelentetnek meg né-
hány éve. Ezek bizonyos szempontból értéktöbb-
lettel rendelkeznek, hiszen a reklám és közkapcso-
latok terén történő változásokra szinte azonnal ké-
pesek reagálni. 

Magyar nyelvterületen az egyik elismert mé-
diaelméleti folyóirat a Médiakutató, amely 2000 
óta rendszeresen jelentkezik a legújabb kutatási 
eredményekkel. Ezek mellett igen érdekes és oly-
kor kevésbé egyértelmű kapcsolódási pontokat vil-
lant fel a tágan értelmezett kommunikáció és egyes 
tudományterületek között. A tematikus számok 
minden esetben a szakma néhány fontosabb kép-

viselőjének cikkei köré szerveződnek. A magát médiaelméleti folyóiratnak 
nevező kiadvány tematikus számai révén alaposan körüljárja a médiakutatás 
különböző témáit. Ebben az évben már három lapszám jelent meg. Az első, 
tavaszi Médiakutató a mai magyar média furcsa és több szempontból érthe-
tetlen jelenségét, a celebkultuszt és a sztárság jelenségét vizsgálta. A nyá-
ri szám a politikai kommunikációval foglalkozott, amely néhány évvel ez-
előtt már szerepelt a szaklap témái között, azonban az időközben bekövetke-
zett változások teljes mértékben indokolttá tették egy új lapszám megjelené-
sét a témában és egy újabb perspektívából való vizsgálatát. A változások idő-
tengelyre való fölfűzése érthetőbbé teszi a politikai kommunikáció mai álla-
potának elemzését. Erre leginkább Bajomi Lázár Péter tanulmánya világít rá, 
amelyben a szerző a hagyományos propagandamódszerek háttérbe szorulá-
sát és a modern politikai marketing új technikáinak elterjedését mutatja be. 
A pontokba szedett, és emiatt jól követhető szerkesztésmód rendkívül haté-
konyan képes összegezni a változásokat, amelyek okait a szerző alapos rész-
letességgel fejti ki. A jelenség jobb megértését célozza a lap másik tanulmá-
nya Győrffy Gábor tollából, amely a romániai államszocialista sajtópropagan-
da rituális elemeit vizsgálja.

A Médiakutató idei őszi száma Testek címmel jelent meg. Kiemelt helyen 
az anorexia szerepel, amely korunk társadalmának igen jelentős problémája. 
Két tanulmány foglalkozik ezzel a témával: Felföldi Barnabás a sztárvilág és 
a média kapcsolatát elemzi, és joggal teszi fel a kérdést, vajon mi lehet annak 
az oka, hogy a mai média túlzottan sokat tematizálja a hírességek öltözködé-
si szokásait, frizuráit és fogyókúráit. Bors Réka elsősorban az internetes fó-
rumokra koncentrált tanulmányában, amelyben elsősorban az anorexiát tá-
mogató fórumokat vizsgálja, próbát téve arra, hogy összefüggéseket keressen 
ezek tartalma és a betegség között. 

Értékes színfoltjai a magyar kommunikációs szférának az idén április-
ban ötödik születésnapját ünneplő Magyar Reklám mellett – amely a Magyar 
Reklámszövetség negyedévente megjelenő folyóirata – a magát a kommuniká-
ciós szakma lapjának nevező Kreatív és a kevésbé ismert Market!ng & Media 
című, kéthetente jelentkező kiadvány, amely részletesen és mélyrehatóan tár-
gyalja az új reklámkommunikációs trendeket, összehasonlítva azokat a ma-
gyar reklámszakma kezdeteivel, a PR-ban elért legújabb megvalósításokat és 
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a napjainkban használt költséghatékony marketinges megoldásokat. Az eset-
tanulmányok révén az olvasó betekintést nyerhet a jelenleg zajló, különbö-
ző céllal szervezett kampányokba, és olyan kulisszatitkokat tudhat meg, ame-
lyek révén sokkal érthetőbb lesz egy márka reklámhadjárata, a tévécsatornák 
műsorpolitikája vagy a reklám- és PR-ügynökségek tevékenysége. 

A hetvenes években alakult Magyar Reklámszövetség immár öt éve rend-
szeresen jelentkezik saját kiadványával, a Magyar Reklámmal. A folyóirat a 
reklám területén történő összes rezdülésről beszámol, értékes ismertetőket és 
elemzéseket közöl a legújabb reklámkampányokról, illetve mindegyik szám-
ban neves szakembereket szólaltatnak meg egy-egy sikeres kampánystratégia 
vagy reklámhadjárat után. 

 2009 szeptemberében jelent meg a Magyar Reklám legutóbbi száma, 
amelynek középpontjában az Egerben megrendezett Országos Reklámkonfe-
rencia központi témája áll, a válság hatása a reklámpiacra. A lap Michael 
Conraddal, a Berlin School of Leadership elnökével készített interjút. A szak-
ember a glokalizáció egyre jelentősebb szerepét hangsúlyozza a reklámok te-
rületén, amelynek legnagyobb előnye abban rejlik, hogy igazi ütős márka 
csak a „gondolkodj globálisan és cselekedj helyben” elv szerint lehetséges. 
Szokatlan, de ugyanakkor izgalmas része az interjúnak az a rész, amelyben 
Conrad a Leo Burnett reklámügynökség három különböző periódusából emel 
ki egy-egy remeket: egyet abból az időszakból, amikor még nem dolgozott 
az ügynökségnél, egyet abból, amikor ő volt a vezető és végül egy remeket a 
közelmúltból. Ez utóbbi valóban emlékezetes gyöngyszeme a reklámszakmá-
nak, hiszen a Sidney-i kreatívok igazán jó munkát végeztek a széles körben 
ismert „Föld Órája” kampányukkal. 

Logóverseny címmel Szanyi Erika a Márka rovatban ismert szakembe-
rekkel beszélgetett arról, hogy milyen kell hogy legyen egy igazán jó lógó. A 
vélemények mellett a hat reklámguru magyarországi és nemzetközi márkák 
szimbólumait elemzi, felsorolva azokat a szempontokat, amelyek miatt iga-
zán figyelemreméltóak. Szinte minden esetben az értéksűrítés, az arculatba 
való tökéletes illeszkedés és az a jellemző szerepel, amelyet frappánsan úgy 
lehet megfogalmazni, hogy „ikon, és kész.”

A Sanoma Budapest Zrt. által kiadott Market!ng & Media szeptembe-
ri számának kínálata igen változatos. A lap központi írása a magyarországi 
nézettségi adatokról készült exkluzív összeállítás, 
amely jelentős hiányt pótol a reklám és PR szakma 
számára. Ehhez az elemzéshez kitűnő alaphangot 
ad Simon Krisztián beköszönő írása. A főszerkesz-
tő az Amerikában 15 éve zajló Turnoff Week kap-
csán a televízió túlzott szerepéről beszél. A tenge-
rentúli kampány lényege, hogy a résztvevők egy 
hétig nem kapcsolják be a televíziókészülékeket, 
és az így felszabaduló időt családjukra és más, a 
tévénézés miatt elhanyagolt dolgokra fordíthatják. 
Általános jelenségnek tekinthető, hogy az emberek 
jelentős részét sokkal jobban érdekli mások élete, 
mint a sajátjuk. A világ számos más országában is 
megjelentek hasonló célú kezdeményezések, de 
Magyarország eddig még nem követte a külföldi 
példákat, noha a statisztikai adatok szerint minél 
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hamarabb szükség lenne rá. Az elmúlt 15 évben 
ugyanis nem egészen egy órával növekedett a té-
vézésre szánt idő, ami így eléri az amerikai átlagot, 
azaz a napi négy órát. 

Heszler Róbert tanulmánya az anyaorszá-
gi nézettségi adatokat vizsgálja. A szerző az egyes 
csatornák és az ország különböző területeinek kap-
csolata mellett, az adók nézőprofilját is megpróbál-
ja behatárolni. Általánosságban elmondható, hogy 
„a nyugdíjasok rajonganak a hírműsorokért, a gaz-
dagok szappanopera-függők, a Balatontól délre pe-
dig a TV2 a király.” Az örök rivális vezető keres-
kedelmi adók a TV2 és RTL Klub nézettségét ala-
posan összehasonlító elemzés egyik következteté-

se szerint a csatornák és ezáltal a reklámüzenetek egyáltalán vagy csak ke-
vés esetben képesek megszólítani a fiatal, diplomás, számítógéppel rendel-
kező lakosokat. Az alapos kutatás eredményei kitűnően alkalmazhatók a mé-
diatervek elkészítésénél, valamint az üzenetek és a célcsoportok közti kap-
csolat megtalálásánál. 

A kiadvány melléklete, a Barométer olyan mérési eredményeket közöl, 
amelyek mind a reklámszakma, mind pedig a médiát kutatók számára hasz-
nos segítségként szolgálnak. A hirdetők és a márkák költései, az első huszon-
öt szektor és médium költései, a televíziók nézettségi adatai, a szórakoztató 
és hírműsorokra vonatkozó számadatok, illetve az internetes WebAudit hely-
zetjelentésként és trendelőrejelzésként egyaránt alkalmazható. 

A 18 éve megjelenő Kreatív, amely a kommunikációs szakma talán legis-
mertebb kiadványa, szeptemberi számának központi témája az ügynökségek 
ismertsége. Bátorfy Attila és Bejczy Sándor írása a Kreatív hagyományos ku-
tatásának idei eredményeit közli. Az ügynökségeket többféle szempont sze-
rint elemezték. A két hetes, idén augusztus eleji kutatás során a reklámügy-
nökségek spontán és támogatott ismertségét nézték. Eszerint mindkét kategó-
riában a McCann-Erickson áll a mezőny élén. A nemzetközi irodák sorában 
„az ügynökségnek” tekintett McCann vezeti a listát, és a magyar ügynökségek 
általában nem kerülnek be az első tíz hely valamelyikére. Ugyanez a helyzet 
jellemzi az idei kutatás eredményeit: a spontán ismertséget vizsgáló elem-
zésnél csupán a tizenkettedik helyen jelenik meg magyar ügynökség, míg a 
reklámügynökségek támogatott ismertségi listáján a Café Reklámnak sikerült 
a nyolcadik helyet megszereznie. A médiaügynökségek esetében is hasonló 
erővonalak uralkodnak. 

Szintén az Országos Reklámkonferencia témájához kapcsolódik a már-
kák erőteljes fesztivál-megjelenését bemutató tanulmány. Az öt legnagyobb 
magyarországi fesztivált vizsgáló kutatás összesítő eredményei alapján ki-
jelenthető, hogy jelentősen növekedett az elmúlt évekhez képest a márkák 
fesztivál-aktivitása. A több ezer látogatót vonzó rendezvények kitűnő lehető-
séget biztosítanak a márkák és célcsoportok élményszerű találkozására. Ezt 
követően a szerzők különböző kategóriák mentén mutatják be a – bizonyos 
szempontból a gazdasági válságnak köszönhető – különféle megoldásokat. A 
Kreatív szerint az egyik legjobb megjelenése az egyik fájdalomcsillapítónak 
volt, amely a Balaton Sound fesztiválon masszázssátrat működtetett. Szin-
tén pozitívan értékelhető az EFOTT-on a Jägermeister akciója, ahol műanyag 
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kémcsövekben osztogatták a fiatalok által kedvelt italt. Igazi telitalálat volt 
a Lipton Ice Tea sajátos, de rendkívül ötletes megoldása. Az EFOTT-on és a 
Hegyalja Fesztiválon is alkalmazott módszer lényege az volt, hogy a résztve-
vők számára – akik minden vonatkozásban a brand célcsoportjába tartoznak 
– néhány percnyi hűsölést biztosítsanak a hatalmas nyári hőségben. A Lipton 
vízporlasztós ventilátorokat állított fel a fő helyszín szélére, ahol a fesztivá-
lok teljes ideje alatt folyamatos sorok kígyóztak, tehát mindenképpen sike-
res volt az akció. 

Romániában teljesen hiányoznak a magyarországihoz hasonló kommu-
nikációs szaklapok, amelyek, mint láttuk, közvetlen és kevésbé tudományos, 
viszont szakmai elemzések és tanulmányok révén képesek érthetővé tenni az 
ügynökségi munkát, valamint a reklámok és közkapcsolatok világát. A hazai 
kommunikációs lapok sokkal inkább tudományorientáltak, mint a korábban 
bemutatott három szaklap. 

Kommunikációs területen az egyik meghatározó kiadvány a kolozsvári 
Média Központ és a Babeş–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Kommunikáció 
és közkapcsolatok valamint Újságírói Tanszékének román vonalán oktató ta-
nárok és külföldi professzorok által szerkesztett Journal of Media Research, 
amely három nyelven, románul, angolul és németül közöl tanulmányokat a 
két tudományterületen elért kutatási eredményekről. Eddig négy megjelent 
számmal büszkélkedhetnek a szerkesztők. 

Hans Peter Niedermeier, a németországi Mittweida-i egyetem professzo-
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ra az utolsó szám vezető tanulmányában a választási kampányok és a média 
kapcsolatát vizsgálta, amelynek központi kérdése a választók döntéseit befo-
lyásoló tényezők föltérképezése. Niedermeier a németországi politikai hely-
zetet elemzi, és kutatásai szerint a német szavazók több mint kétharmada a 
tömegkommunikációs eszközök valamelyike révén szerzi be a politikusokkal 
és a kampánnyal kapcsolatos információit. Ez a jelenség azonban ahhoz veze-
tett, hogy a mai politika jelentősen médiaorientálttá vált, és ennek következ-
ményeként a lényeges, valódi politika szinte teljesen háttérbe szorult, és he-
lyét a hírgenerálás, a minél nagyobb médiajelenlét elérése vette át. A média 
igényei és a választók elvárásai különböző területeket jelentenek. Ez viszont 
hatalmas ellentmondáshoz vezet: a választók nem az őket érdeklő témákról 
tájékozódnak a tömegkommunikációs eszközökön keresztül, hanem a média 
által fontosnak és eladhatónak tartott kérdésekről. Ennek hatására a politika 
és a kampányok is teljesen átalakultak, és be kell látnunk, hogy ez a jelenség 
nem csak a németországi, hanem a romániai választási kampányokra is igaz. 

Helena Bähr a németországi napilapok internetes változata és a gazda-
sági világválság közt állít fel érdekes kapcsolódási pontokat. Kutatásának kö-
zéppontjában a krízis és a gazdasági szereplők állnak. Bähr tanulmánya a 
válság idei januári médialefedettségét vizsgálta, kidomborítva a válság és a 
szereplők médiaértékelését. 2009. január 12–31. között a faz.net, spiegel.de, 
sueddeutsche.de és a taz.de oldalakat figyelte, mennyiségileg elemezve a té-
mát, emellett minőségileg vizsgálva a recesszió, valamint a bankok, a német 
kormány, az Egyesült Királyság, az Amerikai Egyesült Államok, illetve az au-
tógyártók megítélését és értékelését. A tartalomelemzés adatai alapján el-
mondható, hogy a legtöbb cikk a válság negatív hatásaival foglalkozott, ezt 
követték az állam intézkedéseit tárgyaló írások, és kis számban megjelentek a 
helyzet lehetséges megoldását, okait és pozitív hatásait tárgyaló újságcikkek 
is. A szerző következtetése szerint jellemzően a negatív hangvételű írások do-
minálták a német sajtót a vizsgált időszakban, ami minden bizonnyal más or-
szágok sajtótematikájára is igaz. 

Szintén Kolozsváron jelenik meg az RTSC, vagyis a Revista Transilvană 
de Ştiinţe ale Comunicării, azaz az Erdélyi Kommunikációtudományi Lap, 
amely a BBTE Kommunikáció és közkapcsolatok szak román tagozatának 
tudományos kiadványa. Szerkesztői folyamatosan törekszenek arra, hogy a 
kommunikációs jelenségeket és változásokat tudományos keretbe helyezzék. 
Így már olyan tanulmányok jelentek meg, amelyek a társadalmi felelősségvál-
lalást, a közintézmények PR-stratégiáit, a kríziskommunikációt, vagy a politi-
kusok arculatépítő technikáit vizsgálták. 

Médiakutató, Magyar Reklám, Kreatív, Market!ng és Média, Journal of 
Media Research, meg az RTSC. Hat különböző név és egy cél, így lehetne ösz-
szegezni a hazai és magyarországi kommunikációs szakma egy részét jelképe-
ző kiadványokat. Mindegyik hasznos és további kutatásra alkalmas témalehe-
tőségeket kínál az olvasó számára. A magyarországi szakmai kiadványok és 
a hazai, valamint az anyaországi szaklapok tehát jól kiegészítik egymást, így 
sokkal teljesebb képet kapunk az aktuális kommunikációs jelenségekről. Re-
méljük, hogy a közeljövőben a romániai lappiacon is megjelennek a szakmai 
szervezetek kiadványai, és így élőbb kapcsolat alakulhat ki a reklám és PR, 
valamint a hagyományos értelemben vett tudományos kutatás között. 
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a tekintetek története. 
victor erice: A méhkas szelleme 
kognitív elemzése 

PuskaI melInda

A filmelemzésről Jacques Aumont – Michel Marie egyik tanulmányá-
ban komplex definíciót ad: „a film autonóm művészeti alkotás, amely olyan 
szöveg létrehozására alkalmas (szövegelemzés), melynek jelentését az el-
beszélő szerkezetek (narratív elemzés), a hang és a látvány hordozza (iko-
nok elemzése), és amely sajátos hatással van a nézőre (pszichoanalitikai 
elemzés). A művet el kell helyezni továbbá a forma- és stílustörténet fejlő-
dési vonalában”1.  Hozzáteszik, hogy nincs általános érvénnyel követhető 
filmelemzési módszer és a filmelemzés a film lenyűgöző formai gazdagsága 
folytán sohasem lehet befejezett. 

Cuvinte cheie
realitate şi ficţiune, intertextualitate, film, ochi, viziune, fugă de realitate

Rezumat (Istoria privirilor. Analiza cognitivă a filmului Spiritul stupului regizat de
 Victor Erice)

Studiul analizează filmul lui Victor Erice cu ajutorul unor metode de analiză cognitive. În 
aprecierea autoarei, filmul reflectează asupra cinematografului ca oglindă specifică a realităţii 
şi a lumii fictive, asupra legăturii intertextuale dintre filme şi formele de interpretare posibile a 
„realităţii” oglindite în acestea.

Keywords
reality and fiction, intertextuality in film, eye and vision, escape

Abstract (History of sight. Victor Erice:  The Spirit of the Beehive - a cognitive analysis)
Melinda Puskai’s study analyses Victor Erice’s movie The Spirit of the Beehive with the help 

of cognitive analytical methods. In her study, the author replies on film as the medium of the 
unique mirror between reality and the fictional world, on the intertextual connection between 
films and the possible interpretations of the mirrored “realities”.

Puskai Melinda
doktorandus, Budapest
puskaimelis@gmail.com.
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Az elemzendő film is majdhogynem kime-
ríthetetlen forrást jelent. Ennek a gondolatme-
netnek a mentén igazi csemegének tekinthetjük 
Victor Erice: A méhkas szelleme című filmjét. A 
főcím alatt gyerekrajzokat látunk, amelyek – mint 
később kiderül – a filmhez közvetlenül kapcsolód-
nak. Olyan szegmentumok, amelyek nem azono-
síthatók a filmbeli gyerekek nézőpontjával. Min-
denképpen elgondolkodtató, miért éppen ezek-
kel a rajzokkal vezeti be a rendező a filmet, ezál-
tal bizonyos értelemben beinvitálva a nézőt a gye-
rekrajzok pszichológiai elemzésébe. A rajzok utó-
lag értelmezve olyanok, mintha egy gyerek meg-
örökítette volna a film egy-egy lényeges mozzana-
tát. Semmi jel nem utal arra, hogy a filmben sze-

replő két kislány valamelyike készítette volna őket, joggal tekinthetjük őket 
egy extradiegetikus szemlélő gyermeki nézőpontokat érvényesítő rajzainak. 

Egyfajta mesevilágba érkezünk a tipikus mesei kezdőmondattal: „volt 
egyszer, hol nem volt…”, miáltal ki is mozdítanak a film világából. Egy (má-
sik) mesébe, történetbe is bevezetnek az általuk idézett fiktív világon keresz-
tül. Eleve úgy nézetik a filmet, mint egy fikciót, valamit, amivel nem kell azo-
nosulni, mert nem valóságos. A filmben később történik egy konkrét utalás 
erre, amikor Isabel azt mondja húgának Frankensteinról, hogy csak illúzió az 
egész: „A mozi trükk”, tehát a film szereplői nem is halhatnak meg. Egy kis-
lány így vélekedik a filmről: fikció, nem kell elhinni. Súlyos szavak ezek az ő 
szájából… Mert ha egy gyereket sem tud meggyőzni a mozi arról, hogy a vetí-
tett világ valóság, akkor mit kezdjen a felnőttek sokaságával? A mozi elveszti 
hitelét? Elgondolkodhatunk ezen a ponton a reprezentáció és az illúzió kér-
désén: mennyire tekintjük valóságértékűnek a vetített világot, a valóság rep-
rezentációjának és mennyire illúziónak.2 

A film azzal kezdődik, hogy hoznak egy filmet a helység „kultúrházába”. 
Azért keresztelem kultúrháznak, mert nem tudni, hogy mozi, ravatal, vagy 
ki tudja még mire használják. Mindenképpen a falu közösségi életének köz-
pontja. Megérkezik tehát egy nagy kocsi az új filmmel, amit a gyerekek kö-
rülrajonganak, kiabálnak, kérdezősködnek, visongnak. Meglepően tájékozot-
tak a film világában, a műfajokra saját észjárásuknak megfelelő kifejezéseket 
használnak: „félelmetes” (thriller, horror), „pisztolyos” (gengszterfilm), „in-
diános” (western). 

A film, amit jónak harangoznak be, nem más, mint a dr. Frankenstein fé-
lelmetes története (James Whale, 1931). A két film (Frankenstein és A méh-
kas szelleme) szervesen épül egymásba, egészíti ki egymást, sőt, újraírja, újra-
értelmezi egyik a másikat. A film a filmben jelenetek nincsenek hangsúlyoz-
va. Általában amikor a Frankenstein-ból látunk részleteket, nincs kiemelve a 
filmvászon, ugyanolyan filmképként látjuk, akárcsak A méhkas szelleme ké-
peit. Csakis úgy különböztethetők meg, hogy a Frankenstein képei fekete-fe-
hérek (másrészt pedig mindenki számára ismertek). A filmnézés jelenete né-
zőbarátként van vágva: látjuk a vetített filmet, majd a tágra nyílt szemeket, 
amelyek azt nézik, ismét a filmet, majd újra a közönséget. Ezzel a párhuza-
mos vágással a néző lehetőséget kap arra, hogy a szereplőkkel azonosulhas-
son, velük együtt, az ő szemükkel nézze a filmet. Sőt, amikor kilépünk a sze-

Egyfajta mesevilágba érke-
zünk a tipikus mesei kez-
dőmondattal: „volt egys�er, 
hol nem volt…”, miáltal ki 
is mo�dítanak a film világá-
ból. Egy (másik) mesébe, 
történetbe is bevezetnek az 
általuk idé�ett fiktív világon 
keresztül. Eleve úgy néze-
tik a filmet, mint egy fikci-
ót, valamit, amivel nem kell 
azonosulni, mert nem való-
ságos. 
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replőkkel együtt a moziteremből, még akkor is a film hatása alatt vagyunk, 
mert az utcán, a házban is a film kiszűrődő hangjai hallatszanak. 

A vetítés alatt megismerkedünk a szereplőkkel: az apa méhészkedik, 
közben különböző megfigyeléseket, elméleteket jegyzetel az üvegfalú kasról, 
melyet tanulmányoz. Az anya szerelmes leveleket ír egy régi szerelmének 
reménytelenül, hiszen soha nem kap rájuk választ, azokat viszi mindegyre 
a vonathoz. A két kislány pedig a moziban látott filmtől elvarázsoltan éli a 
szürke hétköznapokat. Különösen a kisebbik lányra, Anara van nagy hatás-
sal Frankenstein története, amitől nem tud szabadulni. Ezt fokozza nővére, 
Isabel, aki felvilágosítja, hogy az a szellem, aki Frankensteinban öltött testet, 
a falu szélén lakik egy elhagyatott házban, el is viszi Anat egy alkalommal 
oda, megmutatja neki a szellem lakóhelyét, de nem találkoznak vele, csak 
egy titokzatos lábnyomra bukkannak. Attól kezdve Ana a (nem létező) szel-
lemek rabjává válik. 

A tekinteteknek külön története van a filmben. A méhkas szelleme mint-
ha a tekintetek története lenne, minden a szem, a látás körül forog. Elsősor-
ban a mozi az, ami ezt előidézi, hiszen oda nézni, látni megy az ember. Már 
említettem, hogy a Frankenstein is a nézői szempárokkal van párhuzamosan 
vágva. A nézés dialektikájának ez az első szintje. A következő a látott és a 
nem látott dolgok közötti különbségen alapul. A szellemek világa az, amelyet 
csak akkor látunk, ha behunyjuk a szemünket. Tehát szükségképpen olyan 
világ az, amely ellentéte a valósnak. 

A filmben nagyon sokszor találkozunk Ana gyönyörű barna szempárával, 
ami egyfajta azonosulást vált ki az ő szemszögével. Ez történik kognitív síkon, 
amit abból az egyszerű sémából vezethetünk le, hogy például „ha a filmvász-
non valaki a képen kívülre néz, akkor szinte biztosra vehetjük, hogy a követ-
kező beállítás azt fogja megmutat-
ni, amit a szereplő lát.3 A tekintetet 
követő vágás azon konvenciórend-
szer része, mely segítségünkre van 
abban, hogy a vászon terét és ide-
jét a történet terévé és idejévé ala-
kítsuk át.”4 A néző tehát Ana tekin-
tete révén a történet terébe és idejé-
be vonódik be, a kislánnyal együtt 
átéli a „szellemvadászat” izgalma-
it. A szem egy anatómiai megköze-
lítés során is bekerül a filmbe, és-
pedig egy tanítási óra keretén be-
lül. A falubeli gyermekek egy Don 
Jose nevű bábu segítségével tanul-
nak anatómiát. Felépítik a bábu bel-
ső szervrendszerét, már csak egyet-
len dolog hiányzik róla, éspedig a 
szeme. Miután azt is ráteszik, a 
tanítónéni megjegyzi: „Mostmár 
lát Don Jose”. Metaforikus értelem-
ben ez azt jelenti, hogy „elő kell ve-
gyük a szemünket”, ki kell nyissuk 
ahhoz, hogy láthassunk. Mert nem 
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mindenki lát, 
aki néz. Maga 
a pusztai ház is 
olyan a két ajta-
jával, mint egy 
maga elé mere-
dő, üres tekin-
tetű gigantikus 
fej. 

Ha már 
említést tettünk 
a narratíva teré-
ről és idejéről, 
azt is elmond-
hatjuk róla, 
hogy a filmben 
ez sem egyér-

telmű.5 A tér többé-kevésbé behatárolható, egy kasztíliai falu, valahol az is-
ten háta mögött a hozzá tartozó, végtelenbe futó sínekkel és végtelen mezők-
kel. Az időt is történetileg meg tudjuk határozni, mert a film eligazít ebből a 
szempontból: 1940-ben járunk. A szüzsé ideje azonban ennél sokkal bonyo-
lultabb. A cselekményt folyamatosnak érzékeljük annál is inkább, mert leg-
többször az egyidejűség két esemény között ki van emelve (pl. az említett mo-
zi-jelenetben, amikor a vetített film hangját halljuk, míg képileg mást látunk). 
Ugyanakkor ellipszissel is találkozunk a film során, amikor viszont nem tud-
ni, mennyi idő telt el a két megmutatott esemény között. Csak azt érzékeljük, 
hogy időben ugrottunk. Konkrétan ez abban a jelenetben van, amikor a lá-
nyok először mennek el a titokzatos házba, ahol az állítólagos szellem lakik. 
Közelednek a házhoz, Isabel bemegy, Ana távolabb várja. Isabel kijön a ház-
ból, elszaladnak. Mindketten kiszaladnak a képből annak bal szélén. Érdekes 
módon vágás nem történik. Ugyanabban a beállításban, ugyanabban a snitt-
ben bejön Ana ugyanabból a szögből, a képnek ugyanabból a sarkából, ahol  
az imént kiszaladt, de már más ruhában, más színű harisnya (piros!) van raj-
ta. Ebből érzékeljük az idő múlását. Az időugrás érzékeltetésére ez a megol-
dás a ritkán használtak egyike a filmművészetben. Megtévesztő, de éppen 
ezért magasabb nézői aktivitást igényel. 

Már a film elején többször találkozunk hanghidakkal, vagy inkább hang 
és kép átfedéseivel, mert nem feltétlenül „híd” szerepét foglalja el a hangzás-
beli áthajlás különböző képek között. A mozijelenetben az egyidejűséget tá-
masztja alá, később viszont éppen az idő múlását hangsúlyozza. Amikor pél-
dául az apa a feljegyzéseit írogatja, felmondja azt a narrátori hang is. Mire a 
hang elmondja a szöveget, egy egész éjszakát ugrunk át. Egy alkalommal, ép-
pen ezt a jelenetet követően látjuk a feleséget az ágyban, aki felébred ugyan, 
de teszi magát, hogy alszik. Magát az eseményt (a férj lefekszik) csupán a 
hangokból és a falra vetülő árnyékokból tudjuk kikövetkeztetni, hiszen végig 
a feleség statikus képét látjuk. Abban a jelenetben, amikor a férj az íróaszta-
lánál ül, még felfedezhetünk valami érdekeset. Különböző képek kavarognak 
a narrátori hang alatt: kaptár, méhek nyüzsgése, a kislányok, amint alusznak, 
az apa, amint benéz az alvó lányok szobájába, ismét méhek, majd átdereng 
az apa képe ismét, amint íróasztalnál ül. Ez a képsor az előzővel ellentétben 
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nem az egyidejűséget akarja elérni, hanem emlékképeket, álomképeket idé-
ző módon foglal össze egy bizonyos időtartamot. A hanghidak mellett arra 
is találunk példát, amikor az időegységek összekötését kép-hidak segítik elő. 
Ilyen például egy festmény a házban. Egy nagyon különös perspektívából, az 
ágy alól látjuk, amint bejön egy fekete macska a lányok szobájába. Ezt a néző-
pontot nem tudjuk beazonosítani, egy külső szemszögből látjuk. Az ilyen ké-
pek elég gyakoriak a filmben, és az a funkciójuk, hogy a néző egy külső, meg 
nem jelenített jelenlétet feltételezzen (tulajdonképpen a szellem szemszöge 
lehetne ez, aki mindenütt jelen van). Isabel felveszi a macskát az ágyba, az 
ölébe, megszorítja a nyakát, mire az megkarmolja, Isabel a vérrel bekeni ajka-
it. Átugrunk egy szentképre, ahol szintén egy koponya társaságában egy feke-
te macska van jelen, majd a háttérből előre kocsizunk, és látjuk Anat a szent-
kép előtt ülni az íróasztalnál, s az írógépen kalimpálni. 

Az idősíkokkal való játék időnként megtévesztő is lehet, és értelmezésük 
szintén magasabb fokú nézői interakciót igényel. A fekete macskát először az 
anya zongorajátékának kíséretében látjuk meg. Az információk nagyon mér-
tékkel vannak adagolva ebben a jelenetben. A zongoraszó alatt fényképeket 
látunk. Aztán megmutatják nekünk Anat, amint ezeket a fényképeket nézi 
egy szobában. Majd az anyát látjuk ülni a zongoránál: arra a kérdésre tehát 
megkapjuk a választ, hogy honnan jön a zene. Az anya azonban abbahagy-
ja a játékot, feláll és kimegy a szobából. Kérdéses marad így az, hogy egyálta-
lán egy térben vagy egy időben volt-e a két személy. A következő képen már 
Teresát, az anyát biciklin ülve látjuk távolodni a kacskaringós földúton. Itt 
újra szükségképpen időugrás történt, de nem érezzük hiányosnak, mert né-
zőként ki tudjuk tölteni az átugrott időt attól a pillanattól kezdve, hogy a sze-
replő kilépett az ajtón, addig, amíg elindult a biciklivel. Mégsem lehetünk bi-
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zonyosak abban, hogy csak ez a köztes idő telt el. 
A film időszerkezetéből kifolyólag ez megválaszo-
latlan kérdés marad. 

A méhkas szelleme sokszor rájátszik a tudás 
egyenlőtlen eloszlására narrátor, néző és rendező 
között. Branigan szerint „ha mindenki ugyanazok-
kal az információkkal ugyanolyan módon rendel-
kezne, nem lenne szükség narratívákra, a történet-
mondás lehetetlenné válna”6. Vizsgáljuk meg a „ki 

tud többet?” kérdését abban a jelenetben, amelyben Isabel megjátssza, hogy 
baleset érte, és meghalt. Kognitív szempontból igen érdekes ez a jelenet. Ana 
csörömpölést és sikítást hall a házban, elindul megkeresni annak forrását. 
Meg is találja nővérét a földön heverve az egyik szobában, ahol még billeg 
a hintaszék – ez még valaki jelenlétére enged következtetni. Szólítgatja, de 
az nem válaszol. Felemeli kezeit, de azok élettelenül lehullnak. A kislány té-
továzik egy ideig, nem tudja, mihez kezdjen. Kéri Isabelt, fejezze be a játé-
kot, de az nem mozdul. Tulajdonképpen a néző is elbizonytalanodik. Való-
ban baleset történt? Isabel tényleg meghalt? Vagy csak egy rossz tréfa ez? Iga-
zi suspense uralkodik. Egyik szereplő (Isabel) többet tud a nézőnél, a másik 
(Ana) ugyanannyit. Feszülten ülünk, és várjuk, mi fog történni, várjuk, old-
ják fel a rejtélyt. Itt azonban meg kell említenünk egy nagyon lényeges dol-
got, amit jómagam is többször megnéztem. Egy adott pillanatban Ana szinte 
megbénulva guggol Isabel mellett, az pedig megmozdul, noha Ana nem ve-
szi észre. Ekkor én is elbizonytalanodtam, és kiestem a filmnézésből. Mert-
hogy rögtön végigfuttattam az agyamon a lehetséges válaszokat: Isabel tény-
leg nem halt meg, s akkor természetes, hogy megmozdul. De ha el akarja hi-
tetni a húgával, hogy halott, miért mozdul meg? Ana ettől még halottnak hi-
heti, de a néző már tudja, hogy ez csak becsapás. Ez egyfajta kikacsintás a 
néző felé, Isabel cinkosságra hívja a nézőt: gyere, játssz velem, vicceljük meg 
Anat! De fennállt az a lehetőség is, hogy Isabel tényleg baleset áldozata lett 
és csak a rossz szereplés árulta el (hiszen nem lehet könnyű gyerekszerep-
lőkkel forgatni filmet). De itt máris kívül kerültünk a filmen, a diegézisen, a 
narráción. Máris nézőként próbáljuk szemlélni az esetet, értelmezni, megér-
teni. Mi történik? A történet azonban tovább bonyolódik. Ana kiszalad segít-
ségért (a többszörösen visszatérő egymásba nyíló szobákon keresztül a mély-
ségbe nyúló ajtórengetegben), de nem tartózkodik senki a közelben. Ez még 
jobban fokozza a feszültséget. Kénytelen egyedül visszamenni a tett színhe-
lyére, ahol Isabelnek hűlt helyét találja. Újabb kérdések sora indul el: való-
ban tréfa volt, és most már felkelt? Vagy az a fölöttes hatalom, avagy szel-
lem, aki halálát okozta, most elvitte magával? Egy ilyen szellem-járta kör-
nyezetben minden megtörténhet… Ana az ablakhoz lép, kinéz a nyitott ab-
lakon (amit előzőleg becsukott). És ekkor egy kesztyűs kéz nyakon ragadja. 
Már nem lepődünk meg semmin, most rajta a sor. A titokzatos behatoló el-
kapta Anat is. A feszültség eléri tetőfokát. Már elkerülhetetlen a rejtély felol-
dása, s akkor bekövetkezik a meglepetés, meglátjuk a tettest: Isabel játékának 
a foglyai voltunk mindannyian. Ebben a jelenetsorban a néző végig Anara 
fokalizál, az ő lelkiállapotával azonosul a néző. 

A film tulajdonképpeni bonyodalmát, tetőfokát ezek az események csak 
bevezetik: mind Frankenstein története, mind Isabel feszültségteli játéka. A 
kislány lélekfejlődésében olyan törés következik be a film során, amit ő maga 

Ana ettől még halottnak hi-
heti, de a né�ő már tudja, 
hogy ez csak becsapás. Ez 
egyfajta kikacsintás a né�ő 
felé, Isabel cinkosságra 
hívja a né�őt: gyere, játss� 
velem, vicceljük meg Anat! 
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nem tud feldolgozni, ezért elmenekül. A sokszor ki nem mondott dolgok a 
visszájukra fordulnak. Erős jelentése van a jelzéseknek, a jelzésértékű cselek-
véseknek a bonyodalom kibontakozása során. Az egyik legfontosabb tárgy, 
amely a film szüzséjén végigvonul, a zenélő zsebóra (nem véletlen, ez is az 
idő mérésére szolgáló eszköz). Először a méhész kezében látjuk a film legele-
jén, amikor a szereplővel első ízben találkozunk. Majd az elhagyott házban, 
amint a katonaszökevény kiveszi az Ana által hozott kabát zsebéből. Majd a 
rendőrfelügyelő kezéből kerül elő újra, s végül Fernando húzza fel az ebéd-
lőasztalnál. A tekintetek párbeszédének lehetünk tanúi ebben a jelenetben, 
amikor az apa mindentudóan lányára néz. Az pedig semmit nem értve elsza-
lad a házhoz, ahol vérnyomokat talál a katona helyett. Amikor megjelenik az 
apja, elszalad, elmenekül. Ana esetében csak az árulkodó jelek hordozzák az 
információt, amelyek téves konstrukcióhoz vezetik. Az ő tudása hiányos a 
nézőéhez képest. De mivel a néző tudja, mi is az, amit Ana tudhat, felépítheti 
a saját gondolatmenetét. Végül a film a szökésre van kihegyezve, Ana feldúlt 
lelkiállapotban menekül az őt meg nem értő világ elől. Ekkor visszatér keret-
történetként Frankenstein. Ana delíriumában megjelenik a filmbéli szörny, 
akit először a tó felületének tükröződésében lát meg, amint saját képéből át-
tűnik. Ismét lejátszódik a tóparti jelenet az eredeti filmből, de ezúttal Maria 
helyét Ana tölti be. Megtörténik Ana találkozása a szellemmel. Valóság és fik-
ció összekeveredik. Végül megtalálják a kislányt, s noha nem tudják, mi tör-
tént vele a kétes idő alatt (a néző sem szerez tudomást erről), reménykednek, 
elfelejti majd a traumát és örvendenek, hogy nem halt meg. 

A film befejezése nyitott marad, hiszen amikor már úgy tűnik, Ana meg-
gyógyult, s minden visszaáll a régi kerékvágásba, a kislány mégis a szellemek 
világát választja. Halljuk Isabel korábbi szavait, hogyan lehet a szellemeket 
hívni, ezalatt Ana kitárja az ablakot a sötét éjszakában, behunyja a szemét, 
majd megfordul és elsötétül a kép. A kislány úgy dönt, „szemet huny” a való-
ságra, amely cserbenhagyta őt, és a szellemek mesevilágában folytatja képze-
letbeli kalandozásait, testet öltött látomásait. 

(El espiritu de la colmena, spanyol filmdráma, 1973, 95 perc, rendező: 
Victor Erice)

Jegyzetek

1  Kovács, 2004, 10. 
2  Vö. Richard Allen: Reprezentáció, illúzió és a film, „Nagyobb fokú összetettsége 

ellenére a film természetesen nyitva áll a teljes médiumtudatosság előtt.” 
3  Ugyanígy kognitív síkon vezetjük le azt is, amikor Ana bemegy az elhagyott 

házba az egyik ajtón, szükségszerűen a másikon fog kijönni - főként, mert a kamera is jel-
zésszerűen átsvenkel rá. 

4  Füzi, 2006. 
5  A narratíva első meghatározása a tér, az idő és a kauzalitás egyfajta (narratív) 

megértését foglalja magába, mégpedig egy átalakítási folyamaton keresztül, mely a filmben 
a vászon és a történet rendje között történik. A definíció egyaránt vonatkozik mindkét irá-
nyú átalakításra: a vászon információit történetté és a történetet a vászon jelrendszerévé 
alakító eljárásra; így a narratívák előállítása és megértése, befogadása ugyanazon tevékeny-
ség két szimmetrikus aspektusa. Füzi, 2006. 

6  Füzi, 2006. 
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az elhangzó beszéd*
naGy éva

1. A szöveg hangzása és hatása

Ahhoz, hogy mondanivalónk, gondolataink hatni tudjanak, még nem 
elegendő bármilyen jó (szabatos, helyes) és hatásos megfogalmazásuk. El 
kell jutniuk a hall gatóhoz: a hallgatók füléhez és a hallgatók tudatához. A 
jól megszerkesztett, helyes nyelvi formába öntött gondolatsor az elhangzás, 
a hangok sora által válik beszéddé. Az viszont korántsem mindegy, hogy a 
nyelvi formába öntött gondolatok mikép pen hangzanak el, milyen akuszti-
kus formában jutnak el a hallgató füléhez és tudatához. 

A beszédmű helyes, jó és szép akusztikus formája ugyanis megkönnyíti, 
elősegíti gondolataink meghallását és megértését, esetleg még esztétikai örö-
möt is szerez a hallgatónak, aki a beszéd hallgatásakor (például a rádió eseté-

Cuvinte cheie
enunţ, înţelegere, transmiterea gândurilor prin vorbire
Rezumat (Perceperea cuvântului rostit)
Vorbitorul uşurează ascultarea (înţelegerea) şi perceperea unui text rostit dacă acesta 

este prezentat în mod clar şi inteligibil, iar timbrul vocii este unul plăcut şi natural. O condiţie 
suplimentară este ca ascultătorul să poată selecta cu uşurinţă cuvintele şi frazele esenţiale, 
adică să audă nu numai o înşiruire de propoziţii, ci nişte idei legate unele de altele în mod logic. 
Studiul analizează condiţiile pe care trebuie să le satisfacă vorbitorul pentru a utiliza corect şi 
eficient vocea în scopul exprimării şi transmiterii ideilor.

Keywords
enunciation, understanding, the proper transmission of thoughts
Abstract (The spoken word)
We can make the hard work of listening and understanding if we transmit our thoughts clearly 

and succintly to the listener and if our voice is pleasant and natural as well. In the case when we 
make it possible for the listener to filter out the essence, the fundamental message; when the 
listener doesn’t just hear sentences connected to each other but interconnected thoughts as well. 
This study is focusing on the conditions required for the deliverer to use his/her voice properly for 
transmitting his/her thoughts.

Nagy Éva
a bukaresti Oktatási, Kutatási és Újítási Minisztérium tanácsosa, PhD
eva-n@freemail.hu
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ben) eléggé erőteljes, intenzív munkát végez: szá-
mára ismeretlen logikai rendszerbe és nyelvi for-
mába öntött gondolatokat, fejtegetéseket kell meg-
hallania, megértenie, elsajátítania.

A hallgató számára a meghallás (megértés) és 
felfogás nehéz munkáját akkor könnyítjük meg, 
ha mondani valónkat tisztán, könnyen érthetően 
mondjuk el, és ráadá sul hangunk színe még kel-
lemes, természetes is. Akkor, ha emellett lehetővé 
tesszük még azt is, hogy beszédünk szavai, mon-
datai közül a hallgató könnyen ki tudja választa-
ni a fontosat, a lényegeset; azaz, ha a hallgató nem-
csak egymás után elhangzó mondatokat hall, ha-
nem egymáshoz kapcsolódó gondolatokat is. E fel-
adatnak úgy tudunk megfelelni, hogy egyrészt he-
lyes beszédtechnikával, másrészt pedig a helyes 
magyar kiejtés szabályainak, törvényeinek megfe-

lelően szólunk, harmadrészt pedig mondanivalónkat értelmesen, világosan 
közöljük. Vagyis helyesen, jól, szépen használjuk fel orgánumunkat a gon-
dolatok kifejezése, közvetítése érdekében.

2. A tiszta hangképzés

Ha azt akarjuk, hogy beszédünk érthető legyen, tisztán kell artikulál-
nunk az egyes beszédhangokat. Írás közben tollal formába öntjük az egyes be-
tűket: beszéd közben ajkunkkal kell megformálnunk az egyes beszédhango-
kat. Ez annyit jelent, hogy sohasem szabad merev, mozdulatlan ajakkal, ösz-
szeszoruló fog sorral, merev, lustán mozgó nyelvvel beszélnünk. A helyes lég-
zés mellett az érthetőségnek a tökéletes hangképzés a feltétele. Ennek pedig 
a szájüreg, a nyelv és az ajkak a szervei.

A helyes magyar hangképzésnek fontos sajátossága, hogy a magánhang-
zók képzésében nem vesz részt az orrüreg, s a mássalhangzók közül is csak az 
„m”, az „n” és az „ny” orrhangú. Vigyázni kell arra is, hogy a hangok időtarta-
mát határozottan érzékeltessük, tehát világosan megkülönböztessük a hosszú 
és a rövid magán- és más salhangzókat. A rádióbemondó beszédében is talál-
kozunk ilyen nyelvhelyességi hibákkal. Íme, néhány példa: körút helyett kő-
rút, övezetben helyett ővezetben, pedig helyett peddig stb. Helytelen és na-
gyon fülsértő, olykor jelentés-megkülönböztető a rövid hangok megnyúlása. 
E jelenség ellen igen erősen kell küzdenünk, mert hangrendszerünk egy fon-
tos sajátosságát veszélyezteti. Ezenkívül éppen az egyes beszédhangok sajá-
tos időtartama, a (relatív) hosszúság-rövidség váltakozása adja meg a magyar 
beszéd sajátos ritmusát is, amely, ha hiányzik, beszédünk idegensz erűvé, 
esetleg ellenszenvessé: pattogóvá vagy vontatottá válik.

A beszéd közben kimondott, artikulált hangsorokkal tulajdonképpen 
nyelvi for mába „öntött” gondolatokat és érzéseket közlünk: információt 
adunk át hall gatóinknak. Ehhez azonban – hogy élőszóval gondolatokat kö-
zölhessünk – nem elég az őket hordozó hangsorokat érthetően, hallhatóan 
elmondani. Azoknak értelmesen kell elhangozniuk, úgy, hogy a hallgató ne 
csak fülével, hanem elméjével is felfoghassa ezeket a gondolatokat.

A nyelvi formában és a mögötte meghúzódó gondolatok kifejezését, meg-
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értésüket a hangsúlyozás, hanglejtés, beszédtempó és szünet teszi lehetővé. 
Ezek az ún. prózai- vagy mondat- és szövegfonetikai eszközök, amelyek a be-
szédhang fő tulajdonságaira épülnek. A hallgató ugyanis hátrányosabb hely-
zetben van, mint az, aki leírt szavakat, szöveget olvas. Az olvasó – ha nem 
érti meg azonnal a leírt gon dolatokat – többször is újraolvashatja a szöve-
get. A hallgatónak azonban egyetlen hallásra kell felfognia, megértenie az el-
hangzottakat. Ezt segítik elő az említett mondat- és szöveg fonetikai eszközök, 
amelyeknek helyes használata a különböző súlyú és fontosságú részeknek 
az elkülönítését, szétválaszthatását teszi lehetővé. A fonetika a legna gyobb 
vizsgálati egységnek általában a mondatot tekinti, a mondatfonetikai eszkö-
zök vizsgálata és ismerete azonban nem nyújt elegendő támpontot az elhang-
zó beszéd jellegének és stílusának a vizsgálatához. Ennek segítségével ugyan-
is nem lehet meghatározni, felismerni és leírni azt az akusztikus többletet, 
amely az elhangzó szöveg jellegét, stílusát megadja.

A helyes kiejtés, az érthető beszéd érdekében túl kell lépni az artikulálá-
son a mondatfonetika felé. Deme László A kiejtés törvényeinek tanítása és ta-
nulmányozása című cikkében1 többek között azt írja, hogy a kiejtés kérdés-
köre nemcsak a hangképzésből áll. Legalább ennyire fontos a mondatfoneti-
kai eszközök területe, a hangsúlyé, hanglejtésé, szüneté és beszédtempóé. „A 
helyes kiejtésnek ez ... alap kérdése. Mert a hangképzés csak a külsőt jelenti; 
a belső, az értelem a mondat fonetikai eszközök révén emelkedik ki vagy sik-
kad el. A hangos beszéd tényezőinek az értelemmel, s ezen keresztül a logi-
kus gondolkodással való kapcsolata eltéphetetlen. Magasabb szervezettségű 
mondatokat, azaz bonyolultabb gondola tokat árnyaltan átadni csak ezeknek 
az eszközöknek megfelelő használata révén lehet. Sőt, megismerni is csak jó 
ismeretükben lehet. A mondatfonetikai eszközökkel tehát kommunikáció és 
információbeli súlyviszonyokat tükrözünk, amikor beszélünk; illetőleg eze-
ket fogjuk fel, amikor valamit meg kell értenünk. De persze csak akkor, ha 
produkciónk, illetőleg reprodukciónk jó: ha ‚ezeket az értelem mélyébe ha-
tolást segítő eszközöket a szöveg természetének megfelelő árnyalással ismer-
jük és használjuk.”2

Az elhangzó beszéd stílusának vizsgálatakor nem elég és nem is szabad 
megáll ni a mondatnak mint legnagyobb nyelvi egységnek a határainál. Egy 
nagyobb, újabb egység felé kell lépni. Ez – a nyelvet mint a beszélőközösség 
tár sadalmi produktumát tekintve, s a közösség felől vizsgálva – a beszéd egé-
sze, valamint a beszéd egészének zeneisége, akusztikuma. Azaz a fonetika, 
mondatfonetika után egy további új területre kell irányítanunk figyelmünket. 
Ez az újabb terület a szöveg fonetika. Azoknak az akusztikus jeleknek és jel-
szerű elemeknek a kész lete és összessége tartozik ide, melyek a beszédfolya-
mat egésze során a szöveghez viszonyítva valamilyen információbeli többle-
tet hordoznak, amelyeknek kollektív használatuk, a nyelvet beszélő közös-
ség számára azonos jelentésük vagy kollektív információs értékük van, s mint 
ilyenek, még konvencionálisak is.

A beszédszöveg a hangképzés feletti részének középpontjában az orgá-
num áll. Minden beszélő, orgánuma szabta határok között – viszonylagosan 
– használja fel azokat az akusztikus-prozódiai elemeket, mon dat- és szövegfo-
netikai eszközöket, melyeknek segítségével közlendőit ki tudja fejezni.

A hallgató is mindig a beszélő orgánumához viszonyítva elemzi a be-
széd, a szöveg szövegfonetikai elemeiből egyrészt az egyénit (s az által azo-
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nosítja az egyént), másrészt pedig azt az általános érvényű és -jelentésű jel-
rendszert, amelyet a beszélő orgánumának határai között felhasznál a gondo-
lat, érzelem kifejezése, közvetítése érdekében. A kollektívura által szentesí-
tett konvencionális akusztikus – prozódiai – zenei elemek, jelek, azaz a mon-
dat- és szövegfonetikai elemek tehát mindig az egyéni orgánum határai kö-
zött valósulnak meg.

Az említett orgánum (amelyre az elhangzó beszéd épül, s amely mindig 
egyéni) a következő lényeges elemekből, „sajátosság-tartományokból” tevő-
dik össze:

a. hangszínezet (hangminőség)
b. hang(magasság)-terjedelem
c. hangerő-terjedelem
d. beszédtempó
e. szünethasználat
f. rezonáló képesség (vivő-erő)

3. A szituácó, a szöveg és a szándék együttese  
mint a beszéd hangzásának determinánsa

A fonetikai kutatások hosszú idő óta vizsgálják a nyelvnek (langue), il-
letőleg a beszédnek (parole) hangzó oldalát. A beszédfolyamat alaptényező-
it elemezve részeire bontották, szegmentálták az egyes beszédhangokat is. 
Az „artikulált” hangsorokat intonáció (hangsúlyozás, hanglejtés) is kíséri: a 
mondatok kijelentésként, kérdé sként, felszólításként is hangzanak. Mindez 
azonban még korántsem igazi beszéd. Mert, bár az egyes mondatok önmaguk-
ban értelmesen, kifogástalanul „korrektül” hangzanak, akusztikailag mégsem 
állnak össze mondatlánccá, különösen nem szöveggé. Noha a szöveg mon-
dataiban megjelenik a szövegszervező erő: a mondatokat grammatikai eszkö-
zök segítségével szöveggé összekötő „szövegkohézió”, akusztikus változatuk-
ból még hiányzik az a valami, melyet intonációs kohéziónak nevezhetünk, s 
amely nem minden esetben az intonációs eszközök korrekt használatának az 
ered ménye.

Ezek az intonációs eszközök, melyeket mondat- és szövegfonetikai esz-
közöknek szoktunk nevezni, a beszédfolyamat egészét tekintve a mondatban, 
s azon belül szavakon, szóelemeken (szótagokon) jelennek meg, de értelmü-
ket csak a szöveg összefüggésben, sőt a kommunikációs mezőben nyerik el.

A teljes beszédfolyamatban az intonációs elemek használatát mondat fe-
letti, nagyon gyakran pedig szövegen kívüli tényezők határozzák meg. Olyan 
tényezők, amelyek rendszerint meghatározói magának a szövegnek, a szöveg-
formának (műfaj nak, stílusnak) is; pontosabban létrejöttekor a szövegalkotá-
si, más esetekben a szöveghangoztatási (megszólaltatási), ismét más esetben 
a szövegalkotási és megszó laltatási folyamatnak.

Tudjuk, a nyelv az írott és az elhangzó beszédben ölt testet.
Az írott beszéd létrejöttének legfőbb jellemzője, hogy a kommunikáci-

ót előkészítő folyamatok után a gondolatok megfogalmazása és rögzítése egy 
viszonylag hosszabb és rendszerint elmélyült alkotói folyamat vagy cselek-
véssor. Ennek során az adó, a kommunikátor „gondolkodva fogalmaz”, azaz a 
mondanivalójának megfelelő nyelvi formát úgy alkotja meg, hogy tudatosan 
is és öntudatlanul is állandóan latol gatja, megfelelőek-e a szavak, kifejezések, 
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grammatikailag helyes-e, pontos-e a mon datszerkezet, elég tömör-e a kifeje-
zésmódja, alkalmazkodik-e annak a műfajnak, műnemnek stílusi szabályai-
hoz, amelyben gondolatait elmondja. S főleg arra ügyel, megfelel-e szövege 
az írásosság szabályainak. Az így megfogalmazott írásművet az jellemzi, hogy 
sok benne a tömör, ún. szimultán mondat.

Példa: „George Jouwlan, az Európai Szövetségi Erők parancsnoka ma Bu-
karestben közzétett nyilatkozatában elmondta, hogy Romániának az Észak-
Atlanti Szövetségbe való belépése a két fél politikai határozatának ügyét ké-
pezi, a Békepartnerség pedig egy olyan viszony, amely a jövőben fog kitelje-
sedni.”

Az elhangzó beszéd realizálódásának két fő változatát különböztet-
jük meg. Ezek közül az egyik közvetlen kommunikáció során elhangzó be-
széd vagy élőszó. Szövegalkotási folyamatának és vele együtt hangzásvilá-
gának jellemzői közül az a legfontosabb, hogy a közvetlen (interperszoná-
lis) kommunikáció során a beszélő (adó) – legalábbis az interakció kezde-
tekor – csak beszédszándékának, beszédcéljának, valamint a „globális köz-
lemény”-nek van birtokában. A közlemény átadásához vezető nyelvi utat és 
nyelvi formát az interakció keresi és alkotja meg; „fogalmazva gondolkodik”, 
nem egyszer mintegy közösen beszédpartnerével (a vevővel), annak verbális 
és nonverbális visszajelzései-visszacsatolásai segítségével.

Az ilyen szövegben sok az ún. hiányos vagy megszerkesztetlen, nem tel-
jes mondat. Sok az olyan mondat, sőt mondatsor is, amely – főleg grammati-
kailag – nem feszesen, pontosan szerkesztett, hanem nyelvileg is, következés-
képpen akusztikailag is csak többé-kevésbé lezárt (olykor akusztikailag telje-
sen lezáratlan) megnyilatkozásokból áll össze. S éppen a „fogalmazva gon-
dolkodás” eredményekép pen tele van nyitva hagyott szerkezetekkel. Így a 
mondat szerkezete mintegy indáz va, bonyolult kanyarokkal, közbevetések-
kel, visszacsatolásokkal halad. Mindez a hangzásban úgy jelentkezik, hogy 
bár grammatikailag ugyan megszerkesztett, lezárt a mondatok jelentős része, 
többségük azonban akusztikailag – intonációja tekintetében – mégis nyitva 
marad. Mintegy a folytatásnak és a gondolatsor lezáratlanságának jeleként a 
lebegő, nyitva tartott előremutató hanglejtés jelzi, hogy a beszélő még nem ért 
a gondolatsor végére, folytatni kívánja a beszédet. Gyakran a folytatás into-
nációs formája érzékelteti azt, hogy tulajdonkép pen új megnyilatkozási egy-
ség kezdődött el.

A beszélt, az elhangzó parole realizálódásának másik fontos változa-
ta a felolvasás vagy reprodukció, vagy az interp-
retálás. Ennek lényege az, hogy az elhangzó be-
széd minden körülmények között egy korábbi, 
kötött szövegű írásos kommunikációra épül. Elő-
ször a gondolatok nyelvi formába öntése (meg-
szerkesztése, fordítása) az írásosság, az írásos 
kommunikáció törvényszerűségeinek megfelelő-
en készül el, majd a „közvetlen interperszonális 
kom munikáció” során a „befogadó” nem a szöveg 
írásváltozatával találkozik, hanem annak hang-
zó (felolvasott vagy betanultan interpretált) vál-
tozatával. S az írásművet ráadásul nem is min-
dig a szerző szólaltatja meg, hanem nagyon gyak-
ran hírolvasó, előadóművész stb. változtatja át az 
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írásos kódot akusztikus kóddá. Az ilyen elhang-
zó parole megjelenhet közvetlen interperszonális 
kommunikációban (például előadás, ünnepi be-
széd stb. felolvasásakor), s megjelenhet közvetett, 
áttételes vagy kevert kommunikáció formájában is. 
Ilyen a rádió és televízió adásainak többsége.

Az ily módon elhangzó beszédet azért kell el-
különítenünk a spontán élőszótól, mert a megszö-
vegezés módja az írásos mondatszerkesztés sza-
bályainak felel meg, ezért a szöveg grammatikai 
megszerkesztettsége pontosabb, feszesebb, mint a 
spon tán élőszóé. Következésképpen hangzásvilága 
(intonációja, ritmusa) is más: az írott szöveg rej-
tett dallamvilágának felel meg. Ez azt jelenti, hogy 
a felolvasott (vagy interpretált) szöveg hanglejtése 

emelt hangfekvésben, szűkebb hangterjedelemben, de nagyobb ívekben ki-
énekelt” dallamokkal mozog, és a dallamvezetés „jós lásértéke” erőteljesebb, 
mint az élőszóé. Az intonáció összefogja és tagolja a szó és a mondatszerke-
zeteket, értelmezi, elkülöníti a kétarcú szószerkezeteket. Ugyanakkor világos 
előrejelzést ad a mondat szerkezetének felépítésére, hosszára, lezáródására s 
a következő mondat kapcsolódására. Az is jellemzi a felolvasás hangzásvilá-
gát, hogy ritmusa, tempója kiegyenlítettebb, s a szövegnek szünettel vagy in-
tonációval - hanglej téssel való tagolása szinte mindig szerkezeti határra (a 
szószerkezetek vagy a tag mondatok határára) esik. Az is jellemzi az ilyen írott 
szövegre épülő reprodukciót, hogy a beszéd attitűdjét vagy az attitűdök válto-
zását jelző váltások (hangsúlyozás, ritmusváltás, fekvésváltás stb.) mindig ki-
módoltabbak, tudatosak, ezért szinte sohasem hatnak spontánul.

A felolvasás ezen általános jellegzetességeit színezik tovább azok a 
beszéd szándékok, amelyekkel a megszólaltató hangosítja a szöveget: reális 
közlés igénye, a teljes azonosulás érzékeltetése, a „kívülállás” vagy elhatáro-
lás kifejezése, azután idézés, spontán beszédhez közelítés, magyarázás stb. 
Ezek azonban messze vezetnek. Néhány kivételtől eltekintve azonban soha-
sem tudják felkelteni a spontán beszéddel és a szöveggel való teljes azonosu-
lás képzetét.

4. A hírfelolvasás dallamformái

A felolvasás dallama nemcsak magasabb hangfekvésben, szűkebb 
hangter jedelmében különbözik a beszéd dallamától. A felolvasott mondatok 
általában hos szabbak, de rövidebb szólamokra tagolódnak. Ez részben azzal 
is összefügg, hogy a hírfelolvasó gyakran nem látja előre a teljes mondatot, a 
beszélő viszont tudja, hogy mit akar mondani.

Nemcsak rövidebbek a szólamok, hanem szabályosabbak is. A hírfelol-
vasásban szinte egyenlő időközökben követik egymást a hasonló súlyú nyo-
matékok. A nyomatékos szótagokat többnyire két, három vagy négy hang-
súlytalan szótag választja el egymástól. A szabályos nyomatékeloszlást köve-
ti a dallam is. Sohasem változik olyan szeszélyesen, mint a nyomaték súlyát 
szabadabban változtató, igen különböző terjedelmű számokat létesítő spon-
tán beszédben.

A hírfelolvasás hagyományossá vált vezérmotívuma középmagas hang-
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fekvésű, szekundon belül mozgó dallam. A szólamok is szintet tartanak, s a 
hang csak az utol só szólamban lép le az alaphangra.

Gyakori a kétszintű megoldás is. A dallam ezúttal felső és alsó szinten 
mozog. A két szint közötti távolság kvart vagy kvint. Több változata is van 
e témának. Gyakran egy-egy szólam alkotja a felső és alsó dallamvonalat, 
amely csak a szólamok végén ereszkedik enyhén.

Példák: ,,...E viszonyt tovább örökölték a leszármazottak is...”
 „...Különös megelégedéssel távoznak Bukarestből...”

Máskor rövidebb szólamokból tevődik össze a két dallamvonal, például: 
„Műsorunk folytatásaként a „Gyökerek” című rovatot sugározzuk.”

Többszörösen is szintet válthat a hang. A szekunddal alapszint felett le-
begő második szólam után visszatér a felső szintre, mielőtt az utolsó szólam-
ban ismét az utolsó szintre száll. Például: „Románia észak-nyugati részén 
fekvő Nagyváradon...”

Olykor a harmadik szólam a felső és alsó szint között helyezkedik el, 
mint például: „Még mindig nem tudni azonban, hogy mi lesz a közgyűlés na-
pirendje.”

Jellegzetes a tagadó mondat dallamának váratlan esése. A nem szó ke-
vésbé „célszerű” semleges hangú felolvasásban felső szinten állna.

                             

Elevenebb, változatosabb egy harmadik „téma”. A nyomatékos szótagot 
mint egy szűkített kvint lelépés követi az első szólamban. Ez a lelépés vissz-
hangszerűen ismétlődik a következő szólamokban, hangterjedelme azonban 
fokozatosan csökken.  

Beszéd közben az említett magasságok és terjedelmek még tovább ár-
nyalódnak. Az érzelmeket kifejező hangterjedelmen belül, a logikai-gondo-
lati egységeknek megfelelően, szintén különböző magasságú a beszéd dalla-
ma. Elsősorban a gondolati tömbök hanglejtése mozog más-más magasság-
ban. (Ezeket írásban külön bekezdésben tagoljuk.) 

Ezeken belül a mondatoknak és kisebb egységeiknek, a kisebb-nagyobb 
hangsúlyszakaszoknak, szólamoknak, valamint a közbeékelődéseknek a 
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hanglejtése is más-más fekvésbe kerülhet. Rendszerint három fekvést: mély-, 
közép- és magas fekvést különböztetünk meg és használunk, természetesen 
az értelemnek, a mon danivalónak, a mondatszerkezetnek, a szöveg logikájá-
nak megfelelően. Ezek a fekvésváltások jelzik az értelmi, logikai összefüggé-
seket, kapcsolatokat. Ezekkel különítjük el, zárjuk közre a közbevetéseket, a 
mondanivaló szempontjából mellékes, kevésbé fontos, vagy magától értetődő 
részeket stb. Például, beszédünkben a közömbös részek szokásos átlagmagas-
ságát egy ún. középső fekvés jellemzi. A záró jelben, a gondolatjel között levő 
részeket, a közbevetéseket ennél mélyebb fekvésben mondjuk ki, az idézője-
les részeket magasabb hangfekvésben.

E kisebb, mondatnyi, tagmondatnyi, szólamnyi vagy hangsúlyszakasz 
nagyságú egységeken belül a nyelvi formának, a mondatok megszerkesztett-
ségének és az érzelmeknek megfelelően váltakozik és változik az egységnyi 
részek hanglejtése, dallamformája, a lejtés(formák) tendenciája, azaz a hang-
nem. 

* A cikkben szereplő példákat  a Román Rádió Nemzetközi Szolgálata 
Magyar Adásának híranyagából válogattam. 1994-2000 közötti  időszakban 
ennek a szerkesztőségnek szerkesztő-bemondója voltam.  A példaanyag sa-
ját gyűjtésem.

Jegyzetek

1  Deme László: (1970) A kiejtés törvényeinek tanítása és tanulmányozása. Nyr. 
94. 270–80 

2   Deme, 1970, 272
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Masking Taboos in advertising

 naGy réka

In every culture there are many elements which are considered taboos. 
We don’t talk about them; we’re trying to hide them. So does advertising 
with those promoted items, which could be considered taboo. There were 
times when for e.g. newspapers didn’t publish ads which reflected on men-
struation or sexual intercourse, what could have been implicated talking 
about sex, hygiene, things that were considered embarrassing and prob-
lems that women or pairs must cover up and hide from public. 

My present work aims to present two categories of taboo and a type of 
mask, treatment used by most of advertisers. The first category would be the 
menstrual taboos, the second one sex and use of condoms. I used as a defin-
ing mode of treatment: the humor; and will analyze ads created with the aim 
of promoting a service or product, except for their support, which execution 
is considered taboo in a social context.    

Cuvinte cheie
publicitate, tabu, umor, mascarea tabuurilor

Rezumat (Mascarea tabuurilor în publicitate )
Numeroşi specialişti în publicitate se străduiesc să aducă zâmbetul pe feţele potenţialilor 

cumpărători. Există anumite produse care ar putea fi promovate cu greu fără a face uz de umor: 
asemenea sunt produsele considerate tabu în cele mai multe culturi, precum absorbantele şi 
prezervativele. Studiul analizează materialele publicitare din mai multe culturi şi investighează 
modul în care s-a reuşit promovarea acestor produse în cursul anilor, focalizând asupra unor 
exemple care demonstrează că umorul contribuie prin mascare la succesul promovării lor. 

Keywords
advertising, taboo, humour, masking taboos
Abstract (Masking Taboos in Advertising)
Nowadays many advertisers strive towards putting a smile on the face of its future consum-

er. There are some items which are hard to advertise without humour: such are the so-called 
taboo items, like condoms or women’s hygiene products. The present essay analyses many ad-
vertisements from different cultures and follows the timeline how these items were successfully 
marketed. Several examples stand in focus which prove that humor can successfully advertise 
products which are taboo in a normal conversation.

 Nagy Réka
 magiszteri hallgató, BBTE, Kolozsvár
 nagy.a.reka@gmail.com
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What does taboo mean? The taboo concept can 
be identified as an anthropological, sociological 
or psychological dimension defined by its nature 
(sacred, prohibited and contagious), the system of 
norms on which it rests and finally the affective 
ambivalence towards the taboo.1 Taboo first of all 
is part of conversation, because it can refer to sub-
jects, people, objects that are difficult to discuss in 
public for delicacy or decency reasons. Or it can 
be behavioral, because it prohibits those kind of 
behaviors that don’t range with social standards. 
In advertising taboo can refer to the product, but 
sometimes to their representation as well.        

Let’s look back for a while to the 1890’s, when the first disposable sani-
tary napkins were produced and introduced through mail-order catalogues. 
In those times the cultural taboos surrounding menstruation made it impos-
sible to advertise these products to wide consumer audiences. It was forbid-
den to advertise in the most popular magazines or newspapers.2 In 1920 the 
barrier has been broken by some advertisers, who begun to place ads for 
sanitary napkins in Vogue and Harper’s Bazaar. These ads of course were 
different of ones we can see nowadays. They focused only on the description 
of the product and avoided to remit to menstruation. They only referred to 
“that day”, or “it”.

 As time went by, advertisers realized, that they could increase attitude 
by using rhetoric, myth etc. to promote the products. For e.g. the product 
named White, not only meant the color of the merchandise, but also the 
cleanness that it provided and promoted the idea of menstruation as a hy-
gienic problem. The name also conveys socially constructed meanings that 
the color has, like: cleanness, innocence, chastity of women. These are con-
sidered virtues. Advertisers emphasized beauty, self-confidence as character-
istic of those ladies who use their merchandise. 

With the rise of youth culture, youth was added to their list of concepts 
used for manipulation. Nowadays these notions became so overworked, that 
they had to find something else for masking taboos and of course to maintain 
attention, activate desire and action in customers. Our culture and today’s 
world is more opened, people talk more about sex, but there’s still some 
strange feeling talking about these issues. 

Does sex sell? Most of all that is what sells… But, there is always a 
but… Advertisers must wrap them in nice little “packing”. Why is that? Not 
only because of taboos, but as well for protecting young aged. This is why 
companies have embraced sex in advertising with humor. Fun is what helps 
people notice the ads, willing to watch ads or react to them. Children do not 
get the meaning, meanwhile adults amuse themselves. With the develop-
ment of advertisement these taboos became privileged sources of inspiration. 
As far as the creative effect is concerned, it may create humor. Of course to 
achieve this, we need some sort of background knowledge and training in 
order to understand and being able to interpret a particular ad. On the basis 
of what I named background knowledge stays the culture. Every culture has 
its symbols, taboos, customs and so on. These are used by advertisers with 
the aim to create meanings, messages to be understood by as many people 
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as possible. We have to consider this procedure as a use of signs, because 
the structures of the ads are based on semiotics. Ads can be seen as signs, 
consisting of a signifier and a signified. The function of these signs is to con-
struct meaning and to transfer meaning from an other system outside of the 
ad as well.3 These systems are ideological that depend and reflect our society 
and culture. 

With the help of semiotics, I will analyze some ads by reflecting on their 
connoted message. These pictures can be find in most magazines or on the 
internet. Their aim is to hide taboos somehow behind signs, which could be 
metaphors or other rhetorical figures. If we take a look to image 1 all that we 
can see is a gate, blocking the water. This would be our denoted message. But 
as a connotation this ad has much more to say. There are different types of 
signs such as icons, indices and symbols. Is hard to make the difference in 
this case, because there isn’t such a close relationship between the signs and 
the object. I can say the ad is based much more on a metaphorical relation-
ship. It can’t be a symbolic relation, because the connection between sign 
and referent is not based on a convention. But we can notice the blending of 
humor in the ad. Humor may also be considered in relation to metaphor in 
Pollios point of view. Both humor and metaphor “have something to do with 
split reference; that is, they refer to two different but related images or ideas 
that take place in proximity to one another”4. Usually the difference depends 
on whether the boundary between the two items referred to is emphasized 
or erased. 

The lack of accustomed signs takes us to smile over this Tampax ad (im-
age 2). All the signs we have, the sharks can not be combined with menstrua-
tion, till we realize that the lack of the sign is the key to the interpretation 
(and the logo helps our job too). The woman is in the water full of sharks, 
which could get aggressive to blood. But our product is so efficient that it 
keeps the her safe not only of sharks but of “those days” as well. 

The next ad, on image 3, is based on analogy. The two signs are similar 
to each other. The question of sex and protection is masked with humorous 
match of signs. It doesn’t have to be a taboo anymore; we can talk about “it” 
with symbols. The nipple stays as a symbol for children and the condom for 
protected sex. Humor is blended in the ad with the help of this association. 
As to continue with associations, we must take a look to image 4. What helps 
us this time to get the meaning of the ad is the slogan. The verbal signs refer 
to the visual ones. After reading the line: “Delays your climax so you can 
last longer”, we realize what those bottles are doing all over the place. They 
are signs for tireless “job”, we could imagine a marathon, where competitors 
run, or ride the bikes etc. so they have to increase and refill their energy with 
bottles of water.  Here this marathon is in the bed, thanks to the new Durex 
formula, the Performa. 

For an other example we could analyze a different Durex commercial, 
which is based on a very common symbol: the stork. The illustration what we 
can see is similar to those ones we can see mostly in nurseries, pre-schools 
or books for children. This already makes the connection with the purpose 
of condoms. It refers to children, reminds us the children which we could 
have, but as well with the image of the stork bringing the post with a humor-
ous allusion gets us to the point of this ad. By first looking at the picture we 
are wondering why is the stork abandoning it’s traditional role of delivering 
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babies. The logo is the next sign which helps us to figure out the connotative 
meaning of this ad. After seeing the white colored Durex Extra Safe label on 
the upper right edge, we can make the connection. The stork is out of job, 
because with this product prevents unwanted pregnancies. The relation be-
tween signs can be made easily. Other question would be what kind of effect 
does it have on couples besides a smile… 

Our last example will be a Tampax ad from the 1999’s, published in Elle 
magazine. The reason why I saved this ad for the end is that this one com-
bines two issues. First of all advertisers needed to find a mask for the taboo 
of menstruation. This mask is similar to our prior examples. But an other 
element is introduced for capturing attention and wake desire: sexuality. Sex 
is often used in advertising, but according to law it has to be “hidden”. The 
same method is used for hiding sexual symbols: the humor. After analyzing 
the picture, we can deduce that the main image shares some similarities with 
a cartoon drawing. But it is shown with certain human qualities, the tampon 
has face, arms and an important attribute: it’s A real smoothy. Advertisers 
used a rhetorical figure: the personification. If we take this in consideration, 
we can already deduce some main characters of the product. Being a smoo-
thy involves being polite, confident, relaxed, able to persuade etc. The mean-
ing is metaphorical. Tampax can provide confidence for women, they can be 
relaxed and feel great, even sexy, able to manipulate, to seduce. The ad tries 
to limit the connotations to the sexual field. The non-metaphorical sense 
of smooth alludes to physically be a smoothy and they do it with the text 
bellow the image:  With a sleek silky outfit and a tapered tip its suave touch 
never fails to impress. Girls, you’ve been warned: it’s a real smoothy. There is 
clearly a dual meaning here. The silky outfit could refer to the outer layer of 
the tampon, but as well can be an alluzion to a well-dressed man, wearing 
silky clothing. So in this ad we have to deal with a situation that first of all 
involves the tampon that phisically is smooth and on the other hand, a man 
who is smooth in the sense that he has certain personal qualities. Even in 
the picture, the drawing, the tampon is presented as a man, or at least as a 
human being. This lets us deduce that there are two pragmatical factors in 
our analysis. The non-sexual nature gives us information about the physical 
characteristics of the tampon, in the sexual sense the tampon represents a 
phallic symbol and according to this the man as well. The relation between 
these connotations is purely physical, there is a part of the man which func-
tions in relation to women parallel with the tampon, namely his sexual or-
gan. They merge in the same role. We can find a metonymic relationship in 
this blend, because the ad makes the identification of tampon with the organ, 
so results that the personified product has phallic, Casanova-like qualities.  
The Casanova style is also represented by the rose in the figure’s mouth, his 
big smile on his face, the sleek silky outfit he has, these are all aspects that 
make the man impressive. Together with the suave touch and the fact that he 
never fails to impress. All these meanings reflect to the product and create a 
new information about it, that women like the smoothness of the tampon, so 
they will find it attractive and will be persuaded to buy it. In addition they 
create a humorous effect by the visual structure and components of the ad, as 
well as blending man and tampon, non-sexual and seductive function of it.                                                

      As we could see the issues discussed in my essay begun to repre-
sent a problem, or at least a subject of conversation already after the 1890’s. 
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Taboos existed all the time, they exist even nowadays, though it is consid-
ered the new age, the age of media, of development, of freedom of thought, 
opinion and word. Taboo is a matter of culture. But it can be oppressed. If we 
can’t remove them, at least we can mask them. That is what advertisers do 
within the images. Everyone has the right to be sexually titillated, thought 
the editor of Cosmopolitan magazine, Helen Gurley, who first broke the con-
ventions in 1962 by posting a nude image of a handsome actor on the pages 
of her magazine.5 Topics such as casual sex or infidelity were introduced 
and represented from the women’s point of view. This was the start of trying 
to get people to talk about their personal life, without fear, without taboos. 
Although people are more opened, there can still be felt the presence of ta-
boos. Even in these advertisements, which are closer in time to our age, even 
though the Times magazine reports that: There is nothing new about using sex 
to sell!6, we can notice that they have a fling at rather finding a good mask 
for taboos then to be considered vulgar, ordinary. Of course with the aim of 
masking commercials, the advertisers need to draw in different technology, 
art and medium, to reflect on rhetoric, signs and symbols. But that is how 
their job becomes interesting and ads come off to be worth to talk about.         

Image 1: 
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Image 2:

Image 3:
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Image 4:

Image 5: 
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Image 6

   



81

Notes

1  Sabri-Zaaraoui, Ouidade, 2009
2  Ibid.
3  Lundmark, Carita, 2005/42, p.5.
4  Ibid. p.102.
5  Streitmatter, 2004. p.67.
6  Ibid. p.116.
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The idea of the Social impact in 
the Hungarian Press 
in the Second Half of the 19th 
and the Beginning of the 20th 
Century

Gyula zsuGán Gedeon h.

People do not simply use communication technologies, but also speak 
and make up their mind about them. It can be said: the way media are per-
ceived affects how they are going to develop. The same medium can be seen 
as user friendly or dangerous, it may bring different social groups together 

Cuvinte cheie
istoria media, istoria comunicării, secolul 19, Ungaria, distanţă, telefon, telegraf, gramofon, 

fonograf, radio, Kossuth, Jurnalul prin Telefon
Rezumat (Impactul social al noilor tehnici de comunicare în presa maghiară de la sfârşitul 

sec. 19., şi începutul sec. 20.) Acest text este un extras din lucrarea de doctorat al autorului, 
prezentat la Universitatea Babeş-Bolyai. Studiul analizează impactul social al telefonului, tele-
grafului, fonografului etc., reflectându-se în presa maghiară (sfârşitul sec. 19., început sec. 20.). 
Presa vremii era obsedată de noţiune de distanţă în timp şi în spaţiu, şi credea că acestea au fost 
“învinse“ de noile tehnici de comunicare. Autorul constată că societatea este întotdeauna gata de 
a produce şi de a folosi tipuri noi de mass-media.

Keywords media history, communication history, nineteenth century, Hungary, distance, tele-
graph, telephone, gramophone, phonograph, radio, Kossuth, Telephone Herald,

Abstract (The Idea of the Social Impact in the Hungarian Press in the Second Half of the 19th 
and the Beginning of the 20th Century) This text is based on the author’s PhD-thesis that aims ro 
reconstuct the image of the social impact of the new media (telegraph, telephone, phonograph, 
radio) in the second half of the nineteenth and in the beginning of twentieth century based on the 
journalistic opinions about these media. One of the common elements of this discourse was the 
notion of distance. The thesis presents the media-related expectations and fears of the society 
through the evolution of this term. Its conclusion is that media do have an impact upon the world 
view of a society, which builds a constant need for developing new media.
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or alienate them from each other. The difference 
is not only the medium itself or its content, but 
the way one is thinking about it.

At the dawn of our media age, in the 19th cen-
tury it was thought telegraph, telephone, gramo-
phone, or photograph would offer a panacea for all 
the problems and conflicts of the society, caused 
by misunderstanding of the other. This expecta-
tion has influenced the direction their inventors 
had to conduct their further work and their users 
had to lead their habits. Naturally, discussions 
about the media have manifested themselves in 
the contemporary mass media: in the newspapers 
and in journals. On the one hand, journalists of 

this period tried to present the inventions in the technology of communica-
tion through the prism of their own hopes and contemporary expectations 
towards the new media and they were keen to “invent” the everyday usage 
of these. On the other hand, the characteristics of the new media shaped the 
way one could think about them and what society could expect from them. 
No media has been discovered simply because society needed it and no thirst 
for communication of a society can be entirely quenched through one single 
medium.

But these media were not always easy to define as individual entities 
because they were developed at the crossroads of some completely different 
directions of research and social needs and phenomena. The gramophone, 
for instance, was developed because the need for a better dactylographic 
technique met the philanthropic urge to integrate the deaf into society by 
teaching them to speak. Furthermore, all these inventions were influenced by 
the Zeitgeist of collecting and preserving. Today, some technological hybrids 
seem to be an impasse, such as the Telefonhírmondó (Telephone Herald) in 
Budapest, the first electric broadcast service ever. However, the contempo-
raries had greeted it like the newspaper of the future. The media of moderni-
ty do not have rigid borders, but are all the manifestations of the technologi-
cal optimism of that period which says that the development of the human 
being is only possible through technology. This is the way I understand the 
McLuhanesque sentence “The media is the message.”

The 19th century is the age of modernity, of a historical period with 
blurred limits. One of the key elements of it is technological optimism – a 
strong faith in the positive impact of the machines upon the life of society. 
This is the dominant way one had seen new media in this period. However, 
modernity is a Janus-faced phenomenon; it has also an immanent antago-
nistic character that manifests itself in the main discourses about technical 
inventions. Machines are not only invented “for” the common welfare, but 
also “against” the blind and hostile forces of nature. One of these forces is 
distance: first it had been seen as a mere geographical notion, then its mean-
ing was expanded on the time, and finally it became a metaphor for social 
relations. This is the reason why the electric telegraph, the first media that 
effectively separated content from its carrier, had been greeted enthusiasti-
cally as the “annihilator of space and time.”

The gramophone, for 
instance, was developed 
because the need for a 
better dactylographic 
technique met the 
philanthropic urge to 
integrate the deaf into 
society by teaching them 
to speak. Furthermore, 
all these inventions 
were influenced by the 
Zeitgeist of collecting and 
preserving. 
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I have chosen to study the development of the notion “distance” in mo-
dernity because it is present in all the discourses about media – it helps to 
define the usage and use of each new communication technology – but also, 
because it shows the antagonistic logic of modernity – the meaning of dis-
tance had to be constantly expanded in order to maintain the justification of 
the technical development.

The Canadian Harold Adams Innis was the first to draw attention to the 
importance of the notions of space and time (e.g. distance) in the study of 
media history. For him, communication was not only carrying information 
from A to B, but also transfering knowledge from one generation to another.

The capacity of the electric telegraph to bridge large distances in the 
twinkling of an eye was revolutionary for a society that considered the no-
tion ”distance” important, and the phonograph first was a medium to record 
human voice and not to play music, because people began to use the same 
word for temporal relations. Also, the telephone was the ”most democratic 
medium” because one needed only little prior technological knowledge to 
use it – it became important, to have a medium that made social differences 
disappear. In my thesis I tried to argue for the existence of these ideologies in 
the contemporary Hungarian media environment and I wanted to add some 
historical events how they were actually realised.

Thanks to the telegraph, space had been “annihilated” – wrote the con-
temporary newspapers. This enthusiasm about the defeat of geographical 
distances in the mid-19th-century society was to a certain degree politically 
determined. The term “distance” had been present in the minds of politicians 
since the French Revolution and the emergence of national states, which 
meant a switch from a vertical to a horizontal view of connection between 
the members of a society. This is the reason why in European countries the 
telegraph was a monopoly of the state. It connected not only the countryside 
with the capital, but also the peripheral colonies with the center. To manage 
this, the telegraph lines had to cross many countries, some of them being 
concurrent in the colonial race. Many conflicts (ultimately the WWI) have 
shown how vulnerable this connection was. The radio, the new communi-
cation technology, seemed to compensate that deficiency. It was called the 
“wireless” and during the war, it was used exclusively by the armies. This 
militant connotation seemed to prevail after the war, too, as many countries 
tried to overwhelm each other in the air by building stronger transmitters or 
offering more attractive programs. The broadcasting policy of the Hungar-
ian Radio in the 1920’s was an attempt to commu-
nicate solidarity to Hungarians living outside the 
borders of post-Trianon-county, but also to con-
vince the people of the Entente-states about the 
Hungarian cultural superiority. The latter is the 
reason why the broadcasting of music, this non-
verbal and universally understandable content, 
had so much importance at that time.

I wanted to introduce the term ”temporal 
distance” on the basis of the brand new media 
to record human voice: the phonograph and the 
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gramophone. In modernity, the preservation of ac-
tual phenomena was of core importance. The Ger-
man philosopher, Reinhard Koselleck, argues that 
the worldview of this period relies on the principle 
of constant development and that each living per-
son has his or her share in this process. It cannot 
be decided how important the actual involvement 
was, but one can only guess in retrospective. The 
duty of the contemporaries towards history is the 
detailed recording of the actual world for future 

evaluations. Such as the telegraph and later on the telephone could instantly 
bring the words of a person thousands of miles away, the phonograph permit-
ted to make audible the voices of people who had passed away for years to 
come. The phonograph was in a way the means of communication of dead 
people.

In 1890, two businessmen recorded the speech of the iconic figure of 
Hungarian history, the exiled Lajos Kossuth, in Torino. The speech was given 
at the consecration of the monument of military generals executed by Aus-
trians after the revolution and the war of independence from 1848/49. This 
phonograph record has strengthened the veneration of Kossuth until today, 
being the first audible memory of Hungarian history.

And finally the social distance: the principle of the technological op-
timism implied that every person could benefit from the development of 
the technique without reference to his or her living conditions. But in fact 
this principle was a discriminating one and had the role to justify the activ-
ity of a few – like inventors, entrepreneurs, or politicians. At its dawn, the 
“most democratic medium”, the telephone, was not considered to be used 
by women, children, ethnical minorities or the poor. Although the opera-
tion of the telephone was not as complex and expensive as of the telegraph, 
“not sincere” messages like female conversations were explicitly derided and 
interdicted at the beginning. On the other hand, telephone providers had 
welcomed women as employees, opening the gate towards emancipation.

The first electric broadcasting service, the Telephone Herald in Buda-
pest, declared a program of linking all members of society together by pro-
viding the same information and knowledge to everybody. Especially the 
handicapped, elderly or bed-ridden people were presented as the main ben-
eficiaries of the new service. In fact, it was restricted to some quarters of the 
capital and was only accessible for the well-situated families, leaving the 
countryside, the poor, and the illiterate unconnected. This fact sheds some 
light on the contemporary view of the Hungarian elite about society – decid-
ing which groups deserve integration and which groups shall be damned 
with ignorance. 

Modernity had been emphasizing the importance of human relations 
thus it constantly looked for new tools to facilitate these relations. From this 
point of view, distance is the great enemy of the common good and media is 
the panacea for social problems.

It was more than a coincidence that the first (optical) telegraph system 
was established in revolutionary France, the first country that switched its 
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vertical (hierarchical) view about society to a horizontal (democratic) one. 
The possibility or at least the promise of connecting the members of society 
separated by geographical distances with each other was vital to maintain 
the belief in the equality of all.

Newspapers have been the platforms to introduce new communication 
technologies and journalists have been the agents of making people familiar 
with the use of these media. They have had the function to determine the 
social benefits of these inventions. This was not an arbitrary process; their 
interpretation mirrored the common beliefs, hopes, and fears of the groups 
they were writing for. On the other hand, previous newspaper articles had 
influenced what people should expect from new media. Because technologi-
cal discourses were already in the 19th century global, their view about social 
benefits of the inventions had an international echo. Not only patents but 
also their interpretations circulated worldwide. 

Even though, today’s process of introducing and familiarizing people 
with new communication technologies takes place in a more complex me-
dia environment, the key elements may not be very different. Learning more 
about the development and the history of this phenomenon can be help-
ful to understand its present developments. The 
meaning of terms such as “distance” has been con-
tinuously de- and reconstructed in order to justify 
and explain technological innovations and social 
change. Media theorists have been arguing for a 
long time that different media can influence soci-
ety through their characteristics and proprieties. 
I would like to supplement this idea by asserting 
that not only the media, but also the way people 
think about them has impact on us. This can be a 
seminal idea for studying media in the age of digi-
tal communication, too.
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Móser Zoltán
tánczos vIlmos

A hatvanadik életévét nemrég, 2006-ban betöltött Móser Zoltán széles 
érdeklődési körrel rendelkező, és ennek megfelelően kiterjedt műfaji skálán 
alkotó értelmiségi: nagy tudású és szorgos néprajzkutató, kitűnő szemű fotog-
ráfus, jó tollú szépíró, tanulságos művelődéstörténeti filmek forgatókönyv-
írója és mindenekelőtt egy életen át elhivatottan dolgozó kiváló pedagógus. 
Egyszerre tudós, művész és tanár − mint sokan a nagy példaképek közül, 
akikről szép könyveket írt és szerkesztett.

1946-ban született Tolna megyében, Szekszárdon, de igazi szülőhelye 
Tevel, hiszen minden gyermekkori emléke ide köti. Innen Bonyhádra került a 
gimnáziumba, majd a budapesti bölcsészkar magyar-történelem szakára irat-
kozott be, ahol 1970-ben végzett. Közel három évtizedig dolgozott egy közép-
iskolai kollégiumban Budapesten, de közben tanított általános iskola alsó- és 
felső tagozatán, tanítóképző főiskolán, majd egyetemen is. 2006-ban történt 
nyugdíjazása után oktat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudo-
mányi Karán és több évig volt a kolozsvári Sapientia Egyetem vendégtaná-
ra is.

Fényképezéssel l965 óta foglalkozik, azóta folyamatosan közöl képe-
ket folyóiratokban, albumokban, életrajzi kiadványokban. Első két kiállítását 
még egyetemi évei alatt rendezték, és azóta közel kétszáz fotókiállítása volt 
Budapesten, a magyarországi nagyvárosokban, Tallinban, Párizsban, Bécsben 
(itt többször is), Rómában, Velencében, Krakkóban, Varsóban, de Csíkszere-
dában és Kolozsváron is. Fotóművészként mintegy félszáz könyvhöz, jobbára 
mások munkáihoz készített fényképeket.

Köztudott módon a fekete-fehér képeket szereti. Úgy hiszi, hogy a fény-
képezés hőskorából származó fekete-fehér technika a kép és valóság viszo-

Cuvinte cheie
Móser Zoltán, fotograf, biografie, expoziţii
Rezumat (Móser Zoltán, fotograf) Născut în 1946 (Szekszárd, Ungaria). Peste 200 de 
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nyát illetően sokkal „tisztességesebb” mint a színes, hiszen a fekete-fehér kép 
a színhiány által nyilvánvalóan bevallja azt, hogy a kép és a valóság közöt-
ti viszonyt valamilyen technikai eszköz „torzította” el. Posztmodern korunk 
színes mozgó- vagy állóképei ellenben (amelyekkel – mellesleg szólva – már 
erősen telítve vagyunk), amikor a tökéletes megfelelést hazudják, elleplezik 
a körmönfont módon megvalósított tükrözés mibenlétét, sőt magát a tükrö-
zés tényét is letagadják. A fekete-fehér kép sokkal őszintébb, és nagyobb teret 
nyújt az egyéni művészi üzenet megfogalmazására, mint a színes.

A Korunk 2007/6-os száma az ő erdélyi tárgyú fényképeivel jelent meg. 
Ezekből láthatjuk, hogy ezek a képek se nem illusztrálják, se nem értelmezik 
Erdélyt. És legfőképpen nem „szolgálják” – legalábbis a szó földhözragadt ér-
telmében – az Erdélyről szóló néprajztudományt. A képek szépsége, igazsá-
ga magasabb szépség, magasabb igazság: arról vallanak, hogy hogyan látta a 
szépet és az igazat egy fényképezőgéppel ide-oda kóborló kitűnő művész, aki 
történetesen és szemmel láthatóan egy régi erdélyi világ szerelmese.

Írásai, tanulmányai a magyar művelődéstörténet, a régi és a mai magyar 
irodalom, a modern magyar művészet, a fotóesztétika, a folklorisztika és a 
népzenekutatás területein születtek. Mindenekelőtt a magyar kultúra érdek-
li, a magaskultúra és a népi kultúra egyaránt. A néprajzi munkái közül fon-
tosabbak: Tulipán és kereszt. Írások Kodály Zoltánról. Budapest, 1988.; Jelek 
és ünnepek. Esszék és tanulmányok. Budapest, 1994.; Mély kútba tekinték. 
A népdalokról gyermekeknek. Székesfehérvár, 1995.; Babilonban ez nem 
így van. Versekről, népdalokról és népballadákról. Csíkszereda, 1996.; Kö-
rülvesznek engem a dalok. A népdalíró és népdalgyűjtő Czuczor Gergely. 
Dunaszerdahely – Zsámbék, 2000.; Ezt az utat bejártam. A népdalgyűjtő Bar-
tók Béla nyomában. Budapest, 2001.; Az ősök udvarában. Válogatott tanul-
mányok. Budapest, 2001.; „Ott kinn a dombon csönd honol.” A kisvárdai zsi-
dótemető. 2004.; Cantus Hungaricus. Képeken át Kodály Zoltánhoz. Csíksze-
reda, 2007. 

A magyar írók, költők közül könyvet írt Balassi Bálintról (lengyel és ma-
gyar nyelven jelent meg 2004-ben), Illyés Gyuláról, fotóalbumot jelentetett 
meg Mészöly Miklósról, Baka Istvánról, József Attiláról, Nagy Lászlóról, to-
vábbá Bartókról és Kodályról.

Az elektronikus média, a film világa sem idegen tőle. Több tévéfilm-
forgatókönyvet írt a magyar művelődéstörténet különböző jelenségeihez. Az 
egyik napilapban Alámerült Atlantiszom címmel egy művelődéstörténeti so-
rozatot írt, amely aztán az Álmodik a múlt sorozatcímen az Új Ember ka-
tolikus hetilapban folytatódott. A Bartók Rádióban három éven keresztül 
szerkesztette Az magyarokról sok jót mondjatok című sorozatot, amelyben 
a magyar történelmet dalokban elbeszélve mutatta be. (A sorozat 2005-ben 
CD-ROM kiadványként is megjelent.) Ennek folytatásaként 2007-ben Petőfi 
Sándor népdallá vált verseiről szerkesztett egy rádiósorozatot, amely később 
Czuczor Gergely népdallá vált verseinek bemutatásával folytatódott (Versek, 
dalok, dúdok). 

A fentiekből sejteni lehet, hogy Móser Zoltánnak nemcsak szorgalma, ha-
nem munkabírása is rendkívüli. Ennek tanúbizonysága a Névviseletek című, 
Csíkszeredában a Pro-Print Kiadónál szép, igényes kivitelezésben megjelenés 
alatt álló sorozata (a tervezett hat kötetből eddig öt jelent meg) is, amely hosz-
szú évek, sőt bizonyos értelemben egy teljes élet szorgos munkájával készült, 
és így akár az életmű szintézisének is felfogható. A kötetek az esztendő egyes 
napjaihoz kapcsolódó magyar kulturális örökséget veszik számba, azaz a sze-
mélynevek által jelessé vált napokhoz tartozó irodalmi, művelődéstörténeti, 
vallástörténeti és folklór jellegű adatokat mutatják be rendkívül széles műfa-
ji kitekintéssel a középkortól kezdve napjainkig. 
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a multimédiás kánon kialakulása 
a 19. századi magyar 
irodalomban
(Szajbély Mihály Intermediális randevúk a 
19. században című könyvéről)

Péter árPád

Sajátos szemszögű könyvecskével rukkolt elő tavaly Szajbély Mihály, 
a 19. század irodalmának és tágabb kultúrájának nagynevű szegedi pro-
fesszora. A közel sem termetes volumen (alig 120 lap) az egyáltalán nem tu-
dományoskodó Intermediális randevúk a 19. században címet viseli, és a 
Pro Pannonia Kiadói Alapítvány gondozásában jelent meg Pécsett.
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És hogy teljes legyen a 19. századot tanulmá-
nyozó, a felesleges mitizáláshoz, a pátoszhoz szo-
kott művészet-tudorok megbotránkozása, a kötet 
az Arany, Kemény, Jókai & Co. alcímet viseli. Igaz, 
hogy elsőbenyomás-javítónak ott áll az alcím alatt 
egy al-alcím, amely sokkal tudományosabban fest, 
mint a cím és az alcím: Exkurzus: Fényképíró úr Ná-
das Péter). Az exkurzus szó valószínűleg simogat-
ja azok fülét, akiket megbotránkoztatott a randevú 
meg az „& Co.”, és ezt a javítottan tudományos han-
gulatot viszi tovább az első fejezet, amely Walter 
Benjamin technikai sokszorosítás-elméletét játssza 
össze Kemény ecphrasis-aival, és önéletrajzi ele-
mek felvillantásával.

Viszont annak a 19. század-kutatónak, aki reménykedni kezdett abban, 
hogy ez a könyv megkomolyodik, és olyan lesz, amilyennek kell lennie min-
den  „szakrális század”-elemzésnek, nos, annak könnybe lábadhat a szeme, 
mikor elolvassa a Könyvesboltok metamorfózisa. „De engem csak a majom ér-
dekel” című alfejezetet. És valószínűleg be is csukja, és többet elő sem veszi 
ezt az írást, amely játékosan és könnyedén próbál beszélni annak a századnak 
az irodalmáról, amelyben annyi magyar ember vére folyt el...

Aki azonban tovább olvassa, akit nem béklyóznak a kultúrtörténet-el-
méletünkben meggyökerezett sztereotípiák, akit nem zavar a helyenként tré-
fás abordáció, annak felejthetetlen revelációban lehet része. Szajbély ugyan-
is, a látszat ellenére, nagyon is pozitivista könyvet írt, de pozitív pozitiviz-
musa messze túlmutat a közelmúlt irodalomértelmezési hagyományainak 
kénykeserű nyavalygásán és mártírköltő-kijelölő álfilológiáján.

Nem markol sokat, nem tartalmaz sok műelemzést, sok műhivatkozást, 
és kronológia is csak éppen annyi van benne, amennyi feltétlenül szükséges. 
Ez újabb tőrdöfés a szociálo-politiko-nemzeto-hazámsiratósdi irodalomelem-
zésnek, amely azzal tölti idejét, hogy összefüggéseket keres. És talál is. És az a 
baj, hogy mindenütt. És sajnos előfordulhat, hogy a túlkontextualizálás és az 
agyonpatetizálás közben nem vevődnek észre azok a mozzanatok, azok a ki-
sebb „ugrások”, amelyek a korabeli kultúra azon aspektusainak voltak a jel-
lemzői, melyek nem föltétlenül a nemzetmegmentéssel vagy a Felhők pszi-
choszomatikus elemzésével függenek össze. Szajbély ezzel szemben egy in-
tellektuálisabb, sokkal könnyedebb, de igaz megközelítést alkalmaz. Nem ás 
mélyre, hanem a manifeszt tényeket elemzi, azok között fedvén fel megle-
pő és tanulságos összefüggéseket. Ez a könyv tehát üde színfolt a túlelemző 
és a túlhistorizáló művek között. Ügyesen helyezkedett el a diskurzuselem-
zés és a tágabb kulturális viszonyok vizsgálata között, iróniájával megtartva 
az intellektualizmus által igényelt távolságot (amit az előbb bírált típusú írá-
sok nem tartanak be), és ugyanezen finom és „úrias” iróniával beszél az elem-
zett művekről is, mintegy lefosztván róluk azt a hamvat – dehogy hamvat, in-
kább pompeji hamuréteget –, amit a pszeudo- és neopozitivista irodalomböl-
cselet rájuk halmozott.

Manapság talán intellektuális felelőtlenségnek tűnhet, ha nem a világ 
megváltásán fáradozik az értelmes ember (nem akartam értelmiségit írni...), 
hanem elmúlt századok multimédiás jelenségeit boncolgatja, és könnyed kul-
túrtörténetet ír, de ez a könyvecske nagyon tudja a magyar kultúraértelme-
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zésben betöltött helyét. A jelent a sok nemzetet összekötő közösségi olda-
lak, a virtuális valóság, a küszöbön álló kiberháború és a nemzeti sajátossá-
gaink ezekben való feloldódása jellemzi. Ilyenkor, amikor már sem a kultú-
rakutató, sem a programozó, sem a poros könyvekhez szokott irodalomtörté-
nész nem látja, hogy mi is lehet ennek a vége, tanulságos lehet visszatérni a 
gyökerekhez, de nem regresszióval, hanem visszapillantással. Nem visszatér-
ni, hanem csak elnézni oda, ahol kezdődött a multimédia, ahol sokat megélt 
kelet-közép-európai kisnemzetünk először integrálta tömegi szinten a nyugat 
technikáját és képmániáját. Ha megértjük a kezdeteket, akkor egy potenciá-
lis végkifejlettel szemben sem leszünk intellektuálisan tehetetlenek, ha átlát-
juk, miként kaptunk rá a képekre, talán sikerül a személyiségünket nagyban 
meghatározó történetiség-tudatunkat diakróniában megőrizni, s ekképpen ta-
lán sikerülhet elkerülni azt, hogy egy permanens szinkróniába olvadjon fel az 
irodalmunk, de talán a tágabb kultúránk is.

Szajbély nem tekintélyére támaszkodik, amikor piacra dobja ezt a tanul-
ságos írást, hanem munkájának koherenciájára és leleményességére, finom 
humorára és témájának újszerűségére. 

De végre térjünk rá ennek a témának a bemutatására: Szajbély köteté-
ben Arany, Jókai és Kemény ismert meg kevésbé ismert alkotásait vizsgál-
ja multimediális szempontból, arra figyelvén elemzéseiben, hogy milyen 
hüposztáziszokban bukkannak fel a 19. század elejének-közepének „új médi-
ái” a kánonalkotó írók-költők műveiben, és mily módon befolyásolják a köl-
tői kép szerkezetét, észlelhetőségét és antropológiáját ezek az új médiumok. 

Szajbély azt vizsgálja, hogy a 19. században bekövetkezett iconic turn 
(képi fordulat) miképpen csapódott le a magyar kultúrában, milyen mutáció-
kat szenvedett az emberek világészlelése, világértelmezése annak köszönhe-
tően, hogy a képek közbeszéd tárgyává lettek. A könyv, anélkül, hogy kime-
rítő monográfiája lenne a képek orális kultúrába való intrúziójának, tanulsá-
gos kultúrtörténeti összefoglaló, mert olyan helyeken éri tetten ezt a jelensé-
get, ahol ez az interakció már észlelhető, de még nem hangolódott egymásra 
a két médium (a beszéd és a kép). A kép és a szöveg permanens beszélgetésé-
nek a magyar kultúrában való leírása nehézkes, mert elég kevés az épen ma-
radt archívum, számtalanszor kifosztották, felégették, szétszórták könyvtára-
inkat, múzeumainkat, levéltárainkat. Szajbély azonosít egy másik aspektust 
is, amely miatt nehéz a 19. század „multimédiájának” a mai emlékeit vizsgál-
ni, mert néhány típus (mint pl. a „kép-mutogatás”) vagy a populáris kultúrára 
korlátozódott, és csak nyomokban került be a „magas” irodalomba, vagy pe-
dig annyira felülírta őket egy új média, egy új médium, hogy technikai vonat-
kozásuk nem juthat eszünkbe. Így járt pl. a „köd-
kép-vetítő”, amelyről főleg Kemény vonatkozásá-
ban beszél, amely az elején a színpad választékos 
közegében nyilvánult meg, ahhoz, hogy nem sok-
kal később a kinematográf vegye át a helyét, egy 
hasonló szerkezetű teremben.

Szegedi szerzőnk viszont inkább arra kíván-
csi, hogy az irodalom miképpen receptálta ezeket 
a kuriózumokat, hogy miképpen teremtette meg a 
populáris és a magaskultúra közti esztétikai kap-
csolatot, azáltal, hogy „lefele” és „fölfele” is értel-
mezte a fotográfiát, a kísérleti fázisban lévő, kü-
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lönböző „-szkópokat”, a diavetítés – mit diavetítés?, inkább a „Slideshow” 
– elődjét, a vásári képmutogatást. 

Az így „képesített” irodalom, főleg az általa esztétizált történetekkel, a 
maga módján mintegy begerjesztette a vizualitást előnyben részesítő művé-
szeteket, megindítván a képi narráció fejlődését. A történet és az azt hor-
dozó bonyolult szöveg- és képegyüttes, és ezek irodalomban (lett légyen az 
népi vagy népies) való önmagára-találásának vizsgálata árnyaltan kirajzolja 
a magyar történelemnek ezt a – talán időbeli közelsége miatt – kevésbé „bú-
várolt” szegmensét. Szajbély azonban csak jelez, elegánsan felvillant kérdé-
seket, csak utal, nem fojtja meg a „majmát” (rájátszás az „Engem csak a ma-
jom érdekel...” refrénű, örökzöld slágerre) azzal, hogy körbekeríti mindenfé-
le akkori társadalmi konvenciók ismertetésével. A „majom”, amely a 19. szá-
zadi irodalom szeleburdiságának és mimetikusságának erőltetett, de ugyan-
akkor meglepően beszédes allegóriája, jól érzi magát ebben a diszkurzív ki-
futóban, és úgy hálálja meg, hogy... hm... olyan tájékait fedi fel a kíváncsis-
kodó pszeudo-zoológus olvasónak, amelyek sokáig rejtve maradtak a klasz-
szikus, vagyis pontosabban agyonklasszicizáló irodalomszemlélet prűd és 
hiperpatetikus leplei alatt. 

Az Arany János, Kemény Zsigmond, Jókai Mór, Vajda János, Thury Zol-
tán, Justh Zsigmond, Bródy Sándor... „& Co.” műveinek intelligens elemzését 
végző könyv vállalja azt, hogy nem a kor (a 19. század eleje-közepe) média-
történeti monográfiája, hanem amolyan esettanulmány-füzér, amely megfele-
lően bánik az utókor irodalmával is, okos módon integrálja azt abba a fejlő-
dés-folyamatba, amelynek része. Nem valamiféle szellemtörténet ez, és, mint 
jeleztem, nem ok-okozati viszonyokat vizsgáló pozitivizmus, de nem is kul-
túrtörténet (amit a „majmos” fejezetben maga a szerző is leszögez), hanem 
inkább csak egy crossover, ahol – a nemzetsirató 19. századot szakértő iro-
dalomelemzők nagy bánatára – Nádas Péter, fényképészből átvedlett író na-
gyobb területet/lapfelületet kap, mint Petőfi Sándor.

Szajbély nem kánon-és tabudöntögetést végez, hanem inkább apológiát 
ír a tiszta filológia, a politikai, ideológiai elkötelezettségektől mentes szépiro-
dalom-vizsgálat számára. Azáltal, hogy feltérképezi azt, hogy miképpen ját-
szott össze a 19. század primitív multimédiája a lassan már elkopó irodalom-
formákkal – mint pl. a regény, amely lassan-lassan novellafüzérré szervező-
dött –, és miképpen lehelt ezekbe új életet, miképpen szolgáltatott a képiség 
ezen friss dimenziója új tematikát, új látásmódot, és, miért ne, új erőt a li-
teratúrának, a szegedi professzor könyve precedenst szolgáltat a görcsmen-
tes irodalom-és kultúrakutatás számára. Szajbély nem rúgja fel a kánonokat, 
sem a kánonelméleteket (amelyeknek egyébként ő maga is elismert szakértő-
je), nem bontja meg a „történelem szövetét”, hanem olyan, eddig eléggé rej-
tett ok-okozati összefüggéseket emel ki a multimédia és a szövegek egymás-
ra hatásának világából, amelyek megértése sokat segíthet abban, hogy helye-
sen mérjük fel korunk multimédia-özönének és a hagyományos, lineáris szö-
vegekre épülő világ interakciójának módját, és így jobban el tudjuk helyezni 
magunkat és kultúránkat abba a kép-hang-szöveg-komplexumba, amely már 
mindannyiunk mindennapjait jellemzi.

(Szajbély Mihály: Intermediális randevúk a 19. században. Arany, Ke-
mény, Jókai & Co. Exkurzus: Fényképíró úr Nádas Péter, Pro Pannonia Kiadói 
Alapítvány, Pécs, 2008.)
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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, valamint 
a szerző elérhetőségét (e-mail)

– az automatikusan számozott jegyzeteket, könyvészeti hivatkozásokat 
és (ha van) a függeléket, kérjük, helyezze a tanulmány végére

– a műcímek kiemelése a főszövegben dőlt betűs (kurzív) szedéssel; 
a folyóiratcímek szintén dőlt betűs (kurzív) szedéssel történjék

– idézőjelek: „” 

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 szerkesztése

– 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
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Példák: 

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

Kiadó. 

Internetes források:
Domokos László (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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A ME.dok médiatudományi folyóiratot a romániai CNCSIS (Consiliul Național 
al Cercetării Științifice din Învățământul Superior – a Felsőoktatásban Folyó 
Tudományos Kutatás Nemzeti Tanácsa) a 11441/2008.12.15. rendeletével 
C kategóriás lapnak minősítette. 

Revista ME.dok a fost declarată de către CNCSIS (Consiliul Național al 
Cercetării Științifice din Învățământul Superior) revistă de categoria C (pe 
baza hotărârii 11441/2008.12.15.).

Me.DoK (Media-History-Communication) review was included in the C cat-
egory of scientific publications on the basis of decree no. 11441/2008.12.15. 
issued by the National Council of Scientific Research in Higher Education 
(CNCSiS) from romania.



ME.dok • 2009/4

100

Alulírott…………………………………………….megrendelem a ME.dok 
címû tudományos folyóiratot…………………………évre, ……..példányban.

Az egy éves elõfizetés ára 8 lej, amiért négy lapszámot postázunk.

Név: ………………………………………………………………………………..
Cím: ………………………………………………………………………………..
Telefonszám: ……………………………………………………………………
E-mail cím: ………………………………………………………………………

Kérjük, a megrendelõszelvényt postázza a ME.dok szerkesztõségének 
címére. A megrendelés további részleteivel kapcsolatban forduljon a 
szerkesztõségünk tagjaihoz a következõ elérhetõségek valamelyikén: 
 0740 586 125 vagy medea.medok@gmail.com.




