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Me.Fotográfi a

Kocsis Kitty

Csodaországban élek, ahol lélegez-
nek a falak, a villanyoszlopok, és napsu-
gárkarikákat ereget a szellő. Képeimen 
ott az Énem, de mélyen rejtezik, valahol 
a fókuszpontban...

Kiss Zoltán

Szürke világban keresem a 
színeket, szomorú emberek kö-
zött keresem az elveszett mosolyt. 
Hogy én keresem-e önmagam a 
fotó világában, vagy éppen Ő keres 
engem, azt nem tudom. Vándor-
ként a nagyvilágban keringőt járok 
a széllel ‒ sodorjuk egymást az is-
meretlen utakon. Ilyenkor a szívem 
mosolyog, és egy-egy rövidke pilla-
natra boldog vagyok.

A ME.dok ötödik évfolyamának máso-
dik számát két ifjú tanítvány illusztrál-
ja. Talán kereszteljük „Groteszk gyöngéd-
ség”-nek kettejük kollekcióját...  
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Egy sajtótörténeti szintézis
erdélyi előmunkálatai

CSEKE PÉTER

Amikor a Babeş–Bolyai Tudományegyetemen 1993-ban beindítottuk 
a magyar nyelvű újságíróképzést, a Magyar Újságírók Romániai Egyesü-
letének (MÚRE) vezetőségével egy olyan Magyar Sajtóház felépítésében 
reménykedtünk, amelyik helyet biztosíthat valamennyi kolozsvári szer-
kesztőségnek, magának az egyesületnek (MÚRE-nak), az újságíróképzés-
nek és a médiakutatásnak egyaránt. Az alapítványi pénzekből megvásá-
rolt Rákóczi úti telekre tervezett ötszintes épületnek végül is csak a mér-
nöki rajza készült el. Kezdeti elképzeléseinket azonban nem adtuk fel.

Az oktatás kereteinek a bővítése mellett 2003-tól fokozatosan a média-
kutatás igényeivel is számoló szerkezetátalakításra helyeztük a hangsúlyt. 

Cuvinte cheie
istoria presei, Transilvania, Academia Maghiară, Universitatea Babeș-Bolyai, cooperare 

internațională

Rezumat (Despre pregătirile redactării unei istorii a presei maghiare transilvănene)
În acest studiu autorul schițează proiectul unei cercetări vaste asupra istoriei presei maghiare 

din Transilvania. Acest proiect urmează să fi e realizat de nou-înfi ințatul Institut de Cercetare a 
Mass-media și Științe ale Comunicării, în colaborarea cu numeroase unități de cercetare din 
România și Ungaria.

Keywords
history, press, Transylvania, Hungarian Academy of Science, Babeș-Bolyai University, 

international cooperation
Abstract (The preparations for writing the history of Transylvanian press)
On editing a volume on the history of the Transylvanian Hungarian Press
In this study, the author draws up the project of an extensive research on the history of the 

Transylvanian Hungarian press. The project is to be done by the newly founded Institute Mass 
Media and Communication Science Research Institute, in close collaboration with a number of 
research facilities in both Romania and Hungary.

Cseke Péter
egyetemi tanár, PhD, BBTE, a média és kommunikáció szakos doktori hallgatók irányítója
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A doktori képzés beindítása rendre lehetővé tette 
a szakmai egyesület, a MEDEA bejegyeztetését, a 
ME-dok című média- és kommunikációtudományi 
szakfolyóirat elindítását, a tudományos konferen-
ciák rendszeresítését, az előadások szövegeinek a 
megjelentetését. Mindez egyre inkább „láthatóvá 
tette” a kutatás személyi feltételeit. Az intézmé-
nyesüléshez azonban az is kellett, hogy a vagyo-
nát – részben – már visszaszerző Minerva Műve-
lődési Egyesület vezetősége felfigyeljen tevékeny-

ségünkre, és távlati célkitűzései érdekében ez év tavaszán otthont adjon a 
MEDEA-nak (is), amely így a Jókai utca 16. szám alatt hozzáláthatott a Kom-
munikáció- és Médiakutató Intézet megszervezéséhez.

Miként a ME-dok előző számában olvasható, a frissen alakult intézet 
célul tűzte ki – egyebek mellett – az erdélyi/romániai magyar írott és elekt-
ronikus sajtó adatbázisának megteremtését, az ötcsatornás kommunikációs 
rendszer működésének vizsgálatát, korszerű médiaelméleten alapuló törté-
netének a megírását.

Mi tette elodázhatatlanná ezt a vállalkozást? Alapvetően az a hiány-
érzet, hogy a magyar sajtó 1790 utáni erdélyi történetéről még nincs átfogó 
szintézisünk. Csak részeredmények vannak. Olyanok, mint például Jakab 
Elektől Az erdélyi hírlapirodalom története (Bp., 1882) vagy Berey Gézától A 
magyar újságírás Erdélyben (Szeged, 1940). A Kosáry Domokos és Németh G. 
Béla szerkesztette nagyszabású akadémiai traktátus, A magyar sajtó történe-
te 1985-ben elakadt a II/2 kötetnél (az 1705-ös kezdetektől csak 1892-ig veszi 
számba a tényeket). A magyarországi újságíró-oktatás számára kidolgozott 
– 1990 óta több kiadást megért – hasonló című főiskolai tankönyv szerzői 
(Kókay György, Buzinkay Géza, Murányi Gábor) eleve nem vállalkozhattak 
az önálló forrásfeltáráson alapuló összegezésre, főként az 1918 utáni kisebb-
ségi magyar sajtó társadalmi és nemzeti szerepét illetően. Csak részben pó-
tolta e hiányt Fleisz János doktori dolgozata, Az erdélyi magyar sajtó történe-
te (Pécs, 2005), minthogy ez a munka az 1890–1940 közötti fél évszázad ada-
tainak rögzítését tekintette elsődleges feladatának. Buzinkay Géza – nagyon 
várt – 2008-as Magyar hírlaptörténete pedig erdélyi vonatkozásban nem lépi 
túl az 1918-as korszakhatárt.

A fentiek ugyancsak megerősítenek abban a korábbi felismerésünkben, 
hogy az erdélyi/romániai magyar sajtó funkcionális történetét Erdélyben 
kell megírni; ennek személyi és intézményi feltételeit itt kell biztosítani. 

Egy ilyen nagyszabású szintézis megteremtésekor nemcsak a távlati cél-
kitűzések lehetnek feladatmeghatározóak – a korábbi kutatásokat továbbvi-
vő egyéni erőfeszítések célirányos összehangolása legalább ennyire lénye-
ges.

Hogy milyen kutatási előzményekre alapozhatunk? A fentebb említett 
összefoglalók mellett mindenekelőtt a romániai magyar írott sajtó adatbázi-
sát megteremtő Monoki István és Kuszálik Péter munkáira, másrészt pedig 
a Romániai Magyar Irodalmi Lexikon eddigi köteteinek sajtótörténeti szó-
cikkeire. Az utóbbiak a nagyközönség számára is bizonyára ismeretesek, 

A fentiek ugyancsak meg-
erősítenek abban a koráb-
bi felismerésünkben, hogy 
az erdélyi/romániai magyar 
sajtó funkcionális történe-
tét Erdélyben kell megírni; 
ennek személyi és intézmé-
nyi feltételeit itt kell bizto-
sítani.
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az előbbieket inkább a beavatottak tartják számon (Monoki István: Magyar 
könyvtermelés a román uralom alatt 1919–1940. II. kötet. Hírla pok és folyó-
iratok. Bp., 1941.; Kuszálik Péter: Erdélyi hírlapok és folyóiratok, 1940–1989. 
Bp., 1996., uő: A romániai magyar sajtó 1989 után. Budapest–Kolozsvár, 
2001.). Ha valaki önálló kötetté szerkesztené a RMIL gazdag sajtótörténe-
ti anyagát, impozáns kiadványt adhatna az érdeklődők és érdekeltek kezé-
be. Ezek a cikkelyek – jóllehet igencsak eltérő körülmények között szület-
tek – azt bizonyítják, hogy Balogh Edgár, majd Dávid Gyula főszerkesztő irá-
nyítása alatt a RMIL négy évtizeden át a sajtótörténeti kutatásoknak is ered-
ményes ösztönzője volt. Tanszéki munkánkra is jótékonyan hatott, hogy Dá-
vid Gyula folyamatosan érdeklődött az 1997 óta készülő sajtótörténeti szak-
dolgozatok, illetve doktori értekezések iránt, és az arra érdemesített fiata-
lokat nyomban bevonta a lexikoni munkálatokba. Hogy ez így történhetett, 
összefügg azzal, hogy a sajtótörténet 1993 óta alaptantárgy a kolozsvári új-
ságíróképzésben. Aki rákattint a ME-dok honlapjára (medok.ro), az láthat-
ja, hogy diákjaink „témaorientációja” széles spektrumú: az írott sajtóra, a 
rádiós és tévés műsorokra, az online újságírásra, a digitális portálokra egy-
aránt kiterjed. Csupán egy dolog hiányzott. Nevezetesen az, hogy a prioritá-
sokat kijelöljük, az esetlegességeket mellőzzük. Hogy a sajtótörténeti témák 
iránt érdeklődő hallgatókat – mind alapfokon, mind mesteri és doktori szin-
ten – bevonjuk egy átfogó kutatási alapterv eleven, ösztönző rendszerébe.

Nem kétséges, hogy a továbbiakban a Kommunikáció- és Médiakuta-
tó Intézetnek kell felvállalnia az erdélyi/romániai sajtótörténeti kutatások 
megtervezését és megszervezését. Vizsgálnunk kell a sajtónyilvánosság lét-
rejöttének időszakát (1790–1848), a polgári sajtónyilvánosság periódusát 
(1849–1920), a kisebbségi sajtó két világháború közötti időszakát, a „szocia-
lista nyilvánosság”, valamint a posztkommunista sajtó korszakát. Maradan-
dó választ kell adnunk arra a kérdésre, hogy milyen szerepet vállalt ez a saj-
tó a történelmi cezúrák elviselésében, a történelmi korszakváltások előké-
szítésében, a kisebbségi társadalom önszerveződéseiben, az erdélyi magyar-
ság létkérdéseinek megjelenítésében.

Munkánk során szeretnénk együttműködni az MTA Irodalomtudomá-
nyi Intézetével, a Romániai Sajtótörténeti Társasággal, a budapesti Orszá-
gos Széchényi Könyvtárral, a kolozsvári Központi Egyetemi Könyvtárral. 
Ugyanakkor számítunk a bukaresti, a budapesti (ELTE), a szegedi, a pécsi 
egyetemek hasonló szerkezetű tanszékeinek esetenkénti támogatására is. 
Mindenekelőtt sajtótörténeti értékeink digitalizálásában, a világhálón való 
megjelenítésében. 

Az ötödik évfolyamát egyre céltudatosabban kiteljesítő ME-doknak – a 
szociográfiai után – ez a második tematikus száma. Sajtótörténeti kutatása-
inkból adunk ízelítőt, mintegy előhírnökeként a várható Sajtótörténeti Füze-
tek kiadványsorozatnak.
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Gondolatok a
sajtó-médiatörténet oktatásáról

BUZINKAY GÉZA

A magyarországi felsőoktatás kommunikáció, médiatudomány szak-
jain a magyar sajtó-médiatörténetet tanítják, gyakran az intézmény(ek) 
teljes története helyett csak  egyes részterületeit vagy rövidebb szakaszait. 
A nemzeti körülhatárolás természetesen nyelvi és irodalmi, részben tár-
sadalomtörténeti  szempontból indokolható, ámde a kommunikáció és a 
média egyetemes működési törvényszerűségeit tekintve hiányos. Az okta-
táshoz, pontosabban a számonkéréshez azonban összefoglaló jellegű szak-
irodalom kell, amiben igen rosszul áll a magyarországi felsőfokú képzés, 
bár ezt jól leplezi.

Cuvinte cheie
istoria presei, istoria mass-media, predare, lipsuri, schimbarea modului de abordare 
Rezumat (Aprecieri privind predarea istoriei presei și mass-media)
Disciplina de Istoria presei și mass-media, predată în cadrul secțiilor de comunicare și științe 

media din Ungaria inlcude de cele mai multe ori anumite domenii ale sale sau prezentarea unor 
perioade mai scurte, fără a oferi o istorie completă a instituției (instituțiilor). Delimitarea conform 
criteriului național este justifi cată de considerente lingvistice și literare, eventual sociale, însă 
conținutul rămâne defi citar în ceea ce privește legile generale de funcționare a comunicării și 
mass-mediei. Predarea disciplinei, mai precis examinarea necesită o bibliografi e sintetică, care 
lipsește învățământului superior din Ungaria, deși lipsa este destul de bine mascată.

Keywords
press and media history, teaching, defi ciency, approach shifting

Abstract (Thoughts about teaching the press and media history) The communication and 
media sciences departments of the higher education in Hungary focus on the Hungarian press and 
media history, often just parts of it or its shorter periods instead of full history of the institutions. The 
national delimitation can be justifi ed with linguistic considerations and partially with the history of 
society, but there are some defi ciencies regarding the media’s universal rules. But for the teaching 
and in particular for measuring the student’s knowledge a comprehensive scientifi c literature is 
needed, which is a severe but well dissimulated weakness of the Hungarian higher education.

Buzinkay Géza

Eszterházy Károly Főiskola , ELTE, PhD, médiatörténész
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A tantárgy neve újabban a „média társadalomtörténete”,  amely az egy-
szerűbb, közérthető „médiatörténet” elnevezést azután váltotta fel, hogy 
2004-ben ilyen címmel megjelent a két neves angol történészprofesszor, Asa 
Briggs és Peter Burke könyvének magyar fordítása.  Ez valódi tankönyv, a 
két professzor előadásai alapján készült, egyes részeiben az óravázlatok tö-
mörségével. A mű egy-egy rövid utalása lenyűgözően széles ismeretanyagon 
nyugszik, ami abból ered, hogy a szerzők felfogásában a médiatörténet szin-
te mindent magában foglal az eszméktől és korlátozásuktól a technikai talál-
mányokon át a közlekedés és a posta történetéig ‒ az egész világon otthono-
san mozgó brit szemlélettel. A magyar diákok azonban nehezen értik, gon-
dolatíveit nem tudják átfogni, egészen mások a történeti fogódzóik (ha egyál-
talán vannak) ‒  tehát idegen marad számukra. Megjelent, de kevesen hasz-
nálják, és még kevesebben értik. Pedig  média- és történetszemlélete nagyon 
is szükséges lenne Magyarországon.

A Széchényi Könyvtár, a magyar Nemzeti Könyvtár sajtótörténeti ké-
zikönyveire érdemes egy pillantást vetni. A hírlapgyűjtemény kézikönyve-
it egykor széles látókörű könyvtárosok, Szinnyei József, utóbb Dezsényi Béla 
gyűjtötték össze.  Az itt található kötetek, monográfiák között uralkodó jel-
leggel voltak jelen a német művek az 1960‒70-es évekig. Aztán következtek a 
beszerzési nehézségek, 1990 után pedig a szemléletváltás, az angol nyelvte-
rület munkáinak térhódítása. Ez utóbbi fázis azonban már kevéssé követhe-
tő itt nyomon, a médiatörténetté váló sajtótörténetet képviselő műveket ma 
már inkább a felsőoktatási intézmények könyvtáraiban és tanszékein lehet 
megtalálni, túlnyomórészt angol nyelven, és  központi „gyűjtőhelyük” leg-
feljebb az internet. Az angol nyelven megjelenő, de túlnyomórészt amerikai 
médiatörténeti művek fő problémája, hogy nyersanyaguk is, szemléletük is 
„testidegen” a magyar kultúra számára: ismerete nélkülözhetetlen, de  szem-
pontjainak alkalmazása lehetetlen.  

A médiatörténetet mint tantárgyat a szívesen utánzott mintakép-
nél, Amerikában, már csak ritkán lehet megtalálni az újságírókurzusok-
ban. Bár ez a megállapítás bizonytalan, hiszen egyre kevésbé tanmenet, 
helyette inkább kreditek alapján maguk a tanulók állítják össze személy-
re szabott kurzusprogramjukat. Az Egyesült Államok ezernél több egyete-
me közül néhány  elitintézményben, pl. UCLA (University of California, 
Los Angeles), University of Pennsylvania, Boston University, a washingto-
ni Georgetown University, oktatják a  médiatörténetet. Nagy valószínűség-
gel nem annyira az egyetem híre és oktatásának színvonala dönti el, hogy 
szerepel-e kurzusai között a médiatörténet, hanem hogy találnak-e rá elő-
adót. És általában nehezen találnak. Ez még inkább kiemeli, hogy nem nél-
külözhetetlen, csupán a választékot gazdagító stúdiumként tekintenek rá. 
A New York-i Columbia Egyetem újságírói fakultásának kurzuskínálatában 
hét évvel ezelőtt még szerepelt az amerikai újságírás története (igaz, egyet-
len szakmatörténeti tárgyként az 57 közül!) ‒ ami már akkor is csak az il-
lem és a tradíció ápolásának kategóriájába tartozott azon az egyetemen, ahol 
az elsők között alapítottak újságíróképző intézetet (1912. őszi kezdéssel), 
a magyar származású Joseph Pulitzer alapítványaként.  Mára azonban át-
alakult az újságíróképzés, (poszt)graduális szintre emelkedett  ‒ vagy hú-
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zódott vissza ‒, amelyen efféle alapozó elméleti tárgy már nem szerepel.   
Más amerikai egyetemeken, ha egyáltalán valamit, elektronikus média-
történetet és csak ritkán sajtótörténetet hirdetnek meg,  s ha közelebb-
ről megnézzük, mit fed ez, olykor csak egy alkalmi előadó egyéni érdek-
lődéséről szóló, anekdotizáló beszámolót. Ez a szokás csupán az utób-
bi évtizedben hódított tért. Korábban sokkal több amerikai felsőokta-
tási intézményben oktatták legalább az amerikai és angol sajtótörténe-
tet, egyébként pedig még az európai sajtótörténet iránt is megvolt a mér-
sékelt érdeklődés ‒ igaz, feltehetőleg a külföldi tudósítóknak és hír-
szerzőknek szánva, hogy eligazodhassanak az idegen környezetben.  
Ha a médiatörténet súlya az oktatásban kicsi, sőt csökken, mégis néhány 
tanszéken folynak kutatások, működnek kutatócsoportok, és a XX. század-
ban megszülettek olyan nagyszabású sajtótörténeti monográfiák, sőt élet-
művek (Frank Luther Mott, Edwin Emery), amelyek máig jól szolgálhatják 
az oktatók és a hallgatók munkáját. A XIX. század sajtója iránt pedig any-
nyira növekszik az érdeklődés, hogy tartósan fennálló, évente nemzetkö-
zi konferenciákat rendező társaság (RSVP: Research Society for Victorian 
Periodicals)  foglalkozik kutatásával több mint négy évtizede, s 1968 óta ki-
adja a Victorian Periodical Review c. folyóiratát. 

Ezekből úgy látszik, hogy nem is olyan régen az amerikai egyetemek 
egy része még úgy tekintett az újságíró, a média szakos képzésre, mint ami 
egy nagy múltú szakma részére képez felkészült és méltó utánpótlást. De 
aztán a kutatás és az oktatás szétvált. Az elektronikus média térhódításá-
val, feltehetőleg annak következtében, a szemlélet teljesen megváltozott. 
A publicista háttérbe szorult, és mintha megszakadt volna a szerves ösz-
szeköttetés a különböző újságírói területek és nemzedékek között. „... Az 
1990-es évtized vége felől szemlélve például ‒ írja egy angol médiaisme-
reti tankönyv ‒ a televíziózás előtti időszak és annak világa meglehetősen 
különös és idegen, régmúlt korszaknak tűnik.”  Az ilyen nézetek villám-
gyorsan terjednek, eltérő körülmények között is, ami oda vezetett, hogy 
már néhány éves eseményekről szóló elemzéseket is médiatörténetnek ne-
veztek el (például Magyarországon az 1990-es évek „médiaháborúját” már 
olyankor „történelemként” tanították, amikor még le sem zárult teljesen.) 
Európában az amerikainál általánosabb a médiatörténet, sőt az írott saj-
tó történetének oktatása (valamilyen formában). A német tananyagok és 
tankönyvek gyakorlatilag ismeretlenek Magyarországon, holott a mai an-
golszász orientáció nem írhatja felül az évszázadokon át döntő német ha-
tást. Van médiatörténeti kurzus a müncheni egyetemen, és a bambergi 
egyetem professzora, Rudolf Stöber írta meg a manapság leginkább hasz-
nált német sajtótörténeti tankönyvet.   Azt természetesnek tekinthetjük, 
hogy a bécsi egyetem  Publizistik- und Kommunikationswissenschaft 
BA szakán az alapozó tárgyak között (Modul B, Step 2), a magyarorszá-
gi gyakorlathoz hasonlóan szerepel a média- és kommunikációtörténet. 
A kontinentális európaitól különböző, több szempontból az amerikaihoz ha-
sonló angol oktatási forma sokkal változékonyabb. Például a londoni egye-
temen néhány évvel ezelőtt még szakpárosításként jelent meg az „újságírás 
és kortárs történelem” (Journalism and Contemporary History). A történe-
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lem látszólag kiemelt helye azonban határozottan 
gyakorlatias felfogásra  utal, az „egykorú történe-
lem” a jelenben való újságírói eligazodásra készít 
fel, és nem az újságírói szakma történetét tekinti 
át. Az angol sajtó-médiatörténet oktatásának cél-
ja, hogy a média jövőjére vonatkozóan tegyen fel 
kérdéseket.  Viszont kiemelkedő kutatói és szer-
vezői teljesítmény nyomán jelent meg 2009 janu-
árjában a XIX. századi sajtó enciklopédiája az an-
gol, az amerikai, az ír, a holland, a belga és a fran-

cia periodikák 1700 címszavával.  Talán ennek példáján felbuzdulva kezdte 
el szervezni a párizsi Centre d’histoire de Sciences Po 2008 tavaszán a XX. 
századi sajtó enciklopédiáját, immár egész Európára kiterjeszkedve, ám ez a 
nagyszabású kísérlet végül is meghiúsult a kellő anyagi támogatás hiányá-
ban. Egyetemes szemléletű francia médiatörténeti monográfiák már koráb-
ban elkészültek, és most már hozzáférhetőek magyar nyelven is.  (A francia 
sajtó tankönyvigényű átfogó története azonban csak franciául jelent meg. )

A nyelvhez kötött sajtó története kézenfekvő módon született meg az 
egyes országok nemzeti sajtótörténeteiként, viszont az országhatárokat nem 
ismerő rádió(hullámok), majd a televízió kialakulásának vizsgálata megte-
remtette az átfogó, nyelvterületek és országok „feletti” törvényszerűségek 
vizsgálatának a szükségességét, s ettől kezdve ez az igény érvényesült  az 
írott sajtó története esetében is. A tág művelődéstörténeti szemlélet elsajá-
títása azonban nem csak felismerés vagy igény kérdése: a történeti jellegű 
munkálatok és forrásfeltárások egész sorát feltételezi, ráadásul pedig az elté-
rés és az időbeli hátramaradás elismerését is. 

A sajtó mint forrás, példatár minden történeti jellegű tudományág-
ban feltűnik. Azonban a sajtó-médiatörténet mint diszciplína iránt csak 
ritkán fedezhető fel érdeklődés a történészek és irodalomtörténészek ré-
széről. A történészek ugyan forrásként használják a sajtót a tömegkul-
túra, a mentalitástörténet kutatásakor, az olvasási kultúrának a köz-
elmúltban megkezdődött tanulmányozásakor, vagy a politika- és tár-
sadalomtörténet egyes kulcspontjai vizsgálatánál, de rendszeres sajtó-
történeti kutatásokat nem folytatnak. Nincs közös, általánosan elfoga-
dott kutatási módszertana az egyénileg részkutatásokat végzőknek (pe-
dig a módszertani kérdések óhatatlanul előkerülnek például olyan nagy-
szabású munkálatoknál, mint Kossuth Lajos műveinek forráskiadása). 
Egyelőre csak alkalmilag jelennek meg a részterületekkel foglalkozó, legin-
kább a művelődéstörténet fogalmával összefogható kutatások, művek. Példá-
ul a könyvtárosi vagy bibliográfusi munka során fontos sajtótörténeti művek 
születtek,  mások a fotótörténet felől közelítették meg a sajtóillusztrációkat, 
és vannak művészettörténészi megközelítései a  karikatúráknak. 

Leginkább még az irodalomtörténészek vonják be kutatásaikba a saj-
tótörténetet ‒ bár ők természetesen irodalmi, stilisztikai és nem ritkán a 
maradandósággal, vagyis a sajtóétól különböző mércével mérik a sajtóban 
megjelent szövegeket. Elsősorban a régebbi korokra és nagy szépírói élet-
műveknek a sajtóban megjelent darabjaira összpontosítják figyelmüket, 

A sajtó mint forrás, példa-
tár minden történeti jelle-
gű tudományágban feltű-
nik. Azonban a sajtó-mé-
diatörténet, mint diszciplí-
na iránt csak ritkán fedez-
hető fel érdeklődés a törté-
nészek és irodalomtörténé-
szek részéről.
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nem pedig magára a „sajtóüzemre”. Az irodalomtörténészek többsége szá-
mára csupán publikálási helyet jelent a sajtó.  „A sajtó egyszerűen más, 
mint az irodalom. Útjaik találkozása csak ideig tartó, történeti esemény, 
még közös anyaguknak, a nyelvbeli kifejezésnek használatában is szin-
te antinómikus feszültséget tapasztalunk közöttük” ‒ állapította meg jog-
gal Dezsényi Béla.  Arról azonban nem lehet megfeledkezni, hogy az 1840-
es évektől kezdve több mint egy évszázadon át a magyar sajtó egy részé-
nek kiemelkedő színvonalát és nyelvi igényességét az biztosította, hogy a 
szépírók kereseti forrása és napi írási gyakorlata volt a publicisztika, első-
sorban a tárcaírás. Ezért csak részben helytálló Szerb Antal szellemes és 
szép megfogalmazása: „Nincs az az ősz a szőlőhegyen ‒ írta ‒, vagy az az 
etruszk temetőváros Itáliában, mely annyira az enyészetet juttatná eszem-
be, mint a vasárnapi újságok. Mennyi gondolat, ötlet, tudás, mennyi sze-
rencsésen megfogalmazott ritka mondat tűnik itt a semmibe ‒ mert hét-
főn ez a sok tudás és művészet már a kutyának se kell.”  Ám egy sor szép-
író publicisztikájának gyűjteményes kötete cáfolja a gyors mulandóságot.
Tanulságos, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi In-
tézete és a Magyar Újságírók Országos Szövetsége  által az 1970-es évek kö-
zepén elindított  sajtótörténeti kutatómunka és eredményeinek monografi-
kus publikálása a nyolcvanas évek közepén, a XIX. század utolsó évtized-
ének sajtójával ‒ vagyis a modern sajtó és a tömegsajtó kialakulásával ‒ le-
állt.  Azóta is hiába keresi folytatásának lehetőségét az MTA Művelődéstör-
téneti Bizottságának Sajtótörténeti albizottsága, még a könyvtárosok, törté-
nészek és irodalomtörténészek által elfogadható közös szempontok megfo-
galmazásáig sem sikerült eljutnia.  

Ha a sajtótörténet bizonytalan helyzetének az lenne egyik fő oka, hogy 
maga a sajtó túlzottan kötődik megjelenése napjához, akkor megfontolandó, 
hogy  az újság, a média tartalmának rövidre szabott élettartama azonos-e a 
hírlap, a média intézményének élettartamával, működési és átalakulási tör-
vényszerűségeinek megértésével. Lehet, hogy egy-egy cikk vagy az elektro-
nikus média egy-egy programja másnapra a felejtés lomtárába kerül, törté-
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nelmi dokumentummá válik, de ettől függetlenül 
a médiaüzem  működik tovább, mint ahogy előtte 
is működött; és hatása, befolyása, „hatalma” nem 
csökken. Ennek kutatása és a felismert összefüggé-

sek rögzítése olyan szemléletmódot eredményezhet, mely más stúdiummal 
nem alakítható ki. Sőt a folyamatok és összefüggések feltárásával, közérthe-
tővé tételével a sajtótörténész még az újságíró és a társadalom összebékélé-
sében is közreműködhet.  

Az időbeliség mint a jelenségek létezésének egyik fő formája, teljesen 
hiányzik a hallgatók ‒ és jelentős részben hiányzik az újságírók ‒ szemlé-
letmódjából.  Már pedig ezzel a hiánnyal nem csak azt hiszik el, hogy be-
leléphetünk kétszer ugyanabba a folyóba ‒ hanem később újságíróvá érve, 
ezt tényként hirdetik is. És megingathatatlan lesz a hitük abban, hogy ve-
lük kezdődött a világtörténelem; amit ők elkezdtek, az az ő találmányuk. Ezt 
azonban nem feltétlenül gőgösen teszik, inkább másnapra már ők maguk is 
túljutnak saját előző napi teljesítményükön, és azt mielőbb elfelejtik (korsze-
rűen: delete-olják), hogy legyen hely az újabb feladatoknak. 

Végiggondolva a zavart és következetlenséget, ami a médiatörténet ok-
tatását kíséri az Egyesült Államokban, Európában és itthon, megerősödik 
az a meggyőződésem, hogy mindezt a tárgy tisztázatlan elhelyezése, illetve 
kétféle oktatási szükséglet összekeveredése okozza. Az egyik tárgy a törté-
nelem ‒ tágabb merítéssel a művelődéstörténet ‒, mely az újságíró és a kom-
munikációs szakember számára időbeli szemléletet és egyszerűen kifejezve, 
példatárat nyújt, abban az értelemben, ahogyan a szervezett újságíróképzés 
programjában Joseph Pulitzer lefektette: „a történelem politika a múltban, a 
politika pedig történelem jelen időben.”   Ez a történelem-művelődéstörténet 
azonban nem a média története. Másrészt a médiumok időbeli kialakulá-
sának végigkövetése teszi érthetővé az etikai szempontok összefüggésrend-
szerét, logikáját, és biztosíthatja a szakmai etika oktatásának objektivitását 
a „mundér becsületének” védelme helyett. Ezen felül a médiatörténet okta-
tása a rálátást is biztosíthatja az újságírói és médiamenedzseri szakmákra.

Az elmúlt másfél évszázadban a magyar sajtó legkiválóbb szerkesz-
tői és publicistái szakmai mércét állítottak fel. A nyelvi (irodalmi) mér-
ce tanulmányozása, az elemzést érdemlő magatartásmódok és életpá-
lyák sorának bemutatása, illetve a teljesítmény, a körülmények és a hatás-
fok bonyolult összefüggéseinek feltárása nagyrészt még hátravan. Nem-
csak az ismeretek fontosak, hanem főleg a gondolkodási formák, amelye-
ket a sajtótörténet alakít ki és közvetít: az eseményeknek következménye-
ikkel együtt való látása, azaz logika és racionalitás; a szakmai műgond tü-
körben való szemlélése, és a teljesítmény valóságos súlyának megfelelő érté-
kelése; a társadalom elemzése annak tudatában, hogy minden jelenség csu-
pán egy átmeneti állapot, s hogy az ítélkezésnél sokkal több érv szól a meg-
magyarázva megértés mellett; és nem utolsó sorban a stabil identitástudat. 
Mindezek teljesítése először is kutatásokra épülő és hosszú folyamatokat 
bemutató, összefoglaló szakmunkákat, monográfiákat és tankönyveket igé-
nyelnek  ugyan ‒ de közvetítésük a hallgatók részére mégis csak más síkon, 
a pedagógus egyéniség révén érvényesül.

„a történelem politika a 
múltban, a politika pedig 
történelem jelen időben.”
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A sajtótörténet kutatásának
aktuális feladatai

MARIAN PETCU

A közelmúlt történelme rendkívül eseménydús volt, ezért a tudomá-
nyos közösségnek számtalan lehetősége nyílt, hogy górcső alá vegye a fel-
bukkanó folyamatokat és jelenségeket. Sajnálatos módon sok eseményt el-
mulasztottunk, mivel jelentőségük csak azután tudatosul bennünk, hogy 
ezek lezajlottak. Egyfelől rengeteg feldolgozásra váró sajtótörténeti doku-
mentum maradt fenn, ugyanakkor az is előfordult, hogy részben vagy egé-
szében vesszenek el nyomok, tűnjenek el tanúk, szereplők, intézmények, 
stb. Ilyen körülmények között a történelmi események rekonstruálása 
problematikussá vagy akár lehetetlenné vált. Mindezek alapján javaslok 
pár elsődleges sajtótörténeti kutatási feladatot. 

Cuvinte cheie
istoria presei, teme de cercetare, presa din România, cercetarea istoriei recente

Rezumat (Priorități ale cercetării istoriei presei)
În intervenţia rostită la cea de-a 3-a ediție a Congresului naţional de istorie a presei, autorul 

propune patru teme prioritate de cercetare: proiectele Confi gurări, reconfi gurări, desfi gurări ale 
democraţiei în România, Mass-media din România – istorii recente, Muzeul virtual al presei 
din România și Istoriile presei. Realizarea pe baze științifi ce a acestor proiecte ar face posibilă 
înțelegerea mai bună a istoriei recente, respectiv ar salva de la dispariție documente importante și 
mărturii referitoare la perioada recentă

Keywords press history, research tasks, Romanian press, recent history research

Abstract (The Current Taks of Press History Research)
This text was lectured on the Third National Congress on Press Research. The author suggests 

four primary tasks of press history research: the defi nition, redefi nition and distortion if the Romanian 
democracy, the recent history of the Romanian press, the virtual museum of the Romanian press, 
and histories of the press. The scientifi c elaboration of these projects would make possible the 
better understanding of recent history happenings, and would save from traceless disappearance 
in the mist of history a lot of valuable documents, whitnesses and institutions. 

Marian Petcu
egyetemi docens, Bukaresti Egyetem 
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A romániai demokrácia értelmezése, átértel-
mezése és torzítása című projekt első szakasza két 
kutatási irányt foglalhat magában: 1. A személyi-
ségkultusz. 2. A hivatalos ikonográfia. A szemé-
lyiségkultusz, illetve a jelenséget létrehozó sze-
replők, cinkosságok és mechanizmusok megnyil-
vánulása tudományos igénnyel kutatható, hiszen 
egyes politikai vezetők dicsőítése nemcsak a tota-
litárius rendszerekben mutatkozott meg, ahogyan 

azt az iskolában tanítják. Másfelől a hivatalos ikonográfia a cenzúra tovább-
élése bizonyítékának (is) tekinthető, függetlenül a politikai rendszertől. Úgy 
gondolom, hogy időszerű lenne behatóan kutatni ezt a háttérbe szorított té-
makört is. Az említett kutatások utat fognak nyitni egyéb elemzések szá-
mára, mint például a propaganda története vagy a sajtó szerepe a politikai 
harcokban. Minden bizonnyal elsődleges kutatási iránynak kellene tekinte-
nünk a fotográfia romániai történetét, annál is inkább, mivel 170 év telt el 
az első fényképek megjelenése óta, és még nem született erre vonatkozó tör-
téneti kutatás. Sajtótörténetünknek azonban nemcsak ez az egyetlen fehér 
foltja. 

Véleményem szerint A romániai média közelmúltjának története elne-
vezésű projekt szintén a sürgős teendők közé tartozik. Elmulasztottuk, hogy 
interjúköteteket adjunk ki a közelmúlt két nagy folyamatának – a sajtó kom-
munizálása és dekommunizálása, illetve centralizálása és decentralizálá-
sa – szereplőivel és tanúival. Gondolok itt a sajtótörténet szempontjából re-
leváns, intézményes kereteken kívül őrzött dokumentumforrások feltárásá-
ra, mint például a személyes irat- és fényképgyűjtemények. Úgy vélem, hogy 
elkezdődhet az aktív és nyugdíjas újságíróknak, illetve az újságírók utódai-
nak a felkeresése, hogy tudatosítsuk bennük azon erőfeszítéseinket, amelye-
ket az újságírói szakma múltjának feltárására és az ide vonatkozó dokumen-
tumok megmentésére teszünk. Ebben diákjaink és doktorandusaink segítsé-
gére is számíthatunk. 

Ki kell derítenünk, hogy mi történt a régi kommunista szerkesztőségek 
fototékáival, ebből mi került a levéltárakba, mi maradt a szerkesztőségek-
ben, milyen körülmények között lehet őket felhasználni. Ugyanakkor szük-
ség van a fényképek „preikonográfiai” leírására (kit ábrázol, milyen esemé-
nyen, stb.). Mindezt addig kell elvégeznünk, ameddig még életben vannak 
a fényképek szerzői vagy szerepelői. Ugyanez vonatkozik az 1989 decembe-
re után létrehozott szerkesztőségekre, mivel feltehetőleg kb. 1000 központi 
és helyi szerkesztőséget számoltak fel az elmúlt húsz évben. Mi lett ezekkel 
a fényképtárakkal? Erre a kérdésre a sajtótörténeti kutatás érdekében is vá-
laszt kell kapnunk. 

Ide sorolnám az újságírói szakma szociológiájára vonatkozó, illetve a 
történeti szociológiai/társadalomtörténeti kutatásokat. Egyaránt fontos az 
újságírók életrajza, az újságírói szakmához való hozzáférés, a szakma fejlő-
dése, illetve azon elemek, amelyek újabb kutatási hipotézisek felállításához 
járulhatnak hozzá. 

Elmulasztottuk, hogy inter-
júköteteket adjunk ki a kö-
zelmúlt két nagy folyamatá-
nak – a sajtó kommunizálá-
sa és dekommunizálása, il-
letve centralizálása és de-
centralizálása – szereplői-
vel és tanúival. 
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A romániai sajtó virtuális múzeuma projekt. A Romániai Sajtótörténe-
ti Egyesület célkitűzései között szerepel egy múzeum létrehozása. Ennek ér-
dekében megkerestük az állami hatóságokat, azonban eddig semmilyen vá-
laszt nem kaptunk. Türelmesek vagyunk, hiszen a tervezet csupán egy éve 
fekszik a Művelődési Minisztériumnál. Mivel az egyesületnek nincs elegen-
dő pénze saját épület vásárlására, az egyetlen megoldás az állami segítség. 
Ez idő alatt Ilie Rad megegyezésre jutott a kolozsvári Octavian Goga Könyv-
tárral, amely felajánlotta, hogy az új épület egyik emeletén berendezhetjük 
a múzeumot. Konstancán Aurelia Lăpuşan kolléganőnk az Ovidius Egyetem 
keretén belül fog megnyitni egy muzeális részleget, amely a dobrudzsai saj-
tó múzeuma alapköveként fog szolgálni. 

Mindezeke alapján szükséges egy virtuális sajtómúzeum létrehozása. 
El kell kezdenünk minél hamarabb – a múzeum tematikájának meghatáro-
zásával egy időben – a kiállítandó tárgyak felkutatását, mivel folyamatosan 
tűnnek el értékes darabok. Mondhatják, hogy íme, egy újabb kaland! És iga-
zuk lesz – hiszen ebben az esetben is önkéntes fáradozásról, lelkesedésről 
van szó, legalábbis a terv megvalósításának első időszakában. Szerencsére 
ma már hozzáférhetőbb a fényképezés, a képek feldolgozása és a dokumen-
tumok digitalizálása. Ebben a diákok segítségére is számíthatunk, akik ta-
lán fogékonyabbak az új technológiákra. A tervek szerint a múzeumban fog-
nak helyet kapni a sajtótörténeti és az újságírói szakmát illető darabok, va-
lamint a kommunikáció- és nyomdatechnikákra vonatkozó tárgyak. A vir-
tuális sajtómúzeumot a fotográfia, a rádió, a televízió és a sajtóügynökségek 
történetére, a kisebbségi sajtóra és az újságírás oktatására vonatkozó részle-
gek egészítenék ki. Helyet kapnának a sajtóintézmények, szerkesztőségek, 
szakszervezetek és szakmai egyesületek székhelyeinek, illetve a jeles újság-
íróknak a fényképei, valamint az újságírói szakmához kapcsolódó egyéb il-
lusztrációk. 

A Sajtótörténetek elnevezésű projekt célja, hogy kritikailag közelít-
se meg (újra) a sajtó történetét. Egyfelől szükséges a korábbi, cenzúrának 
alávetett történeti munkák kritikai felülvizsgálata. Bármennyire is felada-
tunknak (?) tekintenénk a nemzeti érzés táplálását, újra kell gondolnunk az 
egyes közéleti szereplők különböző korszakokban kinyilvánított ítéleteit, vé-
leményeit, minősítéseit. Miért nem tanulmányozzuk az antiunionista sajtót 
is? Miért rejtjük el Gh. Asachi vagy C. A. Rosetti álláspontját? Elfelejtettük, 
hogy a sajátos értelmiségi hozzáállás a kétely? Miért nem kételkedünk tehát? 

Az is igaz, hogy kevés az újraértelmezendő megközelítés, mivel a saj-
tótörténetnek meglehetősen gyér szakirodalma van. Sokat kell építkeznünk 
tehát. A projekt keretén belül többet kell foglalkoznunk az újságíró nők je-
lenlétével a szakmában, mivel alig léteznek erre 
vonatkozó kutatások. Többet kell foglalkoznunk 
a romániai nemzeti kisebbségek sajtójával. Ha a 
„román‒... kulturális interferenciák” típusú felü-
letes tanulmányok szintjén maradunk, semmivel 
sem fogjuk szolgálni a tanítványaink vagy a tudo-
mányos közösség érdekeit. 

A virtuális sajtómúzeumot 
a fotográfi a, a rádió, a tele-
vízió és a sajtóügynöksé-
gek történetére, a kisebb-
ségi sajtóra és az újságírás 
oktatására vonatkozó rész-
legek egészítenék ki.

AULA
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Véleményem szerint ki kellene terjesztenünk a kutatási területet: jó len-
ne, ha több figyelmet fordítanánk a plakát, a televízió és a rádió jelensége-
ire. A rádió esetében két párhuzamos történetünk van, azonban mindkettő 
a közszolgálati rádióra vonatkozik. Mi a helyzet a kereskedelmi rádiók kal? 
Még a kommunista rendszer hatalomra jutása előtt is léteztek ilyenek, de 
semmit sem tudunk róluk ... Mi ennek az oka? A televízióról még egy rö-
vid ismertetésünk sincs, habár kalandja Romániában már 1938-ban elkez-
dődött. Miért van ez így? 

Másfelől elmulasztunk egyes kommunikációs jelenségeket. Például 
senki sem foglalkozik a vallásos sajtóval, habár napjainkban számos val-
lásos kiadvány jelenik meg. Nem születtek tanulmányok az új információs 
és kommunikációs technológiákról, amelyek nem csupán a technikai ered-
ményekre, hanem a terjesztett tartalomra is vonatkoznának. Kevesen foglal-
koznak az online újságírással, miközben egyes szerkesztők abban a naiv hit-
ben élnek, hogy a sajtó kizárólag elektronikus formájában fog továbbélni. 

De mi lesz akkor, ha valaki megszakítja a netkapcsolatot? 

Elhangzott a III. Országos Sajtótörténeti Kongresszuson, amelyet a 
pitești-i Constantin Brâncoveanu Egyetem  szervezett 2010. április 23‒24. kö-
zött. 

Fordította Győrffy Gábor 
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Akinek a tegnapi hírek
érdekesek

Interjú Herbert Staubbal, a svájci közszolgálati tévé Doku-
mentáció és Archiválás részlegének helyettes
vezetőjével

ZSUGÁN GEDEON H. GYULA

Az erdélyi magyar szerkesztőségek számára ismeretlen foglalkozás a 
sajtólevéltárosé. Az internetet megelőző időkben az archívumot az egyik 
sarokban felhalmozott és bekötésre váró saját lapszámok jelentették, az 
újságírók pedig a fiókban vagy otthon gyűjtötték a számukra fontos cik-
keket.

Cuvinte cheie arhivă, monitorizarea presei, informații televiziunea elvețiană
Rezumat (Aceia pentru care contează știrile de ieri. Interviu cu Herbert Staub, director adjunct 

în cadrul departamentului Documentare și Arhivare a televiziunii publice elvețiene)
Arhiva a fost un accesoriu important al redacțiilor din țările anglo-saxone și vorbitoare de 

limbă germană. Aceasta nu numai că a adunat și a sistematizat conținutul propriu al ziarului, ci 
în plus a emis rapoarte de monitorizare a presei, a pus la dispoziția jurnaliștilor dosare tematice 
și a verifi cat autenticitatea informațiilor publicate, înainte de apariția acestora. Interviul realizat de 
H. Gyula Zsugán Gedeon îl prezintă pe Herbert Staub, director adjunct în cadrul departamentului 
Documentare și Arhivare a televiziunii publice elvețiene, care luptă precum un ultim mohican pentru 
salvarea profesiei și încărcarea acesteia cu un nou conținut.

Keywords  archives, media coverage, information, Swiss television
Abstract (The man who inquires the yesterday’s news. Interview with Herbert Staub, chief-

assistant of the Documentation and Archives Department of the Swiss public television)
The archive was an important addition of the editorial work in the Anglo-Saxon and German-

speaking countries. This department accumulated not only the own-produced content, but 
made media coverages as well, and offered thematic summaries to the journalists, and verifi ed 
the accuracy of informations before publishing. But this profession is threaten by the danger of 
disappearing because of the growing and easily manageable databases and the cost saving trends 
in the media. The interview was made by Gedeon H. Gyula Zsugán with Herbert Staub, the last 
Mohican who fi ghts for the surviving of the profession and for fi lling it with new content.

Zsugán Gedeon H. Gyula

PhD, Svájc
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 Az újságírás azért is minősült bennfentes szakmának, mert a tudás 
nem az archívumokban, hanem a fejekben halmozódott fel. Az angolszász 
országokban és német nyelvterületen ezzel szemben a szerkesztőségek mun-
kájának fontos kiegészítője volt az archívum. Nemcsak a saját termelésű tar-
talmat gyűjtötte össze és gondozta, de sajtófigyelést is ellátott, tematikus 
dossziékat bocsátott az újságírók rendelkezésére, és megjelenés előtt ellen-
őrizte az információk hitelességét. A foglalkozást azonban az egyre nagyobb 
és egyre könnyebben kezelhető adatbázisok és a médiát mindenhol érintő 
költségmegtakarítás miatt az eltűnés veszélye fenyegeti.  Az alábbi interjú 
Herbert Staubbal, a svájci közszolgálati televízió Dokumentáció és Archivá-
lás részlegének helyettes vezetőjével készült, aki utolsó mohikánként küzd a 
szakma fennmaradásáért és új tartalommal való megtöltéséért.

Mediendokumentalist – médiadokumentarista? Sajtólevéltáros? A mé-
diaarchívum kezelője? A magyar nyelvben nem is találok megfelelő fordítást 
arra a munkára, amit Ön végez. Milyen elképzelése van az átlagembernek az 
Ön foglalkozásáról?

Őszintén szólva az átlagember egyáltalán nem ismeri ezt a szakmát. 
Míg az nagyjából köztudott, hogy mivel foglalkozik egy levél- vagy egy 
könytáros, addig a mi munkánk teljesen ismeretlen a nyilvánosság előtt. 
Igaz az is, hogy nehéz megfelelő megnevezést találni, mivel a szakmához 
tartozó tevékenységi kör szinte teljesen átalakult az utóbbi években: a hang-
súly a meglevő információk archiválásáról az új információk beszerzésére 
tevődött át. Ezért gyakorlatilag jobb megnevezés híján hívjuk magunkat to-
vábbra is dokumentaristának.

A megfelelő kifejezés nem is annyira  mindennapi munkánkban zava-
ró, hanem az utánpótlás nevelésében. Svájcban, ahol a szakmai képzés nagy 
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része a munkahelyeken zajlik, fontos az, hogy a munkakör pontosan megha-
tározott legyen. Ha a szakma ismeretlen a nyilvánosság előtt, hogyan talál-
janak munkát azok, akik nálunk végeznek?

Egy korábbi interjújában összefoglalta, hogy mi is a munkája egy 
médiadokumentaristának: az információk sűrűsítése – vagyis a lényegtelen és 
a lényeges elválasztása –, adatbankok tervezése és ápolása, eseménynaptárak 
készítése, különféle tartalmak használati jogának tisztázása, a belső archí-
vum kezelése, digitalizálás és redigitalizálás – az információknak új, az ak-
tuális programokkal kompatibilis formátumban való elmentése. Korábban 
ezek közül legfeljebb egy-kettő tartozott egy dokumentarista munkájához. Mi-
kor bővült ki ennyire a szakma?

A fordulópontot az jelentette, amikor az újságírók számára lehetővé 
vált, hogy az archivált információkhoz közvetlenül hozzáférjenek. Ez ná-
lunk valamikor a kilencvenes évek közepére tehető. Korábban az újságírók 
ránk voltak utalva, hiszen mi voltunk azok, akik minden elérhető újságot át-
olvastunk, a fontosabb cikkeket kivágtuk, tárgyszavakkal láttuk el és archi-
váltuk. Ha az újságíró háttéranyagot keresett egy cikkhez, akkor minket bí-
zott meg, hogy állítsunk össze egy dossziét a témáról. Az internet fejlődésé-
vel, konkrétan pedig azzal, hogy az újságok teljes tartalma elérhető és keres-
hető lett az adatbankokban, gyakorlatilag megszűnt ez a munka. Az újság-
írók önállóan kutathatnak. Mi sajnos már nem olvasunk újságot és nem ol-
lózzuk ki a fontos cikkeket nekik. 

Egy másik példa a zenei szerkesztők esete: korábban a zenét lemezeken, 
majd CD-ken tároltuk, s kellett egy szakember ahhoz, hogy ezek között meg-
találja azt a számot, ami az újságírói anyaghoz a leginkább illik. Ma a zenék 
többségét digitálisan tároljuk, és az újságíró a számítógépe előtt ülve hall-
gathat bele mindegyikbe. Azonban ezen a téren még mindig rá van szorulva 
a mi szaktudásunkra. Ha például ezt az interjút mint filmfelvételt képzeljük 
el, akkor két, egymással beszélgető embert láthatunk. A beszélgetés tartal-
mát a bemondó előzőleg összefoglalta, de a képek még néhány másodpercig 
tovább peregnek. Milyen zenét válasszon az újságíró, ami illik az elmondot-
takhoz, a környezethez és azt az érzést keltse a nézőben, hogy a beszélgetés 
tovább folytatódik azután is, hogy a képek véget érnek? Nehéz eldönteni. De 
ha tanácsra szorul, akkor hozzánk fordulhat. A kérdés csak annyi: észreve-
szik az újságírók, hogy mikor van szükségük ránk?

Az információszerzés terén az újságíró és a 
médiadokumentarista munkája egyre inkább le-
fedi egymást. Az aktuális fejlemények – az egy-
re jobban felépített és széles körben elérhető kere-
sőmotorok és az újságírói munkához rendelkezés-
re álló egyre szűkösebb anyagi források – mind 
ebbe az irányba mutatnak. Akár azt is mondha-
tom, hogy a médiadokumentarista munkájára töb-
bé már nincs szükség, és egyre több szerkesztőség 
le is mond a segítségünkről.

ME.DIALÓGUS

Egy másik példa a zenei 
szerkesztők esete: koráb-
ban a zenét lemezeken, 
majd CD-ken tároltuk, s 
kellett egy szakember ah-
hoz, hogy ezek között meg-
találja azt a számot, ami az 
újságírói anyaghoz a legin-
kább illik.
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Ami nem változott, az a tévéműsorok archi-
válása és részletes leírása. Ez már hosszú ideje a 
feladataink közé tartozik, és még sokáig az is ma-
rad.

Az előbb felsorolt feladatok arra engednek kö-
vetkeztetni, hogy az Ön részlege az egyik tágra nyi-
tott kapu, amelyen a képek és a zene beáramlik a 
hírgyárba. Melyek a fő forrásaik?

Ezen a három területen belül különböző. Sok 
hanglemezkiadó továbbra is elküldi számunkra az éppen megjelent albu-
mok egy tiszteletpéldányát. Továbbá vannak olyan kiadók, amelyek filmek 
és tévéműsorok számára írt hangulatzenét szállítanak. Ha nekünk nincs 
meg, akkor megkérdezzük a kollégákat a rádiónál. Manapság pedig egyre 
gyakrabban az iTunesről töltünk le számokat.

A fotók tekintetében a képügynökségekre – elsősorban a legnagyob-
bakra, mint a Keystone és a Reuters – támaszkodunk. Újságcikkeket a sváj-
ci médiaadatbankokból – Teledata, Factiva, LexisNexis – szerzünk be. Bi-
zonyos állományokhoz csak nekünk van hozzáférésünk, az újságíróknak 
nincs. Ezért még mindig viszonylag gyakran fordul elő, hogy a szerkesztősé-
gek hozzánk fordulnak, ha mondjuk egy idegen országban készítenek hely-
színi riportot, hogy szállítsunk háttéranyagot az illető országról. Vagy pe-
dig az anyag leforgatása után, mikor észreveszik, hogy bizonyos informáci-
ók még hiányoznak, vagy elhangzanak olyan kijelentések, amelyek valóság-
tartalma ellenőrzésre szorul.

A képek esetében szinte mindig utólagos kiegészítésről van szó: a ri-
porter fedőképek vagy archív felvételek beiktatásával akarja teljessé tenni 
az anyagot.

A zene terén a legújabb fejlemény, hogy bepillantást nyerhetünk a le-
forgatott nyersanyagba. Körülbelül egy fél évvel ezelőttig az újságírónak 
még röviden le kellett írnia, hogy milyen szituációhoz keres zenei aláfestést, 
és körülbelül mik az elképzelései. Ez körülményes és félreértésekre alkal-
mat adó eljárás volt. Azzal, hogy most már személyesen nézhetünk bele az 
anyagba, jelentősen megkönnyíti a munkánkat.

Persze zenei téren is sokan használnak bennünket elődokumentációhoz, 
mint például nemrég két újságíró, akik Indiáról készítenek riportot, és tud-
ni szerették volna, hogy most mi a trendi az ottani könnyűzenében. Ha majd 
visszatérnek onnan, bizonyára újból megkeresnek bennünket további anya-
gért.

Bizonyára hatalmas mennyiségű információt halmoztak fel az évek fo-
lyamán. Nem gondolnak arra, hogy az adatbankjaikra alapozva, az aktuá-
lis trendet követve, az információkat vizuálisan jelenítsék meg, így téve érde-
kessé és vonzóvá?

Sok hanglemezkiadó to-
vábbra is elküldi számunk-
ra az éppen megjelent albu-
mok egy tiszteletpéldányát. 
Továbbá vannak olyan ki-
adók, amik fi lmek és tévé-
műsorok számára írt han-
gulatzenét szállítanak. Ha 
nekünk nincs meg, akkor 
megkérdezzük a kollégákat 
a rádiónál. 
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A vizuális megjelenítést nem mi, hanem a designrészleg végzi a tévé 
számára. Emellett léteznek (ugyan nem nálunk) infografikusok, akik egyfe-
lől az összegyűjtik az adatokat, másfelől pedig ezeket képbe ültetik át.

Önök is nagyrészt képekkel dolgoznak, a keresés azonban még mindig 
szavakon, szövegen keresztül történik. Hogyan tudják áthidalni a két jeltípus 
közötti különbségeket? Hogyan fordítják le a képi információt szavakká? Tud-
nának például azonnal egy találó képet ajánlani a francia elnök magasságá-
ról írt cikkemhez, vagy pedig át kell néznem minden csoportképet, amelyen 
Sarkozy is szerepel?

Nagyon visszafogottak vagyunk a képek tárgyszavakkal való ellátása 
terén. A képarchívumunkban több mint százezer kép található, a legtöbb 
közülük a különböző ügynökségektől, akik egyáltalán nem örülnek annak, 
hogy archiváljuk a képeiket. Jogilag ez nem teljesen tiszta eljárás. 

Az Ön által említett példánál maradva: a számításba jöhető képeket leg-
feljebb a „Sarkozy”, „Franciaország”, „személy” szavakkal látjuk el, és önnek 
végig kell néznie az összes ilyen módon leírt képet. Természetesen a valóság-
ban nem ilyen bonyolult a helyzet, mert Önnek valószínűleg aktuális képek-
re van szüksége, ami eleve szűkíti a számításba jöhető lehetőségek számát.

2000-ben alkalmam volt találkozni a németországi „Der Spiegel” kép-
szerkesztőjével, aki saját elmondása szerint ilyen esetben akár ezer képet is 
átnéz. Vannak olyan kérések, amelyeket egyszerűen nem lehet keresni egy 
adatbankban. Például egy összefoglaló Zürichről: legyen egy légifelvétel, a 
kanton címere, a helységnévtábla? Ebben az esetben egyszerűen átnézem az 
összes számításba jöhető képet.

Vannak természetesen kivételek. 2002-ben az akkori amerikai elnök, 
George W. Bush félrenyelt egy darab perecet, elájult és erősen beütötte az ar-
cát, amitől egy zúzódás keletkezett az arcán. Az ilyen eseteket azért megpró-
báljuk szavakkal is rögzíteni. 

A saját archívumunk esetében a leírás természetesen sokkal részlete-
sebb. Ezek saját anyagok, és ha ott nem talál meg valamit az ember, akkor 
az végképp elveszett. Első lépésként tömören leírjuk a tartalmat, majd – ami 
ennél fontosabb – a képeket: mi látható a filmen és milyen típusú műsorok-
hoz lehet ezt újra felhasználni. Például ez az interjú tartalmilag leírva: Her-
bert Staub beszélget Zsugán Gedeon H. Gyulával. Képileg viszont: két sze-
mély asztalnál ül, beszélget, iroda, belső felvétel stb. Ha legközelebb jön egy 
újságíró, akinek ilyen típusú fedőképre van szük-
sége, akkor minden további nélkül tudom neki 
ajánlani ezt az anyagot.

A médiatörténet csak úgy hemzseg a szimbo-
likus fordulópontoktól. Egyike ezeknek a 2005. jú-
lius 7-i londoni terrortámadás, ami a civil újság-
írás lehetőségeit mutatta meg: míg a hivatalos saj-
tó csak találgatott a történtekről, az internetet 
elárasztották a személyes beszámolók. Még a BBC 

A képarchívumunkban 
több mint százezer kép ta-
lálható, a legtöbb közü-
lük a különböző ügynök-
ségektől, akik egyáltalán 
nem örülnek annak, hogy 
archíváljuk a képeiket. Jo-
gilag ez nem teljesen tisz-
ta eljárás.
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is felhívással fordult a szemtanúkhoz, hogy küldjék be a mobiltelefonon ké-
szült képeket. Kapnak és/vagy keresnek Önök is civilek által készített felvéte-

leket? Ha igen, mi történik ezekkel: megvásárol-
ják és archiválják őket?

A hírszerkesztőségnek van egy ilyen szol-
gáltatása, amelynek a neve „Szemtanú”. A tévé 
szeretné, ha az emberek gondolnának rá, ami-
kor részesei egy eseménynek, és megosztanák 
vele az ott készített felvételeiket. A gyakorlat-

ban azonban ez nem így történik. Nem olyan régen a közelünkben történt 
egy halálos baleset, amelynek nagyon sok szemtanúja volt. Az egyik több-
emeletes épület tetejéről valaki bázisugrást hajtott végre a Red Bull reklám-
kampánya keretében. Sokan nézték és filmezték végig az ugrást és a balese-
tet, a felvételeket azonban nem nekünk, hanem a regionális tévéadónak és 
az egyik ingyenes napilap webes kiadásának küldték el. Töprengtünk, hogy 
mi lehet ennek az oka. Egyfelől az ilyesfajta felvételeket elsősorban a fiatalok 
készítik, akikhez közelebb áll a helyi tévéadó vagy az ingyenes újság. Más-
felől a svájci országos tévé még mindig mint „komoly” és „megbízható” hír-
forrás él az emberek fejében, és bizonyára azt gondolják: „A tévét biztos nem 
érdeklik az én filmecskéim”. 

A kérdés második részére válaszolva: ha felhasználjuk ezeket a felvéte-
leket, akkor azok egy műsor részeként kerülnek bemutatásra, amit pedig ar-
chiválunk. Az eredeti felvételt – úgy tudom – nem tartjuk meg, és nem is fi-
zetünk érte.

A tévé az egyedüli kliensük vagy dolgoznak külső megrendelők számá-
ra is?

Ezt a területet szívesen erősítenénk, vagyis hogy nemcsak belső, ha-
nem külső kliensek számára is dolgozzunk. Azonban eddig csak szórványo-
san érkeztek megrendelések. Például egy médiavállalkozástól, amely tud-
ni akarta, hogy egy adott témában az elmúlt öt évben milyen fejlemények 
voltak. Vagy egy gyógyszergyártól, amely sajtófigyelést rendelt meg tőlünk. 
Vagy egy másik klienstől, aki tudta, hogy bizonyos forrásokhoz csak mi fé-
rünk hozzá. Számukra elvégezzük a kutatást, a kért információkat dosszié-
ba gyűjtjük és elküldjük.

Vagyis csak megrendelésre dolgoznak?

Igen. Ez amúgy is elég érzékeny terület két okból is. Egyfelől a tévé nem 
egy kereskedelmi vállalkozás, anyagi forrását nagyrészt az adófizetők jelen-
tik. Tehát amikor mi piacra lépünk, elméletileg könnyen alá tudunk kínál-
ni a konkurenciának, hiszen nem a termék árából kell fedeznünk a költsé-
geinket. A másik probléma jogi: szabad-e azt a tartalmat, amihez mi hozzá-
férünk, harmadik személynek továbbadnunk? A sajtóadatbankok nem ad-
nak egyértelmű felhatalmazást erre. Sokszor például csak az információnak 

Például egy médiavállalkozás, 
ami tudni akarta, hogy egy 
adott témában az elmúlt öt év-
ben milyen fejlemények voltak. 
Vagy egy gyógyszergyár, ami 
sajtófi gyelést rendelt meg tő-
lünk. 
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nem kereskedelmi célú felhasználásához járulnak hozzá, más esetben lehe-
tővé teszik a tartalomközvetítőknek, mint például a könyvtáraknak, hogy 
továbbadják azt. Ezért mi csak a keresésre fordított munkaidőt számoljuk fel 
a klienseinknek, magát a tartalmat nem.

Milyen előfeltételeknek kell megfelelnie annak, aki be szeretne kerülni a 
munkatársak közé?

Megbízható általános műveltséget kell magával hoznia és érdeklődést a 
hírek, újdonságok világa iránt. Tudnia kell, hogy ki Sarkozy vagy hogy hív-
ják a magyar miniszterelnököt, illetve felismerje őket. Emellett pedig – mi-
vel a tévé mindenről beszámol – tudnia kell azt is, hogy kicsoda Pink. Va-
gyis rendszeresen kell újságot olvasnia, rádiót hallgatnia és tévét néznie. To-
vábbá más készségeket várunk el attól, aki a zenei részleghez jelentkezik és 
mást attól, aki képfeldolgozással fog foglalkozni.

Emellett pedig dokumentarista előműveltséggel kell rendelkeznie. Ha 
új munkatársat tudunk alkalmazni, akkor ma már csak az ezen a téren fel-
sőfokú végzettséget szerzők közül választunk.

Ön mindennap képekkel dolgozik. Ezek közül melyik az, amelyik az Ön 
számára a 2009-es évet leginkább tükrözi?

Talán nem meglepő, hogy egy Obama-képet választok. Az ő személye 
azt a reményt jelképezi, hogy a dolgok megváltoztathatók – már ha az em-
ber hisz ebben. 

ME.DIALÓGUS
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Az Erdélyi Múzeum (1930–1939) 
szerkesztési elvei és felépítése

ANDRÁS ZSELYKE

A két világhábor ú közötti Erdélyi Múzeum című tudományos kiad-
vány teljes körű vizsgálatának fontos szegmense a folyóirat struktúrájá-
ra és az ennek hátterében kirajzolódó szerkesztői elképzelésekre irányu-
ló kutatás, mely rögzítheti a folyóiratszerkesztés fázisait, megrajzolhatja 
az Erdélyi Múzeum „invariánsát”, azaz a kiadvány különböző időszakai 
nyomán összesűrűsödő, általánosan jellemző jelenségegyüttest, amelynek 
egyik összetevője, a két világháború közötti korszak a kutatómunka fó-
kuszpontja. 

Jelen kutatásomat megnehezíti az a körülmény, hogy a szerkesztői el-
vek feltárásakor nem hagyatkozhatom erre vonatkozó programszövegekre, 
hiszen a folyóirat szerkesztőváltásaikor megfogalmazott előhangok inkább a 

Cuvinte cheie Revista Erdélyi Múzeum, Hitel, Südostdeutsche Forschungen, redactori, condiții 
sociale, epoca interbelică.

Rezumat (Organizarea Muzeului Ardelean, 1930–1939)
Structura revistei și concepția de redactare vizibilă în spatele ei constituie un segment important 

al analizei complete privind publicația științifi că Erdélyi Múzeum /Muzeul Ardelean/ dintre cele două 
războaie mondiale. Cercetarea poate stabili fazele redacării revistei și poate clarifi ca elementele 
invariante al acesteia, adică acel grup de fenomene care au rămas caracteristice în diferitele 
perioade ale apariției. Prin urmare, munca de cercetare devine una de reconstrucție, care trebuie 
să schițeze condițiile înfi ințării revistei cu ajutorul unor date parțiale și superfi ciale, iar concluziile 
pot fi  formulate numai cu precauție.

Keywords Erdélyi Múzeum, Hitel, Südostdeutsche Forschungen, editors, social conditions, 
interbelic period. Abstract (The structure and the  organization of the Erdélyi Múzeum, 1930–1939) 
The full-scale analysis of the scholarly periodical, Erdélyi Múzeum int he interwar period has an 
important part: the research regarding the structure of the periodical and the editorial conceptions 
int he background, which can catch the phases of the editing, can depict the „invariant” of the 
Erdélyi Múzeum, namely the group of occurrences which are generally characteristic of the 
different periods of the publication. The prologues written ont he occasion of the changes of the 
periodical’s editors rather focus ont he content of the publication, not on the intentions prevailing in 
the background. In the similar cases the work of the researcher has to be a constructing one, since 
he has to outline the genesis of the Erdélyi Múzeum on the basis of superfi cial, partial data.

András Zselyke

a BBTE doktorandusa
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kiadvány tartalmi összetevőire koncentrálnak, a folyóirat létrejöttének hát-
terében munkáló szándékokat illetően nem találjuk összefüggő felvezetését 
az elképzeléseknek. A kutató munkája hasonló esetekben szó szerint konst-
ruáló jellegű is kell, hogy legyen, hiszen felületes, részleges adatokból kell 
rekonstruálnia az Erdélyi Múzeum keletkezési körülményeit, ezért sok eset-
ben csak óvatosan fogalmazhatja meg feltevéseit. Másrészt a kutatómunka 
kreatív jellege abban áll, hogy a folyóirat évfolyamait tanulmányozva a saj-
tótörténész indukciós elven működő megállapításokat tesz: a kiadvány egyes 
számait vizsgálva próbál általános érvényű kijelentéseket megfogalmazni a 
sajtótermék alapsajátosságait illetően.

Az Erdélyi Múzeumra vonatkozó megállapításaimat, ahogyan már előző 
kutatásaimban is, tágabb kontextusba próbálom helyezni oly módon, hogy 
más tudományos jellegű folyóiratokat is szemügyre veszek: az Erdélyi Iro-
dalmi Szemlét, mely a két világháború között megörökli az Erdélyi Múzeum 
célkitűzéseit, Erdély másik vezető, tudományos fórumát, a Hitelt, a Buda-
pesten megjelenő Századokat és a délnyugat-németországi Südostdeutsche 
Forschungent. Ezen folyóiratok életéből csupán a két világháború közötti 
időszakot emelem ki, ezzel szemben az Erdélyi Múzeum előéletét is megle-
hetősen részletesen nyomon követem, éppen azért hogy a szerkesztési elvek 
módosulásait, valamint a strukturális változásokat rögzíthessem, eszerint 
vonva le következtetéseimet kutatásom céltárgyáról.

Az egyes tudományos kiadványok között kapcsolódási pontokat kere-
sek, melyek az elkerülhetetlen hatásösszefüggés következményei lehetnek, 
de ezzel együtt a köztük levő eltérések is tanulságosak lehetnek a kutatásra 
nézve. A tudományos kiadványok szerkesztői a hasonló jellegű próbálkozá-
sokat szoros figyelemmel kísérik, amelyre az általánosan jelenlevő folyóirat-
szemle és annak célpontjai a legfőbb bizonyíték.

György Lajos, az Erdélyi Irodalmi Szemle avatott szerkesztője megbí-
zást nyer az újrainduló kiadvány szerkesztésére is 1930. február 2-án, mint 
az Erdélyi Múzeum-Egyesület megválasztott főtitkára. A szakosztály dönté-
séből az újraéledő Erdélyi Múzeum külső formátumában az 1906 előtti ala-
kot követi, és az Egyesület korlátolt anyagi forrásai, nemkülönben muzeális 
rendeltetésének a megbénulása arra készteti, hogy egységesen az „Erdélyi 
Múzeum-Egyesület szakosztályainak közlönye” legyen. „Az 1916/17. évfo-
lyamot követő folytatólagos kötetszámozással (XXXV.), de »Új folyam I.« jel-
zéssel kezdte újra pályáját az Erdélyi Múzeum évenként 4 füzetre tervezett 
negyedévi megjelenéssel” (György 1939: 36). 

Az 1930-ban újjászervezett folyóirat tehát ugyanabba az állapotba ke-
rült, ahonnan 1874-ben elindult, s ahová az 1910-es évek elején körülbelül 
visszatért: azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a bölcsészeti, természettudomá-
nyi, orvostudományi, jog- és társadalomtudományi szakosztályok általános 
érdekű, erdélyi tárgyú dolgozatainak a közös közlönye legyen, s azonkívül 
még az Egyesület működésére vonatkozó közleményeknek is helyet adjon. 
Kezdetben ez úgy történt, hogy magában a kiadványban külön lapszámozás-
sal, majd folytatólagosan elkülönítve kaptak helyet a természettudományi és 
az orvostudományi szakosztály közleményei az illető szakosztályok elnöké-
nek és titkárának a szerkesztésében mindaddig, amíg 1934-ben az orvostu-
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dományi szakosztály ismét megindította a maga Értesítőjét. Kisebb szerke-
zeti változásként még megemlíthető, hogy az 1936-ban megjelent évfolyam 
2. és 3. füzete és a kötet címlapja hatósági rendelkezés következtében csak 
„Múzeum” címen jelent meg.

Mivel folyóiratunk ebben a meglehetősen mostoha időszakban a gyűjte-
ményektől és az egyetemtől teljes mértékben elszakadt a hatalmi visszaélé-
sek miatt, egyedüli rendeltetése abban merült ki, hogy valamennyi szakosz-
tályának az igényét arányosan kielégítse, s az elhangzott előadások közlésé-
vel a munkatársakat további szorgos tevékenységre biztassa. Közleményei-
nek alcímeként javarészt azt olvashatjuk, hogy az valamelyik szakosztályi 
előadás nyomtatásban is megjelent szövege. Amelyik tanulmány nem egye-
sületi érdekeltségű, az oly módon vívott ki magának helyet a folyóirat hasáb-
jain, hogy tárgya sajátosan transzszilván volt. Az Erdélyi Múzeum szerkesz-
tői bizottsága ekkor már végérvényesen letette a voksát a mellett a törekvés 
mellett, amely az Egyesület muzeális és honismereti tudományos alapgon-
dolatát tartsa szem előtt, hiszen félszázados múltjának a tanulságai is ezt az 
utat rajzolták ki a kiadvány előtt. A nacionalista állampolitika nyomása alatt 
feladatának és hivatásának tekintette, hogy a magyar tudományosság hagyo-
mányát Erdélyben fenntartsa, a kutatói kezdeményezéseket egybefogja, s a 
tudományos utánpótlást tőle telhetőleg támogassa.

Jellegében az Erdélyi Múzeum továbbra is hangsúlyozottan a bölcsé-
szet-, nyelv- és történettudományok körébe eső tudományos munkásság által 
meghatározott, még akkor is, ha alaprendeltetése multidiszciplináris. Do-
minánsan bölcsészettudományi irányultsága természetesen a többi szakosz-
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tály hozzájárulásának mértékén is múlott: az or-
vostudomány számára szűkek voltak a keretek be-
hatóbb működés kifejtésére, a jogtudományi szak-
osztály tevékenykedése, ha nyújtott is egy pár ér-
tékes dolgozatot, nem tartozott az élvonalbeli pró-
bálkozások közé, és a természettudomány is beér-
te évfolyamonként pár ív terjedelemmel. Így tehát, 
az „ősi birtokos”, a bölcsészeti szakosztály sajátí-
totta ki a folyóiratot nagyrészt magának.

„Erdélyi történeti, művelődéstörténeti (egyház, színház, vallás, hírlap), 
irodalomtörténeti, pedagógiai, esztétikai, lélektani, filozófiai, társadalomtu-
dományi, néprajzi, zenetörténeti dolgozatok váltakoznak ezeknek az évek-
nek a köteteiben. Nagyobb arányban, mint a multban, jutott térhez nevezetes 
műemlékeink ismertetése és a helynévkutatás adatainak közlése. A nyelv-
művelő mozgalmat Erdélybe átvezette s füzetről füzetre ma is ébren tartja. 
Az erdélyi magyar társadalomkutatásnak, a népegészségügy vizsgálatának s 
a néprajz-gyüjtésnek tudományos teret nyujtott. Az erdélyi magyar irodalom 
és az időszak sajtó bibliografiai adatait évenként rendszeresen közli, s a szel-
lemi vesztegzár enyhítésére, amennyire lehetőségek nyiltak, bő könyv- és 
folyóiratszemléről gondoskodott. Különös figyelmet fordított arra, hogy az 
Egyesület multjára és folyó jelenére vonatkozó adatok minél nagyobb teljes-
ségben kerüljenek közlésre. Tulajdonképpen a mult hagyományait folytatta 
a magyar-román művelődési kapcsolatok ápolásával. E téren a hiányosságok 
a politikai légkör feszültségének a következményei” (uo. 38).

A folyóirat két világháború közötti folyamainak a felépítése legnagyobb 
részt ugyanazon szerkesztői logikát tükrözi, mint a hallgatás időszaka előt-
tiek. Továbbra sem feszes a füzetek szerkezete, olyan értelemben, hogy nem 
feleltethetők meg struktúrájuk tekintetében egymásnak az évfolyamok: a ro-
vatok elhelyezkedése nem stabil, sőt jelenlétük sem állandó, terjedelmük 
is füzetről füzetre változik. Ez a szerkesztői koncepció – véleményem sze-
rint – a tudományos „életműködés” fel-fellendülését, illetve esetenként lan-
kadását is tükrözi.

Az egyetlen változatlan jelenlétű és helyű rovat a vezető Tanulmányok 
című, amely a kötetek írott anyagának jelentős hányadát öleli fel, körülbe-
lül kétharmadát. Általában a főrovatot a Kisebb közlemények című követi. 
Ezek között dominálnak a történeti, nyelvészeti és irodalomtudományi jel-
legű írások: az első évfolyamban olvashatjuk György Lajos két, irodalom-
történeti jellegű közleményét Az első magyarra fordított regény (91.), illet-
ve A „Korteskedés és Ellenszerei” eredeti kézirata címmel (94–95.); Szigethy 
Béla írástörténeti cikkét a bögözi freskó rovásírásáról (368–369.). Az 1931-
ben megjelent kötetben Banfi Florio megjelenteti a forráskutatása eredmé-
nyeit tükröző Bethlen Gábor és Bajomi Vince római zarándoklata 1625-ben 
című közleményét (299–301.). Ugyanitt Csűry Bálint szolgáltat újabb ada-
tokat Kalmár György nyelvtudós életéről (201–202.). A híres művészettör-
ténész, Balogh Jolán a két világháború között gyakran választja az Erdélyi 
Múzeumot megnyilatkozásai fórumául. Ugyancsak a Kisebb közlemények 
című rovatban fedezhetünk fel tőle egy rövidebb ismertetést a gyulafehér-
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vári olasz falfestményekről (1932. 328–331.). A románság emlékanyagára tá-
maszkodó írásokat is találni az Erdélyi Múzeum hasábjain: Veress Endre 
történész Golescu bojár Erdélyről és Magyarországról szóló, 1826-os útle-
írásából közöl részleteket (1935. 372–374.), illetve értelmező magyarázattal 
is ellátja a primér anyagot. Veégh Sándor két XVI. századi román katekiz-
mus magyar forrásait kutatja (1937. 62–65.), a témaválasztás a Erdélyi Mú-
zeum folyamaiban általánosan tapasztalt pozitivista-filológiai elkötelezett-
ség továbbéléséről tanúskodik. Román vonatkozású, román kulturális kör-
nyezetben zajló művelődéstörténeti események is foglalkoztatják a magyar 
kutatókat: Józsa János Erkel Hunyadi Lászlójának első bukaresti előadásáról 
(uo. 360–361.) ír, színházi recepciótörténeti kitérőket is téve. Az Erdélyi Mú-
zeum munkatársait természetesen foglalkoztatják folyóiratuk sajtótörténeti 
előzményei is. Hofbauer László, akinek Erdélyi Múzeum-beli írásai legtöbb-
ször folyóirat-örökségünkhöz kapcsolódnak, történetfilozófiai szempontból 
közelít Döbrentei Gábor Erdélyi Muzéumához (cikkének címe: Döbrentei Er-
délyi Múzeumának szellemtörténeti iránya (uo. 358–359.), és kapcsolódási 
pontokat keres a XX. század eleji utód és az első erdélyi tudományos-irodal-
mi közlöny között. A Kisebb közlemények részegységében a kötetnek elvét-
ve találni néprajzi-népköltési tárgyú vizsgálódásokat is: ebbe a kategóriá-
ba tartozik Dömötör Sándor elemzése, amely az erdélyi magyar népballadá-
kat célozza meg, mégpedig különleges tárgyuk címén (gyermekgyilkos nők 
mint a népballadák főszereplői – 1930. 294–295.). Szociológiai-antropológi-
ai jellegű, felvilágosító cikket is találni folyóiratunkban, címe: A faji kérdés 
(Rass Károly tollából). A szerző arra reflektál, vannak-e még nációkat elkü-
lönítő faji aspektusok, vagy az évszázados keveredés a különböző népfajok 
között már elmosta őket. A Kisebb közlemények című rovat általában a fő-
helyet foglalja el a Tanulmányok bevezető rész után. Néha azonban, főként a 
30-as évek elején, megelőzi a Kritikai szemle, amely meglehetősen rövid éle-
tűnek számít az Erdélyi Múzeum működésében. 

A Kritikai szemle egy ideig párhuzamosan fut a Könyv-és folyóirat-
szemlével, ami azért meglepő, mivel mindkét rovat rendeltetése tulajdon-
képpen azonos: talán amiatt különíthette el ezt a két kategóriát a szerkesztő, 
mert a Kritikai szemle, amint a neve is mutatja, túlmegy az objektív, szenve-
délytelen ismertetés határain, és műfajában a recenzióhoz közelít (hasonló 
esettel találkoztunk az Erdélyi Irodalmi Szemle vizsgálata során). A Kritikai 
szemle közleményei között dominálnak az iroda-
lomtörténeti recenziók: pl. Nyirő József Kopjafák 
című regényéről Rass Károly értekezik (meglehe-
tősen elfogult módon a transzszilván irodalom 
nagy ajándékának tekinti – 1933. 243–246.), Ta-
mási Áron Ábel a rengetegben című, frissen meg-
jelent művéről pedig Kristóf György (uo. 98–100.). 
Jellemző egyébként, hogy a korabeli felfogás, iro-
dalmi ízlés egyazon mérőléc alá helyezi ezt a két, 
témaválasztásában, stílusában is merőben külön-
böző regényt, és ez a mérőléc a transzszilvaniz-
mus eszméje, amely a két világháború között mi-
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tikus méreteket öltött a kisebbségi magyarok köré-
ben. Nyelvészeti szakkönyvek, szaktanulmányok 
recenzálását is magukra vállalják az Erdélyi Mú-
zeum nyelvész munkatársai, közülük is kiemelke-
dően Csűry Bálint mutatja be a nyelvészeti kuta-
tások legújabb eredményeit: pl. a Gombocz Zoltán 
és Melich János szerkesztette Magyar etymologiai 
szótár X. füzetét (amely Budapesten jelent meg, 

1930-ban –1930. 210–11.). Történeti munka recenzálására ritkábban kerül 
sor, megmagyarázhatatlan okokból. Két kötet ismertetése említhető ebben a 
kategóriában: Melich János A honfoglaláskori Magyarország című művéről, 
amelyhez szintén Csűry fűzött kritikai megjegyzéseket (uo. 94–95.), vala-
mint Sándor Imre írásáról a székelyek letelepüléséről (a könyv címe ugyan-
ez – uo. 96–97.). Ez utóbbi művet Bitay Árpád történész, kutató mutatja be 
röviden az olvasóknak.

A szemlézés másik válfaja, a formálisabb Könyv-és folyóiratszemle 
minden köteten végigvonul. A szerkesztők megjelölése szerint a filozófia, 
esztétika, pedagógia, irodalomtörténet, nyelvészet és történelem stb. köréből 
ismertetnek könyveket és tanulmányokat. Ezenkívül folyóiratokról is olvas-
hatunk rövid tudósításokat, de a szemle ezen válfaja már nem minden kötet-
ben tűnik fel. Általában akkor találkozunk folyóiratszemlével, amikor a ku-
tatók egy új kulturális vagy tudományos folyóirat megindulásáról akarnak 
hírt adni. A Szemle jobb áttekinthetősége érdekében az Erdélyi Múzeum az 
1935-ös évfolyamoktól kezdődően ezen rovatot alfejezetekre osztva kínálja, 
tudománykörök szerint állítva fel a kategóriákat (ezeket a részegységeket ró-
mai számmal jelölik). Az Irodalomtörténet alcím alatt egy bizonyos S.I. mo-
nogram által jelzett irodalomkritikustól (amely rövidítés valószínűleg Su-
lyok István nevét rejti) találunk ismertetéseket: pl. Schöpflin Aladár köteté-
ről (A magyar irodalom története a XX. században. Bp., 1937. Uo. 1937. 312.), 
Berzsenyi Dániel költői műveiről (bevezetővel és jegyzetekkel ellátta, vala-
mint kiadta Merényi Oszkár, Bp., 1936. Uo.).

A nyelvtudományi értekezésekről, szótárakról legtöbbször Szabó T. At-
tila, illetve Márton Gyula tájékoztatja az olvasókat. Nemcsak magyar nyel-
vészeti munkákról tudósít az Erdélyi Múzeum, de románokról, sőt elvét-
ve németekről is: pl. l. Szabó T. Attila tájékoztatását egy román névtani elő-
adás nyomtatásban megjelent változatáról: Drăganu Nicolae: Vechimea şi 
răspîndirea românilor pe baza toponimiei şi onomasticei (elhangzott egy 
brassói konferencián. Megjelent: Vălenii de Munte, 1934. Uo. 1936. 98–99.). 
A későbbi ismert nyelvészprofesszor helyenként helyesbítésekkel szolgál, 
ha Drăganu művében a hipotézisfelvetést nem követi annak hitelt érdemlő 
alátámasztása. Ugyanő ismerteti Paşca Ştefan értekezését az Olt-vidék sze-
mély- és állatneveiről (Nume de persoane şi nume de animale în Ţara Ol-
tului. Bukarest, 1936. Uo. 370.). Szabó T. Attilának magának is sok névtani 
tanulmánya ismeretes, ezeknek egyike  a harmincas években jelent meg a 
Magyar Nyelvben (XXX. évf.), A helynévgyűjtés jelentősége és módszere cím-
mel, amelyről szintén olvashatunk az Erdélyi Múzeumban véleményezést 
(uo. 160–180). Márton Gyula Mészöly Gedeon egy szótörténeti-összehason-
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lító nyelvészeti fogantatású tanulmányát mutatja be értően (1937. 315.), ame-
ly tanulmány az Actában tétetett közzé (A hit szó eredete és rokonsága. Tom 
IX., Fasc. 2, Szeged, 1936). Márton Gyula mint dialektológus a nyelvtörténeti 
kutatásokat is figyelemmel kíséri, hiszen a nyelvjárástan a történeti nyelvés-
zet nélkül elveszítené elméleti alapvetésének egyik biztos támaszát.

A történettudomány és művészettörténet legújabb és legkonstruktívabb 
eredményeit igyekszik a Szemle idevágó része összegyűjteni: ezen történe-
ti munkák jelentős hányada erdélyi tárgyú, de a magyarság egyetemes tör-
ténetével foglalkozó művekről is bőven tájékoztat az Erdélyi Múzeum: pl. 
megjelenik egy-egy rövid írás Eckhardt Ferenc Magyarország története című 
könyvéről (Bp., 1933. Uo. 1935. 91.), valamint Hóman Bálint és Székfű Gyula 
Magyar történet (I–VIII.) című munkájáról (uo. 91–92.). Ezzel párhuzamosan 
ismertetik az olvasókkal Asztalos Miklós jelentős kötetét is, melynek címe A 
történeti Erdély (Erdélyi Férfiak Egyesülete kiadása, Bp., 1936). Az ismerte-
tés az általam vizsgált folyóirat 1936-os évfolyamában jelent meg (101–102.). 
Révész Imre Századokban megjelent tanulmányához (Szempontok a magyar 
“kálvinizmus” eredetének vizsgálatához. 1934, LXVIII. évf. 257–275.) Sza-
bó T. Attila fűz szakmai jellegű megjegyzéseket. A Révész-tanulmány azért 
figyelemfelkeltő, mert az előbb említett Asztalos Miklós nézeteivel száll vi-
tába a magyar vonatkozású kálvinizmus meglétével kapcsolatban, és me-
ggyőzően mutat rá Asztalos tévedéseire. 

Az erdélyi művészettörténészek közül főként Balogh Jolán és Biró Józ-
sef írásaira reflektálnak szerzőtársaik, így az előbb említett művészettör-
ténész Budapesten megjelent Kolozsvár műemlékei című könyvére (1936) 
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Gergely Pál (csak kezdőbetűi jelennek meg nevé-
nek – 1936. 50.), míg Biró József ma is sok has-
zonnal forgatott művére, a Két kolozsvári főúri ba-
rokk palota címűre (kny. Archaeologiai Értesítő, 
XLVII., 1934.) György Lajos, az Erdélyi Múzeum 
vezető egyénisége (uo. 115–132.).

A német nyelvű, erdélyi keletkezésű művek 
közül folyóiratunk munkatársai azokat tartották 
bemutatásra érdemesnek, amelyek a szász etni-
kumra vonatkozó ismeretanyaggal szolgálnak. Így 
pl. Biró József ismerteti (1937, 292.) Bielz Julius 
művészeti jellegű, arcképgyűjteményt bemuta-
tó kötetét, melynek címe: Porträtkatalog aer Sie-

benbürger Sachsen (Hermannstadt, 1936). Az itt felsorakoztatott arcképek 
származási területe rendkívül sokrétű (síremlék, szobor, festmény, rézkarc, 
kőrajz, medál stb.).

Erdélyre és a többi magyar nyelvterületre vonatkozó művelődéstörté-
neti kitekintéseket, összefoglalókat is tárgyal az Erdélyi Múzeum, így ze-
netörténeti, zenetudományi írásokat, mint pl. a két, legendává magasodott 
magyar népzenekutató, Bartók Béla és Kodály Zoltán tollából származó ta-
nulmányokat: Bartók Béla Népzenénk és a szomszéd népek népzenéje című 
értekezéséről (Népszerű Zenefüzetek, 3. sz., Bp., 1934) és Kodály Zoltán 
Nép rajz és zenetörténetéről (Ethnographia, 1933, 4–15.) az EM 1935-ös év-
folyamában olvashatunk (96, 96–97.). Néprajzi gyűjtések, feldolgozások sem 
kerülik el az Erdélyi Múzeum szerzői figyelmét: bemutatják A magyarság 
néprajza I. kötetét (Uo. 98.), Domokos Pál Péter A moldvai magyarság című 
könyvét (II. kiadás, Kolozsvár, 1934 – uo. 99.), fontosabb tanulmányokat, 
amelyek egy-egy tájegység népszokásait, népművészetét taglalják (pl. Ada-
lékok Udvarhelyszék néprajzához. Ethnographia–Népélet, XXIV. évf., 3–4. 
sz. – uo. 114.). Ritkábban társadalomtudományi értekezéseket is ismertet az 
Erdélyi Múzeum, főként a jogtudomány és neveléstudomány köréből, így 
a Jakabffy Elemér írta Adatmutató a nyelvi, faji és vallási kisebbségek jogi, 
politikai, kulturális és gazdasági helyzetéről, különös tekintettel a magyar 
kisebbségekre (Lugos, 1934 – uo. 100–101.) című kötetét, Mikó Imre társa-
dalomtudós két ismert tanulmányát (Az erdélyi falu és a nemzetiségi kérdés. 
In: Az Erdélyi Fiatalok Falufüzete, 4. sz., Kolozsvár, 1932; A székely közületi 
kulturális önkormányzat. In: Magyar Kisebbség, 1934, 15–16. sz. – uo. 101–
102.). Az ismert anyaországi filozófus, Hamvas Béla írásaiból is ismertet 
egyet az EM: a Társadalomtudományban megjelent A magány szociológiá-
ja című értekezést (XV. évf., 1935). Ez utóbbi tanulmányról Sándor István 
írja szakszerű beszámolóját (uo. 1936. 18–27.). Ortutay Gyula néprajzkutató 
szociológiai vonatkozásokkal is bíró írása is (A magyar falukutatás új út-
jai. In: Vigilia. II. kötet) az általam elemzett folyóirat Társadalomtudomány 
című alegységében kap helyet (ugyancsak Sándor Imre nyilatkozik róla (Uo. 
109–125.). 

A szórványosan felbukkanó folyóiratszemle a következő fórumokat 
tartja szem előtt: Győri Szemle (új havilap – uo., 1930, 101–102.), Búvár (al-
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címe: Népszerű tudományos folyóirat. Szerk.: Lambrecht Kálmán. Franklin 
Társulat kiadása, Bp.) – amelynek az első száma 1935-ben jelent meg, és ezen 
ünnepélyes alkalomból az Erdélyi Múzeum ugyanazon évi folyama részle-
tes ismertetést közöl (120.); Szegedi Füzetek (szerk. Mészöly Gedeon, Acta, 
1934, 1–12. sz., 4. füzet. Uo. 1936, 112.), Magyar Nyelv (szerk. Melich János 
és Szinnyei József közreműködésével Pais Dezső. 1936, 1–2. sz.) – ez utóbbi 
ismert nyelvészeti szakfolyóirat indulásánál ismét ott bábáskodik az Erdélyi 
Múzeum, olyan értelemben, hogy sietve hívja fel az erdélyi értelmiség fi-
gyelmét az új kiadványra (uo.); Nyelvtudományi Közlemények (szerk. Gom-
bocz Zoltán, 1934. Uo.); Magyarosan (Szinnyei József közreműködésével 
szerk. Zsirai Miklós, 1936, 1–2. sz.) – amelyből szintén az induló számokat 
ismerhetjük meg az Erdélyi Múzeum-beli tájékoztatás alapján (uo.). Amint 
a felsorolásból látható, az EM főként a tudományos-kulturális folyóiratokat 
népszerűsíti, és azok közül is főleg azokat, amelyek az Erdélyi Múzeum jelen 
idejében alapíttattak meg.

A már korábbi évfolyamokból is ismert Adattár csupán forrásközlé-
sekre szorítkozik, magyarázat, értelmezés kísérete nélkül. Ennek ellenére az 
itt bemutatott szövegek (jegyzőkönyvek, levelek, naplórészletek, hivatalos 
dokumentumok) “előkeresése” már önmagában jelentős mutatvány, hiszen 
ezek a szövegek a magyarság múltjának eladdig kevéssé ismert, de fontos 
relikviái. Kántor Lajos adatközlésében ily módon fény derül az Erdélyi Mú-
zeum-Egyesület magyar jellegére (alapítólevelek, valamint Mikó Imre és 
Saguna András levelezése bizonyítják az intézménynek már a kezdetektől 
jelentkező effajta elkötelezettségét). Ez a cikk az Erdélyi Múzeum 1930-as 
folyamában olvasható (109–112.). Kristóf György egy későbbi lapszámban 
(1932. 103–115.) szintén Mikó Imre levelezéséből válogat, mégpedig azokat 
tárja az olvasók elé, amelyeket Eötvös József intéz hozzá és a Székely Néplap 
szerkesztőségéhez. Hofbauer, az ismert sajtótörténész ismét Döbrentei Gábor 
kezdeményezéséről tudósít. Cikkének címe: Döbrentei Gábor ismeretlen 
akadémiai tervezete (1933. 345–357.). Döbrentei Gábor akadémiai törekvé-
sei is hozzájárultak közvetve az EME megalapításához, amint azt tervezete 
is szem lélteti. A magyar újkor nevezetesebb eseményeiről is tájékoztat ez a 
rovat, ha újabb adalékok bukkannak fel, melyek nyomán egy-egy történelmi 
“részegység” tágabb kontextusa megvilágosodik: Józsa János cikke (A Tököli-
féle mozgalom hatása Székelyudvarhelyen. 1934. 376–378.) a felső-magya-
rországi illetőségű megmozdulás erdélyi visszhangjával ismerteti meg az 
olvasót.

Helynévi kutatásokról is tudósít időnként az Adattár: Bitay Árpád A 
“Gelencze” helynévről (ez a cikk címe is egyben) 
tájékoztat korai források idevágó részleteiből 
közölve szemelvényeket (uo. 379–380.), Szabó T. 
Attila nagyenyedi helynévgyűjtéséből sorakoztat 
fel adatokat (Adatok Nagyenyed XVI–XX. századi 
helyneveinek ismeretéhez. 1933. 212–218.). Né-
prajzi gyűjtések fórumaként is szolgál ez a rovat: 
Balogh Ödön a gyimesfelsőloki és gyimesközé-
ploki csángók életviteléről, mindennapjairól és 
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az ezekhez szervesen hozzátartozó archaikus szo-
kásvilágukról közöl szemléltető anyagot (Néprajzi 
jegyzetek a gyimesfelsőloki és gyimesközéploki 
csángókról. 1932. 332–353.). Középkori oklevelek 
feltárására is vállalkoznak az Erdélyi Múzeum 
körül tevékenykedő történészek: Bitay Árpád a 
nagyváradi káptalan egy korai, 1302-ből datálódó 
oklevelében Horatius-idézetre bukkan, és ezt a fel-

fedezését ismerteti az olvasókkal, bemásolva az irat releváns részletét (1934. 
373.). 

Az 1935-ös év vízválasztó a tekintetben, hogy az Erdélyi Múzeumban 
egy, az erdélyi magyar tudományos sajtóban célkitűzései szempontjából eg-
yedülálló rovat indul, a Nyelvművelés. Nyelvészeti szakfolyóiratokban ter-
mészetes egy ilyen célzatú rovat jelenléte, de össztudományos folyóiratban 
ez a sajátos műfaj példa nélküli, hiszen a tanulmányok, rövid értekezések 
a megszokott szövegtípusok az általam tanulmányozott folyóiratban is – a 
nyelvművelő cikkek viszont inkább tudománynépszerűsítő publicisztiká-
nak minősíthetők. 

A Nyelvművelés című fejezetét az Erdélyi Múzeumnak Szabó T. Attila 
és Brüll Emánuel szerkesztik, és az említett 1935-os évfolyammal kezdődően 
egyik füzetből sem hiányzik ez a nyelvvédő kitérő. A nyelvművelő cikkek 
tág témakört fognak át a maguk műfaján belül: a nyelvművelésről mint fel-
törekvőben levő diszciplínáról tájékoztatnak, az ebben a témakörben me-
gjelenő új szakkönyvekről adnak hírt, nyelvművelő kezdeményezésekről, 
konferenciákról tudósítanak, a magyar irodalom közismert figuráinak nyel-
vvédő törekvéseiről számolnak be, a köznapi nyelvhasználat tévedéseire 
hívják fel a figyelmet, valamint a szókincsbeli szegényedés és ezzel együtt az 
idegen nyelvi elemek túlzott mértékű elszaporodása ellen hadakoznak. Ezek 
között a cikkek között főként azok ragadják meg a kutató, olvasó figyelmét, 
amelyek olyan nyelvállapotról, nyelvhasználati módozatokról tanúskodnak, 
amelyek már időközben idejétmúlttá váltak, hiszen a nyelvhelyesség norma-
tív szabályai megváltoztak, és ez a szemléletbeli váltás sokszor éppen ellen-
tétes irányultságú fordulathoz vezetett, a két világháború közötti tanításo-
khoz képest. Néhány nyelvhasználatbeli vétség kijavítása, a mai viszonyok 
között, a szakértő és dilettáns olvasó számára egyaránt magyartalanság-
ként tűnik fel. Szabó T. Attila cikkez pl. a fotó szóból képzett igéről, amely 
nóvumként hat a harmincas években, és arra a következtetésre jut, hogy a 
fotóz szó teljességgel helytelen, és helyette a fotólt javasolja (Fotó és talán: 
fotól. 1938. 63–64.). Más esetben az erőszakos visszamagyarítás, az idegen 
szavak erőltetett kiküszöbölése olyan méreteket ölt, hogy (ma már) közke-
letű, magyarral nem helyettesíthető idegen szavak helyett a felvilágosodás 
nyelvújításainak túlkapásaira emlékeztető magyar megfelelőket próbálnak 
beépíteni a köztudatba (pl. sziréna helyett a visító szót javasolja Ferenczi 
Sándor Sziréna: visító című írásában. 1939. 298–299.). Némelykor az idegen 
szavak ún. tükörfordításától idegenkednek a nyelvészek, és próbálják óvni a 
közembert ennek használatától, azonban legtöbbször ezeket a spontán kez-
deményezéseket nem lehet a nyelvhelyesség szabályaira hivatkozni kiirtani. 

Az igekötők használatá-
nak kérdése (akkor és most 
is) nagyon vitatott ügy, ab-
ból a szempontból mégpe-
dig, hogy mikor fölösleges 
az igekötő igéhez való il-
lesztése.
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Példa rá az ősbemutató szavunk, amely ellen Szabó T. Attila emeli fel hang-
ját egy meglehetősen felháborodott tónusú cikkben (1937. 99.), rámutatva, 
hogy ez a szó mesterséges és mesterkélt keletkezésű, a német megfelelőjének 
szolgai, és a magyar nyelvtől idegen utánzása, de bármennyire helytállóak 
a nyelvész ellenvetései, a szó ma már szilárdan meggyökeresedett nyel-
vünkben, oly módon, hogy a nyelvész által javasolt formát (első bemutató) 
nem használjuk. Helyesírási kérdések is terítékre kerülnek, olyan földrajzi 
nevek írásmódjáról cikkeznek, amelyek írott formája ma már egyértelműen 
eldöntött, a helyesírás mai szabályainak megfelelően: Szabó T. Attila egyik 
írásának ezt a címet adja: Tordahasadék v. Tordai-hasadék? (uo. 307.). Az 
első verzió a mai olvasó ítéletében abszurdumnak tűnik, de akkoriban a 
tulajdonnevek írásmódjának nem volt logikusan építkező szabályrendsze-
re. Ezzel ellentétben az is előfordul, hogy egy bizonyos vitás kérdés mára 
oly módon jutott nyugvópontra, hogy két egyenrangú változatot fogadott el 
az akadémiai helyesírás (pl. Brüll Emánuel Résztvevő v. részvevő című ci-
kke az előbbi alakváltozatra voksol. Ma már mindkettő használatos. [1938. 
252–254.] Szabó T. Attila Egyházfik v. egyházfiak című írásában nem tud 
dűlőre jutni megnyugtató eredménnyel a címben megfogalmazott kérdésben 
[uo. 37–39. ].

Ma már mindkét forma egyaránt elfogadott. Ugyancsak Szabó T. írta 
a Kerengő-út v. keringő-út című cikket [uo. 1939. 90.]. Mindkét alakválto-
zat használata megengedett manapság, azzal a kikötéssel, hogy ma már az 
ilyenfajta alárendelő összetételeket mindig egybeírjuk.). Az igekötők hasz-
nálatának kérdése (akkor és most is) nagyon vitatott ügy, abból a szempont-
ból mégpedig, hogy mikor fölösleges az igekötő igéhez való illesztése. Ezt a 
nyelvészeti vitát példázza a Befogható-e a nyúl című cikk (J. F. szerzésében 
– 1937. 100.). 

A ma élő kutató számára azok az írások is rendkívül figyelemfelkeltőek, 
amelyek a beszélt nyelv olyan aspektusait tárgyalják nyelvhelyességi szem-
pontból, melyek esetében a nyelvvédés túlkapásaira a szociolingvisz tika mu-
tatott később rá. Ilyen eset pl., amikor a normatív magyar kiejtést próbálják 
szorgalmazni a szakemberek (l. György Lajos cikkét A helyes magy ar kiejtés 
címmel. 1938. 66; illetve a Szabó T. Attiláét: A magyar kiejtés kérdése. 1939. 
87–90.). Ez a törekvés akár káros is lehet nyelvszegényítés címén (hiszen a 
helyes kiejtésre való buzdítás a nyelvjárásiasság kiküszöbölését is megcélo-
zza, amely komoly értékvesztést hozna magával). 

A Hitel (1936–1939), a Századok (1930–1939) és a 
Südostdeutsche Forschungen (1936–1939)

2.1. A két világháború közötti Hitel Erdély egyik vezető folyóirata volt. 
Nemzetpolitikai szemlének definiálja önmagát, de eltekintve ideologikus el-
kötelezettségétől, műfajilag a tudományos-irodalmi jellegű kiadványok közé 
is sorolható. A fennebb megjelölt periódusban Albrecht Dezső, Kéki Béla, 
Venczel József és Vita Sándor voltak a szerkesztői. 1935-ben egyszer már út-
jára indult a Hitel, de akkor még teljesen más tükörrel, nagyobb formátumú 
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megjelenésben, azonban egy év után a lap külsőt és koncepciót váltott, és új 
fejezet nyílt az életében. 

A fennebb említett szerkesztők célkitűzése nyomon követhetően az le-
hetett, hogy ne csak informálják és tanítsák az olvasót, de neveljék is gondo-
latébresztő cikkeikkel. Ez a lépten-nyomon kiütköző rejtett szándék távolítja 
el leginkább az Erdélyi Múzeumtól a Hitelt, hiszen a gondolatformáló indít-
tatás nagyon könnyen átcsaphat propagandába, amely folyamat legtöbbször 
be is teljesedik a folyóirat hasábjain. Az Erdélyi Múzeum ezzel szemben tar-
tózkodik a túlfűtött, indulatoktól terhes hangvételtől, a szerzők mindig pró-
bálják őrizni politikai semlegességüket, tárgyilagosságukat, még akkor is, 
ha írásuk témája transzszilván. A Hitelben azonban még a tudománynépsze-
rűsítő cikkek is a szerző érzelmi befolyásoltságáról árulkodnak. 

A Hitel tartalmi kínálata is több tudományterület összevonásából ala-
kul ki, de színességben, változatosságban nem vetekedhet az Erdélyi Mú-
zeummal. Az előbbi folyóiratban inkább a szociológiai, kisebbségkutatási 
tanulmányok dominálnak, sokkal kevesebb a történeti értekezés. Amúgy 
valódi értekezést is keveset olvashatunk, legnagyobb részt féltudományos-
félpropagandisztikus, szubjektív hangvételű cikkekkel találkozni a kiad-
vány hasábjain. Az Erdélyi Múzeumhoz képest tartalmi újdonságot jelent 
az Antológia rovat, amelyben verseket olvashatunk kortárs erdélyi költők-
től, így Szemlér Ferenctől, Dsida Jenőtől, Kiss Jenőtől, Szabédi Lászlótól, 
mégpedig általában jellegzetesen transzszilván életérzéstől áthatott költe-
ményeket.
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A kisebbségkutatási, szociológiai illetőségű írások nagy része, mint pl. 
Albrecht Dezső Az építő Erdély című indító cikke (1936. 1. 1–26.), Aradi Zsolt 
Magyar sziget című írása (uo. 41–44.), Venczel József rovatindító cikke, a 
Metamorphosis Transsylvaniae (uo. 73–80.), Gyaluy Pap Zsigmond az előbb 
említett rovatban közölt írása (Tanulságos múlt. 1937. 1. 88–90.) stb. objek-
tív szemlélet helyett némileg hatásvadász eszközökkel igyekeznek az olva-
sókat meggyőzni a nemzeti sérelmek súlyosságáról és pótolhatatlan veszte-
ségeinkről, és szó szerint mozgósító jellegűek. Természetesen vannak pozi-
tív előjelű kivételek is, amelyek szakszerűségükkel kivívják az értő olvasó 
elismerését, így pl. Szabó T. Attila összefüggő cikksorozata, amelynek első 
darabja A transylvan magyar társadalomkutatás címet viseli (1938. 1. 1–22.), 
és rovatindító; ugyanide sorolható Sinka József Társadalomkutatás című ta-
nulmánya (alcíme: Adatok a kolozsvári iparos és kereskedő ifjúság társadal-
mi viszonyainak tanulmányozásához. 1937, 3. 197–212.), amely szintén új 
rovatot fémjelez.

Felépítés tekintetében a Hitel szintén kategorikusan elkülönül az Er-
délyi Múzeumtól, amelynek rovatai véges számúak és viszonylag állan-
dó jelenlétűek és elhelyezkedésűek. A Hitel rovatai ezzel szemben rendkí-
vül mobilisak és képlékenyek, lapszámról lapszámra új és új rovatok tűn-
nek fel, majd ugyanilyen hirtelenséggel megszűnnek létezni, efemer jelle-
gűek. Ezenkívül a rovatok megnevezése tematikus jellegű, tehát nemcsak 
a közlemények műfaji sajátosságaira következtethetünk a rovatcímből, de 
az általuk felvetett témakörre is. Arra is van példa, hogy egy kiemelt rovat-
cím többé nem ismétlődik meg, tehát tulajdonképpen álrovatnak is nevez-
hető. Az eddig említetteken kívül felsorolhatjuk még a következő, ideigle-
nes rovatokat: A második erdélyi nemzedék költői, A társadalomkutatás cél-
ja, Nemzeti hivatástudat irodalmunkban, A magyar nép építészete, A cseh-
szlovákiai magyarság, Falukutatás, Népi szőtteseink és varrottasaink, Má-
sodik kör, Osztály-keresztmetszet, Eszmék és elvek, Az erdélyi színjátszás, 
Vásárhelyi Találkozó stb. A legállandóbb jelenlétű rovat a Metamorphosis 
Transsylvaniae, beszélő című, amely az első világháború utáni erdélyi ma-
gyar szükségállapothoz illően magasztos hangvételű, az uralomváltás utáni 
erdélyiség mibenlétét boncolgató cikkeket foglal magában.

A rovatokat felépítő cikkek műfajilag meglehetősen tarka képet mu-
tatnak: kevés közöttük a tisztán tudományos értekezés, legnagyobb részük 
irodalmiasabb stílusú, tudománynépszerűsítő vagy népnevelő célzatú iro-
mány, melyek terjedelmükben leginkább az Erdélyi Múzeum kisebb közle-
ményeinek feleltethetők meg, tartalmukban azonban elkülönülnek azoktól, 
hiszen az Erdélyi Múzeum említett rövidebb írásai az értekezésekkel közeli 
rokonságot mutatnak, csupán tárgyuk kifejtésének részletességében külön-
böznek. A Hitel rövidebb írásai ezzel szemben nagy hiányosságokat prezen-
tálnak a tudományos objektivitás terén.

2.2. A nagymúltú Századokat (1867-ben alapítják) a két világháború kö-
zött a Magyar Történelmi Társulat kiemelkedő tudósa, Domanovszky Sán-
dor szerkeszti, aki 1913-tól kezdődően három évtizeden keresztül a folyó-
irat főszerkesztője. A szerkesztési munkálatokban a két világháború között 
tizenkét éven át segítette őt Hajnal István, közreműködött még Mályusz 
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Elemér (aki a harmincas évek végén aztán kivá-
lik a szerkesztői gárdából) és Wellmann Imre is. A 
Századok is, akárcsak az Erdélyi Múzeum, tanul-
mányokat, a társulat üléseiről szóló tudósításokat, 
forrásközléseket, levéltári anyagokat ad ki. 1912-
től folyamatosan közli a magyar történeti bibliog-
ráfiát.*

Tárgyköre változatosságának tekintetében 
azonban meglehetősen különbözik Erdélyi Múze-
umtól, hiszen mint a Magyar Történelmi Társu-
lat közlönye, a legnagyobb teret a történettudomá-

nyi tanulmányoknak szenteli, de ezenkívül a segédtudományok (nyelvtör-
ténet, irodalomtörténet, helynévkutatás, társadalomkutatás, történetfilozó-
fia, néprajz) kutatási eredményeinek is helyet biztosít hasábjain, bár jóval 
kisebb százalékban. A Századok közelít leginkább a két világháború közöt-
ti, pozitivista ihletettségű tudományos eszményképhez, írásainak tárgyila-
gos hangvételében, adatközléseinek megbízhatóságában, a hipotézisek hi-
telt érdemlő bizonyításában és ennek meggyőző levezetésében, egyszóval 
tudományművelésének professzionalitásában. Sikeresen kifejlesztettek egy 
objektív, érvelésekre és szerteágazó tárgyi felkészültségre alapozó tudomá-
nyos diskurzust. Értekező stílusukban nyomát sem találni személyeskedés-
nek és az érzelmi alapú érvelési módnak. A tanulmányok logikus felépítése 
mindig a tiszta ráció útmutatásait követi. Dolgozataik témakezelése szakér-
telemről tanúskodik: az egyedi észrevételek ezekben mindig szerves részei 
egy tudományelméleti egésznek, a tanulmányírók a jelenségek kapcsolódá-
si pontjait igyekeznek kitapintani, melyek ezáltal rendszerjelleget kapnak. 
A tudományos és irodalmi diskurzus váltogatása a Századok-beli tanulmá-
nyokra nem jellemző; száraz, értekező prózájuk az elit, szakirányú érdeklő-
désű közönséget szólítja meg előzetes tudást feltételező terminológiájukkal, 
felépítésükkel. Ebben az időszakban kiemelkedőek tárgyuk és ennek kifej-
tése okán: Madzsar Imre értekezése (Szent Imre herceg legendája. 1931, 1–3., 
35–61.), Joó Tibor irodalomtörténeti tanulmánya: Zrínyi történelemszemléle-
te és a barokk (1932, 7–8., 261–305.), Mályusz Elemér összehasonlító érteke-
zése (Három folyóirat. [Karpathenland, Deutsch-ungarische Heimatsblätter, 
Győri Szemle]. 1934, 1–3., 45–65.), M. Császár Edittől az Újabb színészettör-
téneti irodalmunk (uo., 4–6., 201–210.), Németh Gyula tollából A székelyek 
eredetének kérdése (1935, 1–3., 129–156.), Makkai Lászlónak a magyarok ke-
leti szomszédait érintő tanulmánya, A román történetírás új iskolája (1938, 
1–3., 60–65.).

A Századok rovataival is a stabilitást, a következetességet testesíti meg: 
ezek rendszeresen tűnnek fel mindegyik lapszámban, a maguk megszokott 
helyén. E tekintetben is tehát sokkal szakszerűbb, mint az Erdélyi Múze-
um. Így indító rovat a Tanulmányok című, ezt követi a Történeti irodalom 
(amelyben magas szintű ismertetéseket, recenziókat olvashatunk), majd a 

*  Vö. A Századok repertóriuma (1867–1975). Szerk. Pamlényi Ervin. 
Akadémiai Kiadó, Bp., 1987.

A Südostdeutsche 
Forschungent a két vi-
lágháború között szám-
talanszor érte olyan kriti-
ka, hogy kutatásainak fő 
nyomvonala, az általuk pro-
pagált tudományos prog-
ram elhibázott módon a né-
met kultúrbefolyás kimu-
tatása Közép-Kelet Euró-
pában
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Szemle (könyvszemle: tárgyilagos, kritikai hangvételtől mentes bemutatása 
az új köteteknek), és ezzel váltakozva a Folyóiratszemle szemelvényei követ-
keznek. A Folyóiratszemle a legszórványosabb megjelenésű, viszont tárgy-
körében nagyon tág spektrumot fog át, majdnem az egész területét Európá-
nak (a déli és legészakibb részek kivételével). A befejező rovat a Tárca, amely 
amint a neve is jelzi, vagy kisebb közleményeket és adatközléseket (amelyek 
a Múzeum Adattár rovatában kaptak helyet), vagy különböző jelentéseket, 
híreket tartalmaz, esetleg helyreigazításokat, amelyek az előző szám tanul-
mányaihoz kapcsolódnak.

2.3. Az 1936-tól Fritz Valjavec szerkesztésében megjelenő Südostdeutsche 
Forschungen bár Münchenben jelent meg, és nem is tekint vissza olyan ha-
gyományokra, mint az Erdélyi Múzeum vagy a Századok, de főszerkesztő-
je bánáti születésű lévén, a folyóirat kereteiben zajló kutatások fő célterülete 
a volt Osztrák‒Magyar Monarchia, és az abból alakult államok. Nagyon sok 
erdélyi vonatkozású tanulmányt is találunk évfolyamaiban, de ugyanúgy 
Havasalföld és Moldva története is vissza-visszatérő téma a német folyóirat 
hasábjain. 1936–1938 között évkönyvszerű formátumban jelent meg, csupán 
évfolyamokra tagolódva, majd 1938-tól már füzetes formában**. 

A Südostdeutsche Forschungent a két világháború között számtalan-
szor érte olyan kritika, hogy kutatásainak fő nyomvonala, az általuk propa-
gált tudományos program elhibázott módon a német kultúrbefolyás kimu-
tatása Közép-Kelet Európában; ezt nevezik „volkdeutsch”-kutatásnak a ma-
gyar történészek. A német folyóirat azonban sokkal latensebben, de egyút-
tal sokkal erőteljesebben manipulatív, mint a hasonló tendenciákat muta-
tó Hitel, amelyben az esetleges propagandaízű elméletek nem ennyire cél-
irányosak. A Südostdeutsche Forschungen kissé nacionalista ízű koncepci-
ójához illeszkedve, a tanulmányok azt az elméletet próbálják meghonosíta-
ni, tények felsorakoztatásával, hogy a németség irányadó faktor volt az eu-
rópai szellemi életben. Az írásokban általános módon ott lappangó, erősza-
kos tendencia, amely a jelenségek mélyén mindig a német felsőbbrendűség 
megnyilvánulási formáját kutatja, még akkor is, ha az állítások alapigazsá-
ga olykor vitathatatlan, ideologikussá teszi a folyóiratot. Ezt a vonását tekin-
tetbe véve, tudományos értékét tekintve alulmarad a Századokkal és az Er-
délyi Múzeummal szemben, habár módszerei, tárgyilagos értekező prózá-
ja, világos, letisztult, tömör stílusa, a tanulmányszerzők tárgyi műveltsége 
tekintetében egyébként példaértékű lehetett a magyarországi és erdélyi tu-
dósok számára. A Südostdeutsche Forschungen tanulmányainak nagyobb 
nyomvonalak mentén történő rendszerezése arra az álláspontra juttatja a ku-
tatót, hogy tudománytörténeti szempontból kuta-
tásra érdemesült, azonban tudományos értékének 
meghatározásában tekintetbe kell vennünk nacio-
nalista ideológiáknak való elkötelezettségét, azt a 

**  Vö. Orosz László: Népiségkutatás a nemzeti érdekek ütközőpontjá-
ban. In: Századok (2003) 137. évf. 43–99.

Strukturális szempontból a 
német folyóirat leginkább 
az Erdélyi Múzeummal ro-
konítható, gondolván a ro-
vatokra, azok megnevezé-
seire, és az általuk felölelt 
közleményekre.
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hátterében lappangó szerkesztői elképzelést, mely tendenciózusan válogat-
ja meg a közlendő írásokat.

A Südostdeutsche Forschungen írásai domináns módon népiség- és te-
lepüléstörténeti elkötelezettségűek, ehhez kapcsolódóan azonban képvisel-
tetik magukat a történeti segédtudományok is: füzeteiben gyakori a helynév-
kutatásokra és nyelvjáráskutatásra specializálódott értekezés, irodalmi mű-
vek recepciótörténetére fókuszáló tanulmány, szociológiai írás.

Strukturális szempontból a német folyóirat leginkább az Erdélyi Mú-
zeummal rokonítható, gondolván a rovatokra, azok megnevezéseire és 
az általuk felölelt közleményekre. Az indító rovat az Aufsätze (Tanulmá-
nyok) című, ahol magyarországi és román tudósok írásait is olvashatjuk (pl. 
Mályusz Elemér tanulmányát Kaunitzról: Kaunitz über die Kulturpolitik 
der Habsburgermonarchie. 1937, II. évfolyam, 1–17.; Coriolan Petranu mű-
vészettörténész értekezését a nemzeti művészetről: Begriff und Erforschung 
der Nationalen Kunst. Uo. 18–32.), ezt követi a Mitteilungen (Közlemé-
nyek), amely az Erdélyi Múzeum-beli Kisebb közleményeknek feleltethető 
meg rövidebb terjedelmű értekező prózájával (megemlíthetjük ebben a ka-
tegóriában Richard Huss írását Zur Siebenbürger Namenkunde [Az erdélyi 
névtanhoz] címmel. 1938, III., 827–833.), a harmadik, egyben zárórovat, a 
Bücher- und Zeitschriftenschau, tehát egybevont Könyv- és folyóiratszemle, 
amely nagyon részletezően tárgyalja a különböző európai régiók (így német-
országi, csehszlovák, magyarországi, délszláv, román és egyéb délkeleti ná-
ciókhoz tartozók) könyvújdonságait és legismertebb vagy éppen induló saj-
tótermékeit, kiadványait. A Südostdeutsche Forschungen összetétele tehát 
szegényesebb, mint a többi, általam tárgyalt folyóiraté, de egyben letisztul-
tabb, következetesebb is.

A különböző, a kutató által mesterségesen felállított párhuzamokat meg-
vizsgálva az Erdélyi Múzeum és a többi tudományos vagy tudománynépsze-
rűsítő folyóirat között, levonhatjuk a következtetést, hogy Erdély legrégeb-
bi, ma is működő tudományos kiadványa – lehetőségeihez mérten – anyagá-
nak közlésekor mindig a tiszta, érdekektől nem szennyezett tudományosság 
eszméjét tartotta szem előtt, annak próbált maradéktalanul megfelelni. A ta-
nulmányszerzők esetleges eltévelyedései az „igaz” útról, tudományos szem-
pontból eretnekségnek minősülő megnyilvánulásaik általában nem egyfajta 
ideologikusság folyományai, hanem értekezéseik tárgya által kiváltott érzel-
mi érintettségük következményei, és ez nem számít annyira súlyos vétség-
nek, mint ha például politikai manipulációk szócsövévé válnának. 

Kutatásaim során arra a megállapításra jutottam, hogy a két világhábo-
rú közötti Erdélyi Múzeum szakszerűség, hitelesség és gyakorlottság tekin-
tetében még átmeneti fejlődési fokon áll (viszonyítva pl. a nagy példaképhez, 
a Századokhoz), de még a nem meggyőző próbálkozások mögül is átsejlik a 
szerzők jó irányba mutató elhivatottsága, amely a tudományos gyarapodás 
ígéretét hordozza magában.
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A leghosszabb életű romániai 
magyar irodalmi lap.
Utunk-lexikográfi a 

DÁVID GYULA

1. Az indulás körülményei

Az Utunk alapításának terve még 1945-ben, a háború befejezése előtt 
megszületett: a Kolozsvárra hazaérkezett Szentimrei Jenő 1945. ápr. 15-én 
nyilatkozott erről, s a május közepén megalakult Romániai Magyar Írók 
Szövetsége első ülésén nemcsak a főszerkesztőt jelölte ki Szentimrei sze-
mélyében, de a szerkesztőbizottságot is (tagjai Berde Mária, Jékely Zoltán, 
Nagy István és Szabédi László).

Cuvinte cheie revistă literară, redactare supervizată, titlu de rubrică, caracter angajat, cronică 
culturală, declarativism

Rezumat (Cea mai longevivă revistă literară maghiară din România. Lexicografi a revistei Utunk)
Lexicografi a revistei Utunk realizată de Gyula Dávid prezintă pe scurt istoria și repertoriul celor 

44 de ani de apariție a celei mai longevive publicații literare maghiare din România. Revista a avut 
la început o apariție bilunară, iar apoi săptămânală din ianuarie 1951. Aceasta a fost publicată în 
primii ani de Uniunea Scriitorilor Maghiari din România, organizație care a fost ulterior desfi ințată 
prin înglobarea ei în Uniunea Scriitorilor din România. Ultimul număr al revistei a nu a mai fost 
difuzat din cauza evenimentelor revoluționare din Cluj. Redacția a anunțat încă în acel an încetarea 
ei și înfi ințarea noii reviste literare Helikon, care a văzut lumina tiparului la 5 ianuarie 1990.

Keywords: literary journal, „overredacting”, column header, cultural chronicle, commitment, 
declarativism Abstract (The Longest-lived Hungarian Literary Journal in Romania. The 
Lexicography of Utunk) The lexicography of Utunk by Gyula Dávid presents the history and data 
repository of the 44 years of existence of the longest-lived Hungarian literary journal in Romania. 
The journal was published initially biweekly then weekly from 26 January 1951 and was edited by 
the Hungarian Writers Association of Romania, as indicated in its subtitle. The journal’s last issue 
was destroyed in the events of the Romanian revolution. The Utunk’s editorial declared the journal’s 
ceasing yet before the end of that year and created its successor, the Helikon. The fi rst issue of the 
new journal left the printing house on 5 January 1990.

Dávid Gyula

 irodalomtörténész, PhD
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Június elején azt is hírül adta a Világosság, hogy a lap „véglegesen meg-
állapított címe »Utunk« lesz, az a mindnyájunk által követendő irányvo-
nal, amelyet az Írószövetség alapszabályában megjelölt: az írók és a nép el-
választhatatlan közös útja”. Ugyanebben a lapszámban az „egybegyűjtött 
gazdag kéziratanyag” szerzőinek névsora is olvasható. A lap engedélyezése 
azonban egy jó fél évet halasztódott. Közben hazatért a hadifogságból Gaál 
Gábor, s 1946. máj. 12-én már ő adta elő az új lap programját a Világosság tu-
dósítójának; a május 27-i számban közölték a szerkesztőség részletes prog-
ramadó felhívását a magyar olvasóközönséghez; végül az első szám 1946. jú-
nius 22-én hagyta el a nyomdát.

A leghosszabb életű romániai magyar irodalmi lap 44 évfolyamának 
történetírói az indulás első két évét elkülönítik a későbbiektől. Tordai Zádor 
az első évet a Korunk egyenes folytatásának érezte, amelyben „… éppen azt 
akarja Gaál Gábor megvalósítani, amiért a Korunkkal is küzdött, sőt még 
a dienesi indítás folytatása is ez. Ugyanaz a népfronti szellem uralkodik 
itt…”. Már a 2. és 3. számban ankétot közöl a lap az erdélyi magyar írókkal: 
Mit tartanak irodalmunk legfontosabb kérdésének? S a 26 válaszoló – egyéb-
ként az akkori munkatársak – között ott található a helikonista Bánffy Mik-
lós, Jékely Zoltán, Kemény János, Kós Károly, Tompa László, ill. az EMÍR-es 
Berde Mária és Tabéry Géza éppúgy, mint a régi Korunknak a háborút, de-
portálást túlélt néhány munkatársa: Balogh Edgár és Méliusz József, Nagy 
István vagy Kacsó Sándor és Szentimrei Jenő. Az indulás időszaka tartal-
milag is tükre a háború utáni helyzetnek: közöl benne a később Magyaror-
szágra távozó Jékely Zoltán, László Gyula, Zolnai Béla; a Toldi értelmezésé-
ről Gaál Gábor Benedek Marcellel vitázik; Erdélyi László (Hazatérők ország-
útján) és Látó Anna (Szolgálni mentünk Angliába) a vészkorszak személye-
sen átélt eseményeit idézi. Emellett a Tücsök és bogár, majd az Ekhó c. rova-
tok tudósítanak az akkori irodalmi élet eseményeiről.

2. Lapszerkesztés, lapkiadás
 
Az eleinte kéthetenként, 1951. január 26-tól hetenként megjelent irodal-

mi lapot a Romániai Magyar Írószövetség adta ki, s ezt alcímében is jelez-
te; 1948. febr. 21-től a fejlécében a Romániai Írószövetség (1949. febr. 26-tól 
az RNK Írószövetsége) Magyar Csoportjának lapja, 1954. jan. 1-től a Román 
Népköztársaság (1965. aug. 27-től Románia Szocialista Köztársaság) Írószö-
vetségének lapja szerepel. Szerkesztősége 1949-ig az akkor Szabadság térnek 
nevezett Főtér 5. szám alatt volt, 1949–51 között a Jókai utca 2. szám alatt, 
1951-ben rövid ideig a Szabadság tér 10. szám alatt, majd 1952–74 között a 
Szentegyház utca 3. szám alatt. Végül 1974-ben a Deák Ferenc utca 2. szám 
alá, az RKP Városi Pártbizottságának épületébe költöztették. Utolsó számát 
1989. dec. 22-én nyomták ki, ez azonban már nem került terjesztésre, a Ko-
lozsvárt is bekövetkezett forradalmi események közepette bezúzták. Szer-
kesztősége még az év végén kimondta megszűnését és utódlapjaként a Heli-
kon megalakítását, amelynek első száma 1990. jan. 5-én hagyta el a nyom-
dát.



45

3. Fejléc

Címbetűit Kós Károly tervezte.

4. Főszerkesztők, főszerkesztő-helyettesek, szerkesztőségi (fő)titkárok

Első főszerkesztője 1952. július 18-ig Gaál Gábor volt; az első szerkesz-
tőbizottság tagjai Kiss Jenő, Kovács György, Nagy István és Szemlér Ferenc, 
felelős szerkesztő 1948. július 22-ig Méliusz József. Amikor Gaált 1952 júni-
usában kizárták a pártból, neve lekerült a lapról, s 1955. június 10-ig főszer-
kesztő neve nem is szerepel az impresszumban. Ekkor Sőni Pál, az 1956. de-
cember 8-i számtól Földes László, az 1958. december 11-i számtól megszű-
néséig, több mint 30 éven át Létay Lajos az Utunk főszerkesztője, ez azon-
ban közben az 1958. szeptember 11.–december 4. közötti és az 1962. márci-
us 16.–1963. december 20. közötti számokon nincs feltüntetve. Közben Föl-
des László mellé igazgatót is kineveznek a lap élére Nagy István személyé-
ben, akinek a neve 1962. március 9-ig szerepel ebben a minőségben. Főszer-
kesztő-helyettesek: Márki Zoltán (1955. jún. 10.‒1956. máj. 18.), Kallós Mik-
lós (1956. máj. 25.–1957. márc. 23.), Kiss Jenő (1956. máj. 25.–1957. nov. 14.), 
Létay Lajos (1957. jún. 20.–1958. dec. 4.), Orosz Irén (1958. dec. 11.–1962. 
márc. 9.; 1963. dec. 27.–1968. júl. 12.), Szilágyi István (1968. júl. 26.–1989. 
dec. 22.). Időszakonként az impresszumban más funkciókat is feltüntetnek: 
szerkesztőségi titkár, ill. főtitkár 1963. december 17.–1967. január 22. között 
Bodor Pál, 1967. február 3. – 1983. november 4. között Mikó Ervin, utána az 
~ megszűnéséig Király László. 1955-től a szerkesztőbizottság névsora is sze-
repel az impresszumban, tagjai között azonban többeknek nem volt tény-
leges szerepe a lap irányításában. Nem szerepel viszont sehol Gaál belső 
szerkesztő-segítsége, Kakassy Endre, a lapot Gaál eltávolítása után átmene-
tileg irányító Gáll Ernő, az első évek laparculatának kialakításában techni-
kai szerkesztőként meghatározó szerepet játszó Ludasi Márton és Tóth Samu 
neve.

5. Belső és külső munkatársak

A szerkesztőség belső munkatársai a különböző időszakokban Asztalos 
István, Bágyoni Szabó István, Balázs Péter, Banner Zoltán, Baróti Pál, B. Fe-
jér Gizella, Bonczos István, Csiki László, Gáll Ernő, Herédi Gusztáv, Hornyák 
József, Huszár Sándor, K. Jakab Antal, Köntös-Szabó Zoltán, Lászlóffy Ala-
dár, Látó Anna, Marosi Péter, Nagy Kálmán, Németi Rudolf, Panek Zoltán, 
Szabó Gyula, Szántó Irén, Szász István, Szilágyi András, Szőcs István, Ve-
ress Zoltán voltak. Grafikai szerkesztő előbb Derzsi József, majd Árkossy Ist-
ván.

Szilveszteri számaiban 1957-től 1982-ig különkiadásként jelent meg 
a Bajor Andor szerkesztette (és nagyobbrészt általa írt, Cseh Gusztáv és 
Árkossy Istvántól illusztrált) Ütünk, s mellékletként 1977–86 között a lap 
rejtvényfüzete, a Keresztút, amelynek rejtvényeit Lőrinczy Edit és Rámay Ti-
bor szerkesztette.

ME.DIÁRIUM
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Az Utunk kiadásában 1968-tól egészen a 
megszűnésig évente megjelent az Utunk Évkönyv, 
naptárral, gazdag szépirodalmi és képzőművé-
szeti anyaggal; 1971-ben Évek énekei címmel egy 
versantológia is.

Az első két év összesen 39 számában 506 
munkatárs 495 verse, prózai írása jelent meg (en-
nek 66,50%-a eredeti, 12,11%-a román, 19,39%-a 
világirodalom). Ekkor alakul ki a romániai ma-
gyar irodalom – művészet – művelődés egész ho-
rizontját átfogó profilja: a lap ugyanis cikkekben, 
tanulmányokban rendszeresen foglalkozik az iro-

dalom mellett a színházi és a képzőművészeti, ritkábban a zenei élet esemé-
nyeivel, problémáival. Ugyanakkor az idők változásának ellentmondó kö-
rülményei között – amint Szilágyi István írja – „… sohasem téveszthette 
szem elől anyanyelvének ápolását, ennek a csoportot meghatározó jelentősé-
gét” (Utunk Évkönyv 77. 45).

Gaál Gábor meghatározó szerepe a háború utáni erdélyi irodalom talp-
ra állásában főleg az Utunk hasábjain érvényesül. Kis vezércikkei – „napi-
parancsai” – és azok a cikkek-tanulmányok, amelyek az első években meg-
jelennek, még a munkatársak széles skálája által is érzékelhető nyitottságról 
tanúskodnak, s ez a nyitottság a klasszikusok és a kortárs magyarországi iro-
dalom irányában is érzékelhető.

Ezt az irányzatot töri meg a kommunista párt akkori titkára, Vasile 
Luca által meghirdetett harc az „elvtelen magyar egység” ellen, s ezzel pár-
huzamosan az a kívülről jövő támadás (Emil Isac részéről), amely közvetle-
nül Bánffy Miklós, „Horthy volt külügyminisztere” jelenléte, közvetve azon-
ban az őt munkatársai között számon tartó Gaál Gábor és az Utunk ellen irá-
nyul. A támadásokra és a velük együtt járó adminisztratív intézkedésekre 
a főszerkesztő – azon túl, hogy maga is elkötelezett a szocializmus történel-
mi-politikai alternatívája mellett – egy ideig megpróbált a lap ideológiai vo-
nalának megkeményítésével reagálni. 1947 nyarától – Tóth Sándor értékelé-
se szerint – egyre szembetűnőbbé, sőt nemsokára uralkodóvá válik benne a 
„szektás türelmetlenség”. Már ennek jele 1947-ben a Gaál és Benedek Mar-
cell között lefolyt Toldi-vita, majd 1948-ban, a lap 50. száma kapcsán meg-
jelent Gaál Gábor-cikk, amelyben a főszerkesztő „a kezdet sokszor aggasztó 
ideológiai zűrzavaraira” utal, s feladatul jelöli ki: „következetesen hirdetni a 
marxizmus–leninizmus tanításait”. Gaál bírálataiban ekkor már számon is 
kéri „a zsdanovi értelmezésű szocialista realizmus dogmáit”, ami „nemegy-
szer igaztalan esztétikai ítélethez vezetett” (Kántor–Láng). Az egyre nyíl-
tabb pártirányítás képviselői számára azonban ez sem elég: 1949-től a párt-
szervek már nyíltan „felülszerkesztik” a folyóiratot, 1950-ben pedig ennek 
hasábjain is teret kap a Gaál Valóság és irodalom c. tanulmánykötetét lejára-
tó sajtókampány, amelynek folytatása Gaál Gábornak a pártból való kizárá-
sa, agyvérzése s betegsége alatt nevének eltávolítása a lap éléről.

Az 1948–53-as időszakban az Utunk szerzőinek sorából eltűnnek az 
„útitársak”. A lapban megjelent írásokat a normatív, dogmatikus türelmet-

Kis vezércikkei – „napipa-
rancsai” – és azok a cik-
kek-tanulmányok, amelyek 
az első években megjelen-
nek, még a munkatársak 
széles skálája által is érzé-
kelhető nyitottságról tanús-
kodnak, s ez a nyitottság a 
klasszikusok és a kortárs 
magyarországi irodalom 
irányában is érzékelhető.
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lenség, a kiélesedett osztályharc (nemzetközi vonatkozásban az imperializ-
mus és a „rothadó nyugati kultúra leleplezése”) jellemzi. A számok tükré-
ben a következő képet mutatja: az összesen 226 lapszámban 1787 szerzőtől 
1989 vers, prózai írás jelenik meg, ennek 82,60%-a az eredeti, 9,50%-a ro-
mán, 0,11%-a romániai német, 7,79%-a világirodalom (szinte kizárólag orosz 
és szovjet). A hírrovat változó címei (Arcvonal, Új könyvek, Krónika) között 
1949-től külön rovatcímként jelenik meg a Szovjet kultúrkrónika; 1953-tól 
egy Fény és árnyék c. rovat – ez azonban már a változó idők jele. Ebben a kö-
zegben alakul hasábjain a háború előtt indultak: Asztalos István, Horváth 
Imre, Horváth István, Kiss Jenő, Szabédi László, Szemlér Ferenc írói-költői 
pályája, formálódik az új nemzedék: Bárdos B. Artúr, Bodor Pál, Márki Zol-
tán, Szász János, és sorakoznak fel a társadalom mélyéről a „népi tehetség-
kutatás” során kiemeltek: Bonczos István, Hornyák József, Nagy Ilona, Újla-
ki Márton. Ez az az időszak, amikor a mérce és állandó hivatkozási alap a 
„nagy szovjet irodalom” s amikor – a mai értékelés szerint – „…az irodalom 
a hatalom eszközévé lett és az agitációs irodalomnak adta át a helyét, a kri-
tika profilja pedig az immanens esztétikai értékelés és az ideológia-orien-
tált termelés között vergődött” (Gyulai Levente). A közvetlen pártirányítás 
és a szocialista realizmus merev kritériumrendszere szellemét sugározza az 
1953-as Vita prózairodalmunk új terméséről (benne már jelentkezik egy új, 
viszonyulását tekintve azonban még nem differenciálódott kritikusnemze-
dék: elsősorban Földes László és Hajdu Győző). Jellemző a hidegháború szel-
lemét címe ellenére sugárzó Békét, békét a világnak sorozat (1952) vagy Er-
délyi László később kötetben is kiadott antiimperialista szatírái A vádlottak 
padjára velük sorozatcímmel (1951).

Ugyanezekben az években a két világháború közötti erdélyi irodal-
mi örökséggel szemben is szemellenzős, dogmatikus ideológiai elvárások 
vagy a politikai vádaskodások érvényesülnek (1949-ben 11 számban jele-
nik meg az Irodalmunk újraolvasása rovat, amelyben többek között sor ke-
rül Reményik Sándor költészetének, Makkai Sándor ideológiájának, Bánffy 
Miklós és Tamási Áron prózájának megsemmisí-
tő „értékelésére”). A klasszikusok sorából a Hala-
dó hagyományaink rovatban (1952–56) kiválasz-
tottakkal szemben kevésbé ideologikus, de az ide-
ológia szintjén vívott osztályharc szempontjait ér-
vényesítő tanulmányok jelennek meg, s ugyanez 
jellemzi azokat a kerek évfordulókra összeállított 
„emlékszámok”-at is, amelyekben a lap Ady, Mó-
ricz, Petőfi, Caragiale, Gorkij, Puskin, Leonardo 
da Vinci műve előtt tiszteleg.

Lassú változás a lap szellemében csak Sztálin 
halála – és azt követően a szovjet irodalomban be-
következett „olvadás” –, majd a XX. szovjet párt-
kongresszus hatására indul meg. Számszerű ada-
taink szerint ebben az időszakban az 1878 szép-
irodalmi alkotásnak 74,40%-a eredeti, 10,50%-a 
román, 14,40%-a világirodalom (az orosz és szov-
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jet irodalom arányának fokozatos csökkenése mel-
lett itt már megjelenik a „haladó” világirodalom 
is), és növekvő számban vannak jelen a többi ro-
mániai nemzetiségek (0,70% – a németek mellett 1 
szerb költő is). Az 1956-os magyarországi forrada-
lom leverését követően egy ideig még érzékelhe-
tő a nyitás: 1957-ben sorozatban mutatja be a lap a 
romániai német kortársírókat (Hazai szász írók), s 
egy oldottabb, valósághűbb szellemiséget hoznak 
az ekkoriban épp a lapban induló fiatalok: Fodor 
Sándor, Kányádi Sándor, Pás kándi Géza, Szabó 
Gyula, Székely János – később Bálint Tibor, Hu-
szár Sándor, Panek Zoltán. Közülük néhányan, 
igaz, maguk is lerótták adójukat az akkori iroda-
lompolitikai elvárások irányában, de a társadalmi 
realitások és „valóság felé fordulás” hivatalos kö-

vetelménye közötti ellentmondást megélve, egyre nyíltabban az előbbi mel-
lett kötelezik el magukat.

Az Utunk kritikaanyagának tanúsága szerint maga az elvárásrendszer 
is ebben az irányban változik: a legmagasabb fórumról (Malenkov szovjet 
pártfőtitkár beszédében) hirdetik meg a „negatív jelenségeket kiégető” sza-
tíra szükségességét; heves vita indul – a dogmatikus kritika (Nagy István, 
Kovács György) indulatos visszavágásaival –, főképp a romániai írók 1956 
tavaszán megrendezett I. kongresszusa küszöbén, az „idillizmus” kontra 
„negativizmus”, az író „szabadsága” és „pártossága” kérdéséről; „… e viták-
ban … a dogmatizmus és egy újfajta, az író szerepét másképpen látó elköte-
lezettség – a távolabbi célt a valósággal összetévesztő deklarativizmus és az 
eszményeket a hétköznapoktól el nem választó szemlélet – szembenállása fe-
jeződik ki” (Kántor–Láng). A fokozatos oldódás érzékelhető az 1954-es költé-
szeti vagy a színibírálat-vitában, a Legújabb szépprózánk újraolvasása soro-
zat (1955) némely cikkében, Jánosi János 1956–57-es esztétika tanulmányso-
rozatában vagy az 1955-ös Bartók Béla-, József Attila-, Mihail Sadoveanu- és 
az 1957-es Ady- és Arany János-emlékszámokban.

Néhány riport és úti beszámoló (még 1957-ben is) érzékelteti, hogy a 
kortárs írók (legalábbis egy részük) előtt megnyílt a világ: Kéri József a régi 
és új Varsóról, Horváth István Csehszlovákiáról, ottani benyomásairól szá-
mol be, sorozatban közli a lap Nagy István indiai úti beszámolóját s Halász 
Gyula irodalmi riportját Ady nyomában Párizsban címmel.

Az Utunk munkatársainak legnagyobb része nem csak résztvevője, de 
szereplője is annak a kétnapos értekezletnek, amelyen a kolozsvári és ma-
rosvásárhelyi írók 1956. szeptember 29–30-án, néhány héttel a magyar for-
radalom kirobbanása előtt már nemcsak az irodalom, hanem a romániai ma-
gyar kisebbség áldatlan helyzetét is szóvá teszik. 1953-ban Marosvásárhe-
lyen megindul az Igaz Szó c. folyóirat, ami nemcsak az irodalmi pályatér ki-
tágulását jelenti, hanem a két fórum világnézeti, politikai konfrontációját is.

Az Utunk viszonylatában az 1956 tavaszán–nyarán beköszöntött „ol-
vadás” következménye a szerkesztőváltás. Sőni Pál helyére 1956 novembe-
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re végén Földes László kerül, aki az irodalmi életben mutatkozó új szemlé-
let exponense, de akinek főszerkesztői évei már a magyar forradalom leveré-
sét követő romániai politikai megtorlás és egy újabb dogmatikus beszűkülés 
időszakára esnek. Az irodalomban – s az Utunk hasábjain is – a visszaren-
deződés csak később érezteti hatását. Még ebben a rövid időszakban jelen-
nek meg a lapban Asztalos István új novellái, Bajor Andor szatírái, erre az 
időre esik Bartalis János költészetének másodvirágzása, Horváth István köl-
tői megújulása, a fiatalok közül különösen Páskándi Géza és Panek Zoltán 
(a kritika terén Szőcs István) markáns jelentkezése. Az 1958-cal kezdődő s a 
hatvanas évek elejéig terjedő időszakot azonban újra a dogmatikus és ideoló-
giaalapú kritika uralja, s az irodalomban is jelentkező durva adminisztratív 
intézkedések légköre veszi körül. Páskándi Gézát a második Bolyai-diákper-
ben elítélik, börtönbe kerül, verseskötetét a Kányádi Sándoréval együtt zúz-
dába küldik, a Székely János Bolyai-ciklusa körül kirobbant ideológiai indít-
tatású támadást Szabó Gyula revelációként fogadott regénye, a Gondos atya-
fiság második kötetének (és a kötet kiadói szerkesztőinek) 1958-as megrend-
szabályozása követi: a körülötte elterebélyesedő vita már egy, a korábbinál 
még agresszívebb kritikai dogmatizmus eluralkodásának a jele.

Mindez azonban nem következik be azonnal: még a korábbi „nyitási” 
légkörben fogant az erdélyi irodalmi örökség kapcsán radikális fordulatot 
sürgető Méliusz József 1957-es cikke, amelyet a Nézzünk hát szembe-vita kö-
vet (16 tanulmány és vitacikk, a lap 22 számán át), a nyitást jelző cikkekre 
(Panek Zoltán, Szőcs István) azonban (különösen a Dsida és Reményik köl-
tészetének értékelése körüli polémiában) nem késik a dogmatikus visszavá-
gás (Szilágyi András, Izsák László).
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A visszarendeződés betetőzéseként kerül sor arra, hogy 1958. szept. ele-
jén (a különben visszakozó) Földes Lászlót eltávolítják a főszerkesztői szék-
ből s egy időre közlési jogát is felfüggesztik. A helyzetre jellemző, hogy de-
cember közepéig nincs a lapnak főszerkesztője.

Az ideológiai-politikai megszorítások ellenére az 50/60-as évek fordu-
lója egy új írónemzedék felsorakozásának ideje is, elsősorban az Utunk ha-
sábjain. Ekkor nyer irodalmi rangot Huszár Sándor, Panek Zoltán prózája 
és bontakozik ki mellettük az első Forrás-nemzedék (Bálint Tibor, Hervay 
Gizella, Lászlóffy Aladár, Lászlóffy Csaba, Szilágyi Domokos, Veress Zol-
tán), majd az 1962-es novellapályázat két nyertese, Szilágyi István és (Kön-
tös) Szabó Zoltán s velük párhuzamosan Bodor Ádám, Király László, Kocsis 
István, Palocsay Zsigmond, Szíves Sándor. A Gondos atyafiság miatti meg-
hurcoltatása után ekkor tér magához Szabó Gyula (Fűhúzó április c. későb-
bi kötetének novelláival). Harminc év távlatából visszatekintve Szilágyi Ist-
ván így értékeli ezt a változást: „Szinte két évtizednek kellett eltelnie, hogy 
társadalmi rendszerünk legfőbb minőségeit ne csak az egy főre eső acélter-
melésben akarjuk keresni, hanem az ennél sokkal bonyolultabb tartalmú 
emberi értékekben is” (Utunk Évkönyv 77. 58). „A hang visszafogott lesz, ak-
kor is, ha az író embersorsra kérdez reá; hősei óvakodnak a látványtól; táj 
és lélek keresi egymást; itt-ott nosztalgia nyüszít az elsodort eszterhéj után. 
Egyén és közösség birkózik; a személyiség tágulónak érzi a világot, s fürké-
szi, keresi benne önnön lehetőségeit…” (uo. 63).

Megújulni látszik az addig kizárólag politikai propagandaszolgálatot el-
látó riport is. Mikó Ervinnek a nagy építőtelepekről hozott tudósításai után, 
egy Utunk atlasz címet viselő sorozatban, életközeli riportok sora (1963) je-
lenik meg a lapban Beke György, Bodor Pál, Csávossy György, Dános Miklós, 
Deák Tamás, Fodor Sándor, Hervay Gizella, Szemlér Ferenc, Szilágyi István, 
Szőcs István és mások tudósításaival, majd meghirdetésre kerül (1967-ben) 
a Vallomás a szülőföldről c. pályázat, amelynek legjobb írásait az első Utunk 
Évkönyv teszi közzé 1968-ban.

A 60-as évek második felében egyébként az egész romániai szellemi 
életben (és nem csak ott) újabb „olvadás” jelei mutatkoznak. N. Ceauşescu 
hatalmának első éveiben nem csak az államhatárokat nyitja meg Nyugat 
felé az írók, művészek előtt, hanem a szellemi határokat is, aminek ered-
ménye a kortárs világirodalom beáramlása a lap hasábjaira is. A román iro-
dalom klasszikus és kortárs értékeinek folyamatos tolmácsolása-ismerteté-
se mellett (ami a romániai magyar irodalmi sajtó állandósított feladata volt), 
amelyben az ekkor feltűnő új román író- és költőnemzedék tolmácsolásával 
az első Forrás-nemzedék legkiválóbbjai (Szilágyi Domokos, Lászlóffy Ala-
dár, Hervay Gizella) vesznek részt, a nyugati világ kortárs szerzőinek tolmá-
csolása terén jelentkezik Lőrinczi László (Arghezi mellett Bertold Brecht-, 
Quasimodo-, Ungaretti-tolmácsolá saival), Szemlér Ferenc (T. S. Eliottal), 
Jánosházy György és Tóth István (a spanyol, ill. a francia és általában fran-
cia nyelvű kortárs költészettel), Gellért Sándor finn költők átköltésével, Nagy 
Kálmán a teljes Kalevalának az Utunkban közölt részleteivel. Lászlóffy Ala-
dár a kortárs jugoszláv, Király László az új utakat kereső szovjet költők ver-
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seit fordítja, Franyó Zoltán – közben régi és új fordításait kötetekbe gyűjt-
ve – a klasszikus és kortárs világlírát közvetíti magyarul.

A világ nem csak a műfordításo kon keresztül nyílt meg a hatvanas évek 
végén az Utunk szerzői (és olvasói) előtt: Létay Lajos franciaországi, Látó 
Anna és Fodor Sándor angliai, Tamás Mária és Szász János amerikai, Sőni 
Pál nyugat-németországi, Szabó Gyula kubai útjáról, Páll Árpád belgrádi 
színházi eseményekről számolhat be

Ez a kitárulkozás az első Forrás-nemzedék költőit-prózaíróit is bekap-
csolja a világirodalom szellemi vérkeringésébe. Megtörik a „valóságiroda-
lom” kizárólagossága, a pártirányítást közvetítő cikkek, határozatok már 
nem a „szocialista realizmust”, hanem valamiféle ködös politikai-ideológiai 
elvárást sugallnak. A költői pályájának új kiteljesedéséhez érkezett Méliusz 
József, mellette elsősorban Lászlóffy Aladár és Szilágyi Domokos költésze-
te, Bodor Ádám és a börtönből szabadult Páskándi Géza prózája jelzi egyfe-
lől a megújuló avantgárd hagyomány, másfelől az abszurd termékenyítő ha-
tását. Ebben az összefüggésben eleveníti fel Marosi Péter „a Forrás-nemze-
dék indulásával foglalkozó, pró és kontra is csípősen fricskázó vitacikkeket 
és glosszákat”, s ezekkel érzékelteti, „hogyan vált ez a hetilap tudatosan új-
szerű, szóval modern irodalmi törekvések műhelyévé” (Utunk Évkönyv 1971. 
114).

Párhuzamosan azonban a „valóságirodalom” is új jelentéstartalmat 
nyer: az Utunkan is jelenik meg részlet Sütő András Anyám könnyű ál-
mot ígér c. szülőföldvallomásából, az összegezés szakaszába jutott nemze-
dék (Nagy István, Kacsó Sándor, Bartalis János) önéletrajzi visszaemléke-
zéseiből; új tartalommal telik meg a riport (Kádár János, Kiss János, Pusz-
tai János írásaiban, Köntös-Szabó Zoltán Osztálykönyv c. riportsorozatában 
1966–67-ben), fikció és valóság sajátos szintézise teremtődik meg Bálint Ti-
bor bestsellerré vált regényében, a Zokogó majomban, amelynek egyes rész-
leteit szintén az Utunk hozza először. Az Aréna c. sorozat (1968–70) tizen-
öt modern poéma közlése mellett az azokhoz kapcsolódó kritikai jegyzetek-
kel vagy Csehi Gyula Beszélgetések a művészetről c. sorozatával (1964) is ezt 
az új szellemiséget sugallja. Huszár Sándor 1964-ben indítja el Az író aszta-
lánál címmel annak a (később kötetté is teljesedő) interjúsorozatnak a köz-
lését, amelyben 41 romániai (magyar, román és német) író beszél pályájáról, 
az irodalom gondjairól és eredményeiről.

Az Utunk-olvasó szellemi eligazítása szempontjából különös jelentősé-
ge van annak, hogy a lap nemcsak beszámol az irodalmi és művészeti élet 
eseményeiről, hanem a közérdeklődés előterébe állítja az ott folyó vitákat is. 
Ilyen rovatok voltak 1968-ban a Tárlatjegyzet és a Zenei lexikon, 1969-ben a 
Zenetár, a Zenei krónika, Szemközt a pulpitussal, 1970-ben a Látogatás mű-
termekben (utóbbi Banner Zoltán szerkesztésében). Páll Árpád és Szőcs Ist-
ván cikkei a kortárs színház, Angi István, László Ferenc és Terényi Ede kri-
tikái, publicisztikai írásai a zene, Krizsán Zoltán Mozijegy című rovatában 
(1971–75) a kortárs filmművészet aktuális kérdéseit közvetíti az olvasó felé.

Fontos olvasó- és közvélemény- formáló szerepet tölt be ekkoriban a lap 
irodalomkritikai anyaga. Marosi Péternek, a kritikarovat szerkesztőjének az 
érdeme, hogy úgyszólván egyetlen hazai magyar könyv sem marad megfe-
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lelő ismertetés, kritikai visszhang nélkül; Banner 
Zoltán a képzőművészeti élet eseményeinek szá-
montartásáról gondoskodik. Emel lett a lap a maga 
vonzáskörébe keríti a kolozsvári képzőművésze-
ti főiskola magyar tanárait és végzettjeit: rendsze-
resen illusztráltatja szépirodalmi anyagát, amivel 
nem csak nyilvánosságot, de valóságos alkotómű-
helyt teremt a formanyelvében szintén megújuló 
romániai magyar képzőművészet számára. A hat-
vanas évek végén ezeken a területeken is a művé-

szi nyitottság és a modern törekvésekkel lépést tartó teljesítmények a jellem-
zőek, s a lapban megjelenő művészetkritika ezeken a területeken a művészi 
törekvések értő pártolójának mutatkozik.

Az 1976-ban végzett összegező számítások szerint az Utunkban leg-
gyakrabban szereplő ötven képzőművész között kétszázat meghaladó mun-
ka reprodukciójával van jelen Benczédi Sándor (többek között híres Utunk-
széli szobraival) és Cseh Gusztáv, százötven fölötti reprodukcióval Árkossy 
István, Bene József, Feszt László, Gy. Szabó Béla és Tóth László, százat meg-
haladó reprodukcióval Deák Ferenc, Plugor Sándor és Surány Erzsébet.

Különös figyelmet fordít a lap ebben az időben a fiatalok felé. Itt bon-
takozik ki a második Forrás-nemzedék pályája (Csiki László, Farkas Árpád, 
Györffi Kálmán, Kenéz Ferenc, Király László, Palocsay Zsigmond, Sigmond 
István, Vári Attila, a költőként és képzőművészként egyformán jelentkező, 
börtönjárt Páll Lajos). Irodalom és iskola szorosabb kapcsolatának megte-
remtésére, az irodalom nyitottabb szellemű megközelítésére 1971-ben el-
indul a +1 oldal, amelynek sorozataiban művekről, irodalmi és művésze-
ti problémákról, az irodalmi nyelvről olyanok írnak, mint az idősebb nem-
zedékből Antal Árpád, Jánosházy György, Oláh Tibor, a fiatalok sorából pe-
dig Cs. Gyímesi Éva, Király László, Láng Gusztáv, Nagy Kálmán, Páskándi 
Géza, Tamás Gáspár Miklós.

A 150 „legszorgalmasabb” író-munkatárs közül ugyanakkor 600 fö-
lötti írással szerepelnek: Bodor Pál, Márki Zoltán és Szemlér Ferenc, 500 
fölötti közléssel Horváth Imre, Horváth István, Kiss Jenő, Marosi Péter és 
Szőcs István, 400 fölötti írással Bálint Tibor, Banner Zoltán, Huszár Sán-
dor, Lászlóffy Aladár, Majtényi Erik, Mikó Ervin és Szilágyi András, 300 
fölötti publikációval Bajor Andor, Baróti Pál, Csehi Gyula, Hornyák József, 
Jánosházy György, Király László, K. Jakab Antal, Panek Zoltán, Páskándi 
Géza, Szász János és Tóth István.

A romániai cenzúra legmagasabb szinten bejelentett megszüntetése 
1977 nyarán a valóságban egy újfajta felsőbb ellenőrzési rendszer bevezeté-
sét jelentette: a „tiltás” korábbi gyakorlata helyett az „irányító” beavatkozást. 
Ez a rendszer a 80-as évekre szilárdult meg és határolta be a személyi kul-
tusz kiteljesedésével párhuzamosan egyre inkább az Utunk tartalmát is. A 
lap esetében nem került sor olyan nyílt adminisztratív intézkedésekre, mint 
A Hétnél vagy a Korunknál (a főszerkesztő, Létay Lajos végig az RKP KB tag-
ja volt), de a szerkesztőségnek meg kellett hajolnia az ideológiai áramvona-
lasítás, a politikai propagandában való részvétel kényszere előtt, amelyben 
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kifejezetten előírták számára, hogy – még egy irodalmi lapnak is – mit kell 
közölnie: méltató cikkeket Ceauşescu és felesége születésnapjára (utóbbi tu-
dósi érdemeinek magasztalásával), a romániai kommunista rendszer „vív-
mányait” kidomborító írásokat a nemzeti ünnepek (május 1-je, augusztus 
23-a) és különböző politikailag fontosnak ítélt évfordulók és események (pl. 
a pártkongresszusok) alkalmára, mégpedig megfelelő számban és terjede-
lemben, az ilyen alkalmakra kiadott pártdokumentumokat, tisztelgő távira-
tokat, nemegyszer több számra kiterjedően. Az ilyen feladatok egy részét a 
szerkesztőség románból fordított írásokkal oldotta meg, de szerzői között ott 
voltak a hazai közélet kiemelt funkcióval rendelkező magyar személyisé-
gei (a BBTE prorektorai, az ideológiai tárgyakat előadó egyetemi tanárok), a 
Kolozs megyei pártbizottság magyar aktivistái vagy újságírók – nem egy kö-
zülük ma már feloldhatatlan álnéven.

A lapszámok „egészséges egyensúlyának” biztosítását szolgálták a „vív-
mányriportok” (például Tordai Sándor Munkásarcok c. riportsorozata 1988–
89-ben), a román témájú irodalmi tanulmányok, művészeti, művelődési ese-
ményekről írott beszámoló cikkek (köztük a Megéneklünk, Románia felcímet 
viselő tudósítássorozat). Az 1989-es Eminescu-évfordulóra például nemcsak 
műfordításokat vagy a költő művét elemző tanulmányokat jelentetett meg, 
de közölnie kellett N. Ceauşescunak az ünnepségek résztvevőihez intézett 
levelét és a résztvevőknek a párttitkár-államfőt köszöntő viszonttáviratát is.

Szembetűnően elvált ettől az anyagtól az Utunkban közölt irodalom: a 
nyolcvanas években teljesedik ki a harmadik Forrás-nemzedék pályája, s je-
lentkezik egy negyedik nemzedék, amelynek tagjai az Utunk hasábjain is 
közölnek: Egyed Emese, Kovács András Ferenc, Tompa Gábor, Visky And-
rás, Zudor János verseket (a legfiatalabb költők számára külön rovat jelent-
kezik: a Műhelysarok); Bodó Barna, Gagyi József, Géczi A. János, Láng Zsolt, 
Medgyesi Emese, Pillich László, Tompa Z. Mihály, Vitus K. György prózát, 
riportot; Borcsa János, Jakabffy Tamás, Józsa T. István, Kisgyörgy Réka kriti-
kát. A színikritika ismert szerzői mellett megjelenik színházelméleti írásai-
val Tompa Gábor és Visky András, a zenekritikáival Balla Zsófia, képzőmű-
vészeti kritikával Domokos Péter, Székely Géza és mások. Az Olvassuk újra 
és az Írás és minőség c. sorozatokat Cs. Gyímesi Éva neve fémjelzi, az utób-
bi rovatban még 1989-ben is zajlik egy élénk vita a kritika időszerű kérdése-
iről, amelyben ismert kritikusok (Angi István, Kántor Lajos, Kovács János, 
Marosi Péter, Rácz Győző, Szőcs István) mellett hallat magáról a most jelent-
kező nemzedék (Balogh F. András, Bodó Márta, Borcsa János, Burján-Gál 
Emil, Józsa T. István) is.

Egyéni színt hoz a lap tartalmába a Hatos oldal c. rovat, amelyben a haj-
dani és mai irodalmi és művészeti életből származó apró történetek eleve-
nednek meg (legkedveltebb szerzője ennek a rovatnak Rónai Antal), vala-
mint a Versajándék, amelyben rövid bevezetővel egy-egy költő, író, kritikus 
ajánl egy általa kiválasztott verset (igen sokszor klasszikus vagy kortárs vi-
lágirodalmat). A szellemi horizont fokozatos beszűkítésére irányuló törek-
véssel száll szembe az Orbis terrae, amely cím alatt a lap főleg kortárs világ-
irodalmat közöl (egyik 1989-es számában az akkor elhunyt Márai Sándor 
egy rövid írását is).
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Az Utunk 1989. deember 29-i (számozás nélküli) „utolsó száma” – már a 
forradalom győzelme után – első oldalán, egy Kós Károly 1920-as Kiáltó szó-
jából vett idézettel („Régi zászlónk összetépve, fegyverünk csorba – lelkün-
kön bilincs. De tudom: talpra kell állanunk mégis. De tudom: újra kell kez-
denünk az izzadságos, nehéz munkát. Tudom, vágni fogjuk a kemény, vad 
sziklába az utat, melyen egy kemény, régi nép lép majd velünk és utánunk 
újra csak felfelé.”) és Illyés Gyula Egy mondat a zsarnokságról című versével. 
Az első oldalon Szilágyi István Vezércikk című írásában így jellemzi a le-
tűnt korszakot, az írói/szerkesztői dilemmákat: „…már nem számított sem-
mi, csak a terjedelem: araszra, mázsaszám, s hüvelyknyi címbetűk. Miért 
csináltuk mégis? Hogy bennebb, a laptestben közölhessünk egy-egy novel-
lát, néhány verset, könyvkritikát? Igen, ilyen áron is. No és még valamiért. 
Hogy egyáltalán maradjon meg az ún. intézményes keret. Egy magyar nyel-
vű irodalmi hetilapé … És akkor kaptunk még egy sanszot a történelemtől. 
Talán az utolsót. Úristen, csak bírnánk e pillanatok kínálta lehetőségekhez 
méltón teljesíteni.”

Ennek a számnak az impresszumában már nem Létay Lajos neve állt: ő 
visszavonult, s a szerkesztőgárda 1990. január 5-ével Helikon címmel új la-
pot indított.
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Szerkesztők és szerepvállalások 
a régi Korunkban:
Dienes László és Gaál Gábor

BOTHÁZI MÁRIA

Jelen írásban azt kívánjuk körvonalazni, milyen, a későbbi évfolyam-
okra és korszakokra nézve irányadó szerkesztői koncepciók és tendenci-
ák  fedezhetők fel a régi Korunk történetében, megvizsgáljuk, miben áll 
a Dienes László - és a Gaál Gábor-féle lapszerkesztői modell, melyekből 
a Korunk szerkesztősége a kiadvány 1957 utáni újraindulásakor és az 
1989-es koncepcióváltáskor is táplálkozott. A folyóirat szellemi stratégi-
áját Dienes László és Gaál Gábor életútján, szemléletmódján, szerkesztői 
szerepvállalásán keresztül kíséreljük meg bemutatni.

Cuvinte cheie
László Dienes, Gábor Gaál, vechea revistă Korunk, modele de redactare

Rezumat (Redactori și roluri în vechea revistă Korunk /Epoca noastră/)
Prin oglindirea mai multor puncte de vedere, articolul încearcă să schițeze portretele a două 

personalități marcante ale vechii reviste Korunk, redactorii László Dienes și Gábor Gaál. Strategiile 
intelectuale ale revistei sunt prezentate prin intermediul vieții, concepțiilor și rolului celor doi 
redactori. Articolul analizează pe de altă parte modelele de redactare elaborate de aceștia, modele 
din care revista s-a inspirat și după reînfi ințarea din 1957 și a noului început de drum din 1989. 

Keywords
László Dienes, Gábor Gaál, old Korunk, editorial models

Abstract (Editors and commitments in the old Korunk)
The author tries by presenting different points of view to draw a portrait of two determinative 

Korunk-editors: László Dienes and Gábor Gaál. The article points the intellectual strategies of 
the monthly journal by presenting the life, the perception and editorial engagement of these two 
editors. Furthermore it outlines what the two editorial models mean, which served as a base for the 
restarting the Korunk after 1957 and the new approach applied after 1989.

Botházi Mária

a BBTE doktorandusa
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Kovács János a huszadik század kezdetének 
“jellegzetes értelmiségi típusának” nevezi Dienes 
Lászlót, aki “töretlen illúziókat táplált az értelem 
és a műveltség ereje iránt”.1 Dienes 1889. március 
27-én született Tokajban, édesapja nemesi szárma-
zású vidéki tisztviselő, az Árpád-kori Dienes ná-

dorok leszármazottja, aki szabadelvű légkört teremtett otthonában.  Közép-
iskolai tanulmányait a debreceni Református Kollégiumban, a jogot Buda-
pesten végezte, két évig Párizsban tanult. Fiatalon bekapcsolódott a Galilei 
Körbe, Szabó Ervin tanítványa, huszonegy éves korában a Szabó Ervin igaz-
gatta budapesti közkönyvtár alkalmazottja és ugyanebben az évben meg-
védi doktori disszertációját is. 1918 őszén a Fővárosi Könyvtár vezetője Bu-
dapesten. Munkái 1914-től jelentek meg, háborúellenes cikkeit a Huszadik 
Század közölte. 1919 őszén barátjával, Bölöni Györggyel együtt mint politi-
kai emigráns Romániában telepedett le, s együtt indítják meg 1921 január-
jában a Bukaresti Hírlap c. napilapot: első romániai cikkeit Dienes ennek 
az újságnak írja. A húszas évek elején elsősorban az avantgárd irányzatok 
foglalkoztatták: „Aki ma előre lát, az más irányban s egészen mást lát, mint 
aki a jelenben megragadt” – írja a Napkeletben 1921. február 15-én Nyuga-
ti szemle c. rovatában (melyet később a Geniusban és a Keleti Újságban is 
folytatott), amelyben rendszeresen beszámol a nyugati avantgardista áram-
latokról. 1922-ben Kolozsvárt telepszik le, s a Keleti Újság szerkesztőségi tag-
ja 1925-ig. A Korunk előkészítésekor, 1925 nyarán jelent meg Művészet és vi-
lágnézet című kötete, a cikkgyűjtemény, mint Kovács János megjegyzi2, a két 
háború közti romániai magyar irodalom egyetlen avantgárd szellemű tanul-
mánykötete, amely „szokatlanul nagy feltűnés keltett” és „kétségtelenül a 
korabeli Európa színvonalán állt és jelentős szellemi teljesítmény volt”.3 Kri-
tikusi munkássága mellett rendkívül aktív közéleti publicista volt, cikkei 
vitára ingereltek, polémiát váltottak ki, kitűnő érvelése és hatalmas tudása 
elegáns hangnemmel párosult. A Korunk alapításával egyidőben részt vál-
lal a Társadalomtudományi Társaság létrehozásában, amely feladatául tűz-
te ki a romániai társadalmi valóság szociológiai vizsgálatát és a társadalom-
tudományi ismeretek terjesztését. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan jött lét-
re Kolozsváron a Stúdió Társaság, a Szentimrei Jenő vezette avantgárd tö-
mörülésnek, amellett, hogy alkalmi konferansziéja volt, talán szellemi pat-
rónusa is lehetett.

A Korunkat 1926-ban indítja útjára, az első lapszám 1926 februárjában 
lát napvilágot, a lap belső oldalán szereplő önmeghatározást idézve: „Világ-
nézeti Havi Szemle”-ként. A Korunk, melynek tizenöt évfolyamából hármat 
egyedül, két és felet pedig Gaál Gáborral társasban jegyzett. A tartott lap 
a magyar emigráció, mindenekelőtt Hatvany Lajos támogatásával jött létre. 
E szellemi műhellyel a magyar baloldali eszméket kívánták fenntartani és 
népszerűsíteni az 1918‒19-es forradalmak utáni helyzetben a Romániában 
és a szomszédos  országokban letelepedett emigráns polgári baloldal képvi-
selői ‒ úgymond áldozatos munkával, megfelelő anyagi háttér nélkül, „szí-
vós igyekezettel” (Pomogáts). 

„Aki ma előre lát, az más 
irányban s egészen mást 
lát, mint aki a jelenben 
megragadt.”
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Amint azt Pomogáts is kifejti új erdélyi irodalomtörténetében, „a Ko-
runk szellemi stratégiája pluralista szemléletmódot és szerkesztői politikát 
eredményezett, az induló folyóiratnak a baloldal különböző árnyalatait és 
mozgalmait kellett megszólaltatnia, ha hozzá akart járulni az erők újraszer-
vezéséhez”.4 A lapot, írja Pomogáts, „polémikus többszólamúság” jellemzi 
minden közölt területen, s szükségszerűen eklektikus szerkesztői gyakor-
lat: szóhoz kellett juttatnia mindazokat, akik a magyar művelődés baloldali 
hagyományainak a fenntartásán dolgoztak és szembenálltak a konzervatív 
restaurációval és a politikai jobboldallal (polgári radikálisok, oktobristák, 
szociáldemokraták és kommunisták). Hasábjain helyet kaptak többek közt 
Hatvany Lajos, Kassák Lajos, Fábry Zoltán, Déri Tibor, Komlós Aladár, Ara-
di Viktor, Szentimrei Jenő, Sinkó Ervin írásai. 

Emiatt az eklektikus szerkesztésmód miatt a későbbiekben sok kriti-
ka éri a Korunkat, főként a második folyam idejére eső szerkesztési szakasz-
ban. Árnyalt megközelítésre jószerivel csak a magyarországi lapokban talál-
ni példát, így  Csehi Gyula írását, aki szerint „az első években alakult ki a 
Korunk széles körű tájékozódása, rokonszenvezősen értelmező magatartá-
sa az európai avantgarde iránt. Már ekkor vált a lap azzá az enciklopédikus 
jellegű folyóirattá, amely később képessé lett arra, hogy a társadalomtudo-
mányok, a közélet, a művészetek és az irodalom jelenségei mellett nyomon 
kövesse a természetkutatás akkor kibontakozó nagy forradalmait is. Mind-
ez sokkal megértőbb és igazságosabb értékelést érdemel, és talán alkalmas 
arra is, hogy semlegesítse az „eklektikus” jelzőben bújkáló pejoratív minő-
sítést, amelyről a legkevesebb, ami mondható, hogy eléggé nélkülözi a törté-
nelmi igazság érzékét”.5 

A Korunk-szerkesztői modellek és hagyományok megismeréséhez és 
megértéséhez indokoltnak látjuk hosszabban idézni Dienes Lászlónak az 
első Korunk-lapszámban közölt beköszöntőjét. A lapalapító így fogalmaz: 

„Korunk gondolkodása, akárhova nyúl, mindenütt problémát talál. Mi 
a probléma? Egy megoldatlan kérdés. Egy kérdés, amelyre nem tudunk meg-
győző feleletet találni. S ma csupa ilyen megoldatlan kérdések vesznek körül. 

Problematikus lett körülöttünk az egész világ. Problematikus életünk 
gazdasági alapja, az egyszerű kenyérkereset, amelynek szintén elvesztettük 
szilárd bázisát, problematikusak társaséletünk alapformái, amelyek meg-
rázkódtak, sok helyen megnyiltak alattunk, problematikusak szellemisé-
günk kiélésmódjai, melyek vagy kiapadtak vagy idegen vágányra terelődtek. 
Problematikus a tudomány, amely maga alatt vágja szigorú önkritikájának 
baltájával a megtámadhatatlannak látszott alapot, problematikus a művé-
szet, amely csak keveset tud felmutatni, de elért eredményt nem, problema-
tikus a vallás, amelynek hagyományos formáiból kiszikkadt az élet s amely 
új formát a lélek transzcendens vágyainak adni még nem tud, problemati-
kus maga az élet, amelynek tartalmat és célt csak a problémákat leiró hit és 
meggyőződés adhat.

Nyúljunk bármihez, a legkisebbhez vagy a legnagyobbhoz, problémává 
válik kezünkben minden. 

(...)
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Annak tehát, aki egy alkotó jövő eljövetelét akarja, két irányban kell 
dolgoznia: egyrészt igyekeznie kell kiválogatnia a múlt eredményeiből azo-
kat az elemeket, amelyek a jövő épületének épitőköveiül felhasználhatók, 
másrészt pedig hozzászoktatni saját magát és kortársait az új szintézis szük-
ségességének gondolatához s ami ezzel együtt jár, felébreszteni az ehez szük-
séges pozitiv alkotó lelki képességeket.

A jelen füzettel útjára induló szemle ehhez a munkához akar hozzájá-
rulni erejéhez képest. Fő rendeltetésének azt tekinti, hogy a Nyugattól e kis-
sé félreeső helyen, a maga szerény hatás lehetőségei között, ráébressze az 
embereket azokra a nagy problémákra, amelyek megoldása nélkül nyugodt 
épitő jövő el nem jöhet s adalékokkal hozzájáruljon ahhoz, hogy a nagy nyu-
gati szellemi áramlatok közvetlen érintésétől elzárt, de gondolkodó és tépe-
lődő emberek könnyebben tisztázhassák önmagukban azokat a fájó kérdése-
ket, amelyek elől egy igaz ember sem zárkózhatik el.

(...)
A világnézeti egység azért még sem fog hiányozni a szemléből. De ez az 

egység nem külső lesz, hanem belső. Nem arra törekszünk, hogy bizonyos 
tételeket addig ismételjünk olvasóink előtt, amig azokat elfogadják. Senkire 
sem akarunk a régi dogmák helyére ujakat ráerőszakolni. Szándékunk sze-
rényebb, de egyuttal hasznosabb is: az olvasó elé akarjuk tárni közérthető, 
egyszerü szavakkal azt a matériát, amelyből önmaga belső világnézeti egysé-
gének felépitésén dolgozhatik. A szemlénk egységét nem a papiron, hanem az 
olvasók lelkében akarjuk megvalósitani. Mert célunk erőnkhöz képest azon 
dolgozni, hogy Európa mai papiros egysége helyébe az európai lélek eleven 

Kiss Zoltán fotója
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alkotó egysége szülessék meg, amely megteremtse majd a mai ellentéteket 
grandiozus szintézisbe foglaló uj európai kulturát.”

A dienesi gondolat szerint tehát a valódi erdélyiség egyben valódi euró-
paiság is, s a kettő összefonása valóban sikerrel megvalósult az általa szer-
kesztett Korunkban. Egy év elteltével a Keleti Újság ekként következtet: „Egy 
esztendő után nyugodt lelkiismerettel mondhatja el Dienes László, hogy el-
találta, mi az, ami ma nekünk itt kell. (...) A Korunk nagy sikere annak a sze-
rencsés megérzésnek tulajdonítható, amely azt súgta a szerkesztőjének, hogy 
bármit mondjanak is, és bármit mutasson is a látszat, Erdélynek igenis kell 
az európai világszemlélet, kell Európa. Dienes megpróbált egy olyan orgá-
numot teremteni, amely Európa levegőjét közvetíti a nyugati országok drága 
könyveitől és folyóirataitól elzárt erdélyi magyar közönségnek”.6 

Dienes tehát a magyar (és a kelet-közép-európai) baloldali szellemiség 
egyik legnagyobb hatású és legértékesebb műhelyét hozza létre – a lapot 
még Ligeti Ernő tartalmasnak és színvonalasnak nevezi, mely korai szaka-
szában „még nem vette fel azt a társadalomszemléleti merevséget, amelyet 
új szerkesztője, Gaál Gábor hozott magával.” Megjegyzi: „A Korunktól ben-
nünket szemléletben egy egész világ választ el, mégsem tagadhatjuk meg a 
folyóirattól, hogy információi egyik-másik társadalmi kérdés megvilágítása 
tekintetében hézagpótlónak bizonyultak és hogy irodalompolitikájának is, 
amely mindvégig szöges ellentétben állott a szellemi gironde, a Helikon iro-
dalompolitikájával, jelentős szerepe volt az elburjánzó kritikátlanság és a fe-
jét fel-felütő szólam-dagály megfékezésében”.7

A Dienes szerkesztői koncepciója szerint napvilágot látott szemlét, em-
lítettük már, az eklekticizmus vonatkozásában, megannyi kritika érte, kü-
lönösen a hatvanas‒hetvenes évek korunkos szakirodalmában. E tanulmá-
nyok főként az akkori számokban képviselt „polgári dekadenciát” állítják 
szembe a később megnyilvánuló „szocialista alkotókészséggel.”

„Ha meg akarnók határozni a Korunk első három – Dienes László nevé-
hez fűződő – évfolyamának eszmei mondanivalóját, akkor egy útjatévesztett, 
megcsömörlött, immár utópiák után kapkodó pol-
gárság szellemi csődtömegéről kellene számot ad-
nunk, egyes cikkek minden érdekessége, tanulsá-
gos volta, s a Dienes-féle vezércikkben megnyilvá-
nult kétségtelen pozitív szándék ellenére”.8 – írja 
például Balog Edgár Itt és Most című, a régi Ko-
runkról szóló tanulmányában. Nem áll szándé-
kunkban kitérni e munkák részletesebb ismer-
tetésére (a Korunk-kutatás 1957 és 1979 közötti 
időszakáról átfogó képet nyújt például Botka Fe-
renc), amit viszont fontos lehet megemlítenünk, 
az a Dienes László-féle szerkesztési koncepció 
Gáll Ernő általi utólagos felülbírálata a Számve-
tés című visszaemlékező kötetben. Mint írja, a 
fennebb körülírt jellemzés  hosszú éveken át éles 
határvonalat húzott Dienes László és Gaál Gábor 
szerkesztésében megjelent lap évfolyamai közé, és 
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a pálmát szinte kizárólag az utóbbinak jutatta. „A valóban tudományos fel-
mérés azonban nem térhet ki ama nyilvánvaló tény elől, hogy Dienes fo-
lyóirata a maga nyitottságával és legjobb értelemben vett szabadelvűségével, 
a modern világ újító filozófiai, tudományos és művészi termését közvetítet-
te, s ezzel a szolgálattal termékenyítő impulzusokat adott a helyi kötöttségek 
és a nemzetközi tájékozódás, a vidékiesség és európaiság közötti feszültség-
ben alakuló művelődésünknek”.9

Dienes csupán 1920 és 1928 között tartózkodott Romániában: gondolko-
dása és az általa képviselt nézetek miatt vasgárdista diákok véresre verték, 
az incidens után feleségével, Götz Irén egyetemi vegyészprofesszornővel és 
gyerme keivel 1928-ban Berlinben keresett menedéket. Mint társszerkesztő 
1931 augusztusáig szerepel neve a Korunk élén, ekkor költözik Moszkvába, 
ahol 1945-ig nyelvpedagógusi és bibliográfiai munkásságot fejt ki. 1945-től 
Magyarországon él, ahol haláláig a fővárosi Szabó Ervin Könyvtár igazgató-
ja s a gazdaságtani tanszék vezető tanára az egyetem jogi karán.

Gaál Gábor (Budapest, 1891. márc. 8.—1954. aug. 13. Kolozsvár) Gál 
Anna szolgálólánynak és Szécsényi Nagy Gábornak, egy huszárezred lo-
vászmesterének házasságon kívül született gyermeke volt. Budapesten érett-
ségizett, majd 1911 őszétől a budapesti tudományegyetem bölcsészkarának 
latin–magyar szakos hallgatója, egyetemi tanulmányait csak 1917–18-ban 
fejezi  be, minthogy a katonai behívó és a hároméves fronszolgálat félbe-
szakította azt. Az őszirózsás forradalom után, 1921-ben Bécsbe emigrált, ott 
Hatvany Lajos szűkebb köréhez tartozott. Írásai a Jövő, Tűz, Bécsi Magyar 
Újság, Panoráma és más emigráns lapokban jelentek meg. 1923–24-ben Ber-
linben dramaturg Korda Sándor filmvállalatánál. 1925 őszén visszatért Bu-
dapestre, ahol 1919-beli forradalmi tevékenységéért letartóztatták és pert in-
dítottak ellene. Ideiglenes szabadlábra helyezése után újra Bécsbe távozott, 
majd 1926 őszén Kolozsvárra érkezett. Az első években az élvonalbeli ko-
lozsvári napilapok (Keleti Újság, Új Kelet, Ellen zék) cikkdíjas külső munka-
társa, de publicisztikájával és kritikáival az Erdélyi Helikonban és a Pász-
tortűzben is jelentkezett.

A Korunk szerkesztésébe 1928-ban kapcsolódott be. A címlapon neve 
1929 januárjától együtt olvasható a lapalapító Dienes Lászlóéval 1931 szep-
temberéig, amikor Dienes neve elmarad. Valójában már 1928 végétől, 
Dienesnek Berlinbe távozásától ő szerkeszti a lapot, s egészen 1940. szeptem-
beri megszűnéséig: amint azt a róla szóló tanulmányok írják, élete eggyéforrt 
a Korunk életével. 

Önálló szerkesztői szerepvállalásának idejére esett a sztálini 
diktatorikus és szektariánus hatalomgyakorlás, amely rányomta bélyegét 
a kelet-közép-európai baloldali mozgalmakra, s a moszkvai akaratnak alá-
rendelődő szektariánius, dogmatikus, egyoldalú, műveletlen, bolsevik mű-
velődéspolitika irányvonalát a Gaál szerkesztette Korunk is követte. Ez a, 
Pomogáts Bélát idézve „türelmetlen és erőszakos művelődéspolitika”, csak a 
harmincas évek második felében enyhült meg „midőn az akkor kezdeménye-
zett »népfrontpolitika« hatására a Korunk is összefogásra, minden balolda-
li és progresszív érték elismerésére törekedett, és kellő méltányossággal szó-
lott a polgári humanista irodalom vagy a népi mozgalom eredményeiről”.10  
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Gaál Gábor munkásságát, ha úgy tetszik „nehéz öröksége” helyét és sú-
lyát reményeink szerint megfelelőképpen, kellő távolságtartással, árnyalás-
sal és egyensúllyal kezeli majd egy átfogó erdélyi magyar sajtótörténet, je-
len írás keretei között nem tisztünk ezt megtenni. Amit viszont szükségsze-
rűnek vélünk felvillantani, az személyének és tevékenységének 1989 előt-
ti és utáni megítélése, melynek nyomán talán képes lesz magában vázlatos 
portrét készíteni G.G.-ról az olvasó. A róla szóló szakirodalom  középpont-
jában Gaál Gábor szerkesztői személyisége áll. Gaál Gábor halálának tíz-
éves évfordulója alkalmából az egykori munkatársak egész sora emlékezik 
vissza a szerkesztő alakjára – nemcsak Kolozsváron, az újraindult Korunk-
ban, hanem Budapesten, a Kortársban is. 1971-ben megjelenik Tóth Sándor 
Gaál-monogáfiája11, amely Gaál megjelent műveinek bibliográfiáját is felso-
rakoztatja. Az erősen pártos hangvételű  kötet szerzője, az általa szerkesztett 
tizenkét évfolyamnyi Korunkot tekinti Gaál igazi életművének, sorsszerűsé-
get lát abban, hogy Gaál egy „haladó” folyóirat élére került „egy nagyon ret-
rográd világban.” A Tóth munkájából kirajzolódó piedesztálra állított, min-
den későbbi vád alól felmentett Gaál-kép nyilván nem lehet reális portré 
a 2010-es olvasó számára, a szerző később ezt a képet árnyalja a Dicsősé-
ges kudarcaink a diktatúra korszakából. Gaál Gábor sorsa és utóélete című 
munkájában árnyalja némiképp, de a kutató számára – úgy tűnik – továbbra 
sem sikerül kiegyensúlyozott, nem elfogult képet nyújtania a  szerkesztőről. 
Bár mindenképpen javára írható, hogy törekszik az árnyalásra: „Történelmi, 
életrajzi tény, hogy az általános válság éveiben, az addig is baloldali tájéko-
zódású Gaál Gábor sok hozzá hasonló, kiváló írástudóval a forradalmi bal-
oldalhoz csatlakozott. Egy-egy ilyen döntést hiba volna egyetlen okra visz-
szavezetni, egy-egy ilyen döntést sok, egymást is módosító, nem is egyfor-
mán erős tényező együttes hatása határozott meg. Köztük erősen személyi, 
szubjektív motívumok, mint a fennebb taglalt is. Nem fér kétség hozzá, hogy 
amennyire hiba lenne Gaál esetében e személyes motívum jelentőségét el-
túlozni, netán kizárólagosnak tekinteni, legalább annyira hiba lenne figyel-
men kívül hagyni, teljesen megfeledkezni róla”.12 (191.)

Tóth Sándor neve említésénél fontos szólnunk a közte és Cs. Gyímesi 
Éva között kibontakozó polémiáról, mely a Korunk hasábjain volt olvasható 
1991-ben. A Korunk, harmadik folyamában, többször is helyet biztosít az ön-
revíziónak, szembe próbál nézni egykori szerkesztői örökségével és a nevé-
hez hozzátapadt baloldalisággal. Ebbe a koncepcióba helyezkedik több Gaál 
Gábort és a régi Korunkat érintő írás is. Cs. Gyímesi Éva és Tóth Sándor pen-
geváltása elsősorban irodalom-központú, és azt a Gaál vezette (Gaált iroda-
lompolitikusnak nevezi a szerző: „Mert véleményem szerint nem volt eszté-
ta, sem irodalomtörténész, sem irodalomkritikus. Irodalompolitikus volt”.13) 
„„irodalmi gyomirtásnak vélt lelkes közmunkát”14 veszi górcső alá, amely 
a magyar irodalmat olvassa pártos szellemben újra, és, mint Cs. Gyímesi 
írja, mintegy két évtizedre hamis sémákba fagyasztotta a felnövekvő ifjúság 
irodalmi hagyománytudatát olyan frazeológia használatával, mint a „szent-
istváni gondolat imperializmusa”, a Móricz-féle „kapitalista házasság”, Pető-
fi „nemesi pesszimizmusa”. Cs. Gyímesi szerint „Gaál Gábor szelleme nyom-
ta rá bélyegét” négy évtized irodalmi nyomorúságára, hogy ez a szellem „a 
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köztudatból kiszorított valódi értékeket,  polgá-
ri, helikonista írók műveit”,15 Tóth Sándor viszont 
úgy véli, hogy „már 1946-tól Gaál Gábor szellemé-
nek a köztudatból (személyének a közéletből) való 
kiszorítása volt napirenden, és ez 1950-re be is fe-
jeződött. Ettől kezdve pedig tizennégy esztendőn 
át (1964-ig) a sztalinista (zsdanovista) irodalompo-
litikának a romániai magyar irodalom „frontsza-

kaszán” Gaál Gábor volt az első számú ellensége (és nem a Helikon!)”16

A G.G.-vita a márciusi baloldaliság számmal indul és a decemberi szám-
ban zárul le, illetve vet véget neki a szerkesztőség17 önálló véleményalkotás-
ra sarkallva az olvasót. 

Gaál Gábornak a romániai magyar irodalomban elfoglalt vezető 
kanonizátori szerepét vizsgálja 2001-ben megjelent munkájában Tapodi 
Zsuzsa is, pályája utolsó, 1946 és 1954 között szakaszára fókuszálva. Megál-
lapítja, „a Gaál Gábor által alkalmazott normarendszer a politikai, ideológi-
ai értékeket állította a hierarchia csúcsára, ennek rendelte alá az összes töb-
bi értéket. Kritikusként és teoretikusként egy előre megkonstruált elvrend-
szert kért számon a műveken. Az elkötelezettség elvárása sematizált cselek-
ményvezetést és emberábrázolást eredményezett, minden egyénit elhajlás-
nak minősített”.18 

A szerkesztő Gaál Gáborhoz és a róla szóló irodalomhoz visszakanya-
rodva említést kell tennünk Balogh Edgár tanulmányairól, illetve a korunk 
50. születésnapjára született tanulmányokról is, amelyek, mint Botka László 
vonatkozó tanulmányában megállapítja: „számos új adattal árnyalták Gaál 
Gábor szerkesztői munkáját,19 ugyanakkor az eddigieknél nagyobb mérték-
ben irányították rá a figyelmet az alapító-szerkesztő, Dienes László szemé-
lyiségére s a Korunk induló évfolyamaira.20 A publikációk másik része fő-
leg a folyóirat ún. „népfronti” szakaszával foglalkozott, rávilágítva a lap mű-
vészet-filozófiai vonatkozásaira21 és azokra a kapcsolatokra, amelyek a ma-
gyarországi irodalomhoz fűzték.”  Balog Edgár elsősorban a valóságiroda-
lom térnyerését szemben a „műteremirodalommal”, a hazai szerep, a romá-
niaiság megfogalmazását,” a középosztály, a parasztság, a nemzetiség társa-
dalmi elemzésének előmozdulását” a lap hasábjain tartja a Gaál Gábor szer-
kesztői feladatvállalása pozitív hozadékának.

1976. május. 20–21-én az MTA Irodalomtudományi Intézete és a Pető-
fi Irodalmi Múzeum szervezésében emlékülést is szerveztek a régi Korunk-
ról, melynek anyagához, minthogy a Petőfi Irodalmi Múzeumban található 
meg, egyelőre nem jutott hozzá e sorok írója. 

Pomogáts Béla idézett munkájában Gaál Gábor tevékenységét méltat-
va a szerkesztő érdemei között említi azt a tényt, hogy táborba szervezte az 
erdélyi magyar baloldali írókat és gondolkodókat:  Balogh Edgárt, Brassai 
Viktort, Józsa Bélát, Becsky Andort, Csehi Gyulát, Gáll Ernőt, Jordáky La-
jost, Kahána Mózest, Kovács Katona Jenőt, Méliusz Józsefet, Nagy Istvánt, 
Szilágyi Andrást, Salamon Ernőt. Munkája a szétszóródott magyar balolda-
li értelmiség nagy részére kiterjedt, az erdélyi munkatársak mellett közölte 
Bölöni György, Fábry Zoltán, Haraszti Sándor, Károlyi Mihály, Kemény Gá-

Gaál Gábornak a románi-
ai magyar irodalomban el-
foglalt vezető kanonizátori 
szerepét vizsgálja 2001-
ben megjelent munkájában 
Tapodi Zsuzsa is, pályája 
utolsó, 1946 és 1954 között 
szakaszára fókuszálva.
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bor, Lukács György, Moholy-Nagy László, Molnár (Jeszenszky) Erik és Ré-
vai József írásait. Figyel a román irodalom alakulására: Tudor Arghezi, Emil 
Isac, Lucian Blaga, Liviu Rebreanu, Mihail Sadoveanu, Alexandru Sahia, 
Geo Bogza. A progresszív szellemű világirodalomnak is helyet adott: Bertolt 
Brecht, Ernst Toller, Stefan Heym, Romain Rolland, Carol Čapek, Jaroslav 
Hašek, Panait Istrati műveinek és kivált a szovjet irodalomnak: Gorkij, Ma-
jakovszkij, Gladkov, Solohov írásainak. Az érdemek közt említi azt is, hogy 
szinte emberfeletti munkával teremtette elő a megjelenés költségeit (előállí-
tásának és terjesztésének költségeit baráti társaságok támogatták országszer-
te, de Magyarországon, Csehszlovákiában és Jugoszláviában is), a betiltás ál-
landó fenyegetését is ő hárította el. 

Pomogáts úgy véli, „a minden körülmények között képviselt józanság 
eme erénye okozta Gaál Gábor időnkénti súlyos kritikai tévedéseit: a ráció 
biztonsága ugyanis nála doktrinér szigorral párosult. Ez okozta, hogy ér-
tetlenül, sőt ellenségesen állt szemben az erdélyi magyar irodalom osztály-
elvektől elzárkózó törekvéseivel, az Erdélyi Helikon mozgalmával és írói-
val, s általában nem vette kellően figyelembe a korabeli magyar irodalom és 
művelődés valós értékeit”.22 (Többször is elutasította Babitsot, Móriczot, Ko-
dályt a lap hasábjairól.)

Gaál a bécsi döntés és a Korunk megszűnte után óraadásból tartotta 
fenn magát, Szeremlei László álnéven vagy névtelenül könyvszerkesztőként 
is tevékenykedett. A II. világháború 1942 nyarától újra katonai szolgálatra 
kényszerítette, mint tartalékos főhadnagy 1944 őszén csapattestével Nyugat-
ra sodródott, s a hadifogságból csak 1945 késő őszén került vissza Kolozs-
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várra. 1946 februárjától a Bolyai Tudományegyetem filozófiai tanszékén ta-
nított. 1946-tól az Utunk főszerkesztője lett és a Romániai Magyar Írószövet-
ség elnöke. 1952 nyarán bekövetkezett szívinfarktusa kétévi munkaképte-
lenséggel járó betegség után halálát okozta.

Amint láttuk, Dienes László és Gaál Gábor 1926 februárja és 1940 szep-
tembere között, nem azonos nyomvonalat követve bár, de meghatározó fó-
rumot hozott létre a Korunkkal. A baloldal kimagasló szellemi műhelyeként 
számon tartott folyóirat nagy népszerűségnek örvendett, fénykorában ezer-
ezerkétszáz példányban jelent meg, ami jelentős publicitásnak számított ak-
koriban. Az általuk képviselt szerkesztési modellek azóta is például szolgál-
nak a mindenkori Korunk-szerkesztők számára, és hatásuk vitathatatlanul 
rányomja bélyegét a következő Korunk-korszakokra. 

Az 1957-ben iduló második és az 1990-ben rajtoló harmadik folyam 
szerkesztői egyaránt az általuk képviselt hagyományokhoz nyúltak visz-
sza szerkesztési koncepcióik kidolgozásakor. A Gáll Ernő nevével fémjel-
zett második folyam vállaltan a Gaál Gábor-i örökségre épített a lapkészí-
tés programjának kidolgozásakor. „A tovább folytatandó tradíció tekinteté-
ben – mint már említettem – a Gaál Gábor-féle Korunkat vallottuk magunké-
nak. A Dienes László nevéhez fűződő örökséget nemigen vállaltuk, sőt volt 
idő, amikor elhatároltuk magunkat tőle. Csak sokkal később, az alapító szer-
kesztő születésének századik évfordulóján (1989) nyílt alkalmam nyilváno-
san kifejezni a részemről is lassan beérett felismerést, hogy hagyatékával 
sokáig mostohán bántunk” – írja Gáll Ernő Számvetés című munkájában.23 

A Kántor Lajos főszerkesztőségével indult harmadik folyam a Dienes-
modellhez nyúl vissza, mindez a programadó cikkből is kiviláglik. A Kán-
tor által jegyzett szöveg a két Korunk-folyam jellemzőinek vázlatos bemu-
tatása után mindkét időszakból kiemeli mindazt, ami 1990 elején érvényes 
lehet, egyértelműen kifejezve a Dienes-modell hagyományainak vállalását 
és továbbéltetését. Kiemelt helyet kap benne a folyóirat dialógusképességé-
nek fel-vagy újraélesztése, mint egyik legfontosabb célkitűzés és feladat, és 
hangsúlyossá válik az, hogy csak a különböző (tudomány)területek legjobb 
képviselőinek állandó párbeszéde, építő vitája révén válhat a lap a kor kihí-
vásainak megfelelő, a provincialitást levetkőző, újszerű és eredeti kiadvány-
nyá.
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Acélkalapács a miccsek közt…
ZÓLYA ANDREA CSILLA

„Hogyha megnövök, traktor lesz belőlem.”
Bajor Andor

Ha visszatekintünk az erdélyi magyar irodalom 1989 előtti humo-
ros és szatirikus alkotásaira, bizonyára az elsők közt villannak be Bajor 
Andor emlékezetes paródiái, szatírái vagy humoreszkjei. Örvendetes te-
hát ebből a szempontból, mint ahogyan a bajori életmű teljes feldolgozá-
sa vagy akár annak az újraolvasása tekintetében is, a Mentor Kiadónál ta-
valy napvilágot látott Füstöl az acélkalapács című kötet, amely Bajor An-
dor korabeli paródiáit és szatíráit gyűjti egybe.1

Nagyrészük a korabeli irodalmi lapok szilveszteri és áprilisi összeállí-
tásaiban jelent meg. Joggal állítható ezekről a szövegekről, hogy fontos ré-

Cuvinte cheie Andor Bajor, parodii, schițe umoristice, literatura maghiară din România
Rezumat (Ciocanul de oțel între mici…)
Privind în urmă la creațiile umoristice și satirice din literatura maghiară transilvăneană de 

dinainte de 1989, ne vom aminti cu siguranță în primul rând de parodiile, satirele și schițele 
umoristice ale lui Andor Bajor. Este deci îmbucurătoare – având în vedere și analiza sau numai 
recitirea operelor complete a lui Andor Bajor – apariția la Editura Mentor a volumului Füstöl az 
acélkalapács /Fumegă ciocanul de oțel/, cuprinzând parodiile și satirele lui Andor Bajor. Majoritatea 
lor au fost publicate în numerele de revelion și din aprilie ale revistelor literare din acea perioadă. 
Este vorba de texte despre care putem afi rma pe drept că sunt un element important al istorie și 
evoluției literaturii maghiare din România.

Keywords Andor Bajor, parodies, humoresques, Hungarian literature in Romania
Abstract (Steelhammer between the mititei)
By a retrospection of the humorous and satirical creations of the pre-1989 Transylvanian 

Hungarian literature, the memorable parodies, satires and humoresques of Andor Bajor are perhaps 
the fi rst that show up. Therefore the volume entitled Smoking steelhammer, issued last year by the 
Mentor publishing house and containing the parodies and satires of Andor Bajor is welcome in this 
respect, and from the perspective of the full processing and rereading of Bajor’s life work. Most of 
these creations were issued in the New Year and April 1 sections of that period’s literary journals. 
One can correctly assert that these texts are important parts of that time’s Romanian Hungarian 
literature.

Zólya Andrea Csilla

a Korunk budapesti munkatársa
a BBTE doktorandusa



ME.dok • 2010/2

70

szei az akkori romániai magyar irodalom törté-
netének és fejlődésrajzának. Folyamatosan tükröt 
tartottak, olvasták és újraolvastatták, párbeszéd-
be vonták az aktuális irodalmi alkotásokat, s tu-
lajdonképpen a maguk görbe tükrén keresztül ál-
lást is foglaltak az irodalmi események alakulása-
iról, mint ahogyan burkoltan, olykor pedig kevés-
bé burkoltan a társadalmi, politikai és a nyilvá-
nos történések bírálatát is felfedezhetjük a sorok 
között. Ilyen vonatkozásban teljes mértékben el-
fogadhatjuk Bogdán László kijelentését, miszerint 
e szövegkorpusz nélkül „a romániai magyar iro-
dalom története féloldalas, feldolgozhatatlan és ér-
telmezhetetlen”.

Ezeken túlmenően azonban felmerülhet a 
kérdés e gyűjteményes kötet olvasása kapcsán (is), hogy hogyan olvassuk/ol-
vashatjuk most ezeket a műveket, és hogyan működnek/működhetnek több 
évtizeddel később e szövegek. A Füstöl az acélkalapács tehát Bajor Andor 
paródiáit, illetve szatíráit olvassa és értelmezi újra, miáltal a kötetet egyút-
tal magának a ’89 előtti parodisztikus irodalom újraolvasásának is tekint-
hetjük. Azonban ezek a korabeli irodalmi karikatúrák és szatírák egy esz-
közvilágában és megoldásaiban igen gazdag képi környezetben, azaz karika-
túrákkal és humoros grafikákkal együtt jelentek meg, azokkal folyamatosan 
kölcsönhatásban és párbeszédben voltak.

Az egyik legnagyobb hiányossága e kötetnek talán éppen az, hogy fi-
gyelmen kívül hagyja a korabeli szövegek, karikatúrák és humoros ábrázo-
lások összefüggéseit, miközben ezek az eredeti megjelenési környezetükben, 
az irodalmi és napi sajtóban kölcsönösen oda-vissza dinamizálták a szó-
ban forgó szövegek és képek értelmezési lehetőségeit.2 Ezzel szemben a kö-
tetben megjelenő fotók a korabeli karikatúrák árnyalt, több értelmezési sí-
kot megteremtő és fenntartó ábrázolásaitól eltérően egy meglehetősen di-
rekt, s ezáltal egy szűkebb értelmezési síkot és olvasatot tesznek lehetővé. 
A grillrácson sülő miccsek3 között gőzölgő fanyelű kalapács az egyik legjel-
lemzőbb és meghatározóbb képi ábrázolása a kötetnek, ami tulajdonképpen 
bizonyos értelemben egy szó szerinti olvasata úgy a Füstöl az acélkalapács 
verscímnek, mint a kötetben megjelenő szövegeknek azzal, hogy a könyvbo-
rítón szintén e fotó látható. Ez a szó szerinti képi olvasat viszont nagyon is 
ironikus, hiszen az acélkalapács az elnevezése ellenére mégiscsak fanyelű, 
s az eszköz (bizonyos helyzetekben pedig fegyver) esetleges hatékonyságát 
növelő hevítése is a sistergő húsok között tulajdonképpen értelmetlen, leg-
feljebb a rágósabb falatok számát növeli, de nem válik hatékonyabbá, mint 
ahogy emészthetővé sem. Ezt akár a ’89 előtti parodisztikus irodalom egy 
utólagos, az 1990-es–2000-es években létrejött olvasatának is tekinthetjük, 
amely egy utólagos idősperspektívából, kívülről szemléli a korabeli paródi-
ák és szatírák helyét és erejét. A felhasznált toposz révén ugyan utalásszerű-
en az akkori paródiák és szatírairodalom népszerűsége is bevonódik az ol-
vasatba, a társadalmi közössége(ke)t akár összekovácsoló, közelebb hozó ere-

Az egyik legnagyobb hiá-
nyossága e kötetnek talán 
éppen az, hogy fi gyelmen 
kívül hagyja a korabeli szö-
vegek, karikatúrák és hu-
moros ábrázolások össze-
függéseit, miközben ezek 
az eredeti megjelenési kör-
nyezetükben, az irodalmi 
és napi sajtóban kölcsönö-
sen oda-vissza dinamizál-
ták a szóban forgó szöve-
gek és képek értelmezési 
lehetőségeit.
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je, de mindezek mellett hasonlóan hangsúlyos az eszköz, a kalapács értel-
metlen volta is. Aminek a teljes körű érvényessége megkérdőjelezhető, hi-
szen a ’89 előtti parodisztikus irodalom történései sokkal komplexebb me-
chanizmusok és összefüggések együttesét jelentették.

Fontosnak tartom, a parodisztikus irodalom összetettségének hatható-
sabb megértése miatt, hogy vegyük figyelembe az ezekkel a szövegekkel és 
a humoros képi ábrázolásokkal párhuzamosan megjelenő recepciójukat, a 
róluk keletkező kritikákat, illetve a különböző humor megfejtésére irányu-
ló kísérleteket és ideológiákat érvényesítő értelmezéseket. A következőkben 
elevenítsünk fel néhányat a korabeli humorértelmezések kapcsán kirobbant 
viták közül:

1979-ben Mózes Attila Sinkó-kritikája következtében alakult ki vita 
Mózes Attila és Kiss Jenő között, vitaválaszában írja Mózes Attila: „Mi fáj 
tehát Kissnek? Hogy én a humort nem az »aktualitás«, meg a »bátorság«, a 
»tett-jelleg felől közelítem meg elsősorban, hanem a művészi érték oldalá-
ról...”.4 A „tett-jelleg” és „bátorság” szólamai mögött nyilván a kor ideológi-
ai, mindent behálózó láncolata sejlik, a termelés kihangsúlyozott materia-
lizmusa, amikor bármi áron és bármiből kimagasló mennyiségű terméket 
kellett felmutatni. A rendszert (természetesen csak enyhén) fricskázó, han-
gulati „jólétet” biztosító, felszabadító erejű humortermelésből is meg kellett 
lennie az optimális mennyiségnek. A helyzet ironikus voltát csak tetézik a 
parodisztikus megszólalás által kiváltott nevetés objektív magyarázatára tett 
kísérletek, az „objektív komikum” forrásának akkori kutatásai. Konkrét léte-

Kiss Zoltán fotója
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zőként a valóságban keresték a nevetés eredetét. Ez vitákat generált az akko-
ri paródiamegközelítésekben is (pl. Robotos és Szávai Géza cikkei).5

A politikai változások kialakította korszakok mentén a nevetésirodalom 
különböző formáinak megjelenése is változásoknak volt kitéve. Változásaik-
kal párhuzamosan módosult a parodisztikus beszédmódok érvényesülése a 
sajtóban. Jelenlétük és jellegük tehát a hatalmi apparátus sajátos arculatát 
mutatta, mivel a parodisztikus irodalom igen jól tükrözi azt is, hogy a hata-
lom a saját pozíciójában mennyire érezhette magát bebiztosítva a különbö-
ző időszakokban. Tulajdonképpen a korabeli kritikai recepció is szinte kizá-
rólag a társadalmi viszonyrendszer függvényében közelítette meg a beszéd-
mód különböző formáit. Az elméleti szakirodalom értelmezései a humor és 
nevetés kulcsfogalmak mentén történtek,6 amit kiterjesztettek az egész be-
szédmódra. Az egyes művek és alkotók munkásságának értelmezését a tár-
sadalmi feszültség oldásában betöltött szerepük taglalása és/vagy számon-
kérése képezte.

A parodisztikus megszólalás kiterjesztett létmódja is sejteti, hogy az öt-
venes években a hatalomnak egy erőteljes elvárása érvényesült, ami a társa-
dalom különböző visszásságait leleplező szatírák és humoros írások iránti 
igényben konkretizálódott.7 Ennek az érvényben maradását jelzik a későb-
bi évtizedekben megjelenő humoreszk- és szatírarovatok: az Utunk Humorú 
tükör, az Előre Humor és szatíra, majd ugyanott Bajor Tücsök és bogár című 
összeállításai.

A hatalmi rendszerhez kettős kötődés fűzte őket, az ugyanazzal a gesz-
tussal végzett bírálás és feloldás ambivalenciáját hordozza magában ez a 
parodisztikus szövegkorpusz, miáltal a hatalmi struktúra további fennállá-
sát és kialakult elrendezettségének megmaradását volt hivatott továbbsegíte-
ni. Az ironikus él csak a felszínt érintette, többnyire az arctalanító tipizálás 
terében maradva, a bírálatok csak a hierarchia alsóbb rétegeinek hiányossá-
gait és bűneit célozták.

A bírálat, illetve annak a puszta lehetősége – még ha tulajdonképpen a 
hatalmi nyomás alatt súlyától és tétjétől meg is lett fosztva – társadalmi fe-
szültségoldó szelepként volt hivatott működni, a hibák és hiányok kimondá-
sával és kritikájával a szabadság illúzióját teremtették meg, amivel a rend-
szer részben önnön szolgálatában tartotta a parodisztikus szövegeket és ka-
rikatúrákat.8 Az effajta irányított támogatás mellett a hatalom természetesen 
számolt és számított a nevetés szociálpszichológiai mozgatóival, a feszült-
ségoldó és közösségépítő jelleggel. A nevetésirodalom beszédmódjait az ösz-
tönzés és támogatás álcája mögül tehát így igyekezett lefegyverezni és ön-
nön érdekeinek szolgálatába állítani.

„Nemrég azt a baráti tanácsot kaptam, hogy a helyet, ahol a tücsök és 
bogár nyüzsög, szórjam meg Dédétével” – kezdi Bajor Andor a Tücsök és Bo-
gár című rovatában a Dédété című humoreszkjét.9 A történetben a rovarir-
tási akció sikertelenül végződik. Csak azokat a bogarakat sikerült elpusztí-
tani, akiknek „szívük, lírai érzékenységük” volt. A szó szerinti olvasat mel-
lett a szöveg mindvégig érvényben tartja annak az olvasatnak is a lehetősé-
gét, ahol Bajor humorrovatára gondolhatunk, az akkori irodalompolitikának 
arra az elvárásrendszerére, hogy a „kártékony bogarakat”, akik a rendszerre 
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nézve veszélyesek lehettek, le kell leplezni és pellengérre állítani. A támo-
gatott bírálat csak a „tücskök és bogarak” szintjét érintette, a hierarchia alsó 
rétegeit, amivel a hatalom igyekezett lefoglalni és kisajátítani a számára ve-
szélyforrást jelentő nevettetési formákat és művelőit.

A fentiekből kitűnik, a cenzúra korlátozásai sokkal inkább a 
parodisztikus beszédmódok alakítására, semmint megszüntetésére irányul-
tak, amit a nevezett időszakban megjelent humoreszkeknek, paródiáknak és 
gúnyképeknek a nagy száma is jelez. Az elvárásokhoz és a körülményekhez 
idomuló eszközrendszer használatát váltotta ki belőlük a cenzúra, hiszen 
azokkal a rejtett vagy kevésbé rejtett követelményekkel számoltak, amelye-
ket a politikai hatalom támasztott velük szemben, és amelyek a cenzúra kor-
látozásai révén léptek aktívan működésbe. Beépítették a saját szövegterük-
be a rendszer által sugalmazott értékeket és elvárt beszédmódokat, ám úgy, 
hogy közben folyamatosan megtörték és  olykor le is leplezték azokat.

A paródiát és a parodisztikus beszédmódokat működtető alakzatot, az 
iróniát Paul de Man a trópusok allegóriájának permanens parabázisaként 
írja le10. A dialógusba hozó dinamikát és kritikai aspektust megteremtő iró-
nia minden narratív teória érvénytelenítésére és szükségszerű lerombolásá-
ra irányul. A paródia folyamatosan a nagy narratívák kikezdhetetlenségé-
nek illúzióját rombolja olyan performatív aktusként, amely nem csak a töb-
bi szövegeket, hanem a narratív rendszereket is leleplezi és dekonstruálja.11

A Bajor-szövegeket a rendszerrel és annak értékrendjével szemben egy 
fordított irányú, magasztalva kritizáló bírálat jellemzi. A Dédété záró gon-
dolata sajátos megoldást kínál a „valódi” kártevők elpusztítására. A tücskök 
és bogarak fogalmi szintje mellett kiéleződik a társadalmi körülményeket ol-
vastató értelemsík működésbe léptetése, amivel a humoreszk több narratív 
szál olvasásának lehetőségét teremti meg, ami az olvasó beavatottságát felté-
telezi, a korról való háttérismeretek birtoklását, mivel csak azok révén vál-
hat az olvasó a szöveg cinkosává és partnerévé. A narratív síkok folyamato-
san megszakítják és kibillentik a másik érvényét. Innen a szöveg dinamiká-
ja, a teljes bizonyossággal eldönthetőség lehetetlensége – miáltal a cenzúrát 
is jóval könnyebb volt kijátszaniuk –, hiszen mihelyt egyik narratív ideát 
próbálnánk a többi fölé helyezni, máris helyébe lép egy másik.

A hatalomra nézve egy ártalmatlan bogár-történetben jelenik meg az 
éles társadalombírálat. Tulajdonképpen ez figyelhető meg a többi Bajor-hu-
moreszkben és szatírában is. Átlagosnak számító, banális jelenetek leírásá-
ba burkolva jelenik meg az egyén társadalmi önkénynek és abszurditások-
nak való kiszolgáltatottsága. Közben a szerző saját hatalomhoz és annak el-
várásaihoz való viszonyulása is felvillan, látszólag elfogadja a hatalom já-
tékszabályait, de csak azért, hogy lefegyverezhesse és nevetségessé tehesse 
annak működését.

„Valami nagyon eredeti és radikális módszert kellene kitalálni a galád 
kártevők ellen. Mi lenne, ha a kolorádóbogarat védelem alá helyeznénk? Di-
csérnénk, méltatnánk, ódákat írnánk hozzá naponta? Plakátokon ábrázol-
nánk, amikor pusztítja a krumpli fiatal leveleit, és aláírnánk: Váljék egész-
ségére!... azt hiszem, nem bírná ki... Ellustulna, elzüllene, és elvinné az idő 
viszontagsága.” – olvashatjuk a fent említett Bajor-humoreszkben.12
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A cenzurális kényszer is fokozta, hogy egy-
szerre több hagyományt és értelemsíkot olvassa-
nak, illetve építettek be a saját szövegterükbe ezek 
a szövegek: az aktuális politikai hatalom érték-
rendjét és elvárásait, az éppen az ellen tiltakozó el-
nyomott rétegek bírálatát, a különböző irodalom-
politikai elvárásokat, amelyek részben a politikai 
hatalomnak is alárendelődtek, a parodisztikus be-
szédmódok korabeli műfajelméleti elképzeléseit 
és hagyományait, illetve sajátos önreflexív vonás-
ként önnön elhelyezésüket ezen értelemsíkok kö-
zött.

A paródiák és parodisztikus szövegek ötvenes‒nyolcvanas évekbeli re-
cepciójára azonban jellemző, hogy nem e viszonyok összetettségének tükré-
ben közelítették meg tárgyukat, hanem mindig valamelyik narratíva mentén 
próbálták rögzíteni azokat. Legtöbbször egy értelmezési síkon belül marad-
va helyezi el a korabeli kritika az ebben a beszédmódban létrejött szövege-
ket. Visszatér az akkori értelmezésekben a parodisztikus megszólalás által 
kiváltott nevetés objektív magyarázatára tett kísérlet, az „objektív komikum” 
forrásának a kutatása. Konkrét létezőként a valóságban keresték a nevetés 
eredetét, ami már a korabeli paródiamegközelítésekben is vitákat generált.13

A recepció szintén jellemző vonulata: a humor társadalmi feszültségek 
oldaláról való értelmezése. Ennek a megközelítésnek a jegyében íródott kri-
tikákban gyakori a „szomorú”, a „ború” és a „szenvedés” fogalmaknak a hu-
morhoz és komikumhoz való társítása. Ugyanakkor fontossá válik bennük a 
parodisztikus szövegek szerzőjének a személye, aki a körülményekkel való 
dacolást képviseli. Ő az, aki képes a kialakult helyzet ellenére megnevettet-
ni az olvasókat, amit egyszóval kötelessége is megtenni, mert ha nem tesz 
ennek eleget, nyilván nem marad el az elmarasztalás: „Jelenkori irodalmunk 
legnagyobb »fanyarja«, Bajor Andor pedig egyre fanyarabb lesz – írja Mózes 
Attila –, sokszor már eszébe sem jut, hogy megnevettesse olvasóját...”.14

Egymást érik a parodisztikus szövegek szerzőinek lelkiállapotát taglaló 
gondolatok: „nevető álarc alatt vérző szív...” – írja Bajor Andorról Szőcs Ist-
ván.15 Ugyancsak a szerző személyének ilyenfajta kiemelését vonja be Láng 
Gusztáv is Bajor-kritikájába, Boldog-e a humorista?16 címmel indítva gondo-
latmenetét, és szintén ennek a jegyeit hordozzák a „mélabús humor”17 vagy 
a „humor méltósága”18 típusú szókapcsolatok. A humoros és szatirikus írá-
sok szerzői küldetésszerű szerepére vonatkozik Csiki László következő ki-
jelentése: „Két ujjamon megszámolhatnám, hány humoristánk van főállás-
ban...” – erősítve ezzel a „humor mint hivatás” gondolatot.19 Ennél elége-
dettebb hangot üt meg Mózes Attila az Igaz Szó 1981-es humorévkönyvéről 
írt recenziójában: „Megnyugtató, hogy még mindig van annyi humorunk, 
amennyi ellensúlyozhatja világunk ilyen-olyan forrásokból táplálkozó rossz 
közérzetét”.20

A paródia és parodisztikus beszédmódok korabeli értelmezését terhel-
te a társadalmi viszonyok függvényében való értelmezés és ideológiai nyo-
más. Egyik oldalon az igazságtalanságok és abszurditások megmutatásának 
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elvárása húzódik, a „mindenfajta embertelenség” tagadása21, másik oldalról 
pedig a hatalom elvárásrendszere, a saját hatalmi pozíciójára „veszélyes ele-
mek” leleplezését várva.

A korabeli recepciókon is jól nyomon követhető ez az ideológiai leter-
heltség. A „szelepkiengedő” szereppel bíró „komor korok derűje”22 egyfajta 
mélyebb világlátást volt hivatott érvényesíteni. A kritikákban folyton visz-
szatér a nevetés ilyenfajta „mélységeket meglátó” és láttató vonatkozásainak 
a boncolgatása, miközben a paródia fogalma jobbára kifejtetlen marad, illet-
ve a róla való beszéd többnyire a nevetés mögött húzódó „mélységek” meg-
mutatásának fejtegetésére szorítkozik. A Romániai Magyar Irodalmi Lexi-
kon nem is említi a parodisztikus beszédmód olyan változatait, mint a paró-
dia, pastiche, amivel tulajdonképpen egy nagyon is jelentős szeletét hagyja 
figyelmen kívül az erdélyi irodalomnak.

A hetvenes évektől a komikus irodalom és a humor recepciójában a tár-
sadalmi szerepkör taglalása, a terapeuta vonások, elvárások leírása mellett 
azonban elindultak a parodisztikus beszédmódok szövegközpontú defini-
álására tett kísérletek is, és viták alakultak ki (pl. Szávai Géza és Robotos 
Imre között). A humoreszket és paródiát Szávai Géza a nevetés és humor te-
remtő, illetve romboló vonása alapján állítja szembe egymással. Nem számol 
a parodisztikus szövegképzések alapvető tulajdonságával, az újraírás dialó-
gushelyzetbe hozó szerepével, illetve azzal, hogy a paródia viszonyulását 
sosem a (teljes) negáció határozza meg.23 

„A paródia a meglévőt rombolja (mást nem teremtve) – önmagában te-
hát nem létezik, szövegén kívüli tényezők sokasága válik anyagává. (Koron-
ként ez kötheti vagy lendítheti – de mindez túlzott függőségi helyzetét is jel-
zi.) A humoreszk a karcolat és novella műfajához közelít, az elnevezés csak 
a humort hangsúlyozza. Ez a humor rombol, de nem úgy mint a paródiáé: 
a teremtő indulat munkál benne...” – írja Bajor-kritikájában Szávai. A pár 
hónap múlva megjelenő Robotos-kritikájában ennek önmaga is ellentmond, 
írása fő gondolatmenetét már a parodizált szövegek és a paródia közötti kap-
csolat képezi. Ebből a viszonyból eredezteti a paródia és parodisztikus szö-
vegekben levő komikumot, a köztük levő rögzíthetetlen mozgást és kapcso-
latot, a dinamizmust és dialógust emeli ki, miáltal a kortárs paródiaelmé-
letek szövegmozgásokat vizsgáló értelmezéseihez közelít. Vitába száll Ro-
botos paródiakoncepciójával,24 aki a humor lényegét és a nevetés kiinduló-
pontját, ok-okozati összefüggéseit egyfajta „objek-
tív komikumban” keresi, amelyet magában a pa-
ródiában igyekszik megtalálni. Minden humor és 
irónia ősforrását az „objektív komikumban” jelöli 
meg. Robotos szerint a komikumelemek adottak, 
tárgyiasíthatóak, valamely „valóságos” létezőhöz 
rögzíthetők, amit a „valóságból” a humorista tük-
rözne vissza. Szávai e valóságtükrözés-megköze-
lítés helyett a több tényező közt megvalósuló spe-
cifikus viszonyt hangsúlyozza, melyet az ember 
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tudata és a szövegek kapcsolódásai működtetnek, ami tulajdonképpen az ol-
vasás mozgásakor az olvasóban jön létre.

„A komikum nem a parodizált szövegben van, hanem két vagy többféle 
minőség közti viszonyban. A paródiában a kétértelműség munkál, s így van 
ez mindenhol, ahol csak komikum jön létre. [...] a megszokott a dolgok egy-
fajta értelmét nyújtja – egyszerű áthelyezéssel, arányváltoztatással megszü-
lethet a komikum, mely többértelműség (is), hisz az új arányokat, viszonyo-
kat teremtő értelem műve csak a régi, a megszokott kapcsolatában érzékelhe-
tő. Egyszerre fogunk át tehát értelmünkkel két tényezőt, melyet két, miénk-
től különböző értelem éltet...”.25

Szávai paródiaértelmezése túllép a korabeli társadalmi feszültségek 
és viszonyok jegyeitől terhelt paródiaelméleteken. Olvasata nem iktatja ki 
a többértelműségek lehetőségét, épp ellenkezőleg, az ironikus rétegződések 
mentén értelmezi a parodisztikus szövegeket és jelenségeket. A beszédmód 
dialógusteremtő mozzanatára és a szöveg(el)mozgásokra helyezi a hang-
súlyt, függetlenedve az addigi ideologikus és hierarchiateremtő megközelí-
tésektől. Felismeri, hogy a paródia és parodisztikus beszédmódok által lét-
rehozott dinamizmusnak a dialógus az alapfeltétele, megteremtve a többfé-
le értelmezhetőség és megközelíthetőség lehetőségét.26 Egy szövegnek termé-
szetesen több paródiája lehetséges. A parodisztikus beszédmód egyszerre 
hoz közel és távolít el annak ellenére, hogy mint vírus az újraírása során be-
hatol a szövegekbe magáévá téve és magába építve azokat, miközben mind-
végig kívül marad rajtuk. A végtelen szövegképződések lehetőségének útját 
nyitja meg, hiszen nem a tökéletest keresi a beszédmód, hanem a párbeszéd-
helyzetet és a mozgást. Nem egy bizonyos értelmet kíván a hierarchia csú-
csára emelni, hanem több értelmet helyez kilátásba. 

Az összetett egymásra tevődéseknek és összefüggésrendszereknek a kö-
vetkeztében az 1989 előtt keletkezett nevetésirodalom, illetve annak recep-
ciója és elméleti háttere is újraértelmezésre szorul. Azzal, hogy a korabeli 
kritika (a kevés kivételt leszámítva) a parodisztikus megszólalásokat főleg a 
politikai hatalom elvárásrendszerén keresztül értelmezte, figyelmen kívül 
hagyva magára a beszédmódra jellemző alapvető vonásokat, hozzájárult ah-
hoz, hogy ez a szövegkorpusz a társadalmi politikai körülmények megvál-
tozásával nagymértékben elveszítse jelentőségét és elszigetelődjön, tekintet-
tel arra, hogy funkciójuk a társadalmi és politikai összefüggések változásá-
val ilyen értelemben megszűnt. Ugyanakkor szintén kijelenthető, e szöveg-
korpusz azon része, amely a korabeli sokszorosan összetett elvárások teré-
ből ki tudott mozdulni, úgy felelt meg azoknak, hogy közben folyamatosan 
kívül és távol maradt az elvárások által meghatározott értelmi síkokon, az 
most, a társadalmi és temporális kötöttségek nélkül is, érdekfeszítő értel-
mezési lehetőségek színterévé tud válni az olvasó számára, mint ahogy Ba-
jor Andor Füstöl az acélkalapács című kötetének szövegei. A mai olvasó szá-
mára a Füstöl az acélkalapács paródiái a többértelműségek révén szintézist 
nyújtanak a jelen társadalom és értékrend szempontjából egy letűnt kor/tár-
sadalom anomáliáiról, mint ahogy a bennük rejlő abszurd révén a jelen ak-
tuális ellentmondásai sem kerülhetik ki a lelepleződést.
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,,Meg kellene írni”1

(Egy erdélyi sajtótörténeti kutatás dilemmái)

PÉTER EDIT

Erdélyi publicisztika a 19. század végén

Doktori dolgozatomban két lap történetének vizsgálatát tűztem ki célul, 
amely megvilágítja nemcsak az erdélyi sajtó történetének egy eddig részlete-
iben nem vizsgált szeletét, hanem egyben Erdély, Kolozsvár politikai, társa-
dalomtörténeti, kulturális, irodalmi viszonyait is feltárja erre az időszakra 
vonatkozóan. Az általam választott két lap a Magyar Polgár és a Kolozsvár, 
amelyek Kolozsváron jelentek meg.2 A kutatás az 1860-as és 1890-es évek er-
délyi sajtóanyagának történeti, társadalmi, politikai és kulturális beágya-

Cuvinte cheie
istoria jurnalismului, jurnalismul ardelean, aspecte politice, sociale şi culturale

Rezumat („Ar trebui scrisă”. Dilemele unei cercetări despre istoria presei ardelene) Cercetarea 
despre istoria presei ardelene arată mari lipsuri în ceea ce priveşte cea de a doua jumatate 
al secolului al 19-lea. Pentru umplerea acestui gol a pornit o cercetare, a cărei scop a fost ca 
jurnalismul ardelean să se facă simţită si văzută din punct de vedere european şi est- european. A 
început anchetarea istorică a doua gazete clujene remarcabile Magyar Polgár şi Kolozsvár, de-a 
lungul cărora devine vizibilă transformarea presei ardelene din această perioadă. 

Keywords
history of journalism, transilvanian journalism, political, social and cultural aspects

Abstract („It should be written”. Dilemmas of the research about history of Transylvanian 
journalism) The historical research of the Transylvanian journalism shows hardships regarding the 
second half of the 19th century. To fi ll this gap has started a research, whose purpose was to 
make the history of Transylvanian journalism to be felt and seen in terms of European and Eastern 
European. It began the research of the two outstanding Cluj newspapers, Magyar Polgár and 
Kolozsvár, along which becomes visible the history of  Transylvanian journalism of this period.
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zottsága mellett K. Papp Miklós és Petelei István 
publicisztikai tevékenységének egy részére kér-
dez rá.

A témakör felvázolása után a leginkább tág 
kérdésfelvetésből indulnék ki, hogy miért is nem 
születtek az erdélyi sajtóról kielégítő és szakszerű 
munkák a 19. század második felére vonatkozó-
an. A magyarországi sajtótörténetek csupán uta-
lásszerűen említik az erdélyi lapokat és szerkesz-
tőiket, de továbbgondolásuk ez idáig nem történt 
meg.3 Még a nagyléptékű lapok esetében sem ku-
tattak tüzetesen, nemhogy a rövid ideig fennálló, 

de formabontó, jelentős újdonsággal rendelkező lapoknál. A kutatásom fő 
vonala két olyan kiemelkedő lap felkutatását tűzte ki célul, amelyek a 19. 
század végi erdélyi sajtót nagyban meghatározták, hiszen a Magyar Polgár 
és a Kolozsvár a hatvanas évektől a századfordulóig Kolozsvár és Erdély pub-
licisztikájának jelentős vonulatát képezte. A két lap mentén viszont látható-
vá válnak azok a kolozsvári és erdélyi lapok is, amelyek hosszabb, rövidebb 
ideig a kor sajtótörténetének elemeivé váltak. Így tehát a kutatás nem csu-
pán két lap köré épül, hanem igyekszik láthatóvá tenni a lapok mentén azt 
a társadalmi, politikai, kulturális teret is, amely Erdélyt ebben az időszak-
ban jellemezte.

A kutatás elsősorban hiánypótló jellegével lépne fel, másrészt viszont 
az európai sajtótörténet fontos szeletét is kiegészítené, hiszen ebben az idő-
szakban Európa-szerte elterjedt a publicisztika, és európai viszonylatban is 
jelentős szerepet tulajdoníthatunk az erdélyi sajtónak. 

A sajtótörténet keretei

Sajtótörténeti szempontból nagy változások következtek be ebben az 
időszakban, a dualizmus időszaka lehetőséget teremtett nemcsak kulturális, 
társadalmi fejlődésre, hanem a szó szabadságára is.4 Kérdésessé válik, hogy 
a lapok mennyiben segítették elő az erdélyi társadalmi, kulturális fejlődést, 
milyen módon és milyen eszközökkel válhattak mozgatórugóvá ebben a kör-
nyezetben, vagy azzá váltak-e egyáltalán.  

A következő kérdésem, hogy ezt a történelmi, társadalmi, politikai, kul-
turális változást milyen módon jelenítette meg a két egymást követő lap. Ho-
gyan élt a sajtószabadság jogával és ez pontosan miben nyilvánult meg? A 
1848 utáni erdélyi sajtóanyag elterjedése milyen új műfajokat hozott létre, 
illetve milyen olvasóközönséget célzott meg ebben az időszakban? Látunk-e 
valamilyen tendenciózus elvet a közönség megszólításában vagy pedig min-
den egyes lap saját profiljának megfelelő olvasókat tüntetett ki? 

A kérdésfelvetések sora több tudományterületet is érint. A kutatásnak 
történelemtudományi, társadalomtudományi, szociológiai, irodalomtudo-
mányi, irodalomelméleti, politikatörténeti vonatkozásai is vannak a sajtó-
történeti mellett. Ugyanakkor nyelvtörténeti kérdések is felmerülhetnek az 
irodalmi, politikai, sajtónyelvek használati lehetőségeit tekintve. El lehet-e 

A kutatásom fő vonala két 
olyan kiemelkedő lap felku-
tatását tűzte ki célul, ame-
lyek a 19. század végi erdé-
lyi sajtót nagyban megha-
tározták, hiszen a Magyar 
Polgár és a Kolozsvár a hat-
vanas évektől a századfor-
dulóig Kolozsvár és Erdély 
publicisztikájának jelentős 
vonulatát képezte.
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ezeket a nyelveket különíteni egy-egy lap mentén, vagy pedig ezek pluraliz-
musa látszik érvényesülni a századvégi erdélyi sajtóban? Ugyanakkor mi-
lyen hatással van a politikai beszédmódra a regionális nyelvhasználat? 

Számos lényeges kérdés kerül elő, amelyek több irányba is elmozdítják 
a kutatás menetét. Viszont el kell határolni a sajtótörténeti kutatás lehetsé-
ges irányait, ahhoz, hogy ne sétáljunk bele olyan csapdákba, amelyek túl-
mutatnak a publicisztikán. Irodalmárként, ez nem is kis feladat.

  
A sajtótörténet alapvető kérdéskörei 

A Kosáry Domokos és Németh G. Béla által szerkesztett A magyar sajtó 
története című munka két kötetben foglalja össze a 18. század elejétől a 19. 
század utolsó évtizedéig a magyar sajtó legjelentősebb mozzanatait. A mun-
ka hatalmas és jelentős, mégis oly sok szempont, kutatási irányvonal ma-
radt ki. Az 1867‒1892-t átfogó periódust tárgyaló részben a szerzők hangsú-
lyozzák is, hogy rengeteg sajtótörténeti irányvonalat nem tudtak érinteni. 
Feltevődik a kérdés, hogy akkor mi az a meghatározott elv, ami szerint ki-
választhatjuk egy sajtótörténeti kutatás főbb irányvonalait. Melyik az a saj-
tótörténeti kutatás, amely átfogónak és kielégítőnek mondható? A magyar 
sajtó története a sajtó politikai, társadalmi és eszmetörténeti vonulatára fó-
kuszált inkább. Közel két század magyar sajtóanyagának áttekintésében ez 
óriási munka, viszont kimaradtak olyan kérdéskörök, mint a művelődéstör-
téneti, közönség- és olvasástörténeti, ízlés- és közvetítéstörténeti, előállítá-
si és forgalmazástörténeti, műfaj- és stílustörténeti vonatkozások. Kimaradt 
a vizsgálatból a szerzői, szerkesztői és kiadói személyiségek megrajzolása, 
ugyanakkor az egyes lapok közötti rivalizálások, párharcok, rendőrségi köz-
beszólások története is. Nem történt meg a kül- és belföldi lapok összehason-
lítása sem, sem az idegen nyelvű sajtó áttekintése és a sajtógrafikai elemek-
re sem fektettek elég hangsúlyt.

Az erdélyi sajtó vizsgálata során a következő irányvonalakat szeretném 
körüljárni.

Politikai, társadalmi, eszmetörténeti irányból vizsgálnám elsősorban a 
lapokat, rámutatva Erdély, illetve Kolozsvár társadalmi, politikai és kultu-
rális szerveződésére is. Viszont kérdés, hogy a két lap képes-e kellő korraj-
zot felmutatni a társadalmi, kulturális és politikai életről? Úgy gondolom, 
hogy nem, hiszen ezek a lapok szorosan együtt éltek azzal a jelentős sajtó-
termékkel, amelyeket a századvég kitermelt ebben az időszakban és ame-
lyek talán más koncepciók vagy politikai pártok 
mentén szerveződtek. A reálisabb kép kialakítá-
sához szükséges lesz a korabeli kolozsvári és er-
délyi sajtó részleges áttekintése is.5 Habár a saj-
tóanyag is feltárhat egyes háttereket, más műfaji 
szövegek is szükségesek lesznek egy szélesebb Er-
dély-kép kialakításához (levelezések, intézmény-
történeti adalékok, történelmi dokumentumok, 
politikai törvénykönyvek, korrajzok) és egy rész-
letesebb pályakép megrajzolásához (Petelei leve-
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lezése, K. Papp Miklós történelmi tárgyú írásai, Kolozsvár városrendezési 
dokumentumai, nyomdatörténeti adatok, stb.).

Az erdélyiség kérdése a következő témakör, amelyet érinteni kell. Ho-
gyan határozták meg a lapok saját magukat, hogyan helyezték el saját elvei-
ket az erdélyiségben? Hogyan viszonyultak a fővárosi sajtóhoz, hogyan lát-
ták a működését, illetve mennyiben függtek tőle? A másik oldalról is érde-
kes a kérdés, hogy a fővárosi sajtó hogyan látta az erdélyit, a vidéki sajtót? A 
kutatáshoz szükséges-e, illetve milyen mértékben a külföldi sajtó tükrében 
nézni az erdélyit? Azért is lényeges kérdés az erdélyiség problémakör, mivel 
úgy gondolom, hogy ez a kutatás nemcsak adalék valamely nagyobb kutatá-
sokhoz (természetesen ez is nagy dolog), hanem az európai sajtó- és kultúr-
történet szempontjából is lényeges ennek a korszaknak és területnek a tör-
téneti kutatása. 

A műfajtörténeti vizsgálatot is fontos irányvonalnak látom. Elsőként 
és biztos pontként elválasztható a főlap és a melléklapok kategóriája a Ma-
gyar Polgár esetében. A Magyar Polgár mellett időközben három melláklap 
is megszületett, a Jónás Lapja, a Hölgyfutár és a Történeti Lapok, amelyek 
mintegy kiegészítethették azokat az időközben felmerülő olvasói igényeket, 
amelyeket a főlap koncepciója nem tudott teljesíteni.6 E három melléklap 
műfaji sajátosságait érdemes lenne részletesen megvizsgálni, hogy milyen 
módon kapcsolódtak, illetve hogy kapcsolódtak-e a főlaphoz. A Magyar Pol-
gár tekintetében főként a levél műfaját és a Tárcarovat történeti vonatkozá-
sait vizsgálnám. A Kolozsvár esetében pedig a tárcza- rovat átalakulását, va-
lamint a politikai és irodalmi műfajok kapcsolódási pontjait figyelném meg 
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tüzetesebben. Ezek a műfajok valószínűleg az erdélyi sajtó milyenségére és 
alakulástörténetére mutatnak majd rá, de a politikai, társadalmi, kulturális 
változások egészét még biztosan nem fogják átfogni. Ezekre az aspektusokra 
leginkább a vezércikkek fognak rávilágítani, amelyekben a társadalmat leg-
inkább érintő kérdések merültek fel, hol eszmehirdető, hol pedig társada-
lomformáló jelleggel.

 Szerkesztői, kiadói személyiségek rajzát is felmutatom, figyelembe 
véve a karriertörténetük alakulását és ennek vonatkozásait publicisztikai 
tevékenységükre. Petelei István és K. Papp Miklós szerkesztői és lapalapítói 
pozíciójuk tisztázása nélkülözhetetlen része életművüknek.

 A lapok üzleti vonulatára és párharcaira is rákérdezek, hiszen a ko-
rabeli sajtó alakulását izgalmas küzdelmek (olykor szó szerint is vehető) tar-
kították. Ezek a történések egyben az etnikai, etikai, elvi, politikai és társa-
dalmi különbségekre is rávilágítanak. 

 A közönségtörténeti és olvasástörténeti vonatkozásokat nézném meg 
alaposabban, hiszen az olvasási szokások ebben az időszakban más arányo-
kat mutattak vidéken, mint a fővárosban. Ennek módjára és hatására kell rá-
kérdezni. Ha a kellő forrásanyag összegyűl, igen lényegesnek tartanám a la-
pok szerkesztési és terjesztési módját feltárni, amely a sajtótörténeti kutatás 
egyik jelentős kérdéskörét képezi. 

Nemzetképteremtés

A nemzetiségi problémák vizsgálatával számos társadalmi, történeti és 
politikatörténeti munka foglalkozott már, konkrétan a 19. századra vonatko-
zóan is.7 Számomra az lenne a lényeges kérdés, hogy az általam vizsgált két 
lap mentén milyen nemzetképek alakultak ki és hogyan. A többnemzetiségű 
monarchia hogyan kezelte az erdélyiséget, illetve az erdélyiség milyen nem-
zetiségi konfliktusokat, határokat engedett meg, illetve követelt. Főként az 
érdekel, hogy a nemzetiségi kérdésekben oly liberálisnak (értsd itt: nyitott 
szemléletű) bizonyuló monarchia az 1867-es kiegyezéstől a századvégig mi-
lyen nemzetképzeteket teremtett meg, illetve milyen nemzetkarakterológia 
mentén határozta meg önmagát. A másik fontos szempont a hogyan kérdése, 
amely mentén azt nézném meg, hogy ezek a nemzetfogalmak, nemzetképek 
milyen közegen keresztül juthattak el az olvasókhoz. Gondolok itt a sajtó kü-
lönböző műfajaira és ezek kapcsolódási pontjaira a nemzetiségi kérdésekhez 
(nem ritka ebben az időszakban, hogy egy lap keretén belül a műfa jok nem 
különülnek el élesen egymástól, hanem még a látszólag elkülönülő rovatok, 
cikkek, képek között is felfedezhető átjárhatóság; ugyanakkor érdekes mó-
don a társadalmi és nemzeti kérdések tárgyalása több sajtóműfaj kereteibe is 
belefér ebben az időszakban).

Lapszerkesztés, -terjesztés és az írógárda

A következő lépésben a lapokat részleteiben vizsgálom meg, szerkesz-
tési és terjesztési elveiket kutatom fel, hogy láthassuk, hogy a század máso-
dik felében milyen tendenciák működtették az erdélyi sajtót. Majd a köré-
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je épülő írógárda mentén láttatnám a lapokat, hi-
szen ők adják a lap lelkét. Kíváncsi vagyok ezek-
re a lapszerkesztési tömörülésekre, hogy az egyes 
események milyen változásokat eredményeztek a 
szerkesztőség körében, milyen sajtóviták bonta-
koztak ki és ezek mennyiben tevődtek át a magán-
élet szférájába (lásd például Bródy Sándor párba-
ját Kolozsváron, vitáját a nemesekkel, minek kö-
vetkeztében Teleki László elhagyja a lapot; Petelei 

is belekerül ilyen helyzetekbe és az eddigi kutatás azt mutatja, hogy K. Papp 
Miklós is több sajtóperbe keveredett, amelyek olykor ritkán maradtak meg a 
sajtó hasábjain belül). 

Itt tehát arra tennék kísérletet, hogy az erdélyi sajtó 19. század végi vo-
nulatát megmutassam, kitérve az egyes szerepkörökre, amelyek irányították 
a sajtó működését, az egyes érdekekre, amelyek befolyásolták egy-egy lap 
irányultságát, ugyanakkor a szerkesztői státust emelném ki, rávilágítva arra, 
hogy ez mennyiben jelentett hatalmat, presztízst vagy éppen etikai kérdést.

Folytatás vagy törés?

 Majd a két lap indításának elveit, irányvonalait kell felkutatnom, hogy 
lássam át egyrészt a lapot mint folyamatot (kultúrához, politikához, társa-
dalmi kérdésekhez, nemzeti ügyekhez való viszonyában), másrészt, hogy 
lássam át a két lap kapcsolódásának formáit, illetve ennek lehetséges ma-
gyarázatait.

A közöttük lévő kapcsolat vizsgálatát több szempontból is megközelít-
hetőnek látom. A két lapot lehet egymást követő lapokként értelmezni a tör-
ténelmi, társadalmi események mentén. A Magyar Polgár 1867-től, a kiegye-
zéstől, 1886-ig működött, ekkor megy végbe a polgárosodás időszaka, kez-
dődik meg lassan a gazdasági, társadalmi fejlődés, viszont gazdasági és po-
litikai válságok sorozata is jellemezte ezt az időszakot. Majd a nyolcvanas 
évek nyugalmi periódusa még nagyobb teret engedett a fejlődésnek. Ekkor 
jelenik meg a Kolozsvár, két lap egyesüléséből, a Magyar Polgár és a Kolozs-
vári Közlöny összeolvadásából. A Kolozsvár részben folytatja a korábbi la-
pok koncepcióját, de jelentős változásokat is eszközöl (tárcarovat jellegének 
megváltozása, a szépirodalom térhódítása, a polgárosult társadalom jelent-
kezése számos új irodalmi és társadalmi témát hívott életre). Ugyanakkor a 
század vége felé újabb bizonytalan periódus következik be: nemzetiségi vi-
ták, válságok, elégedetlenségek román oldalról, a dualizmus megszüntetésé-
re tett törekvések, az új örökös, Ferenc Ferdinánd állásfoglalása, háborús fé-
lelmek, készülődések.8 Ilyen értelemben lehet folytatásként láttatni a lapo-
kat, hogyha a társadalmi, történelmi, politikai és kulturális változások men-
tén szemléljük őket.

Ugyanakkor meg kell nézni a másik lehetőséget is, miszerint lehetséges, 
hogy a két lap koncepciója között szakadék, törés mutatkozik, vagyis a kér-
dés az, hogy a Kolozsvár tovább viszi-e a Magyar Polgár elvi, gyakorlati el-
gondolásait vagy nagymértékben módosítja azt. Ha a két főszerkesztő men-
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tén láttatjuk a lapokat, akkor két elkülönülő karriertörténet jelenik-e meg? 
Ha igen, akkor viszont sokkal szerencsésebb váltásról, törésről, határról be-
szélni, mint folyamatról.

Szerkesztői életpályák

Végül pedig a két szerkesztő személyét emelném ki, akiknek elsősor-
ban a sajtóhoz fűződő kapcsolatukat vizsgálom. Ugyanakkor kérdés, hogy az 
életpályájuk e szakasza mennyiben vált jelentőssé az erdélyi sajtót tekintve. 
Itt ismét visszatérnék a kérdésfelvetések első pontjaihoz, amelyben kiemel-
tem, hogy a sajtótörténeti kutatások az erdélyi aspektusokat a 19. század má-
sodik felére vonatkozóan eddig szinte teljességgel figyelmen kívül hagyták. 
A két szerkesztő és lapalapító életpályája is hasonló hiányosságokat mutat, 
hiszen a sajtóhoz fűződő viszonyuk csupán említésszerű, viszont részlete-
sebb kutatásukat eddig senki nem vállalta.

K. Papp Mikós (1837‒1880) személyében egy többpólusú karriert látunk 
kiépülni. A kolozsvári egyetemen tanult, majd a Korunknak és a Kolozsvá-
ri Közlönynek lesz munkatársa. 1867-ben indítja a Magyar Polgárt, 28 előfi-
zetővel. Kezdetben a lapot a Református Főtanoda nyomdájában, majd saját 
nyomdájába nyomták. A lap mellett megjelentet három melléklapot is, a Jó-
nás lapját, a Hölgyfutárt és a Történeti Lapokat. Kis és nagy naptárakat is je-
lentet meg, ugyanakkor egyéni történeti munkáit is kiadja (Tarka lapok az 
élet és a történet könyvéből, 1861; Régi képek a krónikákból, 1864). Fordítás-
sal is foglalkozott, ugyanakkor tagja volt a Kemény Zsigmond Társaságnak 
és a Petőfi Társaságnak és a város képviselő-testületének is. Ami K. Papp 
Miklós munkásságát illeti, úgy tűnik, hogy a kutatás szempontjából jóval 
nagyobb jelentőséggel bír ennek tisztázása. Kozma Dezső többször is hang-
súlyozza azt a hiányt, ami K. Papp Miklós életművének felkutatását illeti.9 
Hiszen csupán néhány rövidebb lélegzetű munka értékeli ezt a mennyiségé-
ben és minőségében is oly színes életművet.10 Úgy tűnik, hogy K. Papp Mik-
lós a lapok mentén építette fel írói és publicisztikai karrierjét is egyaránt. 
Történelmi munkáinak nagy része a lapokban is megjelent, ugyanakkor a 
lap mellett három olyan melléklapot is megjelentetett, amelyek látszólag há-
rom különböző olvasóközönséget szólítanak meg. Ugyanakkor nincs felku-
tatva K. Papp Miklós publicisztikájának vonulata sem. Nem tudjuk, hogy 
milyen szövegekkel és milyen módon alakította a kor erdélyi történéseit, 
mennyiben volt része a kor eseményeinek, és mi-
lyen koncepciók vezérelték.

 Petelei István (1952‒1910) egészen 1880 őszé-
től 1891-ig Kolozsváron lapszerkesztéssel és újság-
írással foglalkozott. A Keletnél kezdett írni, majd 
a Kolozsvári Közlöny főszerkesztője lett, és 1886-
ban saját lapot indított el, a Kolozsvárt. 1888-ban 
megalakítja az Erdélyi Irodalmi Társaságot. 1891 
októberében távozik a laptól, idegbetegsége miatt, 
majd visszavonulva él egészen haláláig. 
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Petelei István munkásságát a szakirodalom inkább a szépirodalmi pá-
lyafutása mentén értékeli. A Petelei-kutatások jelentős szakirodalmat ter-
meltek ki, és úgy tűnik, hogy a kutatás szempontjából Petelei szépirodalmi 
pályájának vizsgálata nem lenne releváns.11 Viszont számomra Petelei pub-
licisztikája nyit egy új kutatási irányt, lehetőséget. Bár publicisztikai szöve-
geit összegyűjtötték, ezek továbbgondolása ez idáig nem történt meg.12  Ez 
a kutatási irányvonal újabb kérdéseket vet fel, ugyanis nem könnyű eldön-
teni, hogy a publicisztikája mennyiben választható le szépirodalmi alkotá-
saitól. Lehet-e ezeket külön korpuszként vizsgálni? Úgy tűnik, hogy min-
denképpen érdemes ezek összevetése, hiszen ha csak Bródy pályáját vesz-
szük figyelembe, ott is szoros összefüggések kapcsolták össze a szépíró 
Bródyt és a publicista Bródyt.13 Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy Petelei 
novellisztikájának sajátosságai, stílusa, tematikája sok tekintetben rokonsá-
got mutat a Bródyéval. Habár Petelei ,,vérbeli” erdélyi, míg Bródy a főváros-
ból érkezett, mégis úgy tűnik, hogy hasonló érdeklődés vezette a két újság-
írót is, ami a társadalmi kérdéseket illeti. Másrészt viszont azt a kérdést is 
felveti, hogy a novellisztikájának termékeny időszaka mennyiben alakul egy 
időben a publisztikájával. Ha van összefüggés, akkor mennyiben határozza 
meg egyik a másikat? 

Mindegyik témakör több újabb szempontot vet fel, és nemcsak temati-
kailag, hanem módszertanilag is. Ezek továbbgondolása és az egyes problé-
mák szétszálazása a jövőbeli kutatási munka függvényében történik majd. 

Kiss Zoltán fotója
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Habár több tudományterület összefonódásában és közegében látom a 19. 
század második felének erdélyi sajtótörténetét vizsgálni, mégis fontosnak 
tartom, hogy a sajtótörténeti irányvonal mentén maradjon meg a kutatásom, 
amennyiben ez lehetséges.  
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„Ötéves tervünk döntő
esztendeje”
A bükkfanyelv mint a kommunista sajtó beszédmódja.

MÁTÉ ERZSÉBET 

A sajtó alapvető funkciója, feladata, hogy híreket, információkat kö-
zöljön, továbbítson.1 A sajtó által közvetített információ befolyásolja és 
alakítja a társadalmi érintkezések szabályait, az olvasó viszonyát a min-
dennapok eseményeihez. A demokratikus társadalmakban a tömegtájé-
koztatás az állampolgárok alapvető jogát, az információhoz való jogot2 tel-
jesíti ki,  ezáltal is biztosítva a demokratikus szabályok zavartalan mű-
ködését.

Cuvinte cheie
limba de lemn, comunism, presă, mod de comunicare

Rezumat („Anul decisiv al cincinalului” – Limba de lemn, ca mod de comunicare al presei 
comuniste)

Comunismul a produs o ruptură în ceea ce privește vechile tradiții burgheze, fapt care s-a 
oglindit și în presa vremii. Limbajul tradițional al jurnalismului a fost înlocuit de limba de lemn 
searbădă și inexpresivă, care a caracterizat presa comunistă din România. Studiul conține o 
analiză detaliată a limbajului presei comuniste.

Keywords
 wooden language, communism, press, discourse

Abstract (“The decisive year of our fi ve-year plan”. Wooden language – the typical discourse 
of communist media) The breakup of communism with the civic called traditions occurs also in 
the shaping of its new media. The place of traditional media language was taken by the wooden 
language, and the Romania Hungarian communist press could be characterized by an insipid, 
unable to communicate, stereotypical, dryish language. This paper offers a comprehensive view on 
the specifi c communist press language.

Máté Erzsébet

a BBTE doktorandusa



ME.dok • 2010/2

90

Az olvasó általában abból a fel-
tevésből indul ki, hogy a sajtó hite-
les és aktuális forrás, így többnyi-
re a médiából kapott hírekre hivat-
kozva alakítja ki a világlátását, vé-
leményét, ezen információk mentén 
hoz számtalan döntést. A média hi-
telességének, tárgyszerű működésé-
nek feltétele azonban a teljes anya-
gi és politikai függetlenség, korlát-
lan lehetősége az események, törté-
nések objektív, részérdekektől men-
tes, tényszerű bemutatására, és nem 
utolsósorban a szabad mozgástér 
biztosítása a társadalom bármely 
szegmensében.  

Tudjuk, nem létezik teljes mér-
tékben független sajtó. A demokra-
tikus országokban a média a sza-
bad piac terméke, kereskedelmi ter-
mékként a profitorientáltság befo-
lyása alatt áll, azonban a legstabi-
labb demokratikus országok sajtói 
sem mindig mentesülnek a máso-
dik befolyásoló tényezőként fellé-
pő nagyhatalmi nyomás, a politi-
kum hatása alól.3 Azonban általá-
nos jellemzőként írható le, hogy a 
média alapvető funkciójának a tá-
jékoztatást tekinti, megpróbál ob-
jektív lenni, törekszik az esemé-
nyek széles körű bemutatására, sza-
badon él a véleményalkotás jogával, 
kritikus magatartást mutat a politi-
kummal szemben, közönségét sza-
badon gondolkodó, döntőképes tár-
sadalmi egyénként kezeli, korlát-
lan tematikussággal bír, nyelvezete 
köz érthető, teret biztosít az ellenvé-
lemény kifejezésére. Watch dog-sze-
repe a törvénytelenségek felfedésé-
re, a korrupció stb. nyilvánosságra 
hozására irányul, és ebben a tevé-
kenységében a demokratikus sajtó 
korlátlan szabadságot kap.   

Kiss Zoltán fotója
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Milyen a kommunista sajtó? 

Marx írja 1842-ben a cenzúráról, annak következményeiről: „a cenzú-
rázott sajtónak demoralizáló hatása van. A Rossz potenciális forrása, amely-
től elválaszthatatlan a képmutatás, és ebből az alapvető hiányosságából ered 
minden további hibája. A kormány csak a saját hangját hallja, tudja is, hogy 
csak a saját hangját hallja, de mégis azzal áltatja magát, hogy a nép hangját 
hallja, és megköveteli az emberektől, hogy ők is elfogadják ezt az önámítást. 
Az emberek elmerülnek a politikai babonákban, részben belesüppednek a 
hitetlenségbe, vagy teljesen elfordulnak az állam ügyeitől, magánemberek 
gyülevész tömegévé válnak. Mivel a szabad írást törvénytelennek kell tekin-
teniük, hozzászoknak ahhoz, hogy a törvénytelent szabadnak, a szabadságot 
törvénytelennek tekintsék. Így pusztítja el a cenzúra az állam szellemét “.4 
Ezzel szemben a marxista-leninista ideológiára épülő politikai rendszerek, 
a szocialista diktatúrák magatartása a sajtóval, a cenzúrával szemben javá-
ban eltért a marxi meglátástól. A polgári hatalommal szemben fellépő kom-
munista ideológia és hatalom propagandaeszközként, pusztán ideológiater-
jesztő, politikai fegyverként nyúlt a sajtóhoz, azáltal a sajtót a legalapve-
tőbb funkciójától fosztotta meg. A lecsupaszított sajtó mind nyelvezetében, 
mind szerkezetében, szerkesztési elvében, diskurzusában csak az ideológia 
terjesztését szolgálta, már a kezdetekben kizárta a párbeszéd lehetőségét. A  
sajtó – a lenini meghatározás szerint – kollektív agitátor,  feladata népszerű-
síteni a párt politikáját, és határozottan fellépni a rendszer ellenségeivel/el-
lenzőivel szemben. A lenini proletárdiktatúrában a sajtó irányítása és ellen-
őrzése a párt feladatai közé tartozott. A pártilletékesek szabályozták a  lap 
tartalmát (erre szolgált a cenzúra intézménye, az előzetes vizsgálat, majd a 
lap tartalmának utólagos kiértékelése). Az alkalmazottakat az újságírók ál-
landó megfigyelés alatt tartották, miközben folyamatosan politikai átneve-
lésre-továbbképzésre szólították fel őket.5 A kommunista sajtó csak a párt 
irányvonalát követhette és terjesztette, ezáltal nagyban csorbította az újság-
írás intellektuális-értelmező, véleményalkotó szerepét.  

A pártpolitika megvalósításának szolgálata – elsődleges, később egyet-
len feladata ennek a sajtónak. A kommunista média (rádió, televízió, sajtó) a 
kommunista társadalom politikai szocializációjának,  megnevelésének  ha-
tékony eszköze volt. Az átnevelés, az új szocialista normarendszer kidolgo-
zása és alkalmazása a hagyományos értékrenddel szemben, a marxista ide-
ológiából formálódó világszemlélet és a sajátos szocialista magas etika és er-
kölcs propagálása töltötte ki a feladatát. 

A polgári, a demokratikus sajtóval ellentét-
ben, a kommunista média egyoldalú kapcsolatot 
alakított ki közönségével. A döntés és értelmezés 
jogát élvező állampolgárt felváltotta a jóindula-
tú, de folyamatos nevelésre, ún. felvilágosító tá-
jékoztatásra szoruló munkás képe. A kommuniz-
mus alatt így lesz a kíváncsi olvasóból a szabad-
idejét ideológiai képzésre fordító, autodidakta, lel-
kes proletár.6 

A  polgári hatalommal 
szemben fellépő kommu-
nista ideológia és hatalom 
propagandaeszközként, 
pusztán ideológiaterjesztő, 
politikai fegyverként nyúlt 
a sajtóhoz, azáltal a sajtót a 
legalapvetőbb funkciójától 
fosztotta meg.
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A véleményalkotás a sajtóban a párt kivált-
sága volt. A demokratikus párbeszéd látszatát a 
nép részéről érkező állandó levelezők írásai kép-
viselték, ezek a szövegek azonban javarészt a párt-
politikát igenlő, legitimizáló, álkritikák voltak. 
A kommunista sajtó sajátos nyelvezetet alakított 
ki, kezdetben újfajta kommunikációs helyzetet te-
remtve felülírta a hagyományos tényközlő, infor-
máló diskurzust, helyette a feszültséget teremtő, 
uszító,  háborús retorikát alkalmazta.7 

A romániai kommunista sajtó centralizált, a pártszervezet által Buka-
restből irányított és ellenőrzött  intézmény volt.8 Már a kezdetektől a kom-
munista ideológia terjesztése és konszolidálása az elsődleges célja. Az első 
lépést a sajtó irányításának átvételére az 1945. február 12-én megjelent 102-
es törvény jelentette, amelynek következtében megindult a „demokratikus” 
(értsd: hagyományos, burzsoá) sajtó elleni hadjárat. A nem megbízható, a 
régi rendszerrel együttműködő munkatársakat, újságírókat, szerkesztőket, 
rádiós szakembereket félreállították,  helyüket csak az ideológiailag megbíz-
ható káderek vehették át. A magyar nyelven megjelenő baloldali lapok közül 
a MNSZ által 1947-ben indított Romániai Magyar Szó az egyetlen országos 
napilap. 1953-től mivel „nincs munkásmozgalmi hagyománya a címnek”9, 
Előre néven jelentették meg.

A bükkfanyelv.10

A kommunista ideológia kifejezésére egy sajátos nyelvezet jött létre,11 a 
bükkfanyelv12. Az új nyelv, a nowomowa nemcsak a kommunizmus sajátos-
sága, más politikai rendszerek is szívesen használták közéleti nyelvként.13 
A kifejezés a XX. század elején jelent meg, a cári bürokratikus nyelvezet 
nehézkességére, bonyolult, vaskos jellegére utalt14.  Egyfajta hatalmi nyelv, 
amely a kommunizmusban a szélsőséges propagandát folytató párt és tagja, 
a homo sovieticus15 beszédmódjává vált. Elsősorban közéleti nyelv volt, idő-
vel az irodalom, a sajtó, a tudomány elsődleges kifejezésmódjává lépett elő. 

A bükkfanyelvnek egyetlen funkciója van, az pedig az ideológia szolgá-
lata és terjesztése. 

A bükkfanyelvet a szövegtani logika, a valóság, a realitás teljes hiánya 
jellemzi. Tartalmatlansága, sajátos kifejezései, primitivizmusa a partikula-
ritás és az ebből fakadó erkölcsi többlet képzetével társul. A bükkfanyelv az 
új embertípus kifejezőeszköze, a hatalom nyelvi manifesztuma. Nemcsak 
stílus, hanem egy egész nyelvi alrendszer16, amely elsősorban dogmatikus-
sztereotípiákból, klisékből rögzült, de tartalmatlan szófordulatokból tevő-
dik össze. Előítélet-rendszerű logikát alkalmaz, a jó (kommunista) – rossz17 
(kapitalista) szembeállításával egyoldalú diskurzust folytat.  A bükkfanyelv 
nem folytat dialógust, vitára, pártbeszédre, érvelésre teljesen alkalmatlan 
nyelv. A politikai párbeszéd kialakulását az ellenvélemény hordozójának 
megbélyegzésével18 lehetetleníti el, pl. a bükkfanyelv logikája szerint aki 

Az első lépést a sajtó irá-
nyításának átvételére az 
1945. február 12-én megje-
lent 102-es törvény jelen-
tette, amelynek következté-
ben megindult a demokra-
tikus (értsd: hagyományos, 
burzsoá) sajtó elleni had-
járat. 
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nem osztja a kommunista ideológiát, az csak áruló, bűnöző, szabotáns stb. 
lehet. 

A sajtót totálisan ellenőrző párthatalom dönti el, hogy az olvasó, szoci-
alista állampolgár mit tudhat és mit nem, mire van szüksége, mi az, amit kí-
vánhat magának. A bükkfanyelven kreált valóság egy sikeres szocializmus, 
azáltal egy egyarcú világot mutat. Mivel soha nem hangzik el ellenvélemény, 
közöl, de nem ad át információt19, vagy ellenkezőleg, túlzott, azáltal zavaró 
információtöbblettel, félretájékoztatással, ismeretlen tartalomra reagáló po-
lemizáló szöveggel negatív képet rajzol, áladatokat közöl. Az olvasó vagy el-
fogadja és azonosul a hamis világgal, vagy fenntartással, esetleg teljes eluta-
sítással kezeli ezeket a szövegeket. „A kommunista hazugság nem kéri, hogy 
higgyenek neki. Megelégszik azok elfogadtatásával”.20 

Stílusára21 jellemző a felszólító mód, a fokozás (hiperbolák), a szöveg-
környezettől független szófordulatok rögeszmés használta. Szótára ugyan a 
hétköznapi nyelv szavaiból áll össze, azonban a valóságtól elrugaszkodva, 
üresen használja. A bükkfanyelven íródott szövegek gyakran használnak 
metaforát22, allegóriát, jelzőket23, ezek azonban átvett és rögzült szókapcso-
latok, kifejezések, amelyek hiányolnak bármiféle egyedi, a szöveg írójára 
utaló sajátos jegyet. Bárki írhatja, mondhatja, a „mi”, a többség, a tömeg, ki-
fejezésén marad a hangsúly. A bükkfanyelv témájától függetlenül mindig po-
litikai diskurzust folytat24. Patetikus, az örök igazság birtokosaként állandó 
túlfűtöttség, rajongás járja át, ideologizálás. Erkölcsi többletének tudatában 
ítélkezik. Azonban ez a közlési állapot teljesen képtelen a kommunikációra. 
Az adó (mi, a párt, a hatalom, a kommunisták) és a vevő (a nép, a világ, az új 
ember, a homo sovieticus) kiléte bizonytalan marad, ráadásul az üzenet kó-
dolhatatlan. Úgy beszél valamiről (legyen az  politika, gazdaság, művészet, 
anyaság, veteményezés), hogy a hallgató/vevő számára a mondandó lebont-
hatatlan25, értelmezhetetlen marad26.

Szavai, kifejezései: sztahanovista, népítélet, a román alimentara (Élel-
miszerüzlet)27, önkritika, munkásosztály,  békés együttélés, együttélő nem-
zetek, kollektivizálás28, felső vezetés, opportunizmus, népi demokrácia, ku-
lák, porletárdiktatúra, jelentés, osztályellenség, államosítás, kizsákmányo-
ló osztály, a párt irányvonala, szocialista realizmus, reakciós, szabotázs, át-
nevelés (reeducare29), gyűlés, sokoldalúan fejlett társadalom, aranykorszak 
(Epoca de Aur), mozgósítás, trockizmus, ellenforradalom, pártellenes frak-
ció/frakcionizmus, az ellenség megsemmisítése, 
kolhoz, építő álláspont, néptanács, egyöntetű tá-
mogatás, békeharc, jószomszédsági szellem, ak-
cióprogram, hatékony munka, politikai-nevelő 
munka, forradalmi hozzáállás, tervteljesítés, épí-
tő álláspont, elvszerű, szocialista erkölcs, plená-
ris ülés, szocializmus építése, sokoldalú együtt-
működés, más nemzetiségű román30, vetési csa-
ta stb. 

Jelszavak: Tanulni, tanulni, tanulni! (Lenin) 
Éljen Május 1!, Éljen a román-szovjet barátság!,  
Éljen a Román Munkáspárt! Erőt, egészséget sze-

A sajtót totálisan ellenőrző 
párthatalom dönti el, hogy 
az olvasó, szocialista ál-
lampolgár mit tudhat és mit 
nem, mire van szüksége, 
mi az, amit kívánhat magá-
nak. A bükkfanyelven kreált 
valóság egy sikeres szocia-
lizmus, azáltal egy egyarcú 
világot mutat. 
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retett Ceauşescu elvtárs!, Pártunknak jelentjük, pártunkat köszöntjük!, Él-
jen szeretett hazánk, Románia Szocialista Köztársaság!

A bükkfanyelv hétköznapi változatai: gosztáti csirke (Gostat, 
Gospodăriillor de Stat), csekkönyv (CEC Takarékpénztár), bodega (italmérő), 
valamit pult alól beszerezni (a fejadagon túl, nem hivatalosan kapott élelmi-
szer, üzemanyag stb. Főleg a nyolcvanas években elterjedt kifejezés), pekós 
benzin (PECO).
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Postapalota Gyergyóban

(Egy Potyemkin-riport története az Ifjúmunkásban)

CSEKE GÁBOR

1. Potyemkin-riportnak nevezem az alábbiakban azokat a különbö-
ző műfajú sajtószövegeket (riport, jegyzet, interjú, vezércikk stb.), me-
lyek a köznyelvben már meghonosodott, hírhedt Potyemkin-falvak festett 
díszletpanóihoz hasonlóan, tetszetős mázzal fedik el a valóságot; és bár az 
egykori ún. szocialista sajtó – s vele együtt a romániai (magyar) újságírás 
nagy előszeretettel élt – sőt, visszaélt! – vele, nem kimondottan a marxista 
típusú sajtómanipuláció jellemzője; a mindenkori hatalomnak kiszolgál-
tatott média megkülönböztetett módon használta s használja ma is.

Cuvinte cheie minoritate, situaţie defavorizată, răspândirea culturii, schimbarea paradigmei
Rezumat (Palatul Poștei din Gheorgheni. Povestea unui ”reportaj Potemkin” publicat în ziarul 

Ifjúmunkás /Tânărul Muncitor/)Autorul denumește ”reportaje Potemkin” acele texte de diferite 
genuri (reportaj, articol, interviu, editorial, etc.) apărute în presă, care erau destinate ascunderii 
realității în spatele unei lumi virtuale atent clădite, în mod asemănător decorului realizat în 
renumitele ”sate Potemkin”, termen consacrat deja în limbajul uzual. Mass-media aservită puterii 
din toate timpurile a folosit și folosește și astăzi manipularea. Articolul prezintă istoria genezei unui 
reportaj apărut în săptămânalul Ifjúmunkás /Tânărul Muncitor/ din Bucureşti în anul 1973. Articolul 
demontează mecanismul prin care presa socialistă era nevoită să procure prin forţe proprii, aşa 
zisa „experienţa pozitivă”.

Keywords Postal Palace in Gyergyó (The History of a Potemkin reportage in the Ifjúmunkás)
Abstract (press of the 1970’s, youth’s organizations, patriotic work, Potemkin) The author calls 

Potemkin reportages the type of texts (reportages, notes, interviews, editorials etc.) which are 
meant to coat the reality with a pleasing gloss similar to the painted scenery panels of the notorious 
Potemkin villages. Although these texts were often used by the socialist press – by the Romanian 
and Hungarian press as well – they are not specifi c only to the Marxist press manipulation. The 
article presents the genesis of a reportage published in the weekly magazine Ifjúmunkás in 1973 
and strips the mechanism of how the socialist press had to acquire by itself the so called “positive 
experience”.

Cseke Gábor
ny. újságíró
Ifjúmunkás, Előre, Romániai Magyar Szó
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2. A szocialista típusú valóságszépítő kozme-
tikázás mindenek előtt abból a határozott és álta-
lános mozgalmi igényből nőtt ki, mely mindenféle 
propagandatevékenység számára – és ebbe akár a 
művészetet is kötelezően bele kell értenünk! – ve-
zérhelyen írta elő a közvetlen mozgósító szere-

pet. Ilyen értelemben a média mindenekelőtt a pozitív tapasztalatot, a be-
vált eredményeket, módszereket hivatott népszerűsíteni, s általában véve is 
tiszte a jövőbe mutató, az optimista, bizakodó életfelfogást szorgalmazni. E 
mozgalmi feladatkör megrajzolása a kezdeti időkben inkább csak arra ösz-
tönözte a rendszerhű propagandát, hogy az objektív valóságelemekből hang-
súlyosan a számára kedvezőeket válogassa össze, s folytasson általuk sajá-
tos meggyőző tevékenységet. Az idő teltével azonban, mivel a mindennapi 
tapasztalat szerint e „pozitívum-halászat” sok esetben nem járt sikerrel, a 
népszerűsítésre méltó példák vékonyan csordogáltak, s a média – praktikus 
megfontolásokból – mindinkább arra kényszerült, hogy a ritka „bolhából” le-
hetőleg jókora „elefántot” kreáljon, az apró sikereket akár irreális módon is 
feltupírozva, meghamisítva. Innen már csak egy lépés választott el ama ab-
szurd gyakorlattól, hogy a bizonyításhoz szükséges pozitív tapasztalatot a 
médiafórum körültekintően, felső beavatkozással, mesterséges módon maga 
idézze elő, illetve teremtse meg; utóbb pedig, ugyanaz a fórum a maga sajá-
tos eszközeivel vette számba, öltöztette illő műfaji köntösbe és népszerűsí-
tette az immár valósággá gerjesztett Potyemkin-eseményt – az 1. alatt emlí-
tett Potyemkin-riportok kiindulópontját.

3. A Bukarestben megjelenő Ifjúmunkás – kolofonja szerint a KISZ KB 
hetilapja – kettős fennhatóság alatt fejtette ki tevékenységét. Mint ifjúsági 
politikai kiadvány, rendszeres eligazításban részesítették az ifjúsági szerve-
zet propagandaosztályán, ugyanakkor hivatalból részt vett azokon az idő-
szaki, általános feladatkijelölő értekezleteken, melyek az egész ifjúsági szer-
vezet előtt álló, a Román Kommunista Párt megszabta időszerű tennivaló-
kat ismertették, fontossági sorrendbe állítva azokat. E rendszerint kétheten-
te-havonta tartott „agytágítóknak” nevezett felkészítők gyakorlatilag semmi 
újat nem tartalmaztak ahhoz képest, amikkel a párt sajtóosztályán kapott 
operatív eligazításokon menet közben ne találkoztunk volna; arra viszont 
jók voltak, hogy az ismétlés kiemelje az útmutatások fontosságát.

Amíg a lap élén álltam (1968-1979 között), az esetek döntő többségében 
személyesen voltam hivatalos részt venni ezeken az eseményeken, melyeket 
kiegészítettek azok a rögtöni, sürgető útmutatások, melyeket mindkét fel-
ügyelő szervtől telefonon továbbbítottak.

4. Az Ifjúmunkás román testvérlapja, a Scânteia Tineretului (Az Ifjúság 
Scânteiája) c. ifjúsági napilap két kategóriával magasabb besorolásban (ami, 
persze, a fizetésekben is láthatóan tükröződött), „nagytestvérként” jóval sű-
rűbben volt kénytelen a felső elvárásokról szóló utasításokat tudomásul ven-
ni, hozzájuk igazodni; főszerkesztőjüket szinte naponta becitálták – az or-
szág másik négy vezető napilapjának főnökeivel együtt – a pártközpontba, s 

A Bukarestben megjele-
nő Ifjúmunkás – kolofónja 
szerint a KISZ KB hetilapja 
– kettős fennhatóság alatt 
fejtette ki tevékenységét.
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a legfelső vezetés egyik titkárától közvetlenül kapták az azonnali feladato-
kat, amelyek nyomát másnap, legkésőbb harmadnap már láthattuk a napi-
lapok hasábjain.

Az Ifjúmunkás számára a heti megjelenés lehetővé tette, hogy a román 
napilapok érzékeny, azonnali reakcióiból, a beszédesen „összecsengő” té-
mák szinte azonosan frontális megközelítéséből kihámozhassuk az éppen 
esedékes széljárás alakulását, ami felért egy – igaz, csak nem hivatalos, de 
biztos – eligazítással.

Nem egyszer nehezményeztük irányító szerveinknél, hogy a feladatok 
kiszabásában, a tudatosításban, a követendő „vonal” megjelölésében követ-
kezetesen másod- és harmadrendűekként kezelnek (le) bennünket, viszont 
ugyanolyan vehemenciával és szigorral kérik számon rajtunk azokat az el-
mulasztott (elhanyagolt, ignorált stb.) feladatokat, melyekről hivatalosan 
nem is értesülhettünk! Különösen a cenzúrával (hivatalos nevén: sajtóigaz-
gatóság, sajtóellenőrzés) való munkakapcsolatainkban okozott ez külön gon-
dot, mert számos időszerű ideológiai „szempont” nemismeretében könnyeb-
ben áldozatai lettünk a hivatásos „hibavadászoknak”, a lap körüli, ezen ön-
kéntelen mulasztásokból fakadó „rázós” események pedig jócskán megnehe-
zítették a szerkesztőség kényszerű lavírozását az újságírás elemi követelmé-
nyei, az olvasói elvárások és a propaganda jelzőoszlopai, tilalomfái között; 
tartósan ráirányították az ellenőrző szervek csöppet sem kitüntető figyelmét 
a szerkesztőségben folyó szakmai-ideológiai tevékenység „hibáira”, mulasz-
tásaira, fokozva az általános szellemi terrorhangulatot.

5. Hosszú éveken át az Ifjúmunkás szerkesztőségében kipróbált gyakor-
lat volt – a feladatokra való érthető rábólintáson túl – az önállóan értelme-
zett, a formaiságokat az olvasói érdekek irányában kijátszó problémaköze-
lítés. A címszavakban rögzített irányok, tennivalók nem igen tartalmaztak 
konkrét utalásokat, ha csak azt nem, hogy időnként néven neveztek egy-egy 
„pozitív” tapasztalatot, melyekről később rendszerint kiderült, hogy a he-
lyi ifjúsági szervezetek által bemondott blöffökről van szó, vagy pedig olyan 
fantomrendezvényekről, melyek létrejötte erőteljes, mesterséges és közpon-
ti segédlettel történt. E rendezvényeket különösen melegen ajánlották a(z if-
júsági) sajtó figyelmébe. Sajnos azonban, hogy a helyszínre kiszállva, a lap 
riporterei rendre meggyőződtek arról, hogy az életben „egy kicsit” minden 
másképp van. Ezt a szituációt örökíti meg szellemesen, nagy érzékletesség-
gel önéletrajzi ihletésű kisregényében Elekes Ferenc, az Ifjúmunkás egyko-
ri publicistája:

[A lap egykori főszerkesztő helyettese, Bota] 
„Tibi egy napon hatalmas, román nyelvű újságot 
tartott elém, s reá mutatott egy hosszú, nagy be-
tűkkel írott címre. A cím az volt, hogy Gazdag 
kulturális élet Alexandriában. És alatta két egész 
oldalnyi szöveg. Fényképek nélkül.

Azt mondja Tibi, menjek el Alexandriába. 
Nincs messze, csak 88 kilométer és írjam meg én 

Nem egyszer nehezmé-
nyeztük irányító szerveink-
nél, hogy a feladatok kisza-
básában, a tudatosításban, 
a követendő „vonal” meg-
jelölésében következete-
sen másod- és harmadren-
dűekként kezelnek (le) ben-
nünket.

ME.DOKUMENTUM



ME.dok • 2010/2

100

is ezt a gazdag kulturális életet a mi lapunknak, 
mert kevés benne a kulturális élet. Mondom, nézz 
ki az ablakon, Tibi. Akkora hó van odakint, hogy 
még Bözödön sem szokott olyan nagy hó lenni. Én 
nem hiszek abban az alexandriai gazdag kulturá-
lis életben. Mert ilyen hitvány, téli időben min-
denki behúzódik valahová, s a kulturális élet sem 
virágzik. Erre Tibi rettenetesen fölháborodott és 
kijelentette, nagyon helytelen fölfogásom van né-
kem a hazai sajtóról. Mert ha egyszer egy központi 
újság ír valamit, akkor az úgy van. Ahogyan írja. 
Ő Moszkvában tanulta az újságírást, mi Moszkvát 

követjük, s az én magatartásommal nem lehet semmire menni. Kár, hogy el-
hozott Bözödről.

Mondom, én szívesen elmegyek Alexandriába, de csak azzal a föltétel-
lel, ha ő is velem jön. Nagyon csodálkoztam, amikor Tibi erre azt mondta, 
rendben van, akkor menjünk mind a ketten. Mert ő megmutatja, hogy neki 
igaza van. És elutaztunk ketten Alexandriába.

A központban egy hosszú temetési menettel találkoztunk. Pléhkrisztu-
sokat fújt a szél a férfiak kezében, a gyászoló nép pedig lehajtott fővel lépege-
tett a nagy hóban. A menet legvégén megszólítottunk valakit, mondaná meg, 
merre van a művelődési ház. Nem tudta. Aztán valahogy megtaláltuk azt az 
épületet. Az ajtók le voltak lakatolva. Innen a tanácshoz mentünk. Tibi mu-
tatta az újságot a titkárnak, az pedig legyintett, s mondta, ő is látta, mit ír-
nak a városáról Bukarestben. De felőle írhatnak akármit. Mert az a művelő-
dési ház nyár óta le van lakatolva. És nyáron sem volt ott semmiféle kulturá-
lis esemény. És neki nincs ideje ilyen dolgokkal foglalkozni, s mi is jobban 
tennők, ha nem újságot olvasnánk, hanem azt néznők, milyen zord idő tele-
pedett a városra. Szomorúan utaztunk vissza, Bukarestbe.” (Elekes Ferenc: 
Elrajzolt angyalok / Bözödi napjaim. Magyar Elektronikus Könyvtár, http://
mek.niif.hu/07800/07871/)

6. A feladatkiosztások egyik makacsul visszatérő, állandó motívuma 
volt a „hazafias munkára” való hangsúlyos odafigyelés. A kérdés egészen tág 
területet fedett le, kezdve az országos jelentőségű hazafias munkatáborok-
kal, folytatva a kiemelt fontosságú megyei létesítményekkel és a különböző 
helyi szükségletekkel. Valamennyi lényege abban állt, hogy a különböző ré-
tegekhez tartozó fiatalok lelkesedését és fölös energiáit olyan közérdekű lé-
tesítmények megvalósításának gyorsítására és megkönnyítésére mozgósítot-
ták, amelyek társadalmi fontossága vitathatatlan.

Gyakorló újságírókként egy idő után jól ismertük a helyzetet, azt, hogy 
a valóságban az ifjúsági szervezetek inkább amolyan tessék-lássék módon 
tesznek eleget az ilyen elvárásoknak, és előszeretettel ragasztották rá a hang-
zatos címkét olyan munkafázisokra is, melyeket a munkahelyeken életkor-
tól függetlenül, hivatalos bérezés fejében végeztek el az ott dolgozók. Voltak 
köztük fiatalok, meg idősebbek is – a turpisság abban rejlett, hogy egyszerű 
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munkahelyi eredményeket az ifjúsági szervezet mozgalmi megbízottjai úgy 
tartottak számon, mint különálló, terven felüli teljesítményeket. 

(Egy példával élve: egy folyóméternyi öntözőcsatorna kiásásának, béle-
lésének és végleges simításainak tényleges értékét elkönyvelték egyrészt a 
termelés irányítói, a maguk munkahelyi statisztikáiban, ám ugyanazon ér-
tékeket egy másik, párhuzamos nyilvántartás is összesített, mint az általá-
nos termelési eredményeken felüli ráadást, pluszmunkát. Ez a hamis kettős-
ség sokáig rejtve maradt a nyilvánosság előtt, ám később, amikor már az if-
júsági lelkesedés annyira alábbhagyott, a politikai elidegenedés pedig olyan 
mérvű volt, hogy a klasszikus értelemben vett tényleges hazafias munka 
csődöt mondott, az ifjúsági szervezet újraértékelte az elméletét és a fiatalok 
munkateljesítményeire hivatalosan is igényt tartott.)

7. Az 1970-es évek közepén, amikor a lap riporteri állományát fiatal 
végzettekkel kívántuk feltölteni, nyaranta több gyakorló egyetemistát, fiatal 
tanárt is foglalkoztattunk, akiket megfelelő újságírói irányítás mellett, ta-
pasztalatszerzés céljából bedobtunk a „mélyvízbe”, arra tanítván őket, hogy 
a terepen rájuk váró, meglepő helyzetekben miként találják fel magukat. Két 
próbaidős fiatalember gyakorlatozott akkoriban az Ifjúmunkásnál, s úgy ter-
veztük, hogy pár napig velem tartanak Hargita megyébe, tereputunkon pe-
dig a csapatot egy nemrég alkalmazott fiatal riporterünkkel kiegészítve be-
mutatjuk számukra, miként szokás és lehet az ifjúsági szervek életében a 
munkával kapcsolatos pozitív tapasztalatokra vadászni. Utazás előtt még el-
igazítást tartottam velük, kihangsúlyozva: egy újságíró egyes számú köte-
lessége, hogy utazásairól sose térjen vissza dolgavégezetlenül, üres kézzel. 
Bármi történjék is is vele útközben, akármilyen akadályok tornyosuljanak is 
előtte, ki kell vágnia magát a szorítóból, s ha nem is az eredeti szándékok-
nak megfelelően, de valamilyen használható anyagot le kell tennie az asztal-
ra. Az én szememben – hangsúlyoztam előttük – ez a fajta hozzáállás volt és 
maradt a szakmai elhivatottság, rátermettség alfája és ómegája.

Egyúttal arra a helyzetre is felkészítettem őket, hogy egy nagyobb vál-
lalkozás előtt – mint ez is – nem árt előzetesen konzultálni a helyi szervek-
kel s begyűjteni tőlük az első, tájékozódó jellegű 
tudnivalókat. Esetünkben például azt kellett meg-
tudakolnunk, hogy a megyének melyek azok a te-
rületei, ahol a fiatalok történetesen már pártfogá-
sukba vettek egy felépítendő létesítményt, és az 
érkezésünk körüli időpontban valóságos akciót is 
szerveznek, amiről mi majd szívesörömest orszá-
gosan beszámolnánk olvasóinknak. 

Ez a fajta előzetes tanácskozás sajnos, sok 
esetben azt eredményezi, hogy „az ügy érdeké-
ben” a lentiek sebtében összekapják magukat és 
mindent elkövetnek azért, hogy ideig-óráig tartó 
eredményeket produkáljanak. Nekünk pedig kéz-
zelfogható, körülírható és meggyőző eredmények-
re volt szükségünk, méghozzá olyan vidékek if-

Két próbaidős fi atalem-
ber gyakorlatozott akko-
riban az Ifjúmunkásnál, s 
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júságának életéről, ahol meg is ér-
tenek – magyarán: olvasnak – ben-
nünket, ahol feltételezhettük, hogy 
a mozgósító hatást is elérjük anya-
gainkkal, Hargita megye szinte ön-
magától kínálkozott fel. A döntés 
„szabadságát” a megyei szervezet 
embereire bíztuk: nekünk, újság-
íróknak épp elegendő feladat, hogy 
a szavukon fogjuk őket.

8. Érkezésünk, fogadtatásunk 
a bukaresti szerkesztőségben elkép-
zelteknek megfelelően zajlott le. A 
szívélyesség, a látható jelekkel is ki-
fejezésre juttatott bajtársiasság an-
nak a cinkos összekacsintáson ala-
puló íratlan egyezségünknek volt 
betudható, melynek fejében mind-
két fél biztos lehetett: nem kerül-
het sor közöttünk olyan színjáték-
ra, ami a másik teljes átverésével, 
orránál fogva vezetésével járjon. A 
tömbmagyarságban működő KISZ-
szervezetekkel kialakított „modus 
vivendinek” az volt a lényege, hogy 
a helyi szervek mozgósító-meggyő-
ző ereje biztosítja számunkra a sta-
bil, nem fogyatkozó olvasótábort 
mint hátországot, amelynek érdeke-

ire, igényeire mindig lehetett hivatkozni, mi pedig azt a nyilvánosságot je-
lentettük az ő számukra, ami általános elismerést jelentett országos szinten. 
Jótékony összejátszásunk eredményeképpen a Hargita megyéből – tágabb ér-
telemben: a Székelyföldről – származó beszámolóink, elemzéseink általá-
ban közelebb álltak a realitáshoz, valós problémákra keresték a választ, mint 
a máshonnan írottak.

Augusztus lévén, az országos trendhez igazodóan, az ifjúsági szervezet 
élete is szünidős takaréklángon pislákolt: a fizetett tisztségviselők jelentős 
része szabadságon, a fiatalság legkönnyebben mozgósítható és legnépesebb 
rétege, a diákság szanaszét, a vakáció jótékony, félig-meddig átfoghatatlan 
zűrzavarában. Az a felelős, akit fogadásunkra és útbaigazításunkra a helyi-
ek kijelöltek, nem is titkolta, hogy az eredményességet illetően erős aggályai 
vannak, és bár előzetes munkaterve szerint Gyergyószentmiklós városi szer-
vezete beígérte, hogy ebben az időszakban látványos hazafias munkaakció-
kat szervez, mostani értesülései szerint a mozgósítás méretei erősen kétsége-
sek. Személy szerint ezért azt javasolná, hogy amennyiben lehet, „váltsunk 
témát” menet közben, mindnyájunk érdekében.
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A szabályos kártyalicitre emlékeztető egyezkedésnek tanúiként, inasa-
imat mindvégig magam mellett tartva, rendre világossá vált előttük, hogy 
bármilyen benyomásokkal térjünk is haza, az eredményhez illő következ-
ményeket vállalnunk kell. Egy biztos: üres kézzel nem távozhatunk, s akár 
annak is állunk elébe, hogy szegényes, szűk körű akciót világítsunk át – ab-
ból főzzünk, amink van –, viszont a helyzeten annyiban javíthatunk, hogy 
tartalékosokként magunk is beállunk a munkacsapatba, s beszámolónkban 
éppen az lesz a hírértékű többlet, megfejelve a szükséges tanulsággal: nem 
mindig azok a leghatékonyabb tettek, melyek során egymást verik le a köz 
érdekében lapátolók, mert meggyőződésünk, hogy a kicsiny, arányaikban 
szerény eredmények is értékteremtők lehetnek, amennyiben tényleges mun-
kán alapulnak.

Paktumunktól egyenes út vezetett Gyergyószentmiklósra, ahol a helyi 
szervezettel újra el kellett játszanunk az egyeztetés színjátékát, s amelynek 
nyomán egy augusztusi délutánon, együttes erővel nekiálltunk – a jelen lévő 
másfél tucatnyi fiatal és a bukaresti újságírócsapat – a többórás szakképzet-
len munkának, amelyről az alábbi Potyemkin-riport született. Mi hárman, 
büszkén az „újításunkra”, versenyt hajlongtunk a téglaporos romok közt tur-
kálva, s ma már nem tudnám megmondani, tiszteltek-e avagy kiröhögtek 
szokatlan gesztusunk miatt, de azt hiszem, ez akkor nem érdekelt bennün-
ket. Szárnyakat adott az a tudat, hogy hazudtunk ugyan (Hol volt, hol nem 
volt, talán igaz se volt ...), de valahol mégis az igazat hazudtuk. 

****

Augusztusi délután
(Kollektív riport)
(1) Kézről kézre

Akár az egész országban, Gyergyószentmiklóson is az építők sürgető ide-
je ereszkedik a közhangulatra. A környék égnek meredő fenyvesei, a harapós 
levegő sajátos építészeti stílust alakítottak ki az ország leghidegebb sarkában. 
Nagy becsben állt itt a mézgaillatú fenyőgerenda, a frissen faragott zsindely. 
Csakhogy az utóbbi időben Gyergyóban egymás után emelkedtek az új gyá-
rak, lakótömbök s a változott sorsú vidékhez illik ma már a vasbeton, a tég-
la s a cserép is ...

Jelenleg nem épül óriásméretű kombinát, sem vízierőmű a környéken. 
Ám az ötéves terv arányos fejlesztési elve ezúttal sem kerüli el e vidéket. 
Gyergyónak, ahol még ma is a telefonvilla ideges ütögetésével sürgetik kap-
csolásra a központbéli kisasszonyokat, pedig a 
megnövekedett ipari érdekeltséghez gyorsabb hír-
közlés illene, postapalotát írt elő. Korszerű, egyelő-
re ezer hálózati vonallal működő telefonközpontot.

Csakhogy a tervet hordozó alapozás, a min-
dent belengő friss malterillat, a betonkeverők zaka-
tolása, a mozgódaruk csöngetése még sehol sincs. 

Augusztus lévén, az orszá-
gos trendhez igazodóan, 
az ifjúsági szervezet élete 
is szünidős takaréklángon 
pislákolt.

ME.DOKUMENTUM



ME.dok • 2010/2

104

Van viszont – vagy csak volt már? – egy füs-
tölgő romhalmaz, néhány régi, roskadásnak indult 
ház helyén majdnem a líceummal átellenben, ahol 
púposan áll a tégla, a faltörmelék, s a romok között 
megbúvó egy-két személyes holmi, amik elkerülték 
a sietősen kiköltöző lakók figyelmét. Egy-egy oda-
lendülő szélroham nem sokkal ezelőtt felhőnyi tég-

laport sodort magával, de mindez – úgy hisszük –, ma már csak emlék, mert 
a KISZ városi bizottsága, meghallván az országos hívást, hazafias munkát 
szervezett itt, e szomorú és magányos telek tetején. Jöhetett volna pedig buldó-
zer is, elegyengetni az itt-ott kiálló maradványokat s fél nap alatt  szó nélkül 
simára döngölhette volna az egész területet, hajdani nosztalgiáival és emlé-
keivel együtt. Csakhogy a régi házak téglája még jó volt – kár lett volna a föld-
be taposni. A város gazdái már meg is találták felhasználásának módját egy 
kisebb jellegű, helyi építkezésnél s bizony mondom, jó szívvel fogadták a fia-
talok felajánlkozását, hiszen már azon töprengtek, mit tehetnének a gyorsabb 
ütem érdekében, hisz alig tudtak négy-öt alkalmi munkást összetoborozni...

Ezek az előzményei annak az augusztusi délutánnak, amely tollunkra 
érdemesült. Persze, nem azt fogjuk majd megírni, milyen hatalmas tömeg vo-
nult fel erre a felhívásra, hiszen akkor lódítanánk. Ezen a délutánon ugyan-
is annyi fiatal jött el, ahány éppen időt tudott szakítani magának arra, hogy 
pár órai munkával a köznek is áldozzon. Azok jöttek el ide, akik valóban szív-
vel-lélekkel érdekelve érezték magukat abban, hogy a postapalota, amelynek 
arányait ma még mi sem sejthettük innen, a poros törmelékek tövéről, miha-
marabb elkészüljön.

Ennyi áldozatkészség árán nem tehettünk egyebet: beálltunk mi is a sor-
ba. Nemcsak azért, mert szilárd elhatározásunk – ezek után amerre megfor-
dulunk, hogy a fiatalok munkájáról és életéről írjunk –, megpróbálunk mi is 
hozzájuk hasonló emberek lenni, átélve munkájukat, örömeiket és nehézsége-
iket. Még csak az sem volt döntő szempont, hogy a szerkesztőség három legé-
nye a kezdődő munka láttán virtuskodó bizsergést érzett a tenyerében, meg-
mutatni – hogy azért mi sem vagyunk olyan utolsó fiúk, még ha tintafoltos is 
a kezünk! Egyszerű matematika munkált elhatározásunkban: hogy még há-
rom ember, az több mint huszonöt. Még három ember az mindig több, mint 
száz vagy ezer. Éés aki nagy jódolgában a kis számokat lenézi, az lényegé-
ben az egyéni hozzájárulás lehetőségét és szükségességét tagadja. Igenis, lát-
ni akartuk: kezünk munkájával, arcunk verejtékével gyorsabban megy majd 
a munka!

És miért ne ment volna? Kézről kézre adogatva a téglát, erősebb lett a 
lánc, amelyet fontunk. Trikóra vetkőzve, hajlongás közben fütyörészve még 
biztatóbb volt számunkra a világ, amelyet szemlélni s javítani elszegődtünk. 
S legnagyobb elégtételünk az volt, amikor gyergyószentmiklósi ismerősünk-
kel találkozva az utcán, pár szóval meg tudtuk győzni – ha pár órára is, de 
mellettünk a helye.

Jéghideg csapvíznél mosakodva ébredtünk rá mindannyian: a társada-
lomnak többet adni, ezzel elsősorban magunknak tartozunk. Ettől lesz emel-
tebb a fej, egyenesebb a gerinc, messzehangzóbb a bíráló szó, hatásosabb az 

Szárnyakat adott az a tu-
dat, hogy hazudtunk ugyan 
(Hol volt, hol nem volt, ta-
lán igaz se volt...), de vala-
hol mégis az igazat hazud-
tuk.
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igényesség. S álltunk a megfogyatkozott romok fölött, az estébe nyúló augusz-
tusi délutánban, kissé átélve az évtizedekkel ezelőtti újjáépítés hangulata-
it, amikor felszabadult elődeink a szabad élet iskolájában tanulták a leckét 
‒ hogy rombolni könnyebb, de építeni annál nehezebb.

Amit tanultunk, íme ‒ továbbadjuk ...

******

U.i. Az én szövegem pusztán az alaphang leütése, az ideológiai-szerve-
zeti elvárásoknak szóló üzenet jegyében íródott, amelynek palástja alatt az-
tán a három fiatal firkász közül ketten (R. László Ferenc: Magamnak csiná-
lom – magunknak csináljuk, Sepsi Barnabás: Megspóroltam a bemutatko-
zást) szabadabban, a szakmai elvárásokra jobban odafigyelve, fiatalos köz-
vetlenséggel fogalmazhatta meg élményeit és mondanivalóját a témával kap-
csolatban, amit aztán úgy pipáltunk ki feladataink lajstromáról, hogy „az if-
júság hazafias munkára való mozgósítása”. A riport-összeállítás 1973. au-
gusztus 23-án jelent meg az Ifjúmunkásban, az ún. “felszabadulási ünnep-
re” kiadott ünnepi szám második oldalán, Sepsi Barnabás helyszíni fotójá-
val. A fiatalok írásai megtekinthetők a könyvtárakban őrzött laparchívu-
mokban, a történet tanulságainak megfogalmazáshoz idézésüket nem tar-
tottam szükségesnek.

A romok helyén emelt „postapalota” ma is áll: egyszerű, de a városkép-
ből kiugró épület. Kevesen emlékeznek már rá, hogy mi volt a helyén annak 
előtte. Én magam sose tudok közömbösen elmenni mellette ...

Csíkszereda, 2010. május 31.
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In Media TIFF 2010
PÉTER ÁRPÁD

Az Erdélyi Nemzetközi Filmfesztivál (angol nyelvű rövidítéssel TIFF) 
2010-es kiadása hatalmas és kellemes meglepetéssel szolgált a kolozsvá-
ri – és nem csak – mozi- és művészfilmrajongóknak. A 2009-es, kissé aka-
dozó, lassult és a drámára meg a feketehumorra alapozó filmfelvonulás 
után az idei kiadás friss és erőteljes volt. Dolgozatunk, amennyiben lehet-
séges, szeretne az esztétikai keretek között maradni, így csak utalni fo-
gunk Erdély legnagyobb filmfesztiváljának szociális, illetve politikai „kö-
rítésére”.

A Roşia Montana Gold Corporation-támogatás körüli cirkuszok1, a po-
litikai színezetű díjosztó ünnepség, a  TIFF-vezetőség (főleg Tudor Giurgiu 
fesztiváligazgató) kegyetlenül gúnyos kijelentései a Kolozsvár város művé-
szetek iránti attitűdjéről mind-mind ahhoz járultak hozzá, hogy a társadal-
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Transilvania, internațional, festival, fi lm, infl uența politicii asupra artei, comunism, Berlusconi, 

Chirilov, Cluj-Napoca

Rezumat (In Media TIFF 2010)

Analiza fi lmelor participante la TIFF 2010, Cluj-Napoca: O istorie anodină (2009), Flour Town 
(2008), Mănușile Roșii (2010), Grașii (2009), Videocrația (2009), etc., și a fi lmului Fântâna (2006).
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Abstract (In Media TIFF 2010)

About the Transilvania International Film Festival, Kolozsvár (Cluj-Napoca). The paper analyses 
the movies of the TIFF: Mundane History (2009), Flour Town (2008), Red Gloves (2010), Fat People 
(2009),  Videocracy (2009), etc. and of the movie: The Fountain (2006).
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milag tudatosabb filmélvezők óvatosabban üljenek be a mozitermekbe. Nem 
esünk-e át a ló másik oldalára? Nem kaparintja-e meg a TIFF-et, a liberá-
lis művészetszemlélet nevében egy antikorporacionista, apolitikus csoport, 
amely ezt a leírhatatlan médiaerőt arra használná fel, hogy  kampányoljon? 
Félelmetes az, hogy a TIFF, a tiffta művészet hirdetője hirtelen törődni kez-
dett a lepárolt szépség és csúnyaság elegyeinek okaival. Eddig csak a tisz-
ta esztétikumot kevergette boszorkánykonyháiban, nem pedig azok okaival 
foglalkozott, így az idei Giurgiu-féle kifakadás kissé keserűvé tette a TIFF 
felütését, amely kellemetlen előérzetet a Fatih Akin által rendezett Soul 
Kitchen (2009) című nyitókomédia sem tudott elmosni teljesen. A feszült-
séget csak Kelemen Hunor kultuszminiszternek a díjkiosztó gálán tett kije-
lentése oldotta fel. Kelemen ígéretében az állt, hogy jövőben a kormány ma-
ximálisan a TIFF mellett fog állni, tehát nem kell más városba költöztetni 
a rangos rendezvényt, így a TIFF-őrültek2 nem kell Budapestre vagy ne adj’ 
isten, Bukarestbe utazzanak, ha kitűnő vagy esetleg fájdalmasan gyönyörű 
mozgóképeket szeretnének óriásvásznakon megcsodálni.3

A hollywoodi kommerszbe belebetegedett filmrajongókban amúgy is 
csak egy-két emblematikus színész, egy-két nagy alakítás vagy egy-két le-
nyűgöző technikai bravúr tartja csak a lelket, úgyhogy szerintem gonosz 
cselekedet lenne Kolozsvárt és „kulturális környékét” megfosztani ettől az 
évente, immár rituálisan ismétlődő gyönyörűségtől. Körünkben kevés em-
ber rendelkezik annyi pénzzel, hogy a cannes-i, Karlovy Vary-i, vagy a berli-
ni filmfesztiválokra elutazzon, így jobb szeretjük azt, ha 2 euróért megnéz-
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hetjük-megízlelhetjük az ottani „krémet”, mintsem többezer eurós kiszállá-
sokat tegyünk Európa kulturált(abb) tájaira.

A TIFF, hála a Mihai Chirilov művészeti igazgató által vezetett 
lobbicsoportnak, immár jónéhány éve szerepel az európai fesztiválok tér-
képén, és a rangos meghívottak (színészek, rendezők, producerek stb.) ál-
tal tartott sajtókonferenciák, műhelyek vagy kötetlen közönségbeszélgeté-
sek is évről évre magasabba emelik a rendezvény színvonalát. A 2009-es év 
Caludia Cardinaléja és Florin Persicje után Liviu Ciulei és Dorina Lazăr ke-
rült díjazásra az idén, és Wim Wenders német filmrendező, producer dísz-
vendégeskedett ugyanitt, ugyanekkor. Ám, azt hiszem, abban mindannyi-
an egyetérthetünk, hogy nem a megjelent, hanem a kivetült (kivetített …) 
személyiségek voltak a legfontosabbak, mert ez így van rendjén mindenfé-
le-fajta filmfesztiválon. A műalkotásnak, valljuk mi is Heideggerrel együtt, 
van valamiféle autonómiája, esztétikai természetű univerzalitása és ideoló-
giai függetlensége. Az esendő emberek csak a szerelemben és a műalkotás-
ban tudják meghaladni önmagukat, csak ezen két „működés” közben emel-
kedik felül önmagán a halandó. A magánéletükben botladozó vagy netalán-
tán esetenként orra is bukó Homo Sapiens Sapiens Immoralis a műalkotás-
ban Homo Sapiens Sapiens „Transcendens”-szé változik, ahol levetkőzi tes-
tét, de annak formáját megtartva, annak működéseit mímelve olyan men-
tális, auditív, vagy egyenesen auditiv-vizuális-taktilikus-képsorokat teremt, 
melyek többek, mint alkotóik, de kevesebbek, mint a világegyetem. Ugyan-
akkor ennek tudatában vannak ezek a műalkotások,4 és igyekeznek nézőiket 
intersztelláris pályákra állítani. Nem orgazmikus élmények révén, hanem 
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katartikusan távolítják el az embert önmagától és megélt világától. Nem ho-
lisztikus rálátást biztosítanak és nem is abszolút megértést, hanem szabály-
szerűen kilökik az embert mindenféle bolygó körüli pályájáról. A forma új-
szerű kezelésével olyan utat mutatnak meg a spektátoroknak, a mindenkori 
műélvezőknek, amely nem a Disznófejű Nagyúr5 palotája felé vezet, hanem 
valahova olyan térbe, olyan szellemi Nirvánába, ahol a szubjektum (a mű-
élvező) beleoldódik a szemléleti ellentétek összetűnésébe, és így entitásként 
megsemmisül.6 

Tehát filmfesztiválokon sem a hús-vér emberek a fontosak, hanem az ő 
árnyaik, amiket hátulról vetítenek egy sötét barlang egyik falára. És hiába 
tudjuk, hogy ezek az árnyak nem azonosak a való világgal, minden jó film 
élvezése közben bekövetkezik egy olyan pillanat, amikor nem érdekes az, 
hogy honnan jön a fény, és azok az árnyak kik is a valóságban – vagy egyál-
talán van-e valós megfelelőjük. És igen, a TIFF-en is vetítettek sok olyan jó 
filmet, amely annyira elrabolta figyelmünket, hogy képtelenek voltunk ön-
magunkra is figyelni. Az az igazi film, amikor a mozi sötétjében üldögélve 
egyszer csak azon vesszük magunkat észre, hogy ülünk, hogy lélegzünk, és 
hogy nyitva a szemünk. Az a jó film, amely úgy magához tudja kapni a fi-
gyelmünket, hogy testünk létezését csak a szomatikus idegrendszerünk mű-
ködése jelzi tudatunknak, amely tudat szinte teljesen a mű befogadásával 
és megértésével foglalkozik közben. Az a jó film, ahogyan a tavalyi díjazott 
Barmak Akram fogalmazott, amelyik a vége után több napon át folytatódik 
elménkben.

 De bizony létezik olyan mű is, esetünkben: vetítettek olyan TIFF-filmet 
is, amely során többször kellett konzultálnom a sötétben világító, tríciumos 
órámmal, remélvén a kis- és nagymutató forgási sebességének növekedését.7 

A 240 film, a sok vetítési helyszín8 egy ember számára túl sok, a sok 
szekció, sok ember, akivel a TIFF-en botlunk össze, szintén túl sok. Megter-
helő az, hogy éjjel egyig moziban ülünk (utána sörözés), majd reggel nyolcra 
munkába, majd újra éjjel egyig-kettőig a „városban” mulatjuk az időt. És ezt 
tesszük tíz áldott napon keresztül. Ekkora információmennyiséget, ekkora 
embertömeget, ennyi katarzist képtelenség józan ésszel feldolgozni, mond-
hatni: szinte lehetetlen megírni a TIFF monográfiáját. Mert ugye, ha a ro-
mán filmekre „fókuszálunk”, akkor kimaradhatnak a skandinávok furcsa-
ságai, vagy ha a magyar neonaturalizmussal foglalkozunk többet, akkor le-
het, hogy a román újhullámosok csapnak át a fejünk fölött. Ha az Árnyék 
(Shadows)-kategória horrorfilmjeit mutatjuk be részletesen, akkor kima-
radhatnak az olyan gyöngyszemek, mint a Le Bel âge (Franciaország, rend. 
Laurent Perreau, 2009.), vagy az olyan sokkoló, ironikus-balkanikus, poszt-
posztmodern kollázsok, mint az Autobiografia lui Ceauşescu (Ceauşescu ön-
életrajza, Románia, rend. Andrei Ujică, 2010.). Ha a közönségfilmkategóriát 
célozzuk meg, akkor a Kövérek (Spanyolország, rend. Daniel Sanchez 
Alevaro, 2009.) toronymagasan (és, legyünk már ironikusak: bástyaszéle-
sen) vezet, míg az abszolút szélsőségekre ráközelítve, a Flour Town (Ame-
rikai Egyesült Államok, rend. William Slichter, 2008.) című rövidfilm vi-
láglik ki a mezőnyből Dalí-féle szürrealizmusával, Magritte-szerű finom-
ságával és kafkai hangulatával. Igazi gyöngyszem, igazi gyémánt. Ahogy a 
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TIFF-termionológia nevezi az ilyesmiket: ez a film egy must see. De, termé-
szetesen, ha ilyen kidolgozottságú, ilyen szép szerkesztésű és ilyen gyön-
géd történetű lenne az összes, akkor elképzelhető, hogy erre nem figyeltünk 
volna fel, nem tudtuk volna értékelni. Mindegyik film kontextusa egy vagy 
több másiknak, főleg ha így, „infrastrukturálisan metonimikus” viszonyban 
szerveződve látjuk őket. A szűk térbeli és időbeli keretbe bepréselt rettene-
tesen sok film (legalábbis egy embernek az) sokszor interferálódik, felülír-
ja egyik a másikát, „s így mindenik determinált”.9 Nem tudjuk tisztán kap-
ni őket, nem tudjuk csak önmagukban szemlélni. Mindannyian hordozunk 
magunkban olyan pszichikai, esztétikai, kulturális, szociális stb. meghatá-
rozottságot, amely messze meghaladja azt a pár determinánst, amit a Flour 
Town tesz hozzá egy-egy TIFF-társfilmjéhez, de én ezt a teljes fesztivált en-
nek a pár percnyi mozgóképcsodának a bűvöletében töltöttem el. A szülő-
gyerek szeretetet egy posztapokaliptikus, hiperindusztrializált, korporáció-
központú és, paradoxális módon, mégis valamilyen módon egyéniségbarát 
világ kavalkádjában bemutató alkotás életem második filmje, amely könnye-
ket csalt a szemembe. S ha már esszészerűen, az Írás eredeztetőjére is reflek-
tálva kezdtük el cikkünket, illendő, hogy így is folytassuk, tehát el kellene 
árulnunk, hogy melyik az a film, amely képes volt arra, hogy megnedvesít-
se egy székely legény szeme sarkát.

Nos, ez „másik” a film a The Fountain, amelyet Darren Arnofsky ren-
dezett, és szerintem az egyetlen olyan amerikai film, amely, amellett, hogy 
nézhető, félelmetesen jó  is.10 A The Fountain (A kút) nem szerepelt egyetlen 
TIFF műsorrácsában sem, ámde valami olyasmi. Vagyis mégsem: nem fesz-
tiválfilm, tehát nem olyan valami, amit tömegesen kellene nézni, és hall-
gatni a hátsó sor pisszegését és röhincsélését az úgymond érzelgősebb jele-
neteknél, hanem olyan művészfilm, amelyet csak és csakis egyedül szabad 
megtekinteni. Más beleérzésének az érzékelése megzavarhat. A filmen kí-
vül maradók megzavarhatnak. Megzavarhat az, ha nem fáj annyira a film, 
mint amennyire érzed, hogy kellene fájnia, vagy az is kegyetlen, ha tudato-
sul a nézőben: jobban érinti őt, mint kellene. A TIFF erre való: kiforgatja az 
eseményeket, arra kényszerít, hogy félhipnotikus állapotban tölts napokat, 
filmről filmre, katarzisról sörre térve. A TIFF a 21. század Kolozsvárának 
egyik legjelentősebb vallási eseménye: a filmimádók gyülekezésének és 
sorozatkatarzisának kitüntetett színhelye. Olyan idő, amely a Műalkotással 
együtt lép fel, és a mindennapi létezés terét könnyekkel és kiloccsanó sör-
rel mossa át újra meg újra. A lélek, a katarzist megélő „soul” (l. Soul Kitchen) 
e két szubsztanciával vegyülve képes csak megtisztulni, és ezt nagyon jól 
tudja a TIFF. Úgy szerveződik, hogy követőinek, hódolóinak minden évben 
megadja a szükséges könnyet és az elvárt bódulatot, mindezt úgy, hogy se-
hol és egyetlen másodpercre se engedélyezze szubjektumai számára az ille-
galitást vagy az esztétikum elárulását. Az esztétikus tárgy, a szép létező és a 
lelki befogadása által indukált katharsis mindenütt megkötöz, csak és csak-
is a Szépség csodálatában szabadít fel, legyen ez a Szépség akár saját szen-
vedésed szépsége. 

Az amerikai film messzire kiviláglik fajtársai közül, viszont nem 
csak extrém tulajdonságai miatt. Első, és talán legkiemelkedőbb tulaj-
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donságként nevezzük meg azt, hogy a film cse-
lekménye, akárcsak egy hatodrangú Discovery-
dokumentumfilm, szemtelenül nagy időt ölel fel. 
Az ezer évet átfogó cselekmény rövid összefoglalá-
sa az lenne, hogy egy Férfi igyekszik visszakapni 
azt a Nőt, aki elárulta őt, és engedte, hogy az Idő 
végtelensége magáévá tegye őt. A Shibalba-csillag 
felé elinduló Férfi útja ezer évig tart, és a csillag 
robbanásában megsemmisülő anyag szétégése so-
rán újrateremtődik számára az „elveszített idő”. 
A TIFF, amint a megnyitóünnepsége is mutatta, 
nem ilyen perspektívákkal határozza meg önma-
gát, nem ezer, hanem ötéves tervekkel áll elő, és 

nem a végtelenséget, hanem csak a Várost akarja meghódítani. A Város vi-
szont a Káosz rímpárja, és a Káosz a Kezdet. Tehát a Mű elvisz a Végtelen-
be, a Mű szervezése meg rávilágít a Végtelen kezdetére. És ez így jó, mert a 
Végtelen nem létezhet a Kezdet nélkül, viszont az egyszerű halandók (ese-
tünkben: műélvezők vagy lásd fennebb: filmőrültek) képtelenek arra, hogy a 
Művet ne kibontakozásában szemléljék. Önmagában a Végtelen transzcen-
dens entitás, amelyet csak és csakis önmagunk lelki meghaladása értethet 
meg velünk, viszont a feléje konvergáló iteratív mozgás – a rendszerezés, a 
beosztás, a szervezés stb. – metonimikusan (rész-egész) megsejteti velünk a 
katharsis végtelenségének igaziságát. A TIFF ezt cselekszi kilenc esztendeje: 
szervezi a katharsist, és egyre közelebb hozza a Szépség testét, fizikai, em-
pirikus létezését, azáltal, hogy új és új filmeket, különösebbnél különösebb 
képsorokat burkol be aurájával, vagy ha úgy tetszik filmvásznaival.

Az ilyen alakulás nyomot hagy magán a szervezés gesztusán is, így 
például a tavalyi TIFF fájdalmas lassúsága, kínlódó vergődése csodálato-
san előrejelezte 2010 gazdasági-erkölcsi összeomlását, és elképzelhető, 
hogy a 2010-es TIFF-szemtelenség egy 2011-es szemléletreformot jelez elő-
re. Vagy 2111-es személetváltást – ki tudja. A szerelmes és a szenvedő szá-
mára nem telik az idő, ugyanúgy, ahogy a katarzis képes megváltoztatni a 
lelket, és a beomló csillag iszonyatos ereje érthetlenné teszi az időt és a te-
ret. Az évenként ismétlődő filmfesztivál olyan rituális eseménysor, amely 
során rengeteget szenvedünk fizikailag,11  de lelkileg is. A TIFF olyan, hogy 
mindannyiunkhoz szól, így mindannyiunkat szembesít saját semmissé-
günkkel. A hosszú távot futó rabló kudarca12 és a Buddha-gyanús kisbaba13  
egy szintre kerül az észlelésben, és olyan megrázkódtatások érhetnek, ame-
lyek feledtethetik saját létünk időbeliségét. A börtönbe zárt, eszméit megta-
gadó fiatalember számára mentség lehet az, hogy nemcsak szabadságát, ha-
nem idejét is elveszítette szerelme árulása után,14 és a látszólag erkölcste-
len cselekedete tulajdonképpen maga az Etika, mert az Egy, a Harmónia és 
a Létezés visszaállítását szolgálta. A pragmatizmust nélkülöző, a Végtelen-
ség jelenlétével nem számoló összeomlás tulajdonképpen arról beszél, hogy 
a Szubjektum nem tartja Abszolútumnak az Abszolútumhoz vezető utat, ha-
nem csak magát az Abszolútumot. Ugyanazon iterációnak lehetünk tanúi, 
mint a The Fountain-ben: 500 éves lépésekben, 500 évente bekövetkező kog-
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nitív ugrásokban, félezer esztendős ciklusokban közelít a főszereplő ahhoz, 
ami tulajdonképpen nem volt, és nem lesz, amely tetőpontja egy olyan rö-
vid idő, amely már szinte nem is idő, és olyan erős fájdalom, amelyet már 
nem képes megérteni és megérezni senki, annyira felülmúl mindenféle in-
gerküszöböt.

A TIFF ötéves ciklusai, a TIFF közel egy évtizedes szenvedése semmik 
Tamás szenvedéseihez képest.15 Tamás az istenségben kételkedett, a Végte-
len létezésére kérdezett rá, az Eredet és a Vég létezését minősítette – Einstein 
relativitáselmélete óvodás kisgyerek kételyeire emlékeztet Tamás kérdése-
inek mélységéhez képest, mert Tamás az életre kérdez rá, míg Einstein az 
erőre.16 Az élőlény olyan rendszer, olyan szerveződés, amely képes szenved-
ni, az ember olyan élőlény, amely képes az életet, az élést egy rettenete-
sen bonyolult, és máig érthetetlen szellemi/lelki művelet során leválaszta-
ni a szenvedéstől. A TIFF a maga koncentrált szenvedés-disszociatív ener-
giájával azt akarja, mint Michelangelo. Csak, mivel a TIFF értelmes és ra-
vasz jószág (erre való utalásokat még láss fent), nem úgy teszi, mint a Rene-
szánsz óriásai, akik új életet leheltek Platón halványuló árnyékaiba, és feltá-
masztották a szókratészi kételyt – amely a descartes-i bizonyosságot17 igazo-
ló Einstein-féle horror vacuin18 keresztül juthat csak el hozzánk –, akik ren-
det teremtettek a térben és lineárissá tették az időszemléletet. A TIFF új időt 
hoz létre, és újrateremti a teret. Elhalmoz, és egyúttal megfoszt mindentől, 
ami te vagy – időd, munkád, gondolataid – l. fent:  csak a szomatikus ideg-
működésedet engedi tevékenykedni, a tudatos létezést kisajátítja erre a tíz 
napra. Az egy hétnél tovább tartó cat(h)artiko-orgiasztikus szertartás a Fény 
jegyében fogan, és az egynegyed-ezerszer ismétlődő Árnyjátékban válik szá-
munkra teljessé. 

Egyforma borzongást okoznak a régi Dracula-filmek (Amerikai Egye-
sült Államok, rend. Tod Browning, 1931) és a felújított Metropolis (Német-
ország, rend. Fritz Lang, 1927) antik patinájukkal és friss üzenetükkel, a 
Lebanon (Izrael, rend. Samuel Maoz, 2009) az értelmetlen rombolásával és a 
lentről, a tank belsejének sötétjéből érthetetlen, beláthatatlan céljaival.

Az öntudatra ébredés tragikus, és nem mindig a film közben törté-
nik. A barlangból kilépve újabb fény-árnyék játékokkal találkozunk, ame-
lyek ugyanannyira műviek és ugyanannyira tragikusak is lehetnek, mint 
a vásznon végigpörgő képsorok által közvetített történetek. A Det enda 
retionella (Ésszerű megoldás, Svédország, rend. 
Jorgen Bergmark, 2009) az általa bemutatott gro-
teszk ménàge à quatre-ral, az oltár előtt zajló 
szexjeleneteivel, amelyekből hiányzik a gyöngéd-
ség és a tisztaság, komplexitásával bármely hét-
köznapi szerelmi csalódás allegóriájaként működ-
het, míg az izraeli tank belsejében fuldokló harci 
egység céltalan bukdácsolása, az össztűzben szá-
raz kenyérhajat rágcsáló harckocsiszemélyzet ér-
tetlenkedése és lassú reakciói a mindennapi „har-
ci helyzetek”-ben folyton kapituláló, de azért ese-
tenként fejjel a falnak menő egyéniségünknek mu-
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tathat torz tükröt. A TIFF során a 65 tonnás páncélszörnyeteg ugyanolyan 
szerepkörű eszközzé minősül, mint az injekcióstű. A tárgyak semmisségét 
ilyen kontrasztokkal szemlélteti a TIFF-nek a szintézisfilmje a Mundane 
History, ahol egy észlelési szinten szerepel a csillag pusztulása (önmaga ra-
gyogtatásában való megsemmisülése) és egy kisbaba császármetszéssel való 
világrajövetele. Az élettel és a halállal könnyedén játszó képzelet ilyen kont-
rasztos eseményeket, tényeket ütköztetve igyekszik megközelíteni a végte-
lent. A csillagrobbanással szemben tehetetlen mindenféle emberi fegyver, 
mindenféle emberi akarat, ugyanúgy, ahogy az újszülött is teljesen tehetet-
len az őt körülvevő világgal szemben. 

Végső soron a filmnéző is tehetetlen. Bármit vetítsenek ki eléje, a sö-
tét barlang falára, akármilyen imbolygó árnyak tűnjenek fel előtte, megtör-
ténhet egy negyedik típusú találkozás. „A tank képes halálos sérülést okoz-
ni, de a tank árnya nem ...” – gondolhatja a beavatatlan néző, viszont a „vájt-
szemű”19 mozilátogató arra is fel van készülve, hogy a bársonyszékben ülve 
égesse szét őt Shibalba-csillag, vagy az illegális foszforos lövedék. 

A fáradtság, a filmek hipnotikus ritmusban való ismétlődése a megszál-
lottaknál kiválthatja a „párhuzamos univerzum”-érzést. A 240 filmet tar-
talmazó katalógust végigolvasni is nehéz, és rettenetesen nehéz kiválogat-
ni azokat a műveket, amelyeket megéri megnézni. A szervezés nem sike-
redett tökéletesre, így aki lekésett egy jó filmet, nem sok esélye volt arra, 
hogy bepótolja, de aki áldozott a TIFF-ért, az meg is kapta érte a jutalmát. 
Voltak olyan filmek, melyeket vártunk, mint pl. A kövérek, vagy a Metro-
polis, vagy a Truffaut és Godard (Franciaország, rend. Emmanuel Laurent, 
2009),20 és voltak olyan filmek, melyeket nem vártunk, de megjöttek, pon-
tosabban: bekövetkeztek. Ilyen az Eric Gandini által rendezett által rende-
zett Videocracy (Videokrácia, Svédország, 2009). Nos, ha a Flour Town nézé-
se közben elérzékenyültem, ezen film alatt a sötétvörös düh uralma alá ke-
rültem. Médiával nap mind nap foglalkozóként megtanultam, hogy nálunk 
bizony sokszor a „bort iszik és vizet prédikál”-típusú attitűd érvényesül, va-
gyis erkölcsről, pozitívumokról beszél, és ellenkezőjét cselekszi. Vagy: a mé-
dia erkölcsösnek álcázza erkölcstelenségét, legitimálja olyan romboló tevé-
kenységeit, amelyek hosszabb-rövidebb távon teljes emberi megsemmisülé-
sünkhöz vezethetnek. A média torz viselkedésének ezen ijesztő dokumentu-
mát részletesebben fogjuk taglalni.

Nagyhatalmú vezetők, befolyásos vállalatok mindig is kihasználták a 
médiát arra, hogy saját érdekeiket érvényesítsék. De sehol sem rendelkezik 
a média olyan erővel, mint Olaszországban, ahol Berlusconi „elintézte” saját 
hazájának a saját médiavállalata általi leigázását. Talán ilyen sikeres „agy-
mosást” még Észak-Koreában sem hajtanak végre, ugyanis ott kényszerítik 
az embereket arra, hogy elfogyasszák azt, amit a szinte hermetikusan elzárt 
ország médiája eléjük passzíroz naponta, míg Olaszország olyan szintre ju-
tott, hogy ott az emberek könyörögnek a mindennapi médiaadagjukért, és so-
kan életük legfőbb céljának tekintik azt, hogy beépüljenek a média világá-
ba, szórakozással és szórakoztatással szerezve iszonyú vagyonokat maguk-
nak. A filmben megszólaltatott számos interjúalany két főnevet ismételge-
tett: „foci” és ... „Berlusconi”. A megkérdezettek szerint ez a kétféle sikertör-
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ténet a legcsábosabb számukra: vagy részeivé válni Berlusconi médiavilágá-
nak, vagy focistákká kell lenni. De mivel a futballhoz erő és kitartás szük-
ségeltetik, a legtöbben a médiát, és azon belül is a televíziót választják mint 
álmaik potenciális megvalósítóját. A roppant ügyesen szerkesztett film négy 
férfi történettöredékein keresztül mutatja be a mai olasz televíziót, ahol a 
legtöbben bármit megtennének azért, hogy híresek és gazdagok legyenek. A 
film erőssége viszont nem a szájbarágó felsorolása, hanem az iróniája. Ah-
hoz, hogy értsük, sajnos kicsit mesélnünk kell róla, tehát narratív szöveget 
kell integrálnunk írásunkba. Rick Canelli, Fabrizio Corona, Lele Mora és 
Silvio Berlusconi fellépéseiből összevágott történetmorzsák a végén, ha nem 
is cipócskává, de amolyan töppedt zsemlécskévé kikerekednek, és a talján 
szórakoztató médiaipar kegyetlen karikatúrájaként mutatják meg magukat.

Canelli az örök kandidátus. Fiatal, jóképű, ügyes karatés, elég jó ma-
rós, de ő énekes akar lenni, vagy énekes-táncos. A bejátszott jelenetekből 
az derült ki, hogy bizony nem túl szép a hangja, és táncolni egyáltalán nem 
tud, viszont a fiút annyira elkapta a „médiaérvényesülési láz”, hogy mun-
káját, családját, magánéletét hanyagolva egyfolytában tévémeghallgatások-
ra jár, és obszcén, magamutogatási kényszerben szenvedő, vetkőző öreg ba-
nyákkal együtt lép fel „valóságshowk-ban”, abban reménykedve, hogy egy-
szer egy producer csak felfigyel duzzadó izmaira és „csalogányhangjára”. 
Jean Claude van Damme sikeres színészt szerette volna lekörözni danolá-
szásával. Mikor n-edik próbálkozása is kudarcba fullad, hiszen pár perces 
fellépéseken kívül nem jut neki semmi, kifakad: „Mindenért a nők a hibá-
sak. Ők rontják el a férfiak érvényesülési lehetőségeit, mert a szép testükkel 
és csábos mosolyaikkal könnyedén ráveszik a férfiakat – többek között ma-
gát Berlusconit is – arra, hogy médiasztárokat hozzanak létre belőlük ...”. 

A film, tapintatosan, nem készít mélyinterjút egy nővel sem, nem val-
lat ki éjszakai műsorokban fellépő táncoslányokat, nem ássa ki életrajzukat, 
nem teregeti ki titkaikat. Őket csak megmutatja, de történetüket nem értel-
mezi. 

Canelli kifakadására Gandini alkotása Corona sorsával tromfol rá: a 
Berlusconi kegyeltjéből annak ellenségévé avanzsált fiatal férfi botrányos 
életmódjával, bűnözéssel szerzett vagyont, hírt, és ami érdekes: hatalmas 
elismerést és népszerűséget a hétköznapi olaszok körében. Corona férfi, 
lesifotósok hadának a vezére, zsarolások, sikkasztások kútfeje, és azon ke-
vesek egyike, akik szembe mertek szállni Berlusconival. Viszont ez a szem-
beszállás nem rendelkezik etikai töltettel, mert ugyanazon eszközök felhasz-
nálásával történt, mint amilyeneket Berlusconi is használ. A mások jóhisze-
műségének kihasználása, sebezhetőségével való visszaélés mind-mind el-
ítélendő cselekedetek, Corona mégis „modern” Robin Hoodként tekint ön-
magára, tehát olyan betyárként, amely kifosztja a gazdagokat. Ám, és ez volt 
az a pillanat, mikor elsötétült a látásom a dühtől, Corona olyan „újszerű” 
robinhúdként definiálja szerénységét, amely jó, hogy elvesz, de nem oszt 
szét semmit a szegények között, hanem mindent megtart saját magának... 
És ez a kijelentés többször hangzik el Corona szájából, a legnagyobb ter-
mészetességgel, mindenféle szégyenérzet nélkül. Ezen machóról, nők testé-
nek-lelkének tönkretevőjéről, válóperek antihőséről csak még annyit árul el 
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a film, hogy nagyon büszke a testére. A rendező 
ki is emelte azt a megjegyzését, melyben így nyi-
latkozik önmagáról: „Biztosan kell legyen szerepe 
annak is, hogy ilyen szép vagyok. Ha kicsi lettem 
volna és kövér, biztos nem lennék ilyen híres ...”. 

A kamerák és villogó vakuk előtt zuhanyo-
zó, saját teste bűvöletében élő férfit a film egy iro-
nikus fordulattal gúnyolja ki, éspedig úgy, hogy 
bemutat még egy sikertörténetet. Lele Mora, mint 
kiderül, valahol közvetlenül Berlusconi alatt he-
lyezkedik el a médiaimpérium igazgatásában, és 

elég kicsi meg kövérkés is, és emellett iszonyúan gazdag, sikeres és ismert. 
Szakmai „sikerességét” és „hozzáértését” többek között azon lehet lemér-
ni, hogy a tévébemondó széplányok nagy százaléka hetekig vendége elké-
pesztően fényűző villájának, mielőtt a reflektorok és kamerák kereszttü-
zébe kerülne, el egészen addig, amíg egy szebb, fiatalabb vagy egyszerűen 
csak szerencsésebb nő le nem taszítja a régieket bemondói forgószékükről. 
Itt ugyancsak ki kell emelni és a film erényeként megnevezni azt a tényt, 
hogy ezen esetben sem szolgál értelmezéssel, itt sem bocsátkozik spekulá-
ciókba, vagy nem kezd Corona-módra kompromittáló fotókat vagy videofel-
vételeket összevadászni Lele Mora magánéletéről, hanem csak elmeséli azo-
kat a tényeket, amelyek egy kis utánajárással minden oknyomozó újságíró 
tudomására juthatnak. Egy csipetnyi értelmezést viszont mi, médiafogyasz-
tók megengedhetünk magunknak: elképzelhető, hogy ezek a pár hétig „sike-
res” szép nők inkább áldozatai ennek a Berlusconi által irányított machina 
infernalisnak, mintsem közvetlen haszonélvezői. Az első látásra maffiafő-
nöknek kinéző Lele Mora nyílt fasizmusrajongó, Mussolinit dicsőítő him-
nuszokat tart szuperspéci mobiltelefonján, és azokat kérésre a vele interjút 
készítőknek is bejátssza. Coronával amolyan atya-fiú viszonyban éltek, egé-
szen addig, amíg az ifjú pretendens annyi pénzt kezdett követelni, ameny-
nyi már Lele Moránál is „kiverte a biztosítékot”, és mocskos, zsarolásokkal, 
vesztegetésekkel tarkított perek során eltávolította Coronát a környezetéből. 
Az opportunista, ezek szerint teljesen erkölcstelen Corona ebből az ellentét-
ből kovácsolta ki magának azt a népszerűségi és pekuniáris természetű tő-
két, amely megengedi neki, hogy lábon maradjon a „titánok” ezen öv alatt 
zajló harcában.

És mindenek „coroná”-ja maga Berlusconi, akit nem interjúvoltak meg, 
viszont számtalan, a nyilvánosság előtt tett öntelt megjegyzését idézték. Ő 
Canelli bálványa, példaképe, az olasz média kilencvenvalamennyi százalé-
kának tulajdonosa, kisisten, politikus és teljhatalmú. Médiabirodalma ez-
előtt 30 évvel kezdett kiépülni, egy éjjeli sztriptízműsort is futtató kis csa-
tornából. A nagyobb gyárak be akarták záratni stúdióját, mert a munkása-
ik az éjjeli tévézés miatt reggel nem tudtak munkába menni, vagy a fáradt-
ság miatt nem voltak képesek hatékonyan dolgozni. A média végül erősebb-
nek bizonyult a gyáróriásoknál, a termelést legyőzte az imázs, a tényleges 
produkciót annak egy halovány árnyéka, a médiaprodukció, amely esetében 
egyértelmű, hogy nem időtálló, nem használatra, nem testi-lelki nemesedés-

Coronával amolyan atya-
fi ú viszonyban éltek, egé-
szen addig, amíg az ifjú 
pretendens annyi pénzt 
kezdett követelni, amennyi 
már Lele Moránál is „kiver-
te a biztosítékot”, és mocs-
kos, zsarolásokkal, veszte-
getésekkel tarkított perek 
során eltávolította Coronát 
a környezetéből.
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re szánt termékeket állít elő, hanem csak passzív befogadókká alacsonyítja 
a nézőket. Habár az első sztriptízműsor még interaktív volt, tehát még igé-
nyelte a nézők aktív részvételét – jegyzi meg a film. Gandini alkotása megál-
lapítja, hogy a ma készülő show-k, legyenek azok valóságshow-k, vagy ál- és 
félművészeti produkciók esetében már a stúdióban jelen lévő közönség vi-
selkedését is megrendezik, és ami még félelmetesebb, annyira „beidomított” 
nézőkkel rendelkeznek, hogy akár mindennapi viselkedésüket is ki tudják 
számítani, és gyakorlatilag olyan terméket, illetve viselkedésmintát „adnak 
el” nekik, amilyent csak akarnak. Sem kognitív, sem morális ellenállásba 
nem ütköznek.

A filmmel tehát úgy állunk, mint Dante La Divina Commediájával. A 
műalkotás rendben van esztétikai meg etikai szempontokból is, de a témája 
sántít. Nagyon. A videó hatalma szinte korlátlan: nagy tömegek gondolkodá-
sába beépülve szinte kizárólagos információforrásként kezelik, és profizmu-
sa kimerül abban, hogy hamis ideákat hint szét a fogyasztói körében, ame-
lyeket hajszolva azok lemondanak mindenféle önfeláldozásról, mindenféle 
szolidaritásról, tehát leépülnek szociálisan, és a szolipziszmus szent zászla-
ja alatt anyait-apait beleadva törtetnek saját meggazdagodásukért, és a mi-
nél több testi élvezetért.

De hogy ne keserű, hanem legalább keserédes szájízzel hagyjuk abba ezen 
cikk olvasását, még pár szót szólunk egy filmről. A bő kínálatból szinte talá-
lomra kiemelt alkotás egy rangos román börtönfilm. Címe: Mănușile roșii (A 
vörös kesztyűk, rend. Radu Gabrea, 2010). Az 1956-os megmozdulások után 
a romániai „igazságszolgáltató” szervezet is mozgásba lendült, és többek kö-
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zött lecsapott 
az aktív szelle-
mi tevékenysé-
get folytató ifjú 
szász értelmi-
ségiekre is. A 
főhős, akit be-
bör tönöznek, 
kettős csapást 
él át, ugyanis 
amellett, hogy 
a Securitate 
(a román ál-
lambiztonsági 
rendőrség) be-
börtönzi és vá-
logatott fizikai 
meg pszichikai 
k í n zá sok na k 
vetik alá, elve-
szíti szerelmét 
is, aki az ideo-
lógiai szélsősé-
gek között ver-
gődő, idealis-
ta fiatalembert 
azért hagyja el, 
mert az állító-
lag nem elég-
gé határozott, 
nem eléggé bá-
tor, nem eléggé 

egyértelmű. Az igaz történeten alapuló film Felix Goldschmidt-je21 nem bír-
ja ki a magánéletét és emberségét legérzékenyebb pontjukban sújtó kudar-
cokat, és megtörik: kollaboránssá válik. A film szerint a még ma is élő Felix 
Goldschmidt egy, a szászok által elhagyott kis faluban tengeti az életét. Az 
elvei mellett határozottan kiálló fiatalembernek az erkölcsi fertőbe való süly-
lyedését nem kellett brutális verésekkel kiváltani: a Securitate emberei rá-
jöttek arra, hogy ezt a fiút másképpen kell megtörni. Megmutatták neki a 
kollégái által írt naplókat, leveleket, amikből kiderült – többek közt – az is, 
hogy sokan lesújtó véleménnyel voltak Felix karizmájáról, és inkább szür-
ke kis hivatalnoknak tartották, mintsem lánglelkű forradalmárnak. Nem de-
rül ki, hogy ez csak „csel” volt-e a Szeku részéről, vagy valós, nem általuk, 
célelvűen hamisított írásokkal traktálták, de a bebörtönzött diák láthatólag 
nem teszi fel magának ezeket a kérdéseket. A tisztek amolyan keljfeljancsi-
jává válva, tudatosan adagolt szexuális szolgáltatásokért is cserébe,22 szol-
galelkűen teljesíti a felkéréseket, fordítja románra a neki átadott dokumen-
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tumokat. A két idősíkon zajló film „múltja” a börtön, míg jelene a börtönből 
kiengedett Felix önmardosásával telik el, aki, úgy néz ki, saját testvérét is a 
rács mögé juttatta félőrülten tett vallomásaival. Árulásának tudatában van, 
de lelke már annyira megtört, hogy képtelen bocsánatot kérni, és a jóvátétel 
lehetetlen. Amit nagyon elrontottak a TIFF-szervezők, hogy meghívták a vá-
szon elé hajlongani azokat a valós embereket, akikről mintázták a szereplő-
ket. Goldschmidt, az áruló malgré lui természetesen nem jött el. Róla csak 
elmondták, hogy mivel foglalkozik a jelenben, de nem nevezték meg tartóz-
kodásának pontos helyét. Mind dramaturgiailag, mind pedig etikailag hely-
telen volt ez a gesztus, hogy nem a színészekre, hanem a „mintákra” tevő-
dött a hangsúly. Szerencsére a szervezők botladozásait és a rendező gőgös 
attitűdjét felülírta a film történetének tragikus ereje, és az esztétizálás mi-
nősége. A színészek teljesítménye is kiemelkedő: egyszerre vannak kint és 
bent, ugyanis arról szól a film, hogy akkor, a kommunizmus sötét esztende-
iben, mindenkinek azt a szerepet kellett (volna) játszania, hogy a Párt híve, 
és bizony jó színésznek kellett lenni, hogy valaki személyes érdekeit a Párt 
érdekeinek tüntesse fel, és tevékenységét, viselkedését „pártbarát” tevékeny-
ségnek álcázza. 

A „piros kesztyű” annak a vöröspacsiszerű időtöltő játéknak a neve, 
amelyet a rabok játszanak egymással, unaloműzésül. A szocializációs szere-
pű tevékenység tulajdonképpen a fogvatartottakban feszülő agresszió leve-
zetésének egyik „kulturált” módja: inkább egymás kezét üssék, mint egymás 
fejét verjék szét. A „minimális bántalom” elvét valló börtönszokás jó mintá-
ja lehetne a mindennapi életben is, szerintem a kényszerű együttlétre ítélt 
emberek (pl. munkatársak, egy fülkében, kupéban, buszon, repülőn utazók 
stb.) az egymás iránt szükségszerűen feltámadó agressziójukat nyilvánítsák 
valamilyen játékos módon, tehát ne fojtsák el, vagy ne érvényesítsenek vala-
milyen felsőbbrendűségre hivatkozó, bántó attitűdöt. A játékos bántás nem 
is bántás, vagyis inkább játék, mint bántás. Ezen gesztus inherens iróniája 
egészséges öniróniával is ötvöződik, ettől viszont valóságosan megélhetővé 
és vállalhatóvá válik. 

A 2010-es TIFF tehát, az anyagi nehézségek ellenére is, de túllendült 
a tavalyi holtponton. Immár nem kényeskedő homoszexuálisokkal, hanem 
a román (film)kultúra híres szívtipróival, alfahímjeivel – a Piersic-duóval 
– lopta be magát a filmrajongók szívébe. A filmkínálat bővült, színesedett, 
több a meghívott híres film, és sok film került fölfedezésre Erdély főváro-
sában is. Az irónia és az önirónia folyamatos villództatásával őrületbe ker-
getett nézők és kritikusok csak kapkodják a fejüket a csodálatosnál csodála-
tosabb, groteszknél groteszkebb művek szemlélése során. Stílszerűen meg-
állapíthatjuk, hogy a korábbi kiadások tapogatásai után az idén a szélesebb 
közönség is a célkeresztbe került (lásd pl. a Kövéreket), de az ínyenceknek, a 
szürreális és az abszurd képviselőinek is kedveskedtek (Flour Town). A TIFF 
kezd egy beavatott, filmfaló közönség jóllakatása után mindenki felé fordul-
ni, és ha nem igazolódnak be a fesztiváligazgató félelmei, pár esztendőn be-
lül jelentős szociális jelenséggé válhat, amelynek akár komoly gazdasági ho-
zadéka is lehet a város, a régió számára. Az arculatépítést meg, természete-
sen, országos léptékben végzi, már az incipitek óta.

KAMERA



ME.dok • 2010/2

120

Jegyzetek

1 A TIFF 2006-ban elfogadta az RMGC támogatását, amely gesztus 
sok természetvédelmi szervezet, köztük a Greenpeace tiltakozását is 
kiváltotta, míg az Alburnus Maior (a Verespatak kulturális és természeti 
örökségének megmentéséért szerveződött civil fórum) tettlegesen is 
fellépett, tiltakozásokat szervezve a 2006-os TIFF ünnepségein. A kanadai 
székhelyű bányavállalat 2010-ben is ajánlkozott szponzornak, ám a fesztivál 
szervezői kifejtették, hogy politikai nyomásra le kellett mondjaniuk a 
korporáció által kínált összegről (amelyet nem pontosítottak a nagyközönség 
számára). A kolozsvári önkormányzat azonban nem állt megfelelő módon a 
fesztivál mellé, így veszélybe került annak a lebonyolítása, illetve a 2011-es 
felvonása. 

2 Mint amilyen jómagam is vagyok …
3 Talán a sors ironikus fricskája az, hogy azóta a 2009-es választások 

után alakult kormány tevékenységének hatékonyságát megkérdőjelezték 
az ellenzékiek – legfőképp a magukat szociáldemokratának nevező tömb, 
így az is valószínű, hogy 2011-re más lesz a kultúra minisztere, aki nem 
biztos, hogy felvállalja jogelődje ígéretét. De itt most ne kezdjük fejtegetni a 
Balkán-politika elöl- és hátulütőit. Hagyjuk ezt a nemes feladatot a filmekre, 
amelyek a művészet emelkedettségét ötvözik a mindennapi diskurzussal. Jó 
arányú „elegy” esetén az így keletkező kontraszt mellbevágó és tanulságos.

4  Bizony-bizony sok műalkotás valósággal viselkedik … Létezése 
nem passzív, de nem is annyira komplexen jelenlévő (újra Heidegger …), 
mint mondjuk egy ember, de pregnánsabb és teleologikusabb, mint egy állat 
cselekvéssorai. 

5  No, remélem, minden magyar kultúrájú ember megbocsát 
nekem, ha ide nem írok hivatkozást. Filológiailag pontatlan, de a 
filológiát mi találtuk ki, akárcsak a vallásokat, így az is lehet, hogy a 
filológia gondolatrendszere nem tökéletes, és az én fenti cselekedetem (a 
forrásmegjelölés kihagyása) a helyes …

6  Remélem, a gadameri nálalét emilyen értelmezése nem riasztja el 
kedves olvasóimat írásom továb-böngészésétől.

7  Ilyen film volt pl. a Der Rauber (Ausztria–Németország, rend. 
Benjamin Heisenberg, 2010.). És ha már az óránál tartunk: Uzi Protector. 
Uzi Ballistic-ra nem volt pénzem… L. a bevezető mondatokat: mi csak 
amolyan házi, helyi műélvezők vagyunk, globális mozgás lehetősége nélkül, 
akik örvendenek annak, ha „a hegy jön Mohamedhez”. De legalább így jól/
jobban meg tudjuk rágni a hozzánk érkező, katartikus tulajdonsággal bíró 
műalkotásokat. Igaz, így jobban ki vagyunk szolgáltatva egy „szűrőnek”, 
amely akarva-akaratlan hozzájárul művészi szemléletünk és esztétikai 
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érzékünk alakulásához (amely konstituenseinek a megválogatása így 
nem olyan nagy mértékben esik saját döntésünk hatásköre alá), ám így 
lehetőségünk nyílik arra is, hogy a pénzhiány miatt számunkra hozzáférhető 
kevesebb (a jómódúak által hozzáférhető műalkotások számánál kevesebb) 
kulturális alkotásnak több időt szenteljünk. És a szentelést szinte per 
definitionem  értem. A műalkotásnak szánt idő szent idő.

8  Amelyek közül a szó szoros értelmében kiemelkedett a 
Kolozsvár főterén, a Mátyás-szobor árnyékában felállított óriáskivetítő 
(a vetítővászon mérete miatt azonban majdnem a szoborcsoport volt a 
filmvászon árnyékában), ahol olyan hangulatos filmeket nézhettek meg 
a „filmkíváncsiak”,  mint Eu când vreau să fluier, fluier (Románia, rend. 
Florin Şerban, 2010.), vagy Puskás Hungary (Magyarország, rend. Almási 
Tamás, 2009.).

9  József Attila: Eszmélet, 1934.
10  The Fountain, Amerikai Egyesült Államok, rend. Darren Arnofsky, 

2006. Természetesen ez a film kegyetlenül megbukott a kasszáknál. 
Mindenütt. Lásd: imdb.com.

11  Fárasztó napi 10‒12 órát ülve tölteni, mereven tartani a nyakat és 
közben „tágra zárni” a szemeket.

12  Der Rauber, rend. Benjamin Heisenberg, 2010, Ausztria–
Németország.

13  Mundane History, rend. Anocha Suwichakornpong, Thaiföld, 2009.
14  Mănuşile roşii (A vörös kesztyűk), rend. Radu Gabrea, Románia, 

2010.
15  A The Fountain férfi főszereplőjét Tamásnak hívják. Jézus nem lép 

színre ebben a filmben, és Buddha sem. Mohamed sem jelenik meg, Lao Ce 
is hallgat, Zarathustra is rejtezkedik. Zorbász sem produkálja magát, viszont 
mégis mindannyian ott vannak valamilyen álcázott mellékszerepben, 
mindannyian statisztálnak álruhában legalább egy-egy jelenetet. Tamás 
kétkedése, empiriokriticizmusa (salve Lenin!) és ultraracionalizmusa (à 
là  Einstein) a Végtelen felé indítja őt, ahol a Fájdalomban és a Tűzben 
feloldódva találja meg élete értelmét, a szerelmet.

16  A Star Wars-franchise Jedi lovagjainak a szóhasználata 
kísértetiesen emlékeztet erre a gondolatmenetre. A Star Wars-filmszéria 
főrendezője George Lucas, akiben megvolt az az alkotói szerénység, hogy 
a műveiben kivetült szereplőket hagyja maga helyett beszélni a műveiről, 
és ne tolakodjon ő előtérbe. Bocs, Woody Allen, ez neked szól … Hiába 
az iróniád és a világmegvetésed, nem tudtál túllépni önmagadon, és 
megmutatni a Másikat is. Hugh Jackman (a The Fountain főszerepét 
játszó férfi) és Jean-Luc Picard (ő a Patrick Stewart által alakított Star 
Trek-főszereplő), valamint a Star Trek-franchise mesterkovácsa (Gene 
Roddenberry) viszont ezt teszik.
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17  „… Sum, ergo Deus est.”
18  Einstein nem az ürességtől, hanem az üresség létezésének 

potencialitásától fél. Az ember, korlátolt kognitív képességeinek 
köszönhetően, sem a Semmit, és sem az Abszolútumot nem érzékelheti 
és nem is értheti meg soha. A zsidó fizikus egyenlete olyasmit magyaráz, 
ami több, mint a létező érzékelhetősége, de még nem közelíti a létező 
viselkedésének igaziságát. 

19  A „vájtfülű” szó ironikus kiforgatása.
20  Életrajzi elemekkel, dokumentumfilm-kivágásokkal, „tanúk” 

meginterjúvolásával készült, emlékezetes összeállítás a két jóbarát, később 
két ellenség pályafutásáról. Szintetikus, nem pártoskodó. Elegáns. Francia. 

21  Számomra a film legemlékezetesebb jellegzetessége Alex Mihăescu 
csodálatos játéka.

22  Az egyik legkínosabb jelenet az, amikor a gépírónő „rámászik” 
Goldschmidtre.

Kiss Zoltán fotója
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Fókuszban a recenzió műfaja

Megújult a Revista română de istorie a presei
B.M.

Megújult formátummal és szerkesztésbeli-strukturális változtatások-
kal jelentkezik a Revista română de istorie a presei idei első, tavasszal 
megjelent száma. Ilie Rad bevezetőjének tanúsága szerint az immár negye-
dik évfolyamához érkezett román sajtótörténeti kiadvány tartalomjegyzé-
ke e számmal kezdődően az eddigieknél jóval változatosabb és szélesebb 
spektrumot átfogó lesz. Bár tudományos, tanulmányközlő jellege megma-
rad hangsúlyosnak, a továbbiakban a szerkesztőség nagyobb teret kíván 
szentelni a recenzióknak. 

A recenziórovatot (mely egész egyszerűen a Recenziók nevet viseli) be-
vezető szerkesztői szó szerint a lap ezzel a két világháború közötti tekin-
télyes lapok (mint a Revista Fundaţiilor Regale vagy a Viaţa Românească) 

Cuvinte cheie
Istoria presei din România

Rezumat despre Revista română de istorie a presei (Romanian Press History Review), anul 
IV., Nr. 1 (7), 2010.

Keywords
Romania, press, history

Abstract 
About the Revista română de istorie a presei (Romanian Press History Review), year IV., Nr. 1 

(7), 2010.

Botházi Mária

a BBTE doktorandusa
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hagyományait szeretné újjáéleszteni, visszaadni az 1989-es változások után 
lassanként elhanyagolódó műfaj tekintélyét. A recenziók természetszerűleg 
a sajtótörténet, a média és kommunikáció újdonságairól tájékoztatnak, és 
zömmel a Román Sajtótörténeti Egyesület (ARHIP) tagjainak könyveit ve-
szik górcső alá. 

A maga 212 oldalával igencsak tekintélyesnek mondható lapszám tör-
zsét kitevő esszék és tanulmányok – kilenc tanulmányt olvashatunk 115 ol-
dalon – kompakt tematikai egységbe kovácsolódnak. Ilie Rad a román saj-
tó előfutárairól közöl igen érdekes adalékokkal szolgáló, átfogó tanulmányt. 
Sorin Preda a Felháborodás diskurzusa a román sajtóban címmel közölt ta-
nulmányában elsősorban a tranzitidőszak írott sajtóját elemzi az említett 
szempontból, ám arra a lesújtó következtetésre jut, hogy: „Ötven év után a 
román sajtónak nem sikerült normalizálnia vitáit, érvelő vádakat és szemre-
hányásokat felmutatnia. Mit várunk az Adevărul új folyamától? Még 18 esz-
tendő után is a lap folyamatosan kommunista múltjával küzd, feltételezett 
zsarnokokkal, tolvajokkal és korruptakkal, a választásokat meghamisítók-
kal.” Erre a tematikai nyomvonalra állítható Paul Schveiger írása a román 
sajtó fanyelvéről, mely szintén a kommunista örökségre emlékeztet, a sajá-
tos szocialista kultúrára.

További négy tanulmány a román sajtótörténet egy-egy képviselőjé-
re fókuszol: Dinu Poştarencu a Soldatul Moldovan című lapot mutatja be, 
Gheorghe Bicolaescu szintén katonai sajtótörténettel foglalkozik, az első vi-
lágháború román katonai sajtójával. Dumitru Vlăduţ a két világháború kö-
zötti sajtóprérire kalauzolja az olvasót, az aradi Înnoirea című lap bemuta-
tásával, Mircea Popa Az Almanahul Literar-tól a Steaua folyóiratig címmel 
közöl tanulmányt. 

Sajtótörténeti kuriózumokkal ismerteti meg az olvasót Virgil Coman, 
aki a Konstancai Városháza és Prefektúra első sajtóirodáit létrehozó archí-
vumokat kutatja fel, Aurelia Lăpuşan pedig szintén a kikötőváros múltjához 
kapcsolódó írással jelentkezik, amely az 1906-os grandiózus bukaresti kiál-
lítást kísérő rendezvények – jelesül a bánáti kórusok konstancai látogatása 
– korabeli sajtóvisszhangját kíséri figyelemmel: az eseményt, mint írja, „a 
testvériség megható gesztusa” volt akkoriban.

Nem lenne teljes a Revista română de istorie a preseit bemutató írásunk, 
ha nem szólnánk a hasonló tematikájú nagy világlapok mintájára indított 
Miscellanea nevű rovatról, ez most az 1852 és 1903 közt élt olasz újságírót, 
Luigi Cazzavilant mutatja be, illetve a román sajtóban betöltött szerepét. A 
laptest zárórovata Az egyesület életéből című, amely az ARIP-hoz kapcsol-
ható történésekről számol be, köztük a március végén Aradon megtartott 
első Nemzeti Sajtótörténeti Kongresszusról, mely mérföldkőnek tekinthető a 
szervezet jelenét és jövőjét illetően. 

(Revista română de istorie a presei, anul IV., Nr. 1 (7), 2010., Főszerke sz -
tő: Marian Petcu, lapszámfelelős: Ilie Rad. Kiadja a Román Sajtótörténeti
Egyesület)
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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,
– a 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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