


Kolozsvár, 2010

2010/3

konferencia



Szerkesztõbizottság:
Balázs Géza (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest,
  Nyugat-Magyarországi Egyetem, Szombathely)
Marian Petcu (Universitatea Bucureşti)
Reinhold Stipsits (Universität Wien)
Rostás Zoltán (Universitatea Bucureşti)
Szabó Zsolt (Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár)
Szíjártó Imre (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest,
   Eszterházy Károly Főiskola, Eger)
Szijártó Zsolt (Pécsi Tudományegyetem)
Tudor Vlad (University of Georgia, USA)
Zirkuli Péter (Keleti Nyelvek és Kultúrák Intézete – INALCO, Párizs)

Főszerkesztõ: 
Cseke Péter

Szerkesztő:
Botházi Mária

Korrektúra:
András Zselyke

Tipográfia:
Könczey Elemér

Műszaki szerkesztés:
Péter Árpád

A borító Szentes Zágon fotójának felhasználásával készült

Kiadja a     Támogatók

Postacím: Str. Napoca nr. 16., 400009 Cluj-Napoca, România
e-mail: medea.medok@gmail.com
Adószám: 18529617
Adományokat a RO74RNCB0113040737460001 (RON) és a
      RO47RNCB0113040737460002 (HUF) bankszámlaszámra, a 
      BCR Kolozsvári fiókjában fogadunk (BCR Agenþia Unirii Cluj)

Lapunk olvasható a http://medok.ro honlapon is.



Tartalomjegyzék

ME.FOTOGRÁFIA
 Szentes Zágon   4

KONFERENCIA 
 A 2010. május 22-én lezajlott VIII. Média- és
 kommunikációtudományi konferencia előadásai  5

ME.DIÁRIUM
 Tibori Szabó Zoltán: A Minerva Irodalmi és
        Nyomdai Műintézet Rt. (1920–1948) – 1. rész  11
 Killyéni András: Manouschek Ottó, a Sport-Világ első kolozsvári
              származású tudósítója  25
 Sas Péter: A Művészeti Szalon (1926–1932), az ismeretterjesztő
     képzőművészeti képes havilap helye és szerepe  33

SZÓKÖZÖK
 László Edit: Hagyományápoló műsorok,
       szakrovatok a hazai regionális rádiókban  41
 Zörgő Noémi: A közösségi média szerepe
          a választási kampányokban  49
 Székely Éva Hilda: Az angol nyelv hatása
     a magyar turisztikai szaknyelvre  57

KÖZELKÉP
 Kulcsár Gabriella: A Zenélő Kolozsvár médiatükre  67
 Demeter Csanád: Társadalomtudományi
    kutatóműhelyek Székelyföldön  83

HÁTLAP
 Cinzia Franchi: Romània Orientale.
            Recensione sui libri di Helga Tepperberg  93

SZERKESZTÉSI ALAPELVEK  98

CONTENTS   100

CONŢINUT  102



ME.dok • 2010/3

4

Me.Fotográfi a
Fotórovatunk vendége ezúttal Szentes Zágon. Meghívott fényképészünk 

1976-ban született, 2002-ben diplomázott a kolozsvári Ion Andreescu Kép-
zőművészeti és Formatervezési Egyetem fotó és videó szakán.

Számos kiállítás, rangos rendezvényeken díjazott alkotás fűződik nevé-
hez – mindezekről honlapja részletesen tájékoztat:

http://www.zagonszentes.ro/

Lapunk rendelkezésére bocsátott válogatása a kimeríthetetlen Kolozs-
vár-tematika újszerű feldolgozása. A nemsokára az ötödik születésnapját ün-
neplő ME.dok sok alkalommal mutatta be kincses városunk szép és kevés-
bé tetszetős oldalait a hasábjain. A Szentes-féle perspektívát nehéz lenne pár 
mondatban összefoglalni, épp ezért kedves Olvasóinkra bízzuk a „koherens 
ellentmondásoktól” hemzsegő cityről készült tematikus fotósorozat (szürke)
árnyalatainak értelmezését.

Részünkről csak annyit előlegezünk a képekhez, hogy a ME.dok szá-
mára Kolozsvár az Örök Város – és Zágon, a képírás művészetével, szinkrón 
metszetet készített több évszázad megkövült, de ennek ellenére az urbánus 
létezés szerves zajlásába tökéletesen illeszkedő, és így permanensen jelenlé-
vő „térteremtő létesítmények” távol- és közelmúltjáról.
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A 2010. május 22-én lezajlott 
VIII. Média- és kommunikáció-
tudományi konferencia
előadásai

SZERK.

me.dok@gmail.com

A konferencia felvezetőjeként két publikációbemutatóra került sor: el-
sőként Botházi Mária mutatta be a ME.dok média-és kommunikációtudo-
mányi folyóirat 2010/1-es számát, azután Száfta Szende és Tamás Ágnes, 
végzős magiszteri hallgatók beszéltek Az arany szava – A Verespatakért foly-
tatott küzdelem kommunikációs kampányai című kötetükről (Státus Kiadó, 
2010.), mely elsőként tekintette át tudományos szempontokból azt a jelentős 
tömegmegmozdulást, azt a civil tiltakozássorozatot, amely ahhoz vezetett, 
hogy a Roşia Montana Gold Corporation Verespatakra tervezett ciánalapú 
aranykitermelési kísérlete meghiúsult, és máig függőben maradt. A könyv 
szerzői azonban kifejtették aggályaikat azzal kapcsolatban, hogy azt a mé-
diaerőt, amelyet annakidején Verespatak megmentéséért mozgósítottak, a 
hibájukból tanulva, akár az RMGC kommunikációs szakemberei is felhasz-
nálhatják arra, hogy maguk mellé állítsák a közvéleményt, és így gyakorol-
janak nyomást a civil szervezetekre.

A konferencia moderátorai Szabó Zsolt és Tibori Szabó Zoltán voltak. 
A továbbiakban, az előadások sorrendjét követve, megkísérlünk összefog-
lalót adni az elhangzottakról. 

Székely Éva Hilda: Az angol nyelv hatása a magyar turisztikai szak-
nyelvre

Az előadás tulajdonképpen a nyelvművelés tudománykörébe sorol-
ta magát, mivel azt elemezte, hogy az angolszász eredetű szakkifejezések 
mennyire „fertőzték meg” a magyar nyelvű turisztikai kommunikációt. Szé-
kely feltételezése az, hogy a nemzetközi turisztikai irodákkal folytatott szo-
ros együttműködések során olyan szavak, illetve szóösszetételek szűrődtek 
át a magyar nyelvbe, melyek mind szellemiségükben, mind pedig szerke-
zetükben idegenek attól, és így lassan-lassan kialakult egy majdnem teljes 
„szakzsargon”, amely azonban nélkülözi a többi szaknyelv koherenciáját, 
így sokszor éppen a félretájékoztatás eszközévé válik. A legfőbb okként azt 
nevezte meg, hogy ez az idegen nyelvi „beszűrődés” nem reguláris, nem el-
lenőrzött, és semmiféle nyelvművelő fórum által nem szabályozott. Bemuta-
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tott dolgozatának tetemes részét tette ki a turisztikában dolgozók, a turisz-
tika szakos egyetemi hallgatók illetve földrajzzal intenzívebben foglalkozó 
középiskolás diákok körében végzett kérdőíves felmérés, mely révén így át-
fogó képet nyerhettünk azon „nyelvi zónákról”, ahol a magyar megfelelőket 
angolszász eredetű grammatikai konstrukciók illetve lexikális elemek szo-
rították ki. 

Botházi Mária: Szerkesztők és szerepvállalások a régi Korunkban. 
Dienes László és Gaál Gábor

Az előadás megkísérelte – több nézőpontot felvillantva – portrét rajzol-
ni a régi Korunk két meghatározó szerkesztőjéről, Dienes Lászlóról és Gaál 
Gáborról. Életútjukon, szemléletmódjukon, szerkesztői szerepvállalásukon 
keresztül mutatta be a folyóirat szellemi stratégiáját. Körvonalazta azt is, mit 
jelent a dienesi és a Gaál Gábor-i lapszerkesztői modell, melyekből a Korunk 
szerkesztősége a kiadvány  1957 utáni újraindulásakor és a 1989-es koncep-
cióváltásakor is táplálkozott. Az előadás kontrasztba állította Dienes klasz-
szikus humanista szemlélethez közelítő attitűdjét Gaál Gábor szocialista ih-
letésű lapszerkesztési politikájával. Művelődéstörténeti csemegeként érté-
kelhetjük, hogy a dolgozat sok olyan adatot tartalmazott – még a „címsze-
replők” magánéletéről is –, amelyek a nagyközönség számára gyakorlatilag 
hozzáférhetetlenek. A kolozsvári Korunk „szellemtörténeti hullámzásának” 
ilyen árnyalt és pártatlan bemutatása nélkül nehezen érthetnénk meg az er-
délyi értelmiségiek (élet)szemléletének alakulását.

Killyéni András: Manouschek Ottó, a Sport-Világ első kolozsvári 
származású tudósítója

2004-ben egy padlás poros ládájából két fényképalbum került elő, 
századeleji sportfotókkal. Az albumok dr. Somodi István olimpiai ezüstér-
mes magasugró edzéseit, a kolozsvári korcsolyaéletet, illetve a Monarchia 
területén zajlott téli és nyári sportok vetélkedőinek pillanatait örökítették 
meg. A fényképész Manouschek Ottó volt, aki 1905-ben a Sport-Világ tudósí-
tójaként dolgozott. Élete, munkássága ma már homályba merül, de fotóinak 
dokumentáris értéke annál nagyobb. Killyéni András előadása összegezni 
próbálta az életével kapcsolatos adatokat, azonosította az albumok alapján 
azokat a versenyeket, helyszíneket, sportolókat, akiket a fotós megörökített. 
Mint elmondta, Kolozsvár sportélete, és főleg magyar vonatkozású sportéle-
te „hullámzó” színvonalú, amit az anyagi nehézségek mellett főleg a moti-
váció hiánya magyaráz. Gyakorlatilag egyetlen ma működő kolozsvári/er-
délyi magyar sportklub sem tekinti szellemi elődeinek a 19., illetve 20. szá-
zad fordulóján működő sportcsoportosulásokat, senki sem merít lelkesedést 
a mára már elfeledett nagy magyar sportolók példájából. Felhívta a figyel-
met: Manouschek és társai fontos kultúrtörténeti fejezetet írtak Erdély múlt-
járól – ne engedjük elveszni az általuk megörökített értékeket!
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Demeter Csanád: Társadalomtudományi kutatóműhelyek Székely-
földön

Demeter dolgozata, címéhez híven felleltározta a történelmi Székely-
földön ma is működő szellemi műhelyeket, amelyek főleg a helyi kultúra 
megismerését, tudományos értelmezését és esetenként mesterséges körül-
mények között történő konzerválását is végzik. Kitért arra is, hogy a romá-
niai magyar kisebbség gyakorlatilag 1919 óta tudatos és folyamatos kulturá-
lis leépítés áldozata, és kiemelte, hogy a Székelyföldön zajló kulturális ese-
mények és az itt történő tudományos kutatások milyen felbecsülhetetlenül 
nagy mértékben járultak hozzá ahhoz, hogy a magyar nyelvű közösségek 
meg tudják őrizni kulturális azonosságukat. Demeter többek között kiemel-
te a Sapientia Alapítvány tevékenységét, a Hargita Megyei Hagyományőrzé-
si Forrásközpontot, a Haáz Rezső Múzeumot, a Székely Nemzeti Múzeumot, 
a Délkeleti Intézetet, a Romániai Hungarológiai Társaságot stb., rövid össze-
foglalót nyújtva mindegyikük tevékenységéről.

László Edit: Hagyomány és közszolgálatiság
A közrádió feladata a tárgyilagos, pontos, kiegyensúlyozott tájékozta-

tás, a nemzet és a kisebbségben élő nemzeti közösségek, etnikumok hagyo-
mányainak, kulturális értékeinek bemutatása, ápolása, a színvonalas, tág 
spektrumú (művelődési, szórakoztató és nevelő elemeket is tartalmazó) mű-
sorkínálat biztosítása. A dolgozat azt vizsgálta, hogy vannak-e hagyomány-
közvetítő, a népi kultúra értékeit is bemutató műsorai a regionális közszol-
gálati rádióknak, és milyen hatással van a kereskedelmi médiumok előretö-
rése a regionális rádiók műsorszerkezetére. Nemzetközi példákkal összevet-
ve a hazai közszolgálati rádiózást, László Edit rávilágított azokra a gondok-
ra, amelyek megakadályozzák, hogy a romániai magyar közszolgálati mé-
dia olyan fajsúlyos szereplőként tudjon jelen lenni a közéletben, mint aho-
gyan azt az alapértelmezett szerepe megkövetelné. Előadását rádiós riportok 
elemzésével tette színessé.

Győrffy Gábor: A médiatörténet interdiszciplináris keretei
A médiatörténeti perspektíva alkalmazása interdiszciplináris keretbe 

helyezte a médiatörténetet, amely a társadalomtörténet, technológiatörténet, 
gazdaságtörténet, politikatörténet, eszmetörténet, intézménytörténet stb. 
kutatási területeihez kapcsolódik. Az előadás a médiatörténet tárgyát hatá-
rozta meg, illetve bemutatta a kutatási narratívákat, a közöttük levő határvo-
nalakat és az átfedéseket. Győrffy határozottan állítja azt, hogy a klasszikus 
humántudományok leíró diskurzusa alkalmatlan arra, hogy a médiazajlást 
leírja, és hogy a médiaelmélet egy új kritikai narratívát kell, hogy létrehoz-
zon, mely ötvözi a társadalomtörténet, a filológia, a technika, a gazdaságtu-
domány, a gazdaságtörténet és a nyelvelméletek „idevágó” elemeit.

KONFERENCIA
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Tibori Szabó Zoltán: Médiatudományi kutatást szolgáló gyűjtemé-
nyek tára a kolozsvári Lázár-házban

Kolozsváron, a Jókai utca 16. szám alatti Lázár-házban a Minerva Mű-
velődési Egyesület a sajtót, a tudományos kutatást és a közösségi művelődést 
szolgáló központot kíván felépíteni. A Kolozsvári Magyar Médiatudományi 
és Kulturális Központban az írott és elektronikus Szabadság szerkesztősé-
gei, a Kolozsvári Magyar Médiakutató Központ és más intézmények mellett 
helyet kapnak azok a hagyományos és digitális gyűjtemények is, amelyek 
létrehozását a Minerva a jövőben tervezi, s amelyek közül kiemelkedik az 
Erdélyi Magyar Sajtóörökség Digitális Archívuma, az Erdélyi Magyar Sajtó-
fotó-örökség Digitális Archívuma és az Erdélyi Magyar Digitális Filmarchí-
vum, amelyek létrehozásának munkája idén elkezdődött. A felsorolt gyűj-
temények – amelyek szervesen egészülnek majd ki az erdélyi magyar sajtó-
hír-adatbázissal – elsősorban a nemzeti örökség megmentését biztosítják, 
emellett pedig remek dokumentálódási lehetőséget nyújtanak majd média 
szakos egyetemi és magiszteri hallgatók, illetve doktoranduszok számára. 
Tibori részletes tanulmánya ismertette a Minerva egyesület nemzetmentő 
szerepét, és az általuk kiadott könyvek, folyóiratok, tudományos és kulturá-
lis rendezvények számával illusztrálta azt az erőfeszítést, amelyet ez a kul-
turális egyesület tett azért, hogy a világháborúk által megtépázott romániai 
magyar kisebbség megőrizhesse nyelvét és kultúráját.

Kulcsár Gabriella: A Zenélő Kolozsvár médiatükre
Mi is a Zenélő Kolozsvár? A projektmódszertől a hangversenysorozatig 

– a kolozsvári Sigismund Toduţă Zenelíceum rendhagyó kezdeményezéséről 
számolt be a dolgozat. A 1989-es fordulatot követően a hazai iskolarendszer-
ben a hagyományos oktató-nevelő folyamatban rohamosan teret hódítottak 
az alternatív és kiegészítő módszerek. Habár a nyugati országokban a pro-
jektmódszer már több évtizede szép hagyománnyal rendelkezik, a kolozsvá-
ri zenelíceum magyar tagozata csak 2005-től alkalmazza. Az előadás a Ze-
nélő Kolozsvár című projekt és hangversenysorozat sajtóvisszhangját kutat-
ta. A hangulatos, zenei bejátszásokkal és fényképvetítésekkel szemléletessé 
tett előadás részletesen elemzi a 2005-ben indult, sok zeneiskolás tanárt és 
diákot megmozgató rendezvényt, amely mind a helyi, mind a regionális kul-
turális életben amolyan „miniforradalomként” hatott, és újszerű pedagógiai 
eszköztárával emberek ezreivel ismertette meg a fiatal tehetségek által előa-
dott klasszikus muzsikát.

Nagy Réka: Tükör által homályosan  (a reklámok által konstruált 
„valóság”)

A posztmodern társadalom egyik alapvető problémája a szubjektum 
kérdéskörének átgondolása. Mi a szubjektum, milyen mértékben tekinthe-
tő egységes entitásnak? Megfigyelhető az is, hogy a társadalom és társadal-
mi koncepciók mennyire alakítják az individuum énképét. A modern és ezt 
megelőző korszakok perspektíváihoz viszonyítva átalakult a szubjektumról 
alkotott koncepció, köszönhető ez az irodalomelmélet, filozófia és egyéb tár-
sadalomtudományok, ugyanakkor a technika fejlődésének. Az előadás rávi-
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lágított: a multimedialitás jellemzi ezt a korszakot, amelyben élünk, az én-
képet többnyire a média alakítja. Attitűdöket formál, kész énképet nyújt, 
mintegy fals tükörstádiumba helyezve a reklámmal szembesülő befogadót, 
aki mindebben vágyainak Tárgyát keresi. Újra kell tehát értelmezni az indi-
viduum fogalmát, kétségbe vonva abszolút jellegét, primér szerepét – állítot-
ta elődásában a tanárként tevékenykedő magiszteri hallgató.

Zörgő Noémi: A közösségi média szerepe a választási kampányok-
ban

A választási kampányok stratégiai és taktikai tervezésében egyre fonto-
sabb szerep jut az internetes közegben történő kommunikációnak. Ameriká-
ban és az európai országok jelentős hányadában az új lehetőség frissítette a 
megszokott választási kampánykommunikációt. A sikeres nyugati példák a 
romániai politikusok kampányaiba is beépültek. A közösségi oldalakon való 
jelenlét azonban számos feltételhez kötött, amelyek figyelmen kívül hagyása 
az online kampány eredményességének rovására mehet. Az előadás ezeknek 
a sikerességi feltételeknek az elemzésével foglalkozott. A látványos bemuta-
tó többek között Remus Cernea romániai politikus, Barack Hussein Obama 
amerikai államelnök, és magyar politikusok meg közéleti személyek (Kele-
men Hunor, Tőkés László stb.) online kampánymódszereit elemezte, kiemel-
vén azt, hogy a mai választóközönség fiatalabb korosztálya eredményesen 
megszólítható jól felépített internetes kampányok során. 

KONFERENCIA
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A Minerva Irodalmi és Nyomdai 
Műintézet Rt.
(1920–1948) – 1. rész
Erdély legnagyobb lap-, könyv- és
tankönyvkiadójának történetéhez

TIBORI SZABÓ ZOLTÁN 

Erdélyi, kolozsvári vonatkozásban viszonylag keveseknek mond már 
manapság valamit is a név: Minerva. Pedig a két világháború közötti idő-
szakban, az erdélyi magyar kisebbségi lét első, két évtizedes szakaszában, 
1920 és 1940 között, de az azt követő nyolc év során is, 1940-től 1948-ig, 
a kolozsvári Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet Rt. – a mindmáig 
legnagyobb teljesítményű erdélyi magyar kiadó- és nyomdavállalat – ki-

Rezumat (Institutul pentru Literatură şi Tipografi e Minerva, 1920–1948. Despre istoria celei mai 
mari edituri de presă, carte şi manuale şcolare din Transilvania – partea I.)

Institutul pentru Literatură şi Tipografi e Minerva – cea mai mare editură şi tipografi e maghiară 
din Transilvania din toate timpurile – a contribuit în mod decisiv în perioada dintre 1920 şi 1940, 
dar şi în cursul următorilor 8 ani la dezvoltarea învăţământului, presei, literaturii, ştiinţei şi artei 
maghiare. În concepţia fondatorilor instituţiei, rolul acesteia era de a informa, educa şi organiza 
comunitatea maghiară din Transilvania, ruptă de legăturile cu patria-mamă după primul război 
mondial. În acest context, instituţia a fost înfi inţată pentru a-şi desfăşura activitatea în slujba 
păstrării identităţii minorităţii maghiare. 

Cuvinte cheie Minerva, editare de cărţi, editare de reviste, atelier intelectual, creare de valori

Abstract (The Minerva Institute of Literature and Typography Corporation (1920-1948) – 
part 1. History of the Most Important Newspaper, Book and Coursebook Publishing House of 
Transsylvania) In the fi rst two decades – between 1920 and 1940 – of Hungarian minority existence 
in Transsylvania, as well as in the next eight years – 1940-1948 – the Minerva Institute of Literature 
and Typography Corporation Cluj, was the Hungarian publishing and typography company with 
the largest capacity in Transsylvania. It, endorsed signifi cantly the growth of Hungarian education, 
press, literature, science and arts. Its founders conceived it as the keystone of information, cultivation 
and self-organization of the Transsylvanian Hungarians, as an institution that acts in behalf of the 
preservation, development, cultivation and the endorsing of self-identity of the community.
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emelkedő mértékben járult hozzá a magyar okta-
tás, sajtó, irodalom, tudomány és művészet fejlő-
déséhez. Alapítói a vállalatot az első világhábo-
rú utáni első időszakban az anyaországtól elsza-
kadt, Erdélyben maradt magyarok tájékoztatása, 
művelése és önszervezése alappillérének kép-
zelték el, olyan intézménynek, amely a közösség 
megmaradása, gyarapodása, művelése és önazo-
nosságának megőrzése végett tevékenykedjék.

Furcsa fintora az erdélyi magyar sorsnak, 
hogy az 1920-ban alapított Minerva indulásáról, 

hőskoráról, korszakonkénti nehézségeiről, időnkénti konszolidálódásáról, 
eredményeiről és erőfeszítéseiről, majd önkényes megszüntetéséről – né-
hány fontos kivételtől eltekintve – alig maradtak ránk feljegyzések, elemzé-
sek, ismertetők, miközben e tárgyban egyelőre eredményesen kivallatható 
jelentősebb levéltári állomány sem bukkant fel. 

Talán a vállalat üzleti diszkréciójával, esetleg a Minerva irányítóinak 
már kezdeti kedvezőtlen kisebbségi léttapasztalatával magyarázható az a 
tény, hogy e jeles intézményünkről a kolozsvári és az erdélyi közemlékezet 
édeskeveset őrzött meg. De értelmiségi körökben is rendkívül keveset tud-
nak napjainkban arról, hogy például kik voltak e jelentős vállalkozás veze-
tői, melyek voltak a stratégiai céljaik, terveik, s azokat milyen eszközökkel 
igyekeztek elérni, és ez mindeddig, különösebbképpen, a magyar történésze-
ket sem izgatta.

Teljes mértékben egyetérthetünk azonban azokkal a történészi vélemé-
nyekkel, amelyek szerint az első világháborút követően Romániához tartoz-
ni kénytelen magyar társadalom korábban kialakult, széles kiterjedésű, ma-
gyar jellegű – nem állami, hanem magánkézben levő – intézményrendszert 
mondhatott magáénak. 

„E tágabb értelemben vett magyar intézményrendszerbe beletartoznak 
a tulajdonképpeni közösségi intézmények mellett azok a gazdasági intéz-
mények is (hitelintézetek, ipar- és kereskedelmi vállalatok, könyv- és lapki-
adók), amelyek, jóllehet elsősorban profittermelő vállalkozásokként minő-
síthetők, etnikai jellegüknél fogva jelentős részt vállalnak a magyar társa-
dalmi élet szinten tartásában, az erdélyi magyarság közösségi igényeinek ki-
elégítésében. A jelenkori történetkutatás – főként intézménytörténeti szem-
pontból – igen keveset foglalkozott az említett kisebbségi vagy kisebbségi 
jellegű gazdasági intézményekkel és a kisebbségi magyar társadalomban ját-
szott szerepükkel” – fogalmazta meg találóan 2002 tavaszán, az erdélyi ma-
gyar intézményrendszerről készült tanulmányában Kovács Kiss Gyöngy.1 

E megállapítással tökéletesen egybecseng a Romániai Magyar Irodalmi 
Lexikon szócikkében olvasható tömör meghatározás: „A Minerva Irodalmi 
és Nyomdai Műintézet Rt. Kolozsváron 1920 és 1948 között működő nyom-
daipari nagyvállalat, a két világháború között a romániai magyarság kiemel-
kedő szellemi értékteremtő műhelye”.2

 Az idézett szócikk szerzője Krizsó Kálmán volt, aki életének több idő-
szakát is a kolozsvári Minerva nyomdászaként töltötte, aki ráadásul kivá-

Talán a vállalat üzleti diszk-
réciójával, esetleg a Miner-
va irányítóinak már kezdeti 
kedvezőtlen kisebbségi lét-
tapasztalatával magyaráz-
ható az a tény, hogy e je-
les intézményünkről a ko-
lozsvári és az erdélyi köz-
emlékezet édeskeveset őr-
zött meg.
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ló nyomdászati szakírónk,3 és aki mindezek nyomán pontos információk-
kal rendelkezett a Minerva létrehozásának részleteiről, felépítéséről, műkö-
déséről. Ennek ellenére, a szócikkhez szakirodalmi hivatkozások, forrásfel-
sorolások nem tartoznak, ami szintén azt sugallja, hogy – saját emlékezetén, 
tapasztalatán, feljegyzésein és gyűjtőmunkáján kívül – érdemleges, hasz-
nálható anyaggal, összefoglaló jellegű forrásmunkával vagy átfogó levéltári 
anyaggal a szerző sem rendelkezett. Tény, hogy a hatvanas évek végén maga 
Krizsó Kálmán írt forrásértékű, 350 oldalas, mindmáig kiadatlan összefog-
lalót a kolozsvári nyomdászatról és hírlapkiadásról.4

A Kolozsváron létrehozott vállalatról első alkalommal az Osvát Kálmán 
által szerkesztett, 1928-ban megjelent Erdélyi Lexikon közölt rövid szócik-
ket. Eszerint az eleinte csak nyomdai vállalatként indult intézmény „csak-
hamar könyv- és lapkiadással is kezd foglalkozni, s ma már ezt is nagyban 
műveli”, tankönyvkiadóként azonban „a legnagyobbak között áll”. A szócikk 
felsorolta a Minerva által kiadott lapokat (Magyar Nép, Pásztortűz, Irodalmi 
Szemle) és könyvsorozatokat (Magyar Nép Könyvtára, Minerva Könyvtár, 
Pásztortűz Könyvtár, Magyar Ifjúsági Könyvtár), és leszögezte, hogy a Mi-
nervának, „a Lapkiadó rt.-nél5 fennálló érdekeltsége révén”, a Keleti Újság-
hoz „is köze van, tehát az erdélyi magyarság sajtóbeli irányításának jelentős 
eszközeivel rendelkezik”.6 

A dr. Vékás Lajos igazgató (később vezérigazgató7) irányítása alatt álló, 
1920-ban 750 ezer lej alaptőkével megalakult vállalat eredményeiről a szó-
cikk szerzője megemlíti, hogy az 1928-as évi mérleg 4,5 millió lej alaptőkét és 
500 ezer lej „elsőbbségi kötvényt” mutatott ki, a cég „extenzív fejlődést mu-
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tat”, már kétszer emelt alaptőkét, és magába ol-
vasztotta a dicsőszentmártoni Erzsébet-nyomdát 
is. 

A Minerva érdemeinek elismerése mellett 
azonban a lexikoni szócikk írója (aki feltehetően 
maga a baloldali liberális beállítottságú Osvát Kál-
mán volt) elmarasztalta a részvénytársaságot, és 
„sajnálatosnak” tartotta, hogy „írói és kiadványai 
megválasztásában világnézeti (kizárólagossági) 
szempontok vezetik”,8 utalva ezáltal arra, hogy első 
időszakában a Minerva az erdélyi magyar konzer-
vatív-klerikális jobboldalhoz állott közelebb. 

Osvát lexikonjának másik, a Keleti Újságra vonatkozó szócikke tovább 
pontosított: „Váratlanul érte a közösséget, hogy 1927 nyarán Weiss Sándor (a 
laptulajdonos Lapkiadó rt. igazgatója – T. Sz. Z.) eladta a K. Ú.-t egy konzor-
ciumnak, mely magyar egyházi és politikai tényezőkből alakult”.9 A lexikon 
Weiss Sándort bemutató szócikke elismeri, hogy az ismert kolozsvári ügy-
véd „erős kezű adminisztrációja alatt – jó újságíró gárdától segítve – a Kele-
ti Újságot a haladottabb (értsd: haladóbb – T. Sz. Z.) polgári elemek országo-
san kedvelt lapjává” emelte, 1927-ben azonban a lapot „magyar egyházi és 
magyar párti konzervatív szellemű érdekeltségnek adta el, miáltal az erdélyi 
progresszió egyetlen jelentősebb fórumától megfosztatott”.10 

A kényszerből alapított intézmény indulása

A Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet Rt. vázlatos, körülbelüli 
történetét, a vállalat egykori képét ma már csak a ránk maradt mozaikcsere-
pekből rakhatjuk össze. Ezek egyike éppen a Minerva fennállásának tizedik 
évfordulóját köszöntő visszatekintés, amelyet a vállalat által kiadott Pásztor-
tűz folyóirat közölt. 

„A »Minerva« első tíz éve” című írás11 szerzője Jász Pál, az Erdélyi Szem-
le és a belőle kinőtt Pásztortűz folyóiratok egyik közismert munkatársa. Jász-
tól pontos képet kapunk arról, hogy 1920-ban milyen okok hívták életre a 
Minervát: „az impériumváltozás után az anyaországtól elszakadt és magára 
utalt magyarság minden téren szervezkedni kezdett, és igyekezett az új hely-
zetnek megfelelően berendezkedni”.12

Ha 1918 után voltak is az erdélyi magyarságnak szülőföldje jövőbeli 
hovatartozásáról illúziói, azok 1919 második felére jelentős mértékben ve-
szítettek intenzitásukból. Az 1920. június 4-én aláírt trianoni békeszerző-
dés azonban a jövőt és a várható fejleményeket illetően kevés kétséget ha-
gyott. Ilyen körülmények között, az erdélyi magyarság szellemi vezetőinek 
köreiben már 1919-ben felmerült, hogy az addig jórészt Budapest által elvég-
zett kulturális feladatok ellátása érdekében, jelentősebb nyomdavállalatot 
létesítsenek. Következésképpen 1919 decemberében „részvényaláírási” fel-
hívást tettek közzé, amelynek nyomán a részvényjegyzés egész Erdély terü-
letén beindult. 

Ha 1918 után voltak is az 
erdélyi magyarságnak szü-
lőföldje jövőbeli hovatarto-
zásáról illúziói, azok 1919 
második felére jelentős 
mértékben veszítettek in-
tenzitásukból. Az 1920. jú-
nius 4-én aláírt trianoni bé-
keszerződés azonban a jö-
vőt és a várható fejlemé-
nyeket illetően kevés kétsé-
get hagyott.
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Jásztól van tudomásunk arról is, hogy a Minerva alapítói már az alapí-
tási felhívásban leszögezték: olyan vállalatot kívánnak létrehozni, „amely 
megoldja a tankönyvkiadást, elősegíti az irodalmi termékek megjelenését, 
szépirodalmi folyóiratot, néplapot s esetleg politikai napilapot ad ki, és 
amely vállalat emellett foglalkozik mindennemű nyomdai termék előállítá-
sával és terjesztésével”.13 

A Minerva a színvonalas tankönyvek kiadását folyamatosan feladatá-
nak tekintette, de elvárta, hogy ezzel kapcsolatos költségeihez14 a felekezeti 
iskolákat fenntartó egyházak is hozzájáruljanak. 1931. június 2-án például 
dr. Vékás Lajos vezérigazgató azzal a kéréssel fordult az Erdélyi Református 
Egyházkerület Igazgatótanácsához, hogy tankönyvkiadási célra több év alatt 
visszafizetendő kamatmentes kölcsönt vagy anyagi segélyt nyújtson. Leve-
lében a vezérigazgató hangsúlyozta, hogy a szükséges tankönyvek kiadása 
„iskoláink fennmaradhatása érdekében feltételül óhajtandó”, és hogy evé-
gett „az iskolafenntartó egyházi főhatóságoknak és a Minerva Rt.-nek ösz-
sze kell fognia”. 

Ugyanakkor dr. Vékás Lajos rámutatott: „A Minerva Rt. igazgatósága 
a maga részéről hajlandó minden lehetőt megtenni ennek a fontos magyar 
ügynek az érdekében. Azonban a kifejtett indokok és a felsorolt adatok meg 
kell [hogy] győzzék az iskolafenntartó főhatóságokat arról, hogy lehetetlen-
ség azt várni és követelni a Minerva Rt.-tól, hogy ezt a nehéz ügyet egyedül 
a saját erejéből oldja meg”.15 Olyan levelek is fennmaradtak a kolozsvári re-
formátus levéltárban, amelyek bizonyítják, hogy a tankönyvek kiadásának 
ügyében a Minerva a református és a római katolikus egyház segítségét egy-
aránt kérte.16

Egyes források szerint a Minervát – „a két világháború közti legfonto-
sabb erdélyi magyar nyomdát” – „az erdélyi magyar egyházak támogatásá-
val” alapították,17 és ezt a Minerva 1944. évi üzleti jelentése18 is így hangoz-
tatja, a valóság azonban ennél árnyaltabb. 

A már említett részvényjegyzés 35 személy lázas munkájával zajlott, 
akiknek nyolc hónap alatt sikerült az 1,5 millió koronás (750 ezer lejes) alap-
tőkét19 összeszedniük. A Kolozsvári Állami Levéltár „Minerva nyomda” irat-
csomója elsősorban a cég gazdasági tevékenységével összefüggő dokumen-
tumokat tartalmazza, ám ezek között megtalálható az eredeti részvénye-
sek lajstroma is. Ebből egyértelműen kiderül, hogy az alaptőkét a legszéle-
sebb erdélyi, bánsági és partiumi összefogással gyűjtötték össze, és azt 653 
olyan magánszemély jegyezte, akik között az arisztokrácia képviselőit csak-
úgy megtaláljuk, mint a tehetősebb polgári csalá-
dok tagjait.20

Tény, hogy az alakuló közgyűlésre 1920. au-
gusztus 16-án került sor, éppen 90 évvel ezelőtt 
tehát, a részvénytársaság azonban csak egy hó-
nappal később, szeptember 27-én kezdte meg a 
működését, mert „a cégbejegyzés és más hatósá-
gi ténykedések a tényleges működés megkezdését 
akadályozták”.21

A Minerva a színvonalas 
tankönyvek kiadását folya-
matosan feladatának tekin-
tette, de elvárta, hogy ezzel 
kapcsolatos költségeihez 
a felekezeti iskolákat fenn-
tartó egyházak is hozzájá-
ruljanak. 
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Az alapítók azonban még a részvényjegyzés 
időszakában megvásárolták Stief Jenő kolozsvári 
nyomdáját és könyvkötészetét, s a Minerva, ennek 
az akvizíciónak köszönhetően, már az első idő-
szakában hozzáfoghatott a közösség számára leg-
szükségesebb kiadványok nyomtatásához. Szin-
tén 1920-ban, december 15-én vásárolta meg a vál-
lalat Stein János 1835-ben alapított kolozsvári fő-
téri könyvkereskedését, berendezésével és kész-
leteivel együtt,22 megalapozva ezáltal a Minerva 
tervbe vett és később szintén kifejlesztett könyv-, 
nyomtatvány- és papírforgalmazási tevékenységi 
ágazatát.

A Minerva-kiadványok évekre lebontott listájának23 átböngészéséből ki-
derül persze, hogy az önálló könyv- és tankönyvkiadásra az erdélyi magyar 
értelmiség a vállalat létének hajnalán nem volt felkészülve. Hiányoztak a jól 
megírt és megszerkesztett kéziratok, s nemkülönben a nagyszabású, átfo-
gó és átgondolt könyvkiadói tervek. Üdítő kivételt képezhettek a cég irányí-
tói számára az orvosok és a teológusok, akik már kezdetben több kézirattal 
is jelentkeztek. 

Így történhetett meg, hogy a Minerva 1920-ban mindössze hét önálló 
kiadványt tett le olvasóinak asztalára. Ezek közül azonban kettő teológiai, 
négy pedig orvosi jellegű tanulmány, s ez utóbbiak a cég által 1920-ban át-
vett Erdélyi Orvosi Lap különnyomatai voltak. Működése első évében a vál-
lalatnak egyetlen tankönyvet sikerült megjelentetnie, a magyar népiskolák 
II. osztálya számára készült olvasókönyvet,24 a Minervát magához kötötte vi-
szont az Erdélyi Szemle is, amelyet a vállalat már a következő év januárjában 
kiadott Pásztortűz címmel és Reményik Sándor szerkesztésében. A ma már 
egyik legrangosabb erdélyi irodalmi lapként számon tartott Pásztortűz 1921 
és 1944 között jelent meg; szerkesztőjévé Vékás Lajos Minerva-vezérigazgató 
1927-ben Dsida Jenőt nevezte ki.25

Kiadványok, célok

Az impériumváltozás természetes hozadékaként, 1921-ben a hangsúly 
a diákok román nyelvtanulására került, s több olyan kötet látott napvilágot, 
amelyek a román nyelv gyakorlását, grammatikájának és irodalmi nyelveze-
tének elsajátítását célozták, és a diákságot a román nyelven történő társalgás 
titkaiba igyekeztek bevezetni.  

Ugyanebben az esztendőben láttak napvilágot az elemi iskolai osztá-
lyok számára készült első ábécés-, olvasó- és nyelvtankönyvek, valamint a 
különböző iskolák számára kinyomtatott tantervek. Ezzel párhuzamosan, 
gőzerővel folytatódott az Erdélyi Orvosi Lap különlenyomatainak kiadása, a 
Minerva-nyomda pedig – Erdélyben elsőként – cinkográfiai műhellyel („in-
tézettel”) bővült, ami a könyv- és lapkiadásnak újabb lendületet adott. 

Az 1921-es év igen jelentős teljesítményét a Magyar Nép című néplap 
(hetilap) november 25-én történő megjelentetése képezte. Erről a vállalko-

Az impériumváltozás ter-
mészetes hozadékaként, 
1921-ben a hangsúly a diá-
kok román nyelvtanulására 
került, s több olyan kötet 
látott napvilágot, amelyek 
a román nyelv gyakorlását, 
grammatikájának és irodal-
mi nyelvezetének elsajátí-
tását célozták, és a diáksá-
got a román nyelven törté-
nő társalgás titkaiba igye-
keztek bevezetni.
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zásáról a cég igazgatótanácsa már júniusban döntött, amikor a lap terve-
zetének elkészítésére Gyallay Domokos kolozsvári unitárius kollégiumi ta-
nárnak adott megbízást. A Gyallay lett az 1928-ban már 19 ezer példány-
ban megjelenő, hangsúlyosan a magyar falu kulturális és gazdasági érdekeit 
szolgálni igyekvő képes heti néplap főszerkesztője is,26 akinek köszönhetően 
az újság számtalan szavalókönyvet és szövegfüzetet is kiadott.27

Gyallayék a világháború romjain történő új, életképes magyar élet fel-
építését kívánták minden erejükkel elősegíteni. Erről a lap első számának 
vezércikkében ekképpen írtak: „Kicsiny lapunk a romániai magyarok egy-
ségének, összetartásának igehirdetője kíván lenni. A legtávolabb levőt és a 
legkisebbet is bele akarjuk kapcsolni kétmillió magyar testvéri közösségé-
be. Munkára akarjuk serkenteni a lankadt karokat, hitet akarunk önteni a 
csüggedt szívekbe, világosságot akarunk gyújtani a tétován járók számára”.28

Könyvkiadás szempontjából az első eredményesebb év 1922 volt, ekkor 
már az egyre komolyabb tankönyvek mellett tudományos és irodalmi mű-
vek sora is nyomdafestéket látott. Ebben az esztendőben lépett be nagyobb 
érdekeltséggel a már jól fejlődő vállalatba három erdélyi történelmi egyház, 
a református, az unitárius és a katolikus, amelyek az intézet működésére és 
irányára a következőkben ugyan számottevő befolyást gyakoroltak, ám er-
kölcsi és anyagi támogatásukkal egyben a vállalat céltudatos és zavartalan 
fejlődését is biztosították.29 Az ekkor 750 ezerről 2 millió lejre emelt alaptő-
kéből az egyházak 500 ezer lej „elsőbbségi kötvényt” jegyezhettek,30 az Uni-
tárius Egyház azonban 1924-ben például mindössze 5500 lej értékű Miner-
va-részvénnyel rendelkezett (amelyre az 1923-as esztendőre 550 lej osztalé-
kot inkasszált).31

Az építkezés és terjeszkedés évei

A Minerva életében a körülmények és a hatalmi akadályoztatás felté-
telei közepette is a fejlődés és az építkezés évei következtek. A részvénytár-
saság 1923. október 18-án megvásárolta a kolozsvári Brassai Sámuel utca 5. 
szám (akkoriban Baron L. Pop 5. szám, ma Brassai Sámuel utca 7. szám) alat-
ti, 215 négyszögöl (774 négyzetméter) területű telekből és udvari épületből 
álló ingatlant.32 E telek utcai frontjára – az ott levő földszintes régi ház lebon-
tása után – egy évvel később felépítették az intézet modern, emeletes székhá-
zát. Erre az épületre később még egy emeletet húztak.33 

Az említett vásárlás teremtette meg egyben annak a feltételeit, hogy a 
vállalat addig szétszórtan működő nyomdakapacitásait és irodáit 1924 de-
cemberében egy helyre lehessen költöztetni, s így 
a munka termelékenysége jelentősen növekedjék. 
A termeléskapacitások terén is történt előrelépés 
ebben az esztendőben: újabb és újabb gépeket sze-
reztek be, majd ún. vonalzóintézettel bővítették a 
vállalatot, amelyben azonnal megkezdték a jól jö-
vedelmező füzet- és üzletikönyv-gyártást.34

Bár az 1922-es földreform a következő év-
ben fejtette ki először súlyos következményeit, s 

Kicsiny lapunk a romániai 
magyarok egységének, ösz-
szetartásának igehirdetője 
kíván lenni. A legtávolabb 
levőt és a legkisebbet is 
bele akarjuk kapcsolni két-
millió magyar testvéri kö-
zösségébe.
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az 1923-as esztendőben fellépő általános pénz-
hiány és kamatrobbanás gazdasági pangást oko-
zott, ami az ipari vállalatok többségét nehéz hely-
zetbe sodorta, a felekezeti magyar iskolákat pedig 
az Anghelescu-féle törvény rengette meg, a Miner-
va 1923-ban sem zárt gyengébb évet, mint 1922-
ben. Sőt, a vállalat, hetekig tartó tárgyalások után, 
1923. augusztus 24-én megkötötte dolgozóival a 

három évre szóló kollektív munkaszerződést, és vidéki kapcsolatrendszeré-
nek kiépítése, továbbá az időnként torlódó nyomdai munkák zavartalan le-
bonyolítása végett, jelentős részvényérdekeltséget szerzett a marosvásárhe-
lyi Bolyai Irodalmi Intézet és Könyvnyomda Rt.-ben és a dicsőszentmártoni 
Erzsébet Könyvnyomda Rt.-ben. 

A kolozsvári, marosvásárhelyi és dicsőszentmártoni nyomdákat 1923-
ban 6 tudományos és irodalmi kötet, továbbá 13 új tankönyv hagyta el, ösz-
szesen 161 761 példányban. E példányszám több mint 80 százalékát – 134 
761 darab könyvet – a Minerva kolozsvári nyomdája készítette. A könyv-
termelést 5 napilap és 11 félhavi és havi folyóirat megjelentetése egészítet-
te ki. Mintegy 20–25 százalékkal emelkedett 1923-ban az előző évihez ké-
pest a könyvkötészet, a cinkográfia és a kereskedelmi részleg forgalma is, így 
a részvénytársaság összesen 120 574,65 lejnyi tiszta nyereséget realizált.35

Körülbelül hasonló arányú volt az 1924. évi növekedés is. A Minerva, 
a már említett nehézségek és bürokratikus akadályoztatások ellenére, 1924-
ben 15 irodalmi és tudományos munkát, illetve 20 tankönyvet jelentetett 
meg, összesen 208 200 példányban, amely példányszámból 183 400-at saját 
kolozsvári nyomdájában állított elő. A cég három hetilapját 520 ezer, 8 (havi 
és félhavi) folyóiratát pedig 82 ezer példányban helyezte a közösség asztalá-
ra. Fentieken kívül, útjára indították a Magyar Nép Könyvtára könyvsoroza-
tot, amelynek első hat száma még ebben az esztendőben napvilágot látott. A 
10–25 százalékos arányban megnőtt könyvkötészeti, cinkográfiai és keres-
kedelmi forgalommal együtt, a vállalat az évet 148 771 lejes tiszta nyereség-
gel zárta.36

A már körvonalazódó gazdasági válság áthidalása érdekében a Miner-
va vezetői már 1927-ben kérték az alaptőke kétmillióról nyolcmillió lejre 
történő emelésének engedélyezését. Ezt a bukaresti pénzügyminisztérium 
1927/34360. sz. engedélyével hagyta jóvá.37

A részvénytársaság 1928-ban arra kényszerült, hogy az időközben tel-
jesen átvett dicsőszentmártoni Erzsébet Könyvnyomda Rt.-t Kolozsvárra 
költöztesse, s berendezéseit saját üzemeiben állítsa fel. Ezáltal a kolozsvá-
ri szedő- és nyomdakapacitás növekedett ugyan,38 a meglévő székház azon-
ban egyre kisebbnek bizonyult. Üzleti szemszögből állandó fenyegetést je-
lentett az is, hogy miközben a vállalat fejlődött, gépparkja és ingatlanvagyo-
na gyarapodott, a magyarság általános elszegényedése és a kedvezőtlen gaz-
dasági konjunktúra okán a szükségesnek mutatkozó alaptőke-injekciót – az 
1922-ben, 1927-ben és 1929-ben eszközölt tőkeemelések dacára – soha nem 
sikerült végrehajtani. 

A már körvonalazódó gaz-
dasági válság áthidalása 
érdekében a Minerva veze-
tői már 1927-ben kérték az 
alaptőke kétmillióról nyolc-
millió lejre történő emelé-
sének engedélyezését.
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A Minerva ki-
bővült üzleti és kul-
turális tevékeny-
sége az első évti-
zedben kinőtte te-
hát a rendelkezés-
re álló Brassai utca 
5. szám alatti szék-
házat, ezért a válla-
lat 1929-ben újabb 
ingatlanvásárlást 
hajtott végre. Ez-
úttal a meglévő in-
gatlanhoz kapcso-
lódó Szappan utca 
5. szám (akkoriban 
Gutenberg; később Andrei Şaguna; ma Tipografiei [Nyomda] utca 16. szám) 
alatti, 314 négyszögöl (1130 négyzetméter) felületű házastelket39 szerezték 
meg, amelyen újabb nagyméretű emeletes nyomdaépületet építettek. Ekkor-
tól a Brassai utcai épület helyiségeit a vállalat adminisztrációs osztályai fog-
lalták el. 

Ez tette lehetővé, hogy a tízéves jubileum alkalmával Jász Pál megálla-
pítsa: „A részvénytársaság jelenleg 45 helyiséget foglal el, s foglalkoztat 115 
szakmunkást, 52 központi tisztviselőt, illetve szerkesztőségi és kiadóhiva-
tali alkalmazottat, s ezen felül 15 külső tisztviselőt, összesen tehát 182 al-
kalmazottat”.40

A Minerva és az erdélyi művészet élvonala

Amikor 1933 tavaszán Kolozsvár városa a Képzőművészeti Iskola költ-
ségvetésből történő támogatását megvonta, és a Belle Arte Temesvárra költö-
zött, a Kolozsváron maradt művészek új iskola szervezésébe fogtak. Kós Ká-
roly erkölcsi támogatását élvezve, Szolnay Sándor és Szervátiusz Jenő 1933 
júliusában nyitották meg festészeti és szobrászati szabadiskolájukat, ame-
lyet a Minerva által a Brassai utcai ingatlan udvari épületének tágas, vilá-
gos manzárdhelyiségében rendeztek be. A Minerva az iskolától kezdetben 
nem kért lakbért, s az újonnan induló intézménytől minden bizonnyal sa-
ját képkereskedésének a fellendülését remélte. Később azonban, 1934 tava-
szán, a vállalat az épületek bővítéséhez látott hozzá, és a szabadiskolától 
bért kezdett követelni, ezért az intézmény korábbi formájában megszűnt lé-
tezni, majd 1934. április 1-jétől a Minerva épületéből kiköltözött.41 

Tény azonban, hogy az iskola csaknem egyéves működése alatt, a 
Brassai utcai Szolnay-Szervátiusz műterembe sok kolozsvári művész, író és 
újságíró megfordult, ott pezsgő művészi élet és termékeny viták zajlottak, ez-
által tehát a Minerva – az általános gazdasági válság közepette – a kolozsvá-
ri és az erdélyi művészeti élet élesztéséhez jelentős mértékben hozzájárult. 
Ez a Szolnay által irányított és személyisége által meghatározott műhely – a 

ME.DIÁRIUM

S
ze

nt
es

 Z
ág

on
 fo

tó
ja



ME.dok • 2010/3

20

New York kávéházi Dumaposta névre hallgató irodalmi törzsasztalához ha-
sonlóan – a korabeli kolozsvári értelmiségi élet egyik fontos központja volt, 
olyan szellemi kör, amelynek fénye mindenkire kisugárzott, s amelynek vi-
táiban az elmék edződtek. 

Az iskolában gyakori vendég volt a művészek közül Dóczyné Berde 
Amál, Gy. Szabó Béla, Fülöp Antal Andor, Tasso Marchini, de ide szinte 
naponta feljárt Kováts József és Vásárhelyi Ziegler Emil is, akik az itt látot-
tak és hallottak légkörében42 váltak valójában ismert és megbecsült műkri-
tikusokká. Persze, megfordult itt több más kolozsvári író, újságíró és mű-
vész is, köztük olyan magyarul kiválóan beszélő románok, mint például Ion 
Chinezu vagy pedig Octavian Şireagu. Itt tanult 1933 őszétől – mások mel-
lett – Balázs Péter43 és Raoul Şorban is. 

A szabadiskolához csapódott művészek közül néhányan kiállításokat is 
rendeztek a Minerva Brassai utcai helyiségeiben. Később azonban, miután 
Szolnay és Szervátiusz között a viszony megromlott, elváltak, és mindkettő 
elköltözött a Minerva épületéből, Szolnay keményen bírálta a vállalat képke-
reskedési osztályát, amelyről azt tartotta, hogy a giccset terjeszti, s ügynöke-
it csak a jövedelem érdekli, a művészet azonban nem.44
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Manouschek Ottó, a Sport-Világ 
első kolozsvári származású
tudósítója

KILLYÉNI ANDRÁS

2004-ben egy padlás poros ládájából két fényképalbum került elő szá-
zad eleji sportfotókkal. Az albumok dr. Somodi István olimpiai ezüstér-
mes magasugró nyári és téli edzéseit, a kolozsvári korcsolyaéletet, illetve 
a Monarchia területén zajlott téli-, illetve nyári sportok vetélkedőinek pil-
lanatait örökítették meg. A fényképész Manouschek Ottó volt, aki 1905-
ben a Sport-Világ bécsi tudósítójaként dolgozott. 

A Manouschek-albumok komoly képanyagot jelentettek a 2008-ben 
megjelent dr Somodi István emlékalbum1 számára. A kutatás most viszont 
más szempontok alapján elemzi a fényképeket, hiszen 1905-ben a fényké-

Rezumat (Ottó Manouschek, primul reporter de origine clujeană al ziarului Sport-Világ/Lumea 
sportului) În anul 2004 au fost găsite două albume cu fotografi i de sport datând de la începutul 
secolului. Fotografi ile prezentau imagini de la antrenamentele săritorului în înălţime dr. István Somodi, 
medaliat cu argint la olimpiadă, clipe ale patinajului clujean şi momente din concursurile sportive 
de vară şi de iarnă organizate pe teritoriul monarhiei. Fotograful a fost Ottó Manouschek, care în 
1905 lucra ca reporter la Viena al ziarului Sport-Világ. Albumele au constituit o sursă importantă 
pentru albumul omagial dr. István Somodi, publicat în 2008. Fotografi ile, respectiv articolele realizate 
de Manouschek pentru ziarul de sport relatează despre evenimente sportive – patinaj, sărituri 
cu schiurile, atletism, canotaj, ciclism, fotbal – din Austria, respectiv din Cluj, organizate în 1905. 
Cuvinte cheie Ottó Manouschek, reporter sportiv, fotografi e de sport, Viena, István Somodi, patinaj

Abstract (Ottó Manouschek, the First Correspondent of the Sport World from Cluj) In 2004 two 
albums with sports photos from the beginning of the 20th century were accidentally found. The albums 
contained records of the summer and winter trainings of dr István Somodi, winner of silver medal in 
high jump, of the skating life in Kolozsvár, and of the summer and winter sports competitions organized 
on the territory of the Monarchy. Ottó Manouschek was the name of the photographer; he was the 
Vienna correspondent of the Sport World in 1905. The Manouschek albums provided serious number of 
pictures for the dr Somodi István Memorial Album published in 2008. In 1905, Ottó Manouschek was the 
correspondent of the most prestigious sports magazine of the age, the weekly Sport World.

Keywords Ottó Manouschek, sport-correspondent, sport photos, Wien, István Somodi, ice-skating

Killyéni András, doktorandusz

Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár
killyeni@yahoo.com
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pész a kor legrangosabb sportlap-
jának, a hetente megjelenő Sport-
Világnak tudósított. A fényképek, il-
letve a sportlapban közölt írásai be-
mutatják az 1905-ben divatos sport-
ágakban rendezett rangos osztrák, 
illetve kolozsvári sporteseményeket: 
korcsolya-, síugrás-, atlétika-, eve-
zés-, kerékpárversenyek, labdarú-
gó-mérkőzések. Nyomon követve tu-
dósításait, elénk tárulnak a korabeli 
versenyek, helyszínek, ahova a tudó-
sító elutazott, illetve azok a sporto-
lók, akiket a fotós megörökített.

Élete, munkássága ma már ho-
mályba merül, de fotóinak érté-
ke ma is óriási. Jelen kutatás ösz-
szegezni próbálja az életével kap-
csolatos kevés adatot, információt, 
ugyanakkor kiindulópontot jelent-
het Manouschek életrajzának feltá-
rására, hiszen, sajnos, óriási sport-
hagyatékának csak a töredéke ma-

radt fenn.

Manouschek Ottó hiányos életrajza, megőrzött és elveszett értékei
 
Látszólag keveset tudunk dr. Manouschek Langer Ottó életéről, tanul-

mányairól. Az 1900-as évek elején már Bécsben tartózkodott, valószínű itt 
doktorált. Rengeteget fényképezett, az első világháború után az Erdélyi Kár-
pát Egyesület fotó szakosztályának elnöke volt, több művészi tájfotója jelent 
meg az Erdély folyóiratban. Fényképalbumaiban megörökítette az első világ-
háború előtti és utáni kolozsvári sportéletet.

Neje, Bojáki Anna, az 1920-as és 30-as években országos bajnoki címek 
sorát nyerte Beke Lajossal a műkorcsolya páros versenyében. A család őrizte 
azt a vékonyfilmű, mozgóképes felvételt, melyet Manouschek Ottó készített 
a Beke-Bolyáki páros egyik kűrjéről, mellyel országos bajnoki címet szerez-
tek. A felvételnek nyoma veszett halála után. A második világháború előtt 
hunyt el.

A Sport-Világ tudósítója

A század eleji magyar sportsajtó nívós lapja a budapesti Sport-Világ volt. 
A lap számára 1905-ben Manouschek tudósított a Bécs és környéki verse-
nyekről, nemegyszer pedig fényképeit is közölte a lap. Ebben az időben mű-
fajilag a hír, a rövid tudósítás a legelterjedtebb, amelyet a szerző nevének fel-
tüntetése nélkül közöltek, ezért nehéz megállapítani, hogy közölt-e cikkeket 
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vagy csak adat- és fényképközlőként dolgozott. Fotói közlésekor a lap hivat-
kozott nevére, így azonosítható azon versenyeknek egy komoly része, ame-
lyen jelen volt. 

1905. január 29-én rendezték a Bécsi Korcsolyázó Egylet (Wiener 
Eislaufverein) nemzetközi versenyét, amelyen részt vett Péczely Andor és 
Levitzky Károly, a Budapesti Korcsolyázó Egylet fiatal versenyzői. Az ese-
ményről fényképek sora maradt fenn Manouschek albumában: a magyar 
versenyzők mellett a kor neves korcsolyázóit, Franz Schillinget és Bohumil 
Potouceket is megörökítette. Tudósításából kiderült, hogy Péczely megnyerte 
az egyéni 1500 méteres nemzetközi gyorskorcsolya versenyt, míg Levitczky 
második lett az 500 és az 1500 méteres versenyen. A verseny fénypontját a 
nemzetközi díj jelentette, itt külön futamokat rendeztek az 500, 1500 és 5000 
méteres távon (az egyéni versenyektől függetlenül), az eredményeket pedig 
összesítették. A verseny esélyesei, Schilling és Potoucek, nagy harcot vívtak, 
ám az 500 méteres futamuk során a bírók elmérték a távot és 1500 métert fu-
tottak. A versenybírók törölték futamukat és új futást írtak ki, ők pedig visz-
szaléptek a versenyből fáradságukra hivatkozva. A győzelmet egy esélyte-
len, aránylag ismeretlen versenyző, Heinirch Weidinger, szerezte meg.2

Manouschek részt vett 1905. február 2-án a stájerországi 
Mürzzuschlagban rendezett síversenyeken, ahonnan képes tudósítást kül-
dött a síugró, illetve sítávolugró versenyekről (ekkor külön versenyt szer-
veztek, a síugrásban a stílus, a sítávolugrásban az elért távolság számí-
tott). A távolugró verseny érdekessége, hogy a győztes Skazel 24,7 méte-
res eredményt ért el.3 A február 26-i  címlapon Mürzzuschlagi jégünnepély. 
Skitávolugrás (Manouschek Ottó a Sp-V bécsi tudósítójának eredeti felvéte-
le.) címmel közölték a szerző fotóját. Az egy héttel korábbi szám első olda-
lán is Manouschek-fotó szerepelt, melyet a fotós Kolozsváron készített ifj. 
Somodi István távolugrásáról a jégen. Fényképalbumában újabb adatokat ta-
lálunk, Somodi 492 cm-es távolugrásra is képes volt a jégen abban az idő-
ben, emellett korának jeles gyorskorcsolyázójaként ismerték, az 1905. febru-
ár 12. kolozsvári korcsolyaversenyen megnyerte mindkét távon (500, illetve 
1500 méter) rendezett versenyt.4 

Az 1905-ös év legnagyobb sportrendezvényére május 7-én került sor 
Bécsben, ekkor rendezték „a szezon legnagyobb, legszenzációsabb, legérde-
kesebb nemzetközi football-mérkőzését”5, az Everton-Tottenham mérkőzést. 
Az esemény fontosságát jelezte, hogy mindaddig soha nem mérkőzött meg 
egymással két világhírű angol csapat a „kontinensen”.

A mérkőzést megelőző héten az Everton először Budapesten legyőzte a 
BTC-MAC közös csapatát, majd Bécsben három mérkőzést játszott a Vienna 
csapatával, Bécs, illetve az osztrák válogatottal. Ezek a mérkőzések kiváló 
reklámot jelentettek a május 7-i mérkőzés számára. Az Everton-Tottenham 
mérkőzés nézettsége mindezek ellenére messze elmaradt a várttól. „Sport-
szempontból határozottan attrakció és kulmináció is volt, de az érdeklődés 
– tudniillik Bécs város közönségének érdeklődése – nem állott arányban a 
sportesemény újságával és fontosságával: bár az egyik bécsi napilap szerint 
pontosan 7200 ember volt kint, mi legfeljebb 4000 főnyire becsültük a pub-
likumot, amely a Hohe Warte pályán jelen volt” – írta a Sport-Világ, hang-
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súlyozva, hogy „hasonló grandiózus mérkőzést nálunk jóval nagyobb kö-
zönség nézett volna végig. Erre a feltevésre alapul szolgálhat az, hogy ná-
lunk kevésbé szenzációs mérkőzéseken (az analógia kedvéért csak a két má-
sodosztályú, sokkal silányabb angol csapatnak: a Richmondnak és a Civile 
Servicenek egymással vívott meccsét említem!) is milyen közönséget von-
zottak, de közvetlenebb bizonyíték az, hogy most Bécsben ezen a mérkőzé-
sen is a közönségnek 7-8 percentjét – budapestiek képezték. Amint tudjuk, 
Budapestről külön vonat is indult, amely vagy 300 érdeklődő sportsmant és 
sportladyt röpített a császárvárosba.”6

A mérkőzésen a csapatok a kor modern labdarúgását mutatták be a né-
zőknek, gyönyörű kombinációkkal, pontos, tudatos összjátékkal. Az Everton 
végül 2:0-ra legyőzte ellenfelét Settle és Young góljaival. A sportlap közölte 
Manouscheknek a helyszínen készített egyik fényképét is, a fényképalbumá-
ban pedig számos fotót találunk, melyet a helyszínen készített.

1905. június 1-jén zajlott Bécsben a város atlétikabajnoksága. Az ered-
ményeket közölte a Sport-Világ, az itt készített fényképek közül viszont 
egyet sem. Közölte viszont a június 25-i számában Manuschek Magyaror-
szág magasugró bajnokáról, Gönczy Lajosról készült fényképét, amelynek 
érdekessége, hogy 1905 áprilisában készült Kolozsváron, a helyi Reformá-
tus Kollégium udvarán, amikor Somodi István és Gönczy közös edzést tar-
tottak. Gönczyhez Somodit szoros barátság fűzte, ez volt az egyik ok, amiért 
Somodi a magasugrás mellett döntött, és egyre kevesebbet versenyzett távol-
ugrásban, bár szép eredményei voltak távolugrásban is.7 A fotós albuma szá-
mos fényképet tartalmaz a kollégiumudvari közös edzésükről, melyen részt 
vett Somodi öccse, András is (aki később főiskolás műkorcsolyabajnok lett), 
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illetve Varga Sándor, a Református Kollégium tornatanára, aki felfedezte a 
későbbi olimpiai ezüstérmest.

A Sport-Világ 1905. június 25.-i száma beszámolt a bécsi regattáról, az 
evezősök versenyéről. Bár a magyar klubok legjobbjaikkal képviselték ma-
gukat (Neptun, Pannónia, Nemzeti Hajós Egylet), a verseny mégis a magyar 
egységek „gyásznapja” volt, hiszen a 13 versenypróbában csak két győzel-
met sikerült elérni. A Duna-díjat (szenior szkiff) Wampetich Imre (Pannó-
nia) nyerte, míg a nyolcasok versenyét a Pannónia nyerte a Neptun előtt. A 
legnagyobb csalódást az osztrák szkiffbajnokság versenye okozta, ahol a két 
magyar versenyző, Mannó Miltiádesz és Leviczky Károly „élet és halál har-
cot vívtak”, Mannó felborult, míg Leviczky elfáradt, így végül az osztrák 
Otto Pitschmann győzött.8

Az 1905. júniusi bécsi pálya- és motorvezetéses kerékpárversenyek a kor 
attrakciójának számítottak. A versenypályán 1, 2 illetve 3 kilométeres egyé-
ni versenyeket, valamint 10, 20 és 30 kilométeres motorvezetéses futamokat 
bonyolítottak le. A nap érdekessége, hogy az egyéni versenyeket az osztrák 
Pührer nyerte, megelőzve mindhárom futamon a szintén osztrák Meixnert. 
A motorvezetéses versenyen a berlini Schönbeck 10 és 20 kilométeren egy-
aránt legyőzte 
a dortmundi 
Bäckert, aki 
visszalépett a 
30 kilométe-
res verseny-
től. Ekkor 
Meixner szá-
mára nem várt 
esély adódott, 
b e á l l h a t o t t 
versenyezni a 
felszabadult 
motor mögé, 
s bár az ide-
gen vezetőgép 
a start után 
nem gyorsult, 
egyszer csak 
helyrejött, a 
nagy lemara-
dással köröző 
Meixner pedig 
ledolgozta hátrányát s végül a második helyen zárt nagynevű ellenfele mö-
gött. A győzelmet is megszerezhette volna, de a verseny utolsó szakaszában 
megszakadt a köttetés kerékpárja és motorja között, értékes időt veszítve el.9

A Sport-Világ 1905. július 9-i száma közölte Somodi István távolugró 
képét, melyet Manouschek készített. A fénykép mellett egy rövid méltatás is 
megjelent a fiatal sportolóról, amelyben elemezték magasugrás és távolugrás 
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eredményeit az 1903–1905 periódusban. A méltatás szerint Somodi „múlt-
járól még nincs sok mondanivalónk, de eleget mondunk azzal, hogy övé – a 
jövő. Ha így fejlődik, mihamarabb az ő tulajdonába fog átmenni a magyar 
rekord”.10 Somodi igazolta a hozzáfűzött reményeket, 1908-ban ezüstérmet 
nyert a londoni olimpián magasugrásban, 1908 és 1911 között pedig uralta a 
magasugrás próbáját, háromszor javítva meg a magyar rekordot.

A kolozsvári korcsolyaélet fényképésze

A kolozsvári korcsolyázók a századforduló utáni években nívós verse-
nyeken indultak és értek el szép eredményeket, emellett szoros kapcsolat 
alakult ki a budapesti korcsolyázókkal. A kolozsvári egyesület több orszá-
gos versenyt rendezett a sétatéri pályán, melyeken képviseltették magukat a 
fővárosi egyesületek is. Nagynevű versenyzők, világbajnokok tartottak be-
mutatókat a kolozsvári közönség számára. A kapcsolat pozitív hatással volt 
a kolozsvári versenyzőkre is, akik az 1910-es évekre országos szinten ismert 
versenyzőkké fejlődtek, s nemegyszer legyőzték a fővárosi versenyzőket is.

Kolozsvár 1907-től Magyarország második korcsolyaközpontja lett, a 
Kolozsvári Korcsolyázó Egylet (KKE) és Kolozsvári Egyetemi Atlétikai Club 
(KEAC) közös versenyeire a Budapesti Korcsolyázó Egylet (BKE) mindig a 
legjobb csapatával érkezett, a KKE pedig, amikor csak tehette, részt vett a 
BKE fővárosi versenyein. 1910-ig egy kiváló gyors- és műkorcsolyázó gárda 
nőtt fel a Sétatéren: Somodi András és Hegyi Zoltán műkorcsolyázók, Voith 
József, Marcinkievitz Lajos, Artúr és Zoltán gyorskorcsolyázók személyé-
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ben. Ez a sportológárda állt a kolozsvári korcsolyázás központjában 1920 
után is, mellettük Beke Lajos, Horosz Béla, Manouschekné Bojáki Anna több 
tíz román országos bajnoki címet nyertek a KKE számára.

1907. február másodikán a KEAC országos korcsolyaversenyt rendezett, 
ahol a kor legjobb magyar korcsolyázói, Kronberger Lili, Urbáry Sándor és 
Dezső Artúr művészi bemutatót tartottak a kolozsvári közönség számára.11

A legpompásabb versenyekre 1911-ben került sor, amikor egy hét alatt 
két versenyt is rendeztek, először Kolozsváron, majd Budapesten. 1911. feb-
ruár 2-án a KKE országos versenyére a BKE, a Budapesti Egyetemi Atléti-
kai Club (BEAC), a KEAC, a kolozsvári Kereskedelmi Akadémia Sport Köre 
(KASK) és a KKE neveztek be indulókat. A verseny fénypontját az országos 
műkorcsolyázó verseny jelentette, amelyet Somodi András nyert meg a BKE 
versenyzője, Szóllás Lipót előtt. A verseny végén Kronberger Lili négysze-
res világbajnok tartott bemutatót, szebbnél-szebb produkcióin gyönyörköd-
hetett a kolozsvári közönség. A budapesti korcsolyázók küldöttségében dr. 
Szentgyörgyi Imre és Dezső Artúr is jelen volt.12 Ezt a versenyt Manouschek 
fényképsorával örökítette meg az utókor számára

Manouschek ott volt néhány nappal később Budapesten is, ahol a Kolozsvári 
Korcsolyázó Egylet és a Kolozsvári Egyetemi Atlétikai Club versenyzői fényes 
sikereket értek el. „Az országos műkorcsolyázó verseny mindkét számában a 
dicsőség dr. Somodi Andrásé (KEAC). Konstatálhatjuk, hogy Somodi szerep-
lése mindenkor dicsőséget hozott a népszerű fehér fekete színeknek” – szá-
molt be a kolozsvári sajtó.13 A kolozsvári versenyzők közül győzelmet szer-
zett még Marcinkievitz Lajos, valamint Voith József is. Erről az eseményről 
is Manouschek fényképei nyújtanak hiteles képet közel száz év távlatából.
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A Művészeti Szalon
(1926–1932), az ismeretterjesztő 
képzőművészeti képes havilap 
helye és szerepe 

SAS PÉTER

Ma gya ror szá gon a 18. szá zad tól kezd ve nyo mon kö vet he tő ek a ha zai 
tár sa da lom ku ta tás kez de te i hez vissza nyú ló ki sebb sé gi tár gyú ku ta tá sok. 
Először új ke le tű fo ga lom ként az 1920-as évek vé gén, az utód ál lam ok ban 
élő ma gyar kö zös sé gek kel kap cso lat ban ve tő dött fel a kisebb ség tu do mány 
gon do lat kö ré be tar to zó kér dé sek re adan dó vá lasz adás ok igé nye.1

Az 1920-as er dé lyi ha ta lom vál to zás után a tu do má nyos élet ma gyar fel-
legvárai – a ko lozs vá ri tudo mány egye tem és az Er dé lyi Múzeum-Egyesület 
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nem tölthet ték be to vább – vagy ideiglenes jel leg gel, 
vagy vég le ge sen – ko ráb bi sze rep kö rü ket. A ko ráb-
ban a ma gyar tudományos élet köz pont ját biz to sí-
tó egye tem el ve szí té sé vel struk tu rá lis át ala ku lá sok 
kezdődtek, amely so rán iro da lom köz pon tú ság ala-
kult ki, ez vált egy faj ta kul tu rá lis mo del lé. „Új hely-
zet be ju tott az er dé lyi ma gyar ki sebb ség, és en nek 
min den kö vet kez mé nyét elő ször pon to san és böl csen 
az iro da lom von ta le” – hang sú lyoz ta a Spectator írói 

néven pub li ká ló Kren ner Mik lós.2 Az idő szak meg ha tá ro zó írói és pub li cis-
tái ha son ló jel le gű állás  fog la lá sa alap ján ál la pí tot ta meg Cseke Pé ter: „az er-
dé lyi ma gyar ság nak, hogy élet ben marad has son, egész gon dol ko dás mód ját 
meg kel lett vál toz tat nia”.3

Az új hely zet fel erő sí tet te a toll for ga tók fe le lős sé gét és nyo ma té ko sí-
tot ta mondanivalóikat: „A ki sebb sé gi író nak az iro da lom nem le het töb bé 
pusz ta de ko rá ció, és nem le het ha tal mi ér de kek szó csö ve sem” – fo gal ma zott 
Jékely Zol tán.4 A tu do má nyos élet hiányá ban az „Er dély-is me ret mély pont-
ját” (ki eme lés tő lem S. P.)5 heroizáló köl te mé nyek és re gé nyek igye kez tek 
el len sú lyoz ni. A ké sőb bi ek ben, az er dé lyi ma gyar ság hely ze té nek állandó-
su lá sá val mind job ban fel erő sö dött az igény a mű ve lő dés szer ke ze té nek 
kiegyensúlyozá sá ra, a tu do má nyos je len lét meg erő sí té sé re. Ez a je len ség fi-
gyel he tő meg a 30-as évek ele jén je lent ke ző Er dé lyi Fi a ta lok, a fa lu ku ta tók 
moz gal má ban, a szo ci og rá fia megjele né sé ben.6 A kor szak kü lön ele me zen dő 
ho za dé ka volt, hogy az önál ló ság ra ta lált és meg erő sö dött er dé lyi ma gyar 
iro da lom a Ra vasz Lász ló ger jesz tet te „skizma-per” ke re té ben kri ti kai dis-
pu ta ke reszt tü zé be ke rült.7 

A ren del ke zés re ál ló ke ret ben kel lett meg szer vez ni az er dé lyi ma gyar 
tu do má nyos életet, a ko ráb ban meg szo kott in tel lek tu á lis tár sa ság és a ha-
gyo má nyos arisz tok rá cia részvétele mel lett a ma gyar ság jó val szé le sebb és 
ve gyes össze té te lű kö ze gé ben kel lett megpró bál ni ki fej te ni a tu do mány szer-
ve ző és is me ret ter jesz tő te vé keny sé get. Sza bó T. Attilának a tág ho ri zont 
fe lől a ha zai tá jak fe lé szű kí tő meg kö ze lí té sé ben az egye te mes művelt ség ha-
tal mas me ze jén min den nem zet nek meg van a ma ga he lye, ahol a ma ga sabb 
rendű tu do má nyos ság „sa já to san egyé ni vi rá gai” vi rí ta nak.8

Kény sze rű meg ol dás ként, az iro da lom köz pon tú ság le he tő sé ge mi att az 
ak kor meg je lent la pok és folyóirat ok vál lal ták fel a szak mai fó ru mok és a tu-
do má nyos jel le gű is me ret ter jesz tés helyét és sze re pét. Eb ből a fel adat ból a 
ki sebb sé gi tár sa da lom leg kü lön bö zőbb ré sze in ál ló szel le mi irá nyult sá gú és 
po li ti kai fel fo gá sú cso por to su lá sok is ki vet ték ré szü ket. A Ke resz tény Mag-
ve tő volt az ad di gi leg hosszabb éle tű fo lyó irat.9 1861-ben Kri za Já nos és Nagy 
La jos unitá ri us kol lé gi u mi ta ná rok ala pí tot ták és „az er köl csi leg Szép, Jó és 
Igaz mag va i nak ve té sét s fej lesz té sét” tűz ték ki cé lul. Rövid szü ne tel te tés 
után 1922-ben in dult új ra, a ma gyar tudomá nyos élet vissza szo ru lá sa mi att 
fel vál lal ták a művelődéstörténeti jellegű írások közlését. 1924-től a romániai 
magyarság szellemi igényeinek minél magasabb szinten történő kielégítése 
céljából a Ke resz tény Mag ve tő „Iro da lom” ro vat önál ló mel lék let ként Bor bély 
István  ta ná r, iro da lom tör té nész szer kesz té sé ben ad ták ki az Er dé lyi Iro dal-

Kény sze rű meg ol dás ként, 
az iro da lom köz pon tú-
ság le he tő sé ge mi att az 
ak kor meg je lent la pok és 
folyóirat ok vál lal ták fel a 
szak mai fó ru mok és a tu do-
má nyos jel le gű is me ret ter-
jesz tés helyét és sze re pét.



35

mi Szem le tudományos és kri ti kai fo lyó ira tot. A fon to sabb ta nul má nyo kat 
A Ke resz tény Mag ve tő Fü ze tei so ro zat ke re té ben 1944-ig 43 kü lön le nyo mat-
ban adták közre. A folyóirat legrangosabb írásai, tanulmányai Ke le men La-
jos, Var ga Bé la, S. Nagy Lász ló, Szent-Iványi Sán dor, Ba lázs Ferenc, Jancsó 
Elem ér, Mikó Im re, Szabédi Lász ló, La ka tos Ist ván, Zoványi Je nő ne vé hez 
fűződ tek.

A Pász tor tűz – ön meg ha tá ro zá sa sze rint – „iro dal mi, mű vé sze ti és ké-
pes fo lyó irat” (az el ső két év ben „tár sa da lom po li ti kai” is) az 1915 szep tem-
be ré ben S. Nagy Lász ló ál tal indította Er dé lyi Szem le jog utód ja ként, an nak 
év fo lyam szá mo zá sát is át vé ve, 1921. ja nu ár 9-én, a VII. év fo lyam mal in-
dult.10 Kezdeti kombattáns, meglehetősen harcias felfogás az idők során ol-
dódott, árnyaltabbá vált. A kü lön bö ző tár sa da lom tu do mány ok té ma kör ét 
fel vo nul ta tó is me ret ter jesz tő és szak cik kek mel lett tu do má nyos esz me cse-
rék nek is he lyet ad tak. 1922-ben élénk írásbeli diskurzus in dult egy Er dé lyi 
Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia lét re ho zá sá ról (Bu day Ár pád, Ba logh Ar túr, 
Kiss Er nő, Rass Kár oly és Szabolcska Mi hály hoz zá szó lá sá val). Az Er dé lyi 
Múzeum-Egyesület mun kálkodása is tük rö ző dött a ha sá bo kon. Nyelv tu do-
má nyi cik ke ket kö zölt Csűry Bá lint, tör té nel mi és ré gé sze ti tár gyú írá so kat 
Bí ró Ven cel, Bitay Árpád, Herepei Já nos, Ke le men La jos, Roska Már ton, fi-
lo zó fi ai ta nul má nyo kat Bar tók György, Tavaszy Sán dor, nép raj zi, föld raj zi, 
geo ló gi ai cik ke ket Szász Fe renc, Tulogdy Já nos és Xántus Já nos. Mű vé szet-
tör té ne ti  írásokkal Bí ró Jó zsef, Maksay Al bert, Vá sár he lyi Z. Emil, Entz Gé-
za, iro da lom tör té ne ti vel Kuncz Ala dár, Kéki Bé la, Bözödi György, Szabédi 
Lász ló je lent ke zett.11

A két folyóirat elemzésére azért tértem ki, hogy rámutassak, volt hely 
és lehetőség a képzőművészet értékeinek bemutatására, közreadására. En-
nek ellenére új, kifejezetten művészeti jellegű folyóirat született, amelynek 
megteremtéséhez egy agilis, jó szervező, reneszánsz lelkületű római katoli-
kus plébánosra volt szükség.12

A Mű vé sze ti Sza lon című – önmeghatározása szerint – ké pes ha vi fo lyó-
irat nak Hirschler Jó zsef pre lá tus-plé bá nos volt egy sze mély ben az ala pí tó ja 
és fő szer kesz tő je. Hirschler József is sokat írt, nemcsak szerkesztett. Tanul-
mánya jelent meg a „kisebbik Testvérről”, assisi Szent Ferencről.13 A sze-
retet és szegénység szentjének lelkisége közelről érintette és annyira fog-
lalkoztatta, hogy lefordította és kiadta Jörgensennek a rendalapítóról szó-
ló nagy munkáját.14 Könyvet írt Aquinói Szent Tamás gondolatvilágáról15 és 
tanulmányban vallott a legnagyobb irodalmi élményt nyújtó olvasmánya, 
a dantei Inferno költőjéről.16 Legkedvesebb szerzőjéről, Dante Alighieriről 
írásbeli diskurzust folytatott az olasz költő kiváló 
magyar fordítójával, Babits Mihállyal. Hirschler 
József 1930. január 10-én levélben fordult a köl-
tő-szerkesztőhöz, amelyben megvallotta szenve-
délyes odaadását az olasz reneszánsz nagy költő-
je iránt: „Dantéért lelkesedem kispap korom óta. 
Hét évig Rómában voltam. Ha valaki, én becsülöm 
Nagyságod Danté-munkáját.” Levele mellékletéül 
megküldte Dante Pokla című kötetét, mely a terv-
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be vett Dante-tanulmányok sorozat I. könyvének 
első részeként jelent meg 1929-ben, Kolozsvárt.17 
Első művészettörténeti jellegű írásai hittudomá-
nyi tanulmányai színhelyéhez, Rómához kötőd-
tek, a város műkincseit vette számba és dolgozta 
fel. A keresztény egyházművészet és régészet ta-
nulmányozásáról, feldolgozásáról további élet-
szakaszaiban sem feledkezett meg. A Szent Mi-
hály-templom plébánosaként az egyház Reményik 
Sándor által megverselt két alappillérére – a temp-

lomra és az iskolára – összpontosított. Építőtevékenysége eredményei közül 
lelkileg az 1911-ben átadott, a Fe hér Ma don na ne vé re ke resz telt Marianum 
ró mai ka to li kus le ány ne ve lő-in té zet hez kötődött a legerőteljesebben. Gyón-
tatói működése mellett etikát, hittant és történelmet is tanított, valamint jól 
felkészült, alaposan dokumentált előadásokat tartott az oktatási intézmény-
ben. Egykoron a Marianum könyvtára őrizte a diaképekkel szemléltetett, 
több mint 80 művészeti és tudományos jellegű előadása kéziratait.

Az 1926-ban Ko lozs várt meg je lent la pot a Fe hér Ma don na ne vé re ke-
resz telt Marianum ró mai ka to li kus le ány ne ve lő-in té zet ben szer kesz tet-
ték, és az alagsorában mű kö dő Pro vi den cia nyom dá ban sok szo ro sí tot ták. 
Hirschlernek a fo lyó irat-szer kesz tés mun ká já ban leg na gyobb segít sé ge – ké-
sőbbi fő szer kesz tőutó da – paptársa, Ken de Já nos, a Marianum leánynevelő 
intézet ma gyar– né met–francia sza kos nyelv- és iro da lom tanára volt. A fo lyó-
irat manifesztumát elő fi ze tői, hir de té si fel hí vá suk is tar tal maz ta: „Er dély 
ma gyar mű vé sze tét fejlesz ti és hír ne vét ter jesz ti, ki a Mű vé sze ti Sza lon ra 
elő fi zet vagy ben ne hir det!” A folyóirat főleg mű vé szet tör té ne ti fel tá ró és 
is me ret ter jesz tő írá sok nak adott he lyet. Ki te kin tést nyúj tott a kép ző mű vé-
szet ko ra be li egye te mes irány za ta i ra és ha zai ese mé nye i re. Múlt ba te kin-
tő, a klasszi kus ér té ke ket föl ku ta tó szel le mi iga zo dá sát fő szer kesz tő jé nek, 
Hirschler Jó zsef  prelátus-plébánosnak az itá li ai kul tú ra irán ti mély von zó-
dá sa és egy ház mű vé sze ti kép zett sé ge ha tá roz ta meg.18 Ma ga is több ta nul-
mányt kö zölt a fo lyó irat ban az itá li ai re ne szánsz festészetről és épí té szet ről, 
va la mint az olasz-ma gyar mű ve lő dé si kap cso la tok ról.19

Az első, bevezető szám vezető írása a korszaknak megfelelő modern 
művészeti irányzat, az expresszionizmus bemutatásával indított. A folyóirat 
alapító-főszerkesztője így kapott lehetőséget esztétikai világnézetének kifej-
tésére: „Mint minden téren, a művészet terén is vágyva vágyódunk ma már 
olyasmi után, ami a nagy robbanás, világégés után lelkünknek – mindnyá-
junk lelkének pihenést, felfrissülést, üdülést jelentene”.20 Gondolatát nem 
vezette végig, talán olvasóira bízta talányos mondata befejezését, találja meg 
mindenki a maga számára a legjobban értékelhető szépet. Talán véletlen, ta-
lán finom szerkesztői utalás, hogy bevezető írása után Kelemen Lajosnak a 
válaszúti kastély történetét és művészeti értékeit bemutató tanulmánya kö-
vetkezett.21 Az első számban egy kissé elfeledett névvel, a magyarországi 
Siklóssy László esztétikus, művészeti író szignójával találkozhatunk. Meg-
alapította a Szent György Céhet, a Magyar Amatőrök és Gyűjtők Egyesületét, 
és szerkesztője volt a Gyűjtő című szaklapnak. Nemcsak kutatásai, anyag-
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gyűjtései miatt járt Kolozsvárra, ottani felesége révén rokoni szálak fűzték 
az erdélyi unitárius egyház néhány tagjához. Arany Jánost idézve – „Mű-
vész hazája széles e világ” – a költőfejedelem klasszikus soraival kezdte írá-
sát. Cikkében ő adta a legtalálóbb választ a főszerkesztői felvetésre, az „Er-
dély műkincseinek igazi hazája: Erdély” tömör megfogalmazásában. Ő sem 
vált múltba merengővé, az Erdélyi Múzeum-Egyesület legszebb hagyomá-
nyait felelevenítő, jövőbe mutató, Mikó Imre, Pósta Béla, Kelemen Lajos kez-
deményezte és átörökítette elképzeléseinek szellemében fogant, ma is aktu-
ális gondolatával: „Erdély feladata tehát, hogy megállapítsa, mije is van, s 
azt a tudományos világ számára feltárja, maga számára pedig megőrizze”.22

A Művészeti Szalon meg je le né sé nek kö zel hét esztendeje alatt rend sze-
re sen köz lő szerzői vol tak a ko ra be li tu do má nyos élet je les tör té né szei, esz té-
tái, kri ti ku sai. Ke le men Lajos nak az er dé lyi kas té lyok ról, ne me si pa lo ták ról, 
az er dé lyi mennye zet fest mé nyek ről, művé sze ti em lé kek ről írt ta nul má nyai 
je len tek meg. Az ős kor mű vé sze té ről, ré gé sze ti leletekről Roska Már ton, tör-
té nel mi, mű ve lő dés tör té ne ti és mű vé sze ti-épí té sze ti, va la mint esz té ti kai 
kér dé sek ről Bitay Ár pád, Gya lui Far kas, Lyka Kár oly, Láz ár Bé la, Genthon 
Ist ván, P. Né meth Gel lért, Moll Elem ér, Siklóssy Lász ló ér te ke zett. A mű-
vé szet tör té ne ti jel le gű írások ré gi ma gyar mű vé szek  (Ba ra bás Mik lós, Paál 
Lász ló, Szé kely Ber ta lan, Melka Vin ce, Gyár fás Je nő, Kolozsvári-Szeszák Fe-
renc, Biasini Má ria) pá lya raj zát ad ták. He lyet kap tak a folyóirat ban mind a 
mo dern mű vé szet ről (exp resszi o niz mus, fu tu riz mus, pri mi tí vek), mind az 
er dé lyi mű vé sze ti élet ről (Ba ra bás Mik lós Céh, nagy bá nya i ak) szó ló be szá-
mo lók. A jó minősé gű rep ro duk ci ók az ol va sók szá má ra az egye te mes és 
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ma gyar mű vé szet je len tős alkotá sa it tet ték hoz zá fér he tő vé, meg is mer he tő vé, 
befogadhatóvá.

A felsorolt folyóiratokban – a „tudományos ökumené” jegyében – ta-
nulmányaival meghatározó munkatársként közreműködött Kelemen Lajos. 
A gyakorlatban látta visszaigazolódni régi, még a 20. század fordulóján ki-
alakult, majd kikristályosodott elképzelését. A Fe renc Jó zsef Tu do mány-
egye tem be fe je zé sé nek évé ben – Gidófalvy Ist ván  ki rá lyi köz jegy ző aján lá-
sá ra – le he tő sé get ka pott ar ra, hogy je lent kez hes sen a vá ros elit jét tömö rí tő 
– nomen est omen – Tár sa da lom el ne ve zé sű zárt kö rű tár sa ság tag já nak. A 
fel vé te li kö ve tel mé nye ként meg írt, rö vid ke ön élet raj za23 után fű zött gon do-
la tai nem csak éle te, világlátá sa és életcélja ala po sabb meg is me ré sé hez nyúj-
ta nak rend kí vül be cses ada to kat. Az álta la ak kor hasz nált an gol ki fe je zés 
(university exstension) a tu do mány mű ve lés ellehetetleníté se és az er dé lyi 
ma gyar ság hely ze té nek ne héz sé gei idő sza ká ban, a holt pont ról va ló ki moz-
du lás ér de ké ben kü lön le ges ér tel met nyert. Csu pán em lé kez te tő ül, a fra ze-
o ló gia azt a lel kes, ere de ti leg an gol moz gal mat je löl te, amely az egye te mi 
tu do má nyok nak olyan körök ben va ló ter jesz té sét tűz te ki cé lul, ahol nem 
volt al ka lom a fő is ko lai ta nul má nyok koráb bi el vé ge zé sé re. Ezt a ko ra be li 
el kép ze lést pró bál ta Ke le men La jos  a ma ga ko rá ban, a maga le he tő sé gei sze-
rint, a ma ga kör nye ze té ben meg va ló sí ta ni, melyre jó lehetőséget nyújtott a 
Művészeti Szalonra is.
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Hagyományápoló műsorok, 
szakrovatok a hazai regionális 
rádiókban

LÁSZLÓ EDIT

Hagyományon általában az elődök örökségéből származó azon cse-
lekvéseket, dolgokat értjük, amelyeket szociokulturális öröklés alapján 
(beleszületik az egyén az adott társadalomba, és továbbviszi ősei hagyo-
mányait) nemzedékről nemzedékre változatlan formában tesznek és ké-
szítenek az adott társadalom tagjai. A hagyományok az adott társadalom 
értékrendjét, világszemléletét tükrözik. 

A hagyomány nem más, mint a társadalmi együttélési formákra jellem-
ző tevékenységek és elgondolások köznapi megjelenési módja, amely szabá-
lyozza az emberi cselekvést, magatartást és gondolkodást.1

Rezumat (Emisiuni destinate păstrării tradiţiilor şi rubrici specializate la posturile regionale de 
radio din ţară)

Posturile publice au obligaţia informării obiective, exacte şi echilibrate, prezentării tradiţiilor şi 
valorilor culturale ale naţiunii şi minorităţilor naţionale, asigurării unei grile de programe variate (cu 
elemente culturale, educative şi de divertisment). Studiul încearcă să afl e dacă mai există emisiuni 
de cultură populară şi transmitere a tradiţiilor, respectiv să analizeze efectele răspândirii posturilor 
comerciale asupra structurii programelor posturilor regionale de radio. Prin comparaţie cu situaţia 
internaţională, autoarea expune cauzele care împiedică posturile publice de radio din ţară ca 
acestea să fi e prezente în viaţa publică aşa cum ar fi  de aşteptat având în vedere rolul lor de bază.

Cuvinte cheie
posturi publice, radio, studiouri teritoriale, păstrarea tradiţiilor 

Abstract (Tradition Keeping and Specialized Programs in the Romanian Regional Radios)
The public radio’s mission is the presentation and cultivation of the traditions and cultural values 

of the nation and of the minority national communities, to ensure a program grid which offers high 
quality and large spectrum of programs, containing cultural, entertaining and educational elements 
as well. This paper focuses on whether there exist or not regional radio programs which present the 
folcloric traditions and values, and how the increasing popularity of commercial media affects the  
program structure of regional radios. The author compares the Romanian public radio broadcasting 
and the international examples, and highlights the problems which prevent the Romanian Hungarian 
public radio broadcasting from being an important actor in the public life.

Keywords public service, radio, regional studios, tradition keeping
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A néprajzi lexikon meghatározása szerint a hagyomány a közössé-
gi magatartásformák és objektivációk nem örökletes programja, a kultú-
ra invariánsrendszere, a kultúra grammatikája. A hagyomány jelenléte az 
emberi közösségek létének feltétele; az élők világában egyedül emberi kö-
zösségek sajátja, amennyiben ezek élettevékenységét a genetikai kódokban 
rögzített programokon túl olyan szimbolizált jelrendszerek irányítják (pl. a 
nyelv), amelyek a megtanulás-elsajátítás folyamatában válnak a különféle tí-
pusú (szociális, etnikus) közösségek tagjainak birtokává, szervezik ezek vi-
selkedését.2 Minden kisebb és nagyobb közösség (család, nép, nemzet, társa-
dalmi és foglalkozási csoportok), az emberi gondolkodás és alkotás (filozó-
fia, művészet, stb.) is rendelkezik történelmileg kialakult és átörökített ha-
gyománnyal. 

A tradíció szűkebb értelemben a népi kultúra (néphagyományok, szo-
kások, népművészet, folklór) áthagyományozását, megőrzését, élő átörökíté-
sét  jelenti.

 Dolgozatomban a hagyományőrzést ebben a szűk értelemben hasz-
nálom. Bemutatom azokat a hagyományközvetítő, hagyományápoló szakro-
vatokat, amelyek a két legnagyobb hazai regionális, közszolgálati rádióban 
(Marosvásárhely, Kolozsvár) működnek, fölvázolom, hogy milyen szerkesz-
tői koncepció szerint készülnek, milyen szerepet töltenek be a rádiók műsor-
rácsában, milyen igényeket, elvárásokat, véleményeket fogalmaznak meg a 
hallgatói visszajelzések. 

 
Közszolgálatiság és hagyományőrzés

 A közszolgálati műsorszórók alapvetői funkciói közé tartozik többek 
között:

1.  a kultúra értékeinek közreadása, őrzése és teremtése
2.  az életmód-gazdagító tevékenységek szolgálata
3.  a színvonalas szórakoztatás
4.  a nyelvi kultúra értékeinek védelme  
A hazai vonatkozó jogszabályok is tartalmazzák ezeket az elvárásokat, 

és a nemzetközi példák is azt bizonyítják, hogy világszerte kiemelt szerepet 
tulajdonítanak ezen közszolgálati feladatoknak.

Például, az 1994-ben kiadott finn médiatörvény kimondja: a közszolgá-
lati rádió műsoraiban támogatja, fejleszti és termeli a finn kultúrát, ennek 
termékeit valamennyi állampolgár számára hozzáférhetővé teszi, előmozdít-
ja a műsorok nevelési jellegét. Hasonló a dán és az olasz médiaszabályozás, 
mely szerint a közmédiumok feladata a lakosság érdeklődésének kiegyenlí-
tett szolgálata, a különböző vallások, kultúrák, fajok és nemek vonatkozásá-
ban, illetve olyan műsorok készítése, amelyek képesek megőrizni a nemzeti 
kultúra eredetiségét és szellemiségének fejlesztését.3 

Hazánkban a Román Rádiótársaság és a Román Televízió megszerve-
zésére és  működésére vonatkozó 41 sz. Törvény (1994, 2003) kimondja: a 
RRT és az RTV köteles rögzíteni és közvetíteni, szakmai hozzáértéssel és 
igényességgel terjeszteni a kultúra értékeit, népszerűsíteni a hazai, az egye-
temes és a nemzeti kisebbségek kulturális alkotásait. Az audiovizuális tör-
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vény (504/2002, 2003) kimondja: a műsorokban biztosítani kell a kulturális, 
nyelvi és vallási sokszínűség megjelenítését.

Hagyományőrző műsorok a Marosvásárhelyi Rádióban

A következőkben néhány szemléletes grafikon révén rajzolódik ki a Ma-
rosvásárhelyi Rádió tartalmi-műfaji profilja: a szöveges műsorok tematikai 
megoszlása, valamint a hagyományőrző műsorok részaránya.

Az 1. ábra azt szemlélteti, hogy a szöveges műsorok heti 1700 percnyi 
adásidejéből mennyit „birtokolnak” a különböző műsortípusok.  

Jól látható, hogy a tájékoztató jellegű műsorok heti össz-adásideje na-
gyobb, mint a kulturális és szórakoztató rovatoké együttvéve.

1. ábra

SZÓKÖZÖK
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A következő ábra a tájékoztató és tematikus műsorok százalékos ará-
nyát mutatja. 

2. ábra

A tematikus rétegműsorok heti 360 percnyi adásidejéből mindössze 65 
percet, (18 százalékot) tesznek ki a kifejezetten hagyományőrző műsorok (3. 
ábra).

3. ábra
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Ha figyelembe vesszük, hogy a Marosvásárhelyi Rádió adáskörzetéhez 
több jellegzetesen hagyományőrző régió, néprajzi tájegység tartozik, akkor 
ez a százalékos arány kevésnek mondható. A népzene, a népszokások bemu-
tatása mellett fokozott figyelmet lehetne fordítani a népi kultúra egyéb (még 
fellelhető, bemutatható, továbbadható) értékeire, mint a népi mesterségek, 
kézművességek, népművészeti alkotások, stb.

A Marosvásárhelyi Rádió hagyományőrző műsorainak rövid bemutatá-
sa, jellemzése

1.Élő muzsika
időtartama: 35’
közvetítés ideje: péntek 17,20–17,55
jellege: hangképes összeállítás („konzerv”)
szerkesztő: Kiss Dénes
szerkesztési koncepció: „a műsor Erdély muzsikás rendezvényeinek, 

színpadi táncprodukcióinak, hagyományápoló rendezvényeinek krónikása, 
a hangulat  «vérbő és kívánatos » megjelenítése, a szellemi-lelki háttér meg-
szólaltatása révén” 

hallgatói visszajelzések: pozitív tartalmúak, de főleg a rendezvényeken, 
a személyes találkozások során mondanak véleményt; a műsor szerepe, te-
kintélye a szerkesztőségben: „leginkább megtűrt”.

2. A falu világa – Itthon, Erdélyben 
időtartama: 30’ 
közvetítés ideje: vasárnap 13,30–14,00
jellege: hangképes riport-összeállítás
szerkesztő: Sármási-Bocskai János
szerkesztési koncepció: - az adáskörzet településeinek és közösségeinek 

átfogó bemutatása (falumonográfia)
                        - fokozott figyelem: a szórványtelepülésekre
és a jellegzetes szokások, hagyományőrző csoportok bemutatása
hallgatói visszajelzések: rövid a műsoridő, igénylik az ismétléseket, a 

műsort fontosnak, érdekesnek tartják
hatása: aktivizáló,  rendszeresebben hallgatják a műsorokat, a falu ren-

dezvényeire meghívják a rádiót, témaötleteket adnak, zenés üzeneteket kér-
nek, bekapcsolódnak az interaktív adásokba 

a műsor helye, szerepe, tekintélye: „közepes”, „a műsor elkészítése na-
gyon munkaigényes, ezért egyre kevesebb állandó munkatársa van”

A faluműsorok alapstruktúrája négyes tagolású:

bevezető rész (figyelemfelkeltés, tartalomismertető,  a vidékre jellemző 
népzenei illusztrációk ajánlása)

település általános bemutatása
a településen készült riportok, hanganyagok közreadása

SZÓKÖZÖK
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záró rész (a hallottak rövid összefoglalója, a műsor elérhetőségei, visz-
szajelzések igénylése) 

Ezt a szerkezeti modellt egyik faluműsor forgatókönyvének vázlatával 
szemléltetem:

 

A falu világa,  KŐRISPATAK (Hargita megye)4

Szerkesztő-riporter: Sármási-Bocskai János
A műsor menete:
1. beköszönés, rövid tartalomismertető, zenei ajánló
2. a település általános bemutatása (földrajzi elhelyezkedése, történel-

mi, demográfiai stb. adatok)
3. helyszíni riportok:
3.1   Brenner György református lelkész a közel 200 éves református 

és unitárius templomról, a település lakóinak hitéletéről, közösségi életéről
3.2  Varga László iskolaigazgató, a helyi oktatás történetéről és jelenle-

gi helyzetéről
3.3  Szabó Sándor gazdálkodó, a földművelés, állattenyésztés aktuális 

gondjairól
3.4  Nagy Dénes és Papp Sándor, a helyi hagyományokról, szokásokról, 

népi mesterségekről (kaláka, bálok, szalmafonás), a közösségi élet változása-
iról (elöregedés, kivándorlás)

3.5  Kinda Dénesné, szalmafonásról
3.6  Szőcs László, a Szalmakalap múzeumról, kézműves táborokról, fa-

luturizmusról
3.7  Zakar Krisztina, új „telepes”, miért költözött Magyarországról a fa-

luba
4. zárszó, elköszönés

A Kolozsvári Rádió hagyományőrző műsorainak rövid bemutatása

1.Népzenei műsor
időtartama: 25’
közvetítés ideje: kedd délután
szerkesztői koncepció: bemutatni az adáskörzet tájegységeinek jellegze-

tes népszokásait, népzenéjét
hallgatói visszajelzések: pozitív vélemények
hatása: aktivizáló, rendszeresebben hallgatják a rádiót, zenés üzenete-

ket kérnek (Dalposta)
a műsor szerepe: „nagyon fontosnak tartjuk”

2. Vidékről, vidékre
időtartama: 40’
közvetítés ideje: vasárnap délután
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szerkesztői koncepció: feltérképezni, bemutatni az adáskörzet „eldu-
gott” településeit, szórványközösségeit (Szilágyság, Máramaros)

hallgatói visszajelzések: pozitív vélemények
hatása: aktivizáló, rendszeresebben hallgatják a rádiót és gyakrabban 

jeleznek vissza azokról a településekről, amelyekről műsor készült, zenés 
üzeneteket kérnek, alkalmanként telefonálnak, üdvözleteket küldenek

a műsor szerepe, tekintélye a szerkesztőségben: „nagyon fontosnak tart-
juk, ezért is szerepel állandóan a műsorrácsban”

Összegzés
 Megállapítható, hogy a két legnagyobb adáskörzettel rendelke-

ző regionális rádió műsorrácsában fontos helye van a heti rendszeresség-
gel jelentkező hagyományőrző rovatoknak, figyelemreméltó azonban, hogy 
a hallgatói igények szerint nagyobb műsoridőre lenne szükség. 
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A közösségi média szerepe a 
választási kampányokban

ZÖRGŐ NOÉMI

Még alig értettük meg az internet valódi lényegét, a használatában 
rejlő lehetőségeket, valamint a kommunikációs kampányokba való beépít-
hetőségét, máris a Web2.0, vagyis a második internetes korszak végéről 
beszélnek a szakemberek. A folyamat rendkívül gyorsan játszódik, a je-
lenlegi váltás is alig tapintható. A hagyományos értelemben vett tartalom-
fogyasztókból a megváltozott technológiai feltételek, valamint a felhasz-
nálói igények átalakulása révén tartalom-előállítók lettek.

Politikai és üzleti szempontból egyaránt hatalmas kihívást jelentett 
a kommunikációs felelősök számára, hiszen folyamatosan figyelni kellett 
az internetezők véleményére, és azonnal reagálni kellett az esetleges kel-

Rezumat (Rolul siturilor de socializare în campaniile electorale)

Comunicarea prin intermediul internetului dobândeşte un rol din ce în ce mai important în cadrul 
conceperii strategice şi tactice a campaniilor electorale. Noua posibilitate a înnoit comunicarea 
tradiţională din timpul campaniilor în America şi în majoritatea ţărilor europene. Exemplele de 
succes au fost preluate şi de politicienii români. Prezenţa pe siturile de socializare este însă 
condiţionată de o serie de factori care asigură efi cienţa campaniilor online. 

Cuvinte cheie
situri de socializare, comunicare politică, campanii, web 2.0

Abstract (The Role of the Social Media in Election Campaigns)
In the strategic and tactical planning of the election campaigns’ the role of the online 

communication rises constantly. In the United States of America and in the European countries also 
this new opportunity revitalized the electoral communication. The successful western examples 
were somehow built in the Romanian politicians’ campaigns. However the effective use of the social 
media interlocks with several other factors and needs to fulfi ll numerous conditions and leaving 
these out of consideration can affect forcefully the campaigns’ effi ciency.

Keywords
social media, political communication, campaigns, web 2.0
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lemetlen helyzetekre. A közösségi média megje-
lenése nagymértékben segítette ennek kialakulá-
sát. A tartalommegosztó oldalak (Youtube, Flickr), 
valamint a közösségi oldalak (IWIW, Facebook, 
Twitter) közti átjárhatóság szignifikánsan növelte 
a felhasználói oldalról érkező tartalmak kommu-
nikációs vonatkozásának jelentőségét. 

A most zajló átmeneti időszakban pedig an-
nak lehetünk szemtanúi, ahogyan a fogyasztók ál-
tal kialakított felületek elkezdenek önálló vállal-
kozásként működni. A közösségi médiahasználat 
tehát lassan kampánykommunikációs alapeszköz-

zé változik. Népszerűségének növelésében hatalmas szerepe volt a 2008-as 
amerikai elnökválasztási kampányban induló Barack Obama demokrata je-
löltnek, aki különös érzékenységgel közeledett az új platformhoz, és képes 
volt saját maga javára fordítani az abban rejlő lehetőségeket. A tengerentúli 
siker azonban nem jelenti azt, hogy az amerikai stratégiát és taktikai lépé-
seket lemásolva bármilyen párt bármelyik jelöltje hasonló eredménnyel zár-
hat egy online kampányt. 

A Web3.0 egyrészt a több szinten megvalósuló adatcserét, másrészt pe-
dig az intelligens kereséseket jelenti. A változás néhány jele már érezhető, 
azonban kampánykommunikációs szempontból még nem rendelkezünk ér-
tékelhető tapasztalattal e téren. 

A közösségi média helye a választási kampányokban

A politikai és a választási kampányok tervezésében új elemmel kell 
hogy számoljanak a stratégák. A választókra napjaink kampányaiban való-
di kommunikációs partnerként kell tekinteni, akik a hivatalos kampányidő-
szakot megelőzően is képesek felborítani az előre megtervezett napirendet. 
A technológia fejlődése számos tekintetben átrendezte a hagyományos napi-
rendfolyamatokat. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy a közösségi média 
által a felhasználókból is potenciális napirend-meghatározó szereplők let-
tek. A legnagyobb közösségi oldalak több millió felhasználóval rendelkez-
nek, így egy igazán fontos témájú bejegyzés bizonyos esetekben több embert 
ér el, mint egy, a hagyományos médiumokban tárgyalt hír. Ebben a felgyor-
sult kommunikációs helyzetben kijelenthető, hogy az azonnal használha-
tó információ értéke jelentősen emelkedett (Rashtchy et al., 2007; Vollmer & 
Precourt, 2008). Akkor, amikor az internet segítségével gyakorlatilag azon-
nal értesülhetünk bizonyos eseményekről, a hagyományos médiumok némi 
hátrányt kell hogy ledolgozzanak, amelyet elsősorban a minőséggel, vala-
mint az alapossággal tudnak megoldani. 

A politikai és választási kampányokban a közösségi média használatá-
nak fontossága vitathatatlan. Kutatások bizonyítják (Foux, 2006), hogy a fel-
használók hitelesebb információforrásként kezelik ezeket az oldalakat, mint 
az – ebben az értelemben – hagyományosnak tekintett médiumok tartalma-
it. 
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Ennek a helyzetnek a kialakulása számos tényező befolyásoló hatásá-
ra alakult ki. Az évről évre kedvezményesebb internet-lefedettségi és hasz-
nálati adatok az online kampányok alapját jelentik. Az Európai Unió által 
működtetett Eurostat-felmérések részletes leírást adnak a tagországokról. A 
2009-es internethasználatra vonatkozó felmérés szerint1 (209843 személy-
ből álló minta) Románia az utolsó előtti helyet foglalja el az Unióban a maga 
38%-os arányával (ez 8%-os növekedést jelent az előző évhez képest), mind-
össze 8%-kal megelőzve a bolgárokat. Az EU élmezőnye azonban sokkal 
jobb internet-hozzáféréssel rendelkezik: a hollandok vezetik a listát 90%-
kal, Luxemburg a második 87%-kal, míg a harmadik helyet a svédek foglal-
ják el 86%-kal. Ugyanez a felmérés azt is vizsgálta, hogy a különböző euró-
pai országokban pontosan kik tartoznak az internetezők közé. Eszerint Ro-
mániában a 16–24 évesek mintegy 45%-a használja napi rendszerességgel a 
világhálót, azonban ha szélesítjük a vizsgált célcsoportot, ez az arány jelen-
tősen csökken, ami azt jelenti, hogy az országban az idősebb korosztály nem 
vagy csak nagyon kis arányban internetezik.2 A felmérés szerint a felhasz-
nálók iskolai végzettsége nagymértékben befolyásolja, hogy milyen gyakran 
interneteznek. A 27 EU-s tagállam összesített adatai szerint a gyengén kép-
zettek mindössze 28%-a kapcsolódik a világhálóhoz. Ugyanebben a kategó-
riában, vagyis a 16–74 évesek között a magas iskolai végzettséggel rendelke-
zők mintegy 86%-a számít rendszeres felhasználónak. A fiatalabb korosz-
tálynál az iskolai végzettség nem jelent ennyire éles különbségeket. A 25–54 
évesek között azonban ismét érződik, hogy a tanulmányok mértéke növeli 
az internet használatának arányát (40% és 92%). 

A riport adataiból az is kiderül, hogy egész pontosan milyen célból in-
terneteznek az EU polgárai. Eszerint Romániában információszerzésre a fel-
használók mindössze 12%-a használja a világhálót (az Uniós átlag kevéssel 
meghaladja az 50%-t). 

A CURS közvélemény-kutató cég tavalyi felmérései szerint Romániá-
ban a 18 évesnél idősebbek 43%-a használja rendszeresen az internetet.3 Ha 
ezt az arányt a korábbi kutatásokhoz viszonyítjuk, akkor észrevehető, hogy 
ha lassan is, de folyamatosan növekszik a világhálóhoz való hozzáférés, va-
lamint annak rendszeres használata. Amennyiben ezeket az adatokat ösz-
szehasonlítjuk például a legnagyobb romániai napilapok 2009-es olvasott-
sági adataival, akkor azt látjuk, hogy az online felület használatával párhu-
zamosan enyhén csökken a napilapok olvasóinak 
száma. Az Adevărul napilap kivételével4 szinte az 
összes vezető napilap vesztett olvasóiból. Találó 
tehát az „elektronikus platform” kifejezés, amely 
a kampánytervezés szempontjából a választók el-
érését teszi lehetővé. Azt is mondhatnánk, hogy 
az elektronikus demokrácia kialakulása várható, 
azonban úgy tűnik, hogy az európai országok je-
lentős hányada ragaszkodik a választási kampány 
során az offline kapcsolatteremtéshez. Az új le-
hetőség ebben az értelemben pusztán alternatív 
megoldásként működik. A korábban említett ame-
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rikai példa mellett, a közösségi média használatának eredményességét alá-
támasztó eddigi kutatások is azt bizonyítják, hogy ezek a platformok na-
gyon gyorsan képesek ismertté tenni személyt, terméket, szervezetet vagy 
akár valamilyen célú ügyet is abban az esetben, ha kellően érdekes, újsze-
rű, vagy egyszerűen van benne valamiféle többlet, amely arra készteti a fel-
használókat, hogy valami mellé odaálljanak, és adott esetben ismerőseik-
nek is ajánlják azt. 

A közösségi média használata – amennyiben komolyan gondolja a po-
litikus – előnyös lehet nemcsak egy jelölt, hanem pártja számára is. Ehhez 
azonban arra van szükség, hogy ne csak az igen rövid választási kampány 
időszakában kezdődjön ennek az eszköznek a használata, hanem indokolt, 
hogy a politikai (permanens) kampány egyik alapeleme legyen, amelynek 
használata a várt eredmények elérése érdekében teljes komolyságot igényel. 
Így a romániai választók fiatal csoportja viszonylag könnyen elérhető, és a 
megfelelő kommunikációs attitűd által korai és folyamatos visszajelzést tesz 
lehetővé. Ez azért fontos, mert ezeket a rendszereket az azonos érdeklődé-
sű emberek kisebb vagy nagyobb csoportjai működtetik. A felhasználók ál-
tal is érzékelhető hasonló beállítottságú internetezőkkel kialakított virtuá-
lis csoportok képesek megerősíteni valamely cél, termék vagy politikus irán-
ti elkötelezettséget. A közösségi oldalak hatékonyan képesek kiegészíteni a 
hagyományos pletyka (word-of-mouth) és a személyes találkozások nyújtot-
ta lehetőségeket. Jól tervezett online, ezen belül pedig közösségi médiakam-
pánnyal a különösség érzését lehet kialakítani a célcsoportban azzal, hogy 
azonnal olvashatnak számos információt, illetve gyakorlatilag a maga való-
ságában értesülnek bizonyos, a jelölttel kapcsolatos történésekről. Hosszú 
távon a közösségi médián keresztül történő kommunikáció csakis úgy tud 
igazán működni, hogyha folyamatosan kap valamiféle visszajelzést nem-
csak a kampány, hanem az azt megelőző és követő időszakban is. A hazai 
politikusok közösségi oldalakon való jelenlétének ez az egyik legnagyobb 
hiányossága: a kampány után nem vagy pedig alig figyelnek a virtuálisan 
kialakított kapcsolatokra, pedig azokat kitűnően lehet kamatoztatni a követ-
kező választási kampány alkalmával is. 

Prototípus: a közösségi médiahasználat amerikai példája

Barack Obama jelenlegi amerikai elnök 2008-as választási kampánya 
több szempont miatt is egyedülálló, ugyanakkor pedig új választási kam-
pánykommunikációs időszakot megnyitó eseménynek számít. A közösségi 
média politikai célú használatának szinte az összes lehetőségét megtalálhat-
juk a demokrata jelölt kampányában. 

A kampány kulcsszava és központi üzenete, a változás valódi elmozdu-
lást jelentett: nem csupán arról volt szó, hogy új eszközökkel próbáltak eljut-
ni a választókhoz, hanem arról is, hogy a kampány minden elemében valós 
szerepet kapott a változás. 

A jól átgondolt és megfelelően strukturált választási kampány során a 
tervezettség és a tudatosság állt a stratégák előtt. Politikus addig soha nem 
volt képes ennyi embert elérni úgy, hogy a virtuális kapcsolatok később sza-
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vazatok számában is megmutatkozzanak. Korábban McCain és Dean is lát-
szólag eredményesen kampányolt az online térben, viszont nem volt megfe-
lelően kitalálva számukra ennek az értékes elemnek az offline közegben tör-
ténő hasznosíthatósága. Obama esetében a közösségi médiában megjelenő 
adatok már a kampány elején biztatóak voltak: négy hónap alatt több mint 
ötszáz blogbejegyzés említette a politikus nevét, amely mindenképpen fi-
gyelemfelkeltő adatnak számított. 

Michael Krempasky, az Edelman Kutatóintézet munkatársa megpróbál-
ta rendszerbe foglalni azokat az elemeket, amelyek mindenképpen szüksé-
gesek a jó közösségi médiakampány tervezéséhez és sikeres megvalósításá-
hoz. Az így elkészült elemzés tanulságos elemeket tartalmaz, amelyek figye-
lembe vétele mindenképpen fontos a közösségi média használatát megelőző 
tervezési szakaszban.5 

A választási kampányok internetes részének tervezésében kiemelkedő 
szerep jut azoknak az elemeknek, amelyek révén a jelölt kampánya képes fel-
borítani a standard, szokványos politikai stratégiákat. Ez a kulcseleme an-
nak a folyamatnak, amely által rövid idő alatt nagyon sok választóhoz el tu-
dott jutni a kampányüzenet. Online felület kampányban való használata, a 
célnak alárendelt taktikai lépés, mindenképpen az kell hogy legyen, hogy a 
kódolás során az üzenet vírussá válását ajánlott biztosítani. Természetesen 
ez nem egyszerű feladat, hiszen ahhoz, hogy valami kedvelt küldemény le-
gyen az online világban, alapos célcsoportkutatásra van szükség. 

Obama 2008-as választási kampányának sikere éppen a tervezésben és 
az alapos előkészítésben, valamint a megfelelő infrastrukturális feltételek-
ben keresendő. Éppen ezért a sikeres amerikai példát nagyon nehéz hazai 
körülmények között megismételni, hiszen az internethez való hozzáférés 
Romániában jelentősen elmarad a tengerentúli átlaghoz képest. 

A Krempasky-féle elemzés hat pontban foglalja össze az online kampá-
nyok alapjellemzőit. Ha adott minden technikai és infrastrukturális feltétel, 
és elérhető a kampány célcsoportjának jelentős része, akkor mindenképpen 
érdemes nagyon korán kezdeni az internetes kommunikációt. Ennek szere-
pe tulajdonképpen hasonlít az Al és Laura Rise-féle „PR-tündökléshez”, va-
gyis egyetlen jól azonosítható feladata van: előkészíteni a terepet a hivata-
los kampányidőszak üzeneteinek megfelelő terjedéséhez. Amennyiben ezt a 
kezdést követi a jelölt vagy a párt kampánya, mindenképpen indokolt, hogy 
a választás napjához közeledve fokozatosan erőteljesebbé váljék a kampány. 
Ez a lépés nem csupán az online környezetre tervezett kampány szükséges 
feltétele, hanem minden egy hónapra, vagy annál hosszabb időre szóló kam-
pány esetében kötelező elemként kell hogy szerepeljen.

Rendkívül fontos, hogy ebben az időszakban bizonyos elemeket köny-
nyedén lehessen a kampány alakulásához idomítani. Ez azért fontos, mert 
a nagyon merev tervezés nem hagy elég helyet az időközben kialakuló eset-
leges váratlan körülményekhez való idomulásra. Az online kampány azon-
ban annyira aktív követést igényel, amely lehetővé teszi az apró rezdülések-
re történő azonnali reakciót is. Az újítás és az újragondolás lehetősége tehát 
folyamatosan adott kell hogy legyen a kampány tervezői számára. 
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Krempasky skálájának a következő három 
eleme már csak az online kampány esetében ér-
vényes. Minden internetes tevékenység értelem-
szerű jellemzője kell hogy legyen a könnyű keres-
hetőség. Ha a választó nem vagy nehezen találja 
meg a politikai pártot vagy a jelöltet, és az ezek-
hez kapcsolódó tartalmakat, akkor éppen a kam-
pány specifikuma vész el. A keresett kulcsszavak 

folyamatos monitorizálása ennek megfelelően kell hogy kövesse a célcsoport 
kereséseit. Kiemelten fontos ugyanakkor a megfelelő információk továbbítá-
sa, amelynek elengedhetetlen feltétele a kreatív üzenetkódolás is. Ezek kö-
zül azonban egyiket sem lehet megfelelő célcsoport-specifikus állandó ak-
tivitás nélkül sikeresen használni. A közösségi média használatának egyik 
alapfeltétele a megcélzott szegmens mélyreható és alapos profilkutatása. A 
célcsoportbontás ilyen irányú kiterjesztése nem csak módszertanilag nyújt 
érdekes kihívást, de sok esetben ez hozhatja meg a jelölt igazi sikerét. A mé-
diafogyasztási szokás ilyen irányú kiterjesztése alapvető szükségletévé vá-
lik a közösségi média megértésének és használatának.

Az igazi kihívást a kampánytervezők számára mindezek mellett még-
is az jelenti, hogy az online és az offline kampány mindenképpen látványo-
san kell hogy ötvöződjön. Emiatt mindenképpen figyelni kell arra, hogy a 
közösségi oldalon történő kommunikáció fontos eleme legyen a kampány-
nak. Ajánlott valamihez kötni az online jelenlétet. Például ha rendszeresen 
információt közöl a jelölt, vagy megszoktatja az internetes közösséget, hogy 
bizonyos kampányelemeket csak a jelölt profiloldalán lehet megszerezni, ak-
kor a kondicionálás eredményeként igen aktív, használható közösséget lehet 
építeni. Mindemellett ez a folyamat képes lehet elindítani egy olyan érté-
kes folyamatot, amelynek hatására elindulhat egyfajta tömeges csatlakozási 
hullám, amely ideális esetben könnyen a média napirendjének egyik elemé-
vé válhat, amely mindenképpen pozitívan befolyásolhatja a kampány ered-
ményességét.

Az amerikai elnök két évvel ezelőtti sikere éppen abban állt, hogy ké-
pes volt beindítani a különféle történetek megosztási folyamatát, vagyis a 
választók mindennapjainak elengedhetetlen elemévé tette a közösségi mé-
dia használatát. 

Értékes eredmény hosszú távra tervezve

Az internetes közösségépítés aranyszabálya, amelyet annak ellenére, 
hogy több éve a kommunikáció alapelemévé vált, valami miatt nem került 
eléggé előtérbe, hogy a megszerzett értékes kapcsolatokat fenn kell tartani. 
A kampányok esetében nagyon nehéz az alapos stratégiai tervezés után ki-
alakult online közösséget hosszabb időn keresztül is megtartani. A válasz-
tási kampányok esetében a politikusok gyakran abba a hibába esnek, hogy 
kevésbé tartják fontosnak a következő választásokat, inkább a rövid távú 
célokat követik. Ennek azonnali következménye, hogy két kampány közöt-
ti időszakban csökken a jelöltek aktivitása, ezáltal a közösségi oldalak tag-
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jai is meglazítják a kapcsolati szálakat. Ez a folyamat a kezdeti szakaszban 
könnyedén visszafordítható, azonban több év hallgatás után nagyon nehéz, 
mondhatni lehetetlen a már kialakított és elvesztett kapcsolatokat újra meg-
szerezni. 

Obama megválasztása óta folyamatosan használja közösségi profilolda-
lait. A Facebookon például rendszeresen tanácsot kér barátaitól különböző 
kormányzati döntések előtt. Természetesen ennek az esetek legnagyobb ré-
szében pusztán PR-szerepe van, mégis fontos lépésnek tekinthető. Az, hogy 
a fontosabb döntések előtt öt nappal megkérdezi barátainak a véleményét is, 
képes megtartani a választási kampány idején kialakított kapcsolatot. Ezzel 
egy időben ugyanakkor enyhe növekedés figyelhető meg a közösségi oldala-
kon megjelenő kapcsolatai esetében. 

Mára a Facebook, Twitter, YouTube és más közösségi oldalak haszná-
lata szinte kötelező kampányeszközzé vált. Problémát jelent azonban, hogy 
nem minden kampány esetében alkalmazható, éppen a korábban ismertetett 
internet-hozzáférési adatok miatt. 

Az amerikai példa sikere és mintaszerű értékelése annak is köszönhe-
tő, hogy a megszokott reális csoportépítést, rendezvényszervezést sikeresen 
kapcsolták össze a virtuális világ közösségorientált követelményeivel. Így 
különös kapcsolat alakult ki a választók és a jelölt között, amelynek igazi 
értékét a fórumokon, gyűléseken elkezdett személyes kapcsolatok ilyen faj-
ta megőrzése jelentette. Csak abban az esetben tud eredményes lenni egy 
online kampány, ha a barátok vagy követők aktívak maradnak az adott ol-
dalon, ezért érdemes beazonosítani azokat a személyeket, akik rendszeresen 
használják ezeket az oldalakat, tartalmakat osztanak meg. Érdemes kiemel-
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ten foglalkozni azokkal a videókkal, fényképekkel, amelyeket a támogatók 
saját maguk készítettek és osztottak meg a közösségi médiában. 

Úgy tűnik, hogy az amerikai példa sok más politikus és párt számá-
ra követendő mintává vált. Ez azonban csak alapos tervezéssel, valamint a 
megfelelő infrastrukturális feltételek – kielégítő arányú internet-hozzáférés, 
megfelelő iskolai végzettség, tervezetten aktivizált választók – mellett képes 
hatékonyan működni. A közösségi médiahasználat mélyebb elemzése is bi-
zonyítja, hogy csakis a kulturális, társadalmi és médiafogyasztási szokások 
figyelembe vételével lehet hatékony online kampányt tervezni. 
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Az angol nyelv hatása a magyar 
turisztikai szaknyelvre

SZÉKELY ÉVA HILDA

Bevezetőként szeretném röviden ismertetni, hogy tulajdonképpen mi-
ről is szól az a doktori dolgozat, amelyből most egy kis ízelítőt mutatok be: 
az adott címhez a téma természetszerűen kínálta magát. Éveken keresztül 
idegenvezetőként dolgoztam, elsősorban angol nyelvterületen, ahol folya-
matos kontaktusban voltam olyan nemzetközi műveltségszavakkal, ame-
lyeket a magyarban meghonosodott angol jövevényszóként már ismertem, 
és a kommunikációban gyakran voltak segítségemre ezek a korábban oly 
idegenül hangzó kifejezések, internacionalizmusok.

A terminológia használata közben ráéreztem bizonyos formai szabály-
szerűségekre, tendenciákra, amelyek az esetek többségében használhatóak 
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voltak. Külföldi tartózkodásom során fogalmazó-
dott meg bennem, hogy ez a szóhasználati, szó-
tanulási „stratégia” a magyar anyanyelvű, turiz-
mussal foglalkozó vagy turizmus szakon tanuló 
hallgatók oktatásában is hasznosítható lehet, leg-
alábbis ami az angol turisztikai szaknyelv elsajá-
títását illeti. Hazatérésem után továbbra is marad-
tam a turizmusban és ekkor döbbentem rá, hogy 
gyakorlatilag egy olyan közegről beszélünk, ahol 
már a magyar nyelvhasználók is szinte inkább an-

golul értekeznek, mint az anyanyelvükön.
Mondok egy konkrét példát, nehogy túlzással vagy elfogultsággal vá-

doljanak: mindennemű angol nyelvi vagy turisztikai szakképzés nélkü-
li egyszerű ügyfél, ha bemegy egy utazási irodába, informálódni az éppen 
befizetett nyaralásával kapcsolatban a következő (avagy erősen hasonló) 
elgazítást kapja: 

„Kedves utasunk a Ferihegyi reptéren fog találkozni irodánk képvise-
lőjével, az A 2-es terminálon, ahol az van kiírva, hogy: Departure. Képvi-
selőnk átadja Önnek a repülőjegyet és a szállás vouchert, illetve megmutat-
ja, hogy hol történik a check-in (esetleg: becsekkolás). A desztináción helyi 
partnerünk várja, aki eligazítja a transzferbuszhoz, amely a hotelhez szál-
lítja Önt. A recepciónál kérjük adja le a vouchert, amiért cserébe megkap-
ja a szobakulcsot és az all-inclusive karszalagot.   Ez jár minden vendég-
nek, akár apartmanban, akár bungalóban van elszállásolva. Ezáltal vehe-
ti igénybe a szaunát, jacuzzit, welness-részleget és a fitness termet, a stran-
don található lehetőségek viszont már fizetősek. Ezek közül érdemes kipró-
bálni a beach-volleyt, jetskit, buggyt, bungee-jumpingot, kite-surföt (nem 
baj, ha feléről sem tudják mi az, én sem). A szállodában animátorok gon-
doskodnak szórakoztatásáról, a gyerekekre képzett baby-sitter vigyáz. Az 
opcionális programok közül a jeep-safarit és a katamaránt ajánljuk, de le-
het divingolni (esetleg: búvárkodni) és sznorkelezni is.  A szoba elhagyásá-
nak időpontjáról az info-boardon kap értesítést. Fizetni cashben érdemes, 
carddal elég körülményes, távozáskor figyeljen arra, hogy ne felejtsen sem-
mit a széfboxban, illetve hogy a számlán a room-service díjához nehogy 
hozzákalkulálják a szobaszámot is.”

És a sort még bőven folytathatnánk, de a fenti példa elégséges ahhoz, 
hogy meggyőződjünk, a turisztikai szaknyelvet ugyanolyan idegenszó-invá-
zió fenyegeti mint ami az informatika vagy a technika területén már bekö-
vetkezett. Valójában ezeknek a kifejezéseknek a gyakori használata legin-
kább a turizmusban tevékenykedő vagy a turizmus- idegenforgalom szakon 
tanuló diákokra jellemző. Turisztikai szakterületen dolgozók elsősorban az 
utazási irodák, a szállodaipar, a repülőjegy-forgalmazó cégek és a légitársa-
ságok, valamint  az utazásszervezők (tour operator) alkalmazottai. Az olyan 
kifejezések, mint check-in, last minute, shopping a közember (vagy ha úgy 
tetszik az utazóközönség, a turisztikai iparág vásárlói) számára sem isme-
retlenek, elég az idegenforgalmi cégek téli-nyári utazásajánlataira pillantani 
a kirakatokban vagy a szórólapok promóciós ajánlatait figyelni, ott mindun-

„Kedves utasunk a Ferihe-
gyi reptéren fog találkoz-
ni irodánk képvislőjével, 
az A 2-es terminálon, 
ahol az van kiírva, hogy: 
Departure. Képviselőnk át-
adja Önnek a repülőjegyet 
és a szállás vouchert, illet-
ve megmutatja, hogy hol 
történik a check in.
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talan találkozunk ezekkel a fogalmakkal. A köznyelvben tehát ezek már is-
merősen hangzanak még az angolul nem tudó közönség számára is. Az utaz-
tatással foglalkozó irodák elsősorban egymás közt, illetve szolgáltatóikkal 
kommunikálnak hasonló szakszavak segítségével, hisz ezek az angol ere-
detű idegen kifejezések mindannyiuk számára ugyanazt jelentik. Ugyanak-
kor elkerülhetetlen, hogy a köznyelvbe is áthozzák ezeket a szakkifejezése-
ket és általuk próbáljanak meg kommunikálni az egyébként nem a szakterü-
leten mozgó nyelvhasználókkal is. Azonban az utazásszervezők és szolgál-
tatók a szaknyelv szinte minden elemét felhasználják termékeik értékesíté-
sében, mind az utazóközönséggel való személyes kommunikációban, mind 
a reklámanyagokon, legyen szó nyomtatott anyagról (plakátok, szórólapok, 
promóciós ajánlatok, utas szerződés, utazási dokumentumok, stb.), mind az 
elektronikus reklámcsatornákon (TV és rádió, internet). A jelenség magya-
rázata többrétű, az értékesítő alkalmazottak kényelmességétől (egyszerűbb 
a nemzetközileg ismert és használt szakkifejezést továbbadni, mint magyar 
megfelelőt keresni hozzá az utassal való kommunikáció számára) egészen a 
legelfogadhatóbb okig, azaz gyakran valóban nem létezik egy-egy terminus-
nak teljesen helytálló magyar megfelelője. 

Ugyanakkor a bemutatott szöveg angol eredetű kifejezései arra is alkal-
masak, hogy példázni tudjuk, mennyire eltérő állapotot mutat egy-egy ide-
gen kifejezés a magyar nyelvbe való beilleszkedés folyamatában. Hiszen az 
olyan kifejezések, mint a terminál, szauna vagy akár a transzferbusz, im-
már teljesen idomultak a befogadó nyelvhez, felvették a magyar grammati-
kai sajátosságokat, ragokat, toldalékokat kapnak, lassan teljesen „magyar-
ként” viselkednek. A hotel, recepció vagy apartman kifejezéseket már nem 
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is vesszük észre, fel sem tűnik, hogy valójában 
ezek is idegen eredetűek. Van egy olyan kategória 
is, amely most küzd a magyar nyelvhez való ido-
mulással, nem rendelkezik véglegesen elfogadott 
helyesírási módozattal, normatívával. Ezek között 
gyakori jelenség, hogy az eredetileg angol kifeje-
zést magyar helyesírással rögzítik. Például baby-
sitter (bébiszitter), info-board (infobord). Másokat 
a nyelvhasználók erőszakkal magyarítanak, ere-
deti hangalakjából kiindulva gyakorlatilag megte-
remtenek egy új, a magyarban jobban hasznosít-

ható kifejezést: check-in helyett becsekkolás. Természetesen sok idegen szó-
nak létezik elfogadható magyar megfelelője, amelyet a gondos nyelvhaszná-
ló bátran elővehet, hiszen ez jelentésében teljesen megfelel az angol erede-
tinek: cash–készpénz, diving–búvárkodás, beach volley–strandröplabda, 
stb. Esetenként viszont a magyar megfelelő kissé erőltetett, pl. baby-sitter 
– gyerekcsősz, ez esetben ajánlott az idegenszó használata, vagy amikor ma-
gyar változat egyáltalán nem létezik, pl. bungee-jumping vagy snorkeling.

Az angol szavak megjelenése a magyar turisztikai szaknyelvben arra  
mutat, hogy akárcsak más szakterületen (banknyelv, média, internet), a 
nyelvhasználók gyakran találkoznak olyan kifejezésekkel írott és beszélt 
formában, amelyek már annyira beékelődtek, hogy a magyar nyelv sajátos 
nyelvtani formáit is magukra öltötték. Persze ez nem azt jelenti, hogy rövi-
desen mindenki „inglisül” fog kommunikálni, de ha az informatika terüle-
tén megjelent angol szóáradatra gondolunk, láthatjuk, hogy amíg nem „ins-
tallálták” a magyar „menüt” addig az ember kénytelen volt a „monitort” bá-
mulni, megtanulni a „start” gombot, a „tasztaturát”, a „mouse-t” kezelni, 
hogy csak a számítógép (vagy komputer) legelemibb egységeit említsem. A 
turizmus területén is eléggé feltűnő ezeknek a szavaknak a jelenléte, de itt is 
megvan a lehetőségünk, hogy használjuk vagy mellőzzük őket. Amint már 
említettem, az angol szavakkal és kifejezésekkel teletűzdelt magyar szöve-
gekkel a megfelelő magyar alternatívák hiánya miatt, a magyar terminológia 
kiforratlansága miatt találkozunk.

Az angol nyelv hangtani, morfológiai és szintaktikai tulajdonságai oly-
annyira eltérnek a magyar sajátosságoktól, hogy esetenként a kommuniká-
ció sikerességét veszélyeztetik. Hogy az angol szavak jelenléte ne legyen tú-
lontúl zavaró, a magyar nyelv és grammatika flexibilitása segít abban, hogy 
azok magyarosított formában, angol vagy magyar helyesírással többé kevés-
bé helytálljanak. Valójában nem a magyar nyelv degradálásáról beszélünk, 
amikor azt halljuk, hogy valaki snowboardozik, shoppingol, city tourra megy, 
vagy showman, hanem arról a trendi hullámról, illetve arról a folyamatról, 
amely a globalizációhoz vezet. Ezeknek a szavaknak a jelenléte nem veszé-
lyezteti a magyar grammatika felépítését, sőt próbálnak beilleszkedni az ál-
tala felállított szabályok közé, kisebb-nagyobb sikerrel. 

Ahhoz, hogy a magyar nyelvben leginkább használt turisztikai szakki-
fejezéseket feltérképezzem és elemezzem, több száz kérdőíves felmérést vé-
geztem. A felmérés különböző nyelvhasználó kategóriák körében készült, de 

Persze ez nem azt jelen-
ti, hogy rövidesen minden-
ki „inglisül” fog kommuni-
kálni, de ha az informati-
ka területén megjelent an-
gol szóáradatra gondo-
lunk, láthatjuk, hogy amíg 
nem „installálták” a ma-
gyar „menüt” addig az em-
ber kénytelen volt a „moni-
tort” bámulni.
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elsősorban diákok, közép- illetve felsőfokú végzettséggel rendelkező szemé-
lyek jelentették a célkategóriát, valamint a turisztikai szakterületen dolgozó 
alkalmazottak. Több száz kérdőívet osztottam ki a marosvásárhelyi Bolyai 
Farkas Elméleti Líceum és a Mihai Eminescu Pedagógiai Líceum diákjai kö-
rében, majd néhány éve a Babeş-Bolyai Tudományegyetem turisztika, illet-
ve kommunikáció szakán tanuló diákok körében végeztem felméréseket. A 
következtetésekről csupán annyit, hogy  a diákság, ha nem is tudja ponto-
san beazonosítani, de ismeri a turisztikai szaknyelv kifejezéseit, használja 
ezeket, némelyeket a magyar grammatika szabályainak megfelelően, máso-
kat angol helyesírással, de általában a magyar esetrendszer végződéseivel. 
Többek közt a kérdőíves felmérés azért is volt hasznomra, mert ezáltal az ál-
talam összegyűjtött, illetve a diákok által használt turisztikai kifejezéseket 
ismertség, használati gyakoriság alapján is rendszerezhettem. Az Önök szá-
mára ismertetni kívánt fejezet valójában az általam összegyűjtött, a turisz-
tikai szaknyelvben használatos néhány kifejezés morfológiai tulajdonságai-
nak elemzéséről szól, annak érdekében, hogy adott kifejezések milyen mér-
tékben váltak a magyar esetrendszer részeseivé. Ezen belül a  szavak mor-
fológiai  szerkezetét, belső felépítését, a szóelemek tulajdonságainak a je-
lenlé tét és egyes szófajok toldalékolásának, ragozásának a szóhoz illesztését 
vizsgáltam meg.  Dolgozatom alapjául az általam összegyűjtött, angol nyelv-
ből származó és a magyar nyelvben már megjelent, beilleszkedett, vagy ép-
pen csak megjelent szavak morfológiai viselkedését a Keszler Borbála–Len-
gyel Klára Kis magyar grammatika (Tankönyvkiadó Budapest, 2002) által 
rögzített nyelvtani normáknak megfelelően végeztem. 

Az affixumok (toldalékok) osztályából a szuffixum (olyan toldalék, 
amely a tő után közvetlenül vagy közvetve áll) az, ami a az angol eredetű 
szavakhoz csatolható. Elemzésemben arra fektettem a hangsúlyt, ami a ma-
gyar nyelvre tipikusan jellemző, a tő utáni toldalékolás jelenségére. 

A prefixumok (az a toldalék, amely a tő előtt helyezkedik el): a magyar 
nyelvben egyetlenegy van, a felsőfok illetve a túlzófok jele (leg-, legesleg-)  de 
nem illeszthető az általam  vizsgált angol eredetű szavakhoz. Példa más te-
rületről: „legmacsóbb srác”. 

A toldalékmorfémák közül mindhármat, a képzőt, a  jelet, illetve rag-
használatot  vettem figyelembe. 

1. A képző (derivációs morféma) az egyszerű 
angol szavakhoz könnyebben illeszthető, mint az 
összetettekhez, ugyanis az elemzett összetett sza-
vak közül van néhány, mely már eleve képzővel 
ellátott és ezeket tovább képezni nem lehetséges 
pl: hotel szerviz (szállodai szolgáltatás), welcome 
speech (köszöntő, köszöntő beszéd). 

2. A képzők vizsgálatánál külön figyeltem 
az ige- és névszóképzők csatolhatóságára. Az 
igeképzőknél az igéből igét képzők (deverbális 
verbumképzők) típusát mondatbeli példákkal je-
löltem. Észrevettem, hogy a kezdő értelmet kife-
jező igeképző nem csatolható semmilyen angol 
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nyelvből származó, turizmus területén haszná-
latos szóhoz, többek közt a gyakorító és folyama-
tos képzők közül az -ong, -eng, -öng, -g,  -ász(ik), 
-ész(ik),  -kod, -ked, -köd,  -kol, -kel, -köl, -gál, -gél, 
-doz(ik), -dez()ik,

 -döz(ik), -dos, -des, -dös, -dal, -del, -dogál, 
-degél, -dögél, és a mozzanatosak közül sem il-
leszthető: -ant, -ent, -int, -it, -aml()ik, -eml(ik),  
-all, -ell.

3. A ragok (inflexiós morfémák)  szóalakzáró 
elemek, ezért csak egy lehet belőlük, kötelező ele-

mek az igénél is és főnévnél is.  Jobban ragaszthatók az angol szavakhoz, va-
gyis nagyrészük csatolható.pl: liftben, media touron, meetingen, mountain 
bike-ot, no-showt, office-ban, operátortól, hotline-on, half boardos, garden 
partyn ... A vizsgált szavak a szókészlet gazdagodásának legjelentősebb s 
egyben legváltozatosabb módjával, a szóképzéssel kerülnek be  a magyar 
nyelvbe. 

4. A szóképzés során a szó jelentése akár jelentősen is megváltozhat, a 
szó szófaja szintén, de valójában nem is a szó jelentésén van a hangsúly az 
elemzett szavakban, hanem, hogy mennyire hajlékonyan és változatosan, a 
magyar nyelv szabályait követve használatosak a köznyelvben. Az elemzett 
szavak nagy többsége angol helyesírással szerepel a köznyelvben, de van-
nak olyan szavak is, amelyek már magyarosított formában (magyar helyes-
írás normáit követve) jelentkeznek, olyan szavakra is van példa, ahol az elő-
tag angol formában az utótag pedig magyar fordításban szerepel. 

Az elemzés, amelynek teljes anyagát a ezen bemutató melléklete tar-
talmazza, arra a következtetésre vezetett, hogy a vizsgált  angol kifejezések 
nagy részéhez kapcsolható toldalék. Az angol szavak felvették a magyar ra-
gokat, ha mondatbeli szerepük ezt megkívánta. Birtokos személyraggal a kö-
vetkező szavakat használhatjuk: egyes számú birtokviszonyban: apartma-
nom, hotelem, terminálja, shoppingom, szörföm, többes számú birtokjelellel 
ugyanezek a szavak elláthatók: hoteljeim, termináljai, apartmanjaim, kem-
pingjeim, szörfjei. A viszonyragok közül a  -ban, -ben inessivusi viszonyragos 
esetet a hotelt, apartmant, terminált, kempinget, shoppingot, szörföt szavak 
esetében  találtam, -ba, -be illativusi esetben az apartmanba, terminálba, 
hotelbe, kempingbe, shoppingba szavak illeszthetők, a szörf szó ezzel a rag-
gal nem használható, -n, -on, -en, -ön superesivusi eset viszonyragja megta-
lálható az apartmanon, hotelen, terminálon, kempingen, szörfön, shoppingon 
szavaknál, a -ról, -ről delativusi eset ragjával használjuk az: apartmanról, 
hotelről, terminálról, kempingről, szörfröl, shoppingról szavakat,  a -ra, -re 
delativusi esetet megtaláljuk a hotelre, apartmanra, terminálra, kemping-
re, shoppingra, szörfre szavakban, -hoz, -hez, -höz allativusi eset figyelhető 
meg a hotelhez, apartmanhoz, terminálhoz, kempinghez, shoppinghoz, szörf-
höz szavakban. A -nak, -nek dativusi eset ragjával a hotelnek, apartmannak, 
terminálnak, kempingnek, shoppingnak, szörfnek szavaknál találkozunk, 
-val, –vel instrumentalisi-comitativusi esettel ismeretesek a apartmannal, 
hotellel, terminállal, kempinggel, shoppingal, szörffel szavak és végül az -ért, 

Birtokos személyraggal a 
következő szavakat hasz-
nálhatjuk: egyes számú bir-
tokviszonyban: apartma-
nom, hotelem, terminálja, 
shoppingom, szörföm, töb-
bes számú birtokjelellel 
ugyanezek a szavak ellát-
hatók: hoteljeim, termináljai, 
apartmanjaim, kempingjeim, 
szörfjei.
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causalisi finalisi eset ragját a hotelért, apartmanért, terminálért, kempingért, 
shoppingért, szörfért szavaknál használjuk. 

Konklúzióként az angol szavakhoz  a magyar ragok bátran illeszked-
nek és ezekben a formában is használatosak. A vizsgált szavak a szóalkotás-
kor a magyar jelekkel is jó viszonyt mutattak, minden nehézség nélkül ra-
gasztható a többes szám jele: apartmanok, hotelek, terminálok, kempingek, 
shoppingok, szörfök és a múlt idő jele: shoppingolt, kempingezett, szörfözött, 
a felszólító mód jele: kempingezz, shoppingolj, szörfözz, a feltételes mód jele: 
shoppingolnék, szörföznék, kempingeznék. A képzők illesztésénél megfigyel-
hető, hogy kicsinyítő, illetve becéző képző nem szívesen járul a szavakhoz, 
vagyis egyáltalán nem használjuk velük a szavakat. (apartmanka). A követ-
kező szavakhoz nem illeszthető névszóból igét képző képző (denominalis 
verbum): hotel, terminál. Névszóból névszót képző képzővel az apartmanos, 
szörfös szót vehetjük példának. A gyakorító és folyamatos cselekvést kifeje-
ző igeképző használatában az – igéből igét képző képző a shoppingol, kem-
pingezik, szörföz(ik) vehető figyelembe. Gyakorító  -gat, -get igeképzővel 
csak a shoppingolgat, szörfözget  igazi példa, a kempingezget használata eről-
tetett lenne, valaki vagy kempingezik vagy szállodába megy, de semmi eset-
re sem kempingezget. A kempingeztet, szörföztet  műveltető képzővel csak 
akkor áll össze, ha rávarrjuk a szóra és akkor is kibomlik, tehát nem hasz-
nálatos, ezzel ellentétben viszont mondhatjuk, hogy „a szomszéd néni más-
sal shoppingoltat”(annyira idős, hogy már nem tud kijárni). Az elemzett sza-
vak szenvedő, visszaható, mozzanatos, kezdő értelmet kifejező igeképzővel 
nem társulnak. Ható igeképző járulhat a shopping, kempingez, szörföz sza-
vakhoz. Deverbális nomenképzőt (igéből igét képző képző) -ás, -és-t  haszná-
lunk a shopping, kemping, szörf szavakhoz, melléknévképző szintén illeszt-
hető hozzájuk: shoppingoló, kempingező, szörföző, többek közt igenévképző 
is, pl. főnévi shoppingolni, kempingezni, szörfözni és határozói igenévképző 
is, pl. shoppingolva, kempingezve, szörfözve.

Összetett angol szavak toldalékolása:
Az angol nyelvből egyszerű szavak (bungalow, kemping, charter, disz-

kó, discount, grill, hotel, hostel, hostess, dzsúsz, menedzser, party, sales, 
shopping, show, snack, snorkeling, stewardess, terminal, tips, voucher), ösz-
szetett szavak (airport busz, tour operátor, business class, transzfer, front 
office, fast food, pool bar, direkt mail, tax refund, welcome drink, beach 
buggy, turn away, lunch box, breakfast box, dinner box, milk shake, mini bár, 
night klub, pool view, air bag, baby cot, baby sitter, barbeque parti, barbeque 
szósz, beach hotel, beach house, beach resort, 
bodyguard, bunjee jumping, call girl, double room, 
garden view, dive centrum, garden parti, hot dog, 
internet kávézó, jeep safari, junior suite, king size, 
last minute, private beach, privát party, room and 
board, room serviz, safari park, safe box, sandwich 
bár, scuba diving,sex shop, shopping centre, single 
room, snack bár, spa center, standard room, 
sundeck, toasted sandwich, tourist class, twin bed, 

SZÓKÖZÖK

A következő szavak-
hoz nem illeszthető név-
szóból igét képző képző 
(denominalis verbum): ho-
tel, terminál. Névszóból név-
szót képző képzővel az 
apartmanos, szörfös szót ve-
hetjük példának.
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video camera, wellness centrum, windszörf, kite-szörf, junior suite, main ser-
vice, media tour, meeting point, meeting room, mountain bike, new booking, 
no – name, no – show, online booking, press trip, garden show, green tourism, 
guided tour, half board head office, hotel director, hotel voucher, image, image 
– advertising, information desk, rent a car, study tour, tour manager, welcome 
speech.) is kerültek magyar szövegekbe.

 A szóösszetétel az egyik leggyakoribb szóalkotási módunk, amellyel 
növeljük a szavaink számát. Az összetett szavak közvetlen alkotóelemeit 
sorrendiségük alapján előtagnak és utótagnak nevezzük.

Osztályozás: 
Főnevek 
1. A fentebb emlitett példákban gyakori jelenség az, hogy  angol szó 

mellé magyar szót illesztünk és ezeknek mindkét (angol és magyar) válto-
zatát  használjuk: airportbus – busz, tour operator – operátor, pool bar – bár, 
direct - direkt mail, mini bar – bár, baby sitter – szitter, dive centre – centrum, 
internet cafe – kávézó, jeep safari – szafari –dzseep szafari, shopping centre 
– centrum, snack bar – bár, spa centre – centrum, wellness centre – centrum, 
windsurf – windszörf, kitesurf – kite-szörf. 

2. A szavak előtagja szinte mindeniknél angol, az utótag pedig ma-
gyar (airport busz, tour operátor, pool bár, mini bár, barbeque szósz, diving 
centrum,internet kávézó, jeep szafari, shopping centrum, snack bár, spa cent-
rum, videokamera, wellness centrum, windszörf, kite-szörf, room-szerviz).

3. Olyan összetételeket, ahol az előtag magyar és angol az utótag, a kö-
vetkezőknél találtam (direkt mail, kerti parti, magánparti). 

Valamennyi eddig emlitett szóösszetétel angol és magyar tagja is főnév. 
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4. Gyűjtött példáim között sem angol sem magyar eredetű, ritkább szó-
alkotásmóddal keletkezett szót, pl. mozaikszót nem találtam. 

5. Többszörös összetétel: guided city tour.
Itt az előtag és az utótag is lehet angol és magyar is, angol előtagú és ma-

gyar utótagú a take away szolgáltatás, airport buszjárat, all inclusive ellátás, 
last minute utazás, low cost repülőjegy, scuba diving centrum), a king size bed 
többszörös összetételben az előtag és az utótag is angol. 

Az összetett szavak típusában  az angol előtagok és az utótagok is le-
hetnek összetett szavak. Angol összetett szó előtagként: snowboard-deszka, 
snowboard - verseny, bodyguard- cég, windsurf-vitorla, kite-surf-sárkány. 

A magyar anyanyelvű, angolul nem értő személy kevésbé vagy egyálta-
lán nem érzékeli ezeket a szóösszetételeket, lehetséges, hogy service szót fel-
ismeri, de az all inclusive-val nem tud mit kezdeni. Inflexiós toldalékokkal 
ellátott szavak is bekerültek a magyar nyelvbe: rafting, fitnessztréning, surf-
ing, shopping, diving, booking, bunjee jumping.

Az egyszerű szavak toldalékolását vizsgálva elmondhatjuk, hogy a kép-
ző, jel és raghasználat gazdagabb kínálatot nyújt. 

Az összetett angol szavaknál az utótag toldalékolása fejtörést okoz, 
ugyanis az az észrevételem, hogy a szavak egy része magyar fordításban már 
képzett szó és képzőt csatolni hozzájuk lehetetlen. Az általam elemzett sza-
vak közül egyik sem engedélyezi a képzős társítást. Pl: hotelszerviz,welcome 
speech, head office, baby bed.

Ezeknél a szavaknál a névszóból igét képző (denominális verbumképző) 
szóba se jöhet, de a szavak még az igenévképzőket sem tűrik meg, nem be-
szélve a névszóból névszót képzőkről (denominális nomenképzők). A jelek 
csatolhatóságát  tekintve már jobb az eredmény, sőt biztató, a többes szám 
jelét, a birtoktöbbesítő és a birtokjelet megbírják. Ezt mutatják a mondatbeli 
példák is: Prágában kifogástalanok a hotel szervizek. A welcome speechek kö-
zül az első tetszett a legjobban. A head office- ok  Londonban vannak. A baby 
bedek közül a kéket választották.

A birtoktöbbesítő és birtokjel használata nem okoz gondot, tehát hal-
lani a hotel szervizeiről, a welcome speecheiről, a baby bedjeiről illetve a 
head officejai-ról. A felszólító és a feltételes mód jelét csak a welcome speech 
szóhoz ragaszthatjuk, és annak ellenére, hogy jobban hangzik, csak az elő-
tag angol, illetve magyar helyesírással való módba helyezése ismeretes, a 
Welcome speechet! Welcome speechet!  is, illetve a Welcome speechelnék, ha 
valaki rám hallgatna. Az utótag magyar helyesírással írva és felszólító, il-
letve feltételes módban helyenként Szpícset!  Szpícset!  Szpícselnék, ha már 
mindenki összegyűlt formában szerepel. 

A szavak ragozásánál a tapasztalat azt mutatja, hogy a viszonyragok kö-
zül a legtöbb illeszthető az angol összetett szavakhoz. Az accusativust, a tár-
gyi esetragot mindenik szónál használhatjuk, a határozós esetek közül pe-
dig csak néhány kivétel akad: Az -ul, -ül essivus modalis nem illeszthető a 
welcome speech, hotel szerviz, head office, baby bed szavakhoz, az -nként 
distributivust a hotel szerviz nem bírja meg, de hallani: Baby bedenként 
2000 lejt fizetett. Head office-enként 5000 dollárt fizettek a befektetők.

SZÓKÖZÖK
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Ha jól összeszámolom, akkor welcome speechenként öt perce lesz min-
den hozzászólónak.

A temporalis -kor viszonyrag egyetlen általam emlitett példához sem 
csatolható. 

A -vá, -vé translativus factivus csak a welcome speech és a baby bed sza-
vaknál szerepelhet. Pl. csodálatos welcome speeccsé formálta az össze nem 
függő szöveget. Baby beddé alakították át a régi ruhásládát.  A -képp, -képpen 
formalis, az -anta, -ente distributiv temporalis viszonyragokkal egyik szó 
sem  használatos. A határozós esetek ragjai közül marad tehát a -ban, -ben, 
-ba, -be,- ból, -ből, -n, -on,- en, -ön, -ról, -ről, -ra, -re, -nál -nél, -tól. 

-től, -hoz -hez -höz, -nak -nek, -ért, -stul -stül,amelyek az elemzett szavak-
hoz minden gond nélkül illeszkednek és használatosak is, mint a fentebb 
említett példák is mutatják.

Összegzés:
Dolgozatomban tehát a különböző folyóiratokban és a köznyelvben elő-

forduló, a turizmus területén használt angol szavak és kifejezések viselke-
dését vizsgáltam. 

Az általam összegyűjtött szavak kis részét elemeztem ebben az írásban, 
a teljes eddigi gyűjtemény mintegy 150 szóból áll. Az átvett szavak nagy 
többsége főnév. Az összetett szavak típusát angol és magyar vagy angol és 
angol szóalakok összekapcsolásával keletkezett szavak alkotják. Az össze-
tett szavak gyakran fordulnak elő képzett formában. Ezeknek a továbbkép-
zése már lehetetlen. Az egyszerű szavaknál a csatolható képzők közül gya-
kori a ható igeképző, a deverbális nomenképző, a melléknévképző, igenév-
képző és határozói igenévképző. Minden szó viselkedése a magyar szöveg-
környezetben hasonló a magyar szavakéhoz, így jelekkel láthatjuk el őket, il-
letve ragozhatók. Egyes angol szavak magyar helyesírással való alkalmazá-
sa kérdéses, többnyire fonetikusan jelennek meg. Nyelvművelő szempontból 
aggasztó az angol szavak gyakori alkalmazása, de ez a folyamat napjaink ál-
talános jelensége, amelyet a társadalmi-gazdasági változások, a globalizáció 
hoztak magukkal. 
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A Zenélő Kolozsvár médiatükre

KULCSÁR GABRIELLA

Kutatásomban abból a hipotézisből indultam ki, hogy a Zenélő Ko-
lozsvár projektmódszerként és hangversenysorozatként is igen nagy szá-
mú szólistát vonultatott fel, miközben közönségét hasznos információk-
kal, magas művészi értékű produkciókkal örvendeztette meg. A műsorok 
médiatükre nemcsak az iskola magyar tagozatának tanterven kívüli kul-
turális tevékenységének írott bizonyítéka, de egy esetleges iskolamonog-
ráfia megírásában is dokumentumértékű lehet. Hipotézisem bizonyításá-
ra a média-és kultúrakutatás kvantitatív és kvalitatív módszereit hasz-
náltam.1

Elsődleges forrásanyagként a Szabadság című napilap hasábjain megje-
lent meghívók, tudósítások és kritikák szolgáltak, valamint a személyes tu-
lajdonban levő műsorlapok, plakátok, rádiós-és televíziós csatornák anya-

Rezumat (Ecoul mass-media al manifestărilor Zenélő Kolozsvár/Clujul muzical)
Studiul a fost  realizat cu ocazia împlinirii a şase decenii de învăţământ preuniversitar muzical 

clujean. Autoarea prezintă una dintre metodele inovative ale procesului didactic-educativ, mai 
precis metoda complementară sau alternativă de evaluare interdisciplinară aplicată după 1989 la 
secţia maghiară a Liceului de Muzică „Sigismund Toduţă”. Studiul relevă importanţa mass-mediei 
în popularizarea activităţilor artistice desfăşurate în cadrul şcolii. Autoarea ajunge la concluzia că 
studiul efectuat prin analiza comparativă a criticilor apărute în presă poate oferi informaţii de tip 
documentar pentru realizarea monografi ei liceului.

Cuvinte cheie învăţământ preuniversitar vocaţional, metodă didactică alternativă de evaluare 
interdisciplinară, critică muzicală, mass-media, analiză şi statistică, monografi e

Abstract (Media Coverage of the Musical Kolozsvár)
The paper was prepared for the 60th anniversary of the Sigismund Toduţă School of Music of 

Kolozsvár. The study investigates the aspects of one of the alternative method of reform pedagogy 
in the Hungarian department’s activity, between 2005 and 2009. The research aims to emphasize 
the way the local media could popularize the school’s activities. The content analysis of related 
critical writings published in the media points out the programs quality, the artistic standards and 
the audience’s attitude.

Keywords
media analysis, school of music, alternative didactical method, interdisciplinary evaluation

Kulcsár Gabriella, doktorandusz

Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár
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ga és a teljes sorozat DVD-felvétele. Az elsődle-
ges forrásanyagot az analízis és a komparatisztika 
módszereivel kutattam.2 Másodlagos forrásanyag-
ként a projektoktatással és a médiakutatással kap-
csolatos bibliográfiából inspirálódtam. A dolgo-
zat elméleti részében az egyre népszerűbbé váló 
projektmódszer jellemző vonásait foglaltam ösz-
sze, majd bemutattam az iskola magyar tagozatá-
nak 2005–2006-ban megrendezett Zenélő Kolozs-
vár című projektjét és az azt követő, hasonló címet 
viselő hangversenysorozatot 2009 májusáig, a ter-

vezéstől a konkrét megvalósulásig. Célom az volt, hogy a következő kérdé-
sekre fókuszálódva keressem a fentebb megfogalmazott hipotézisemre a bi-
zonyítékokat:

Mennyiben segítette a sajtó a projektoktatás és hangversenysorozat nép-
szerűsítését?

Milyen létszámú szólistát foglalkoztatott ?
Mekkora volt a diák, tanár és meghívott művészek aránya? 
Volt-e a műsoroknak iskolán kívüli hatósugara?
Mennyire volt színes a hangszerek skálája a hangversenyeken?
Tapasztalható volt-e az előadások kulturális értékének kvalitatív növe-

kedése a cikluson belül ?
A sajtó kritikái, a rádiós és televíziós riportok mennyire tükrözték a 

műsorok közönség általi elismerését? 
Szolgált-e a műsorok mediatizálása dokumentumértékű in-

formációkkal,amelyeket egy esetleges tudományos iskolamonográfiában 
forrásanyagként fel lehessen használni?

A kolozsvári zenelíceum rövid története

A Sigismund Toduţă Zenelíceum honlapján ( www.lmst.ro) az érdek-
lődő megtalálja azokat az alapvető információkat, amelyek az intézményt 
jellemzik. Dióhéjban elmondható, hogy az iskola 1949-ben alakult, otthona 
ma is a Ferenc-rendi templom kolostorépülete. Az évszázados kőfalak sokat 
mesélhetnének a 60 éves múltra visszatekintő zenei intézmény történetéről, 
amely 1996-ban felvette Sigismund Toduţă zeneszerző nevét. 

 Az országos és nemzetközi viszonylatban elismert, román és magyar 
tagozattal működő művészeti intézményben az elemi osztályoktól a líceum 
elvégzéséig a legkülönfélébb hangszerek tanítása mellett az énektanítás is 
hagyománnyá fejlődött. A kiválóan felkészült tanítók, tanárok és szaktaná-
rok áldozatos munkájának köszönhetően a diákok nem csupán zeneileg vál-
nak képzettekké, de általános műveltségből is jelesre vizsgáznak a felmérő 
vizsgákon, országos tantárgyolimpiákon. Az iskola temérdek hazai és kül-
földi díjjal, elismerő oklevéllel büszkélkedhetik. Egykori diákjai tanárként 
vagy előadóművészként, ország-és Európa-szerte hirdetik a kolozsvári zene-
oktatás magas színvonalát.3

 Az országos és nemzetkö-
zi viszonylatban elismert, 
román és magyar tagozat-
tal működő művészeti in-
tézményben az elemi osztá-
lyoktól a líceum elvégzésé-
ig a legkülönfélébb hang-
szerek tanítása mellett az 
énektanítás is hagyomány-
nyá fejlődött.
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 Mi is a Zenélő Kolozsvár? A projektmódszertől a hangversenysoro-
zatig

Abból a megfontolásból kiindulva, hogy egy adott ponton a hagyomá-
nyos tanítási-oktatási rendszer elavultnak bizonyul, egy újabb, tetszetősebb 
módszert kerestem, amellyel a tanulók érdeklődését felcsigázhatnám. Ek-
kor találkoztam először a projektmódszer fogalmával, és ekkor tudtam meg, 
hogy a nálunk alternatív és kiegészítő módszerként emlegetett “ új” mód-
szer a nyugati országokban már szép hagyományokkal rendelkezik. Előbb 
az internetről, majd szakkönyvekből informálódtam. Az olvasottakból ki-
derült, hogy a projektmódszer kialakítása John Dewey (1859–1952) ameri-
kai filozófus és pedagógus nevéhez fűződik, aki a Chicagói Egyetem taná-
raként, a XIX. század utolsó éveiben teremtette meg kísérleti iskolájában a 
módszer alapjait. Újító pedagógiai elképzeléseit a The School and Society (Is-
kola és társadalom. 1899.) és a Democracy and Education (Demokrácia és ne-
velés 1916) című műveiben fejtette ki. A projektmódszer tudományos kidol-
gozása William Kilpatricknak (1871–1965), Dewey tanítványának köszönhe-
tő, aki 1919-ben fogalmazta meg a tanulás-tanítás folyamatában jól használ-
ható újítások lényegét, és a legfontosabb elveket. melyek közül kiemelem a 
legfontosabbakat:

A projekt (terv) a pedagógiában „az a sajátos tanulási egység, amely a 
megismerés fő forrásává az önálló és csoportos tapasztalást teszi. Más szó-
val a projekt egy ismeretszerzési folyamat, amelyben az elsajátítást egy alko-
tó folyamat részeként és eredményeként valósítja meg.”

A tanulók a tantárgyakat ne elszigetelve tanulják, hanem interdiszcipli-
nárisan, ráfigyelve a tantárgyak közötti “ határátlépésekre”. 

Az így nyert tudást a gyakorlatban is át tudják ültetni.
A hagyományos tanterv helyett a tananyagot a tanulók érdeklődési  

szférájához kell irányítani.
A tanulásnak személyes tapasztalatokon kell alapulnia.
A tervszerűen kigondolt feladatokat/tevékenységeket a tanulók önálló-

an kell hogy elvégezzék, előre megszabott idő alatt.
A tanár szerepe irányító és együttműködő.
A tanításnak figyelembe kell vennie a tanulók fejlődési szükségleteit.
A csoportokon belül érvényesüljön az egyéni kreativitás. 
Az egyéni vagy csoportos önálló tevékenység, tudományos kutatáshoz   

hasonló aktív részvételt jelent a közösség érdekében. 
“A projektmódszer lényege az egyéni vagy a csoportmunkán alapuló, 

önálló, a pedagógus által rejtetten irányított tevékenység, amelynek az érté-
ke épp az, hogy a tanulók munkájában a tervezéstől a projekt tárgyában sze-
replő munka előkészítésén, végrehajtásán át egészen az eredmény prezentá-
ciójáig érvényesül a spontaneitás, a sokféle rögtönzés, de ezzel együtt a terv-
szerűség, az előrekalkuláltság is.”4

„A projektmódszer fõ értéke, és egyben leginkább hasznosuló eleme, 
maga a munkafolyamat, a munka konkrét eredményei és végtermékei mel-
lett. Vagyis a projektmunka során megvalósuló ismeretelsajátítás mellé fon-
tosságban felzárkózik maga a gondolkodási folyamat, valamint az egyéb 
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gyakorlati tevékenységek megvalósítása során szerzett tapasztalatok, élmé-
nyek szellemi és érzelmi hatása.” 5

A projektmódszerrel való próbálkozás/ismerkedés a Sigismund Toduţă 
Zenelíceum magyar tagozatának V–VIII. osztályában az 2005–2006-os tanév 
első felében kezdődött el A varázsló címmel. Párhuzamosan, a IX–XII. osz-
tályokban is elindult egy időigényesebb projekt, Zenélő Kolozsvár címmel.

 „A Sigismund Toduţă Zenelíceum magyar tagozatának ZENÉLŐ KO-
LOZSVÁR című projektje 2005. novemberben kezdődött és egész tanévben 
foglalkoztatta a IX–XII. osztályosokat, de még az alsó tagozatosok is bekap-
csolódtak. A projektoktatás azzal vált izgalmassá és kedveltté a diákok szá-
mára, hogy interdiszciplináris voltánál fogva, a különböző tantárgyak bevo-
násával a tanulók maguk választhatták ki azokat a témákat és tevékenysége-
ket, amellyel foglalkozni kívántak. Az irányító tanárok segítségével öt hang-
versenyt tartottunk, egy hely- és művelődéstörténeti vetélkedőt (IX-XII. osz-
tály), kiállításokat látogattunk, koncerteket, operákat hallgattunk.”6 A diá-
kok kreativitásuknak megfelelően érdekes ötleteket valósíthattak meg: raj-
zoltak az iskoláról-hangszerekről (V–X osztályosok); plakátokat terveztek 
(VII-X osztály); interjúkat készítettek művész- vagy tanáregyéniségekkel (XI.
osztály). Túrós Tamás, Kiss László, Adorjáni Eszter és Szép Bálint XII.B. osz-
tályos tanulók filmet készítettek a „kincses városról” és annak zenei aspek-
tusairól. Bodor Balázs (XI.B.) fotózta a Házsongárdban nyugvó zenetanár-
ok, művészek, írók, tudósok sírkövét. Braica Tünde (XII.B.) ruhát tervezett 
a XIX. századi báli és koncerttermi öltözékkel, és megtervezte Déryné Szép-
pataki Róza, az első „primadonna” jelmezét. Kovács Dalma és Fülöp Tímea 
(XII.B.) újságot szerkesztett Brassai Sámuel szellemében. A XI.B. osztályból 
(Fodor Lilla, Kertész Adél, Bereczki Mátyás, Köpeczi Sándor, Bíró Krisztina, 
stb.) sokan írtak tanulmányt a város nevezetes műemlékeiről, amelyek va-
lamilyen módon kapcsolódnak a zenéhez. Szilveszter Teréz (XII.B.) összeál-
lította a kolozsvári zenetörténet fontosabb adatainak kronologikus sorrend-
jét 1998–2005 között. A X–XI.osztályosok régi hangverseny-és operaplaká-
tokat, műsorlapokat, érettségi kártyákat gyűjtöttek. Az aktivitások színhe-
lye általában a zenelíceum díszterme volt. A projektzárás kiállítása viszont 
a Magyar Opera felső csarnokában kapott helyet, ahol a színház-és operalá-
togatók egy hónapig tekinthették meg a diákok kiállított munkáit.7 A műso-
rok két alkalommal az Erdélyi Néprajzi Múzeum Redut-termében zajlottak. 

A projekt tervezett folyamata 2006 decemberében ért véget, a kolozsvári 
Magyar Opera felső csarnokában megtartott kiállítással, ahol az érdeklődők 
a több mint egyéves csoportos munka kreációit, eredményeit tekinthették 
meg. A 2005–5006-os projekt ünnepélyes lezárása után a Zenélő Kolozsvár 
nevelő-oktató céllal összeállított hangversenyprogramokkal folytatódott. E 
tanulmány megírásáig a ciklusnak összesen kilenc kiadása volt.
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A rendezvény-
sorozat száma  

Dátum Tárgya Színhelye Filmezte

I. 2005.11.20

Kolozsváron 
élt, alkotott, 

vendégeskedett 
zeneszerzők  

S.Toduţă 
Zenelíceum 
Díszterme

Imecs Márton 

II. 2006.02.26
A zeneiskola 

múltja és 
jelene  

S.Toduţă 
Zenelíceum 
Díszterme

Imecs Márton és 
Imecs Balázs

III. 2006.03.19
A zeneiskola 

régi és új 
növendékei     

S.Toduţă 
Zenelíceum 
Díszterme

Imecs Márton és 
Imecs Balázs

IV. 2006.04.09

„Csak tiszta 
forrásból” 

Bartók- 
emlékműsor

S.Toduţă 
Zenelíceum 
Díszterme

Imecs Márton és 
Imecs Balázs

V. 2006.06.04
Városismereti 

vetélkedő  

S.Toduţă 
Zenelíceum 
Díszterme

 

 2006.12.21
Projektzáró 

kiállítás    

Magyar 
Opera felső 

csarnoka   
Saját fotók

VI. 2007.12.16
Utunk 

Kodályhoz
 Emlékműsor     

S.Toduţă 
Zenelíceum 
Díszterme

Imecs Ágnes

VII 2008.06.11
Nyári 

harmóniák     

S.Toduţă 
Zenelíceum 
Díszterme

Imecs Balázs

VIII. 2008.12.03 Reneszánsz 
emlékmorzsák

S.Toduţă 
Zenelíceum

Imecs Márton 

IX. 2009.05.13

Emlékképek 
Vermesy 

Péter 
emlékműsor

S.Toduţă 
Zenelíceum

Imecs Márton 

1. ábra: A projektoktatás és hangversenysorozat tevékenységei 8
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A Zenélő Kolozsvár dokumentumai
 
Műsorlapok és plakátok

A rendezvénysorozat minden eseményének dokumentumát műsorlapok 
és plakátok őrzik. A plakátokat a Grafycolor Cluj nyomtatta A3-as méretben. 
A színes plakátokon a háttérkép a ferences kolostort ábrázolta, amelyben a 
zenelíceum immár 60 éve működik. A plakátok nemcsak szövegükben, de 
képiségükben is utaltak a rendezvények főszereplőjére: a Sigismund Toduţă 
Zenelíceumra. A műsorlapok A4-es méretben készültek, minden műsor-
szám és résztvevő feltüntetésével.

A műsorokról készült DVD- felvételek és a helyi rádió és televízió adása-
iban közölt riportok másolatai

A filmezést Imecs Márton, Imecs Balázs és Imecs Ágnes végezte. A 
DVD -k az iskola archívumában és személyes gyűjteményemben találhatók. 
A műsorok egy részét Benkő Judit, a Kolozsvári Rádió munkatársa rögzítet-
te. A felvett anyagot a Pulzus-kritikusok klubja című televíziós sorozatban 
elemezte és a rádióban ismertető/népszerűsítő riportokat közölt. A Vermesy 
Péter emlékestről Nagy Ibolya, az Agnus Rádió munkatársa készített ripor-
tot, valamint Antal Áron és Kostyák Alpár a Kolozsvári Televízió magyar 
nyelvű adásában. A rádiós és televíziós adások anyagának CD-, illetve DVD-
másolata magángyűjtemény. 

A Szabadság című napilapban megjelent írások

 Az interdiszciplináris hangversenyekről a Szabadság című napilap-
ban Nagy-Hintós Diana írt rendszeresen eseményközpontú kritikát. Szintén 
a Szabadság Krónika oldalán jelentek meg a műsorokat megelőző híradás-
ok, meghívók.

A 2005 novemberétől 2009 májusáig tartó rendezvénysorozat résztve-
vőinek javarészét a zenelíceum alsó és felső tagozatos diákjai alkották, de a 
ciklus minden kiadásának voltak meghívottai: egyetemi hallgatók, az iskola 
tanár-művészei, a Magyar Opera és a Transilvania Filharmónia vendégmű-
vészei, és egy alkalommal az Augustin Bena zeneiskola egyik kisdiákja is 
fellépett. A szereplők között szép számmal voltak olyanok, akik több rendez-
vényen is felléptek. A tevékenység megnevezése és a szereplés gyakorisága:9
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Diákok
Hangszer vagy egyéb 

tevékenység
A szereplés 
gyakorisága

1 Adorjáni Ágota Intejúkészítés 1

2
A d o r j á n i 
Csenge

Zongora 1

3 Adorjáni Eszter Filmkészítés 1

4 Adorjáni Panna Szavalat 1

5
Baga Erzsébet 
Marcella

Fagott 1

6 Balogh Gergő Cselló 1

7 Barta Tivadar Fúvósötös ( kürt) 2

8
B e r e c z k i 
Mátyás

Dzsesszegyüttes
zongora/ütős

2

9 Burcă Renáta Interjúkészítés/ zongora 2

10
Demeter Éva 
Csengele

Hegedű 1

11 Diósi Júlia Hegedű/ ének-tánc 2

12
D i ó s z e g i 
Benjámin

Zongora 2

13 Farkas Ernő Ütős 1

14
F e l s e g h i 
Alexandra

Zongora 1

15
Fodor Ilka 
Borbála

Zongora 3

16 Fodor Lilla Hegedű 3

17 Gergely István Narrátor 1

18 Gyenge Balázs Hegedű 1

19 Hoch Zsófia Fúvósötös/klarinét 1

20 Iancu Maria Fúvósötös / oboa 1

21
J a k a b h á z i 
Etelka

Zongora 1

22 Kállay Lilla Zongora 2

23 Kállay Panna Cselló 4

24 Kállay Zsófia Hegedű 1

25 Kertész Adél Interjúkészítés / hegedű 4

A Zenélő Kolozsvár résztvevői
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26 Kiss László Filmkészítés 1

27 Kovács Csilla Zongora 1

28
K ö p e c z i 
Sándor

Zongora 1

29 Kristály Imola Zongora 1

30 Lászlóffy Réka Zongora 3

31
Mátyás - Metz 
Anna

Fuvola 1

32 Muzsi Levente Fagott 1

33 Müller Márta Ének 1

34 Oláh Boglárka Zongora/szavalat 3

35 Oláh Mátyás Cselló 1

36 Oşvat Mihai Oboa 1

37 Papp Róbert Ének 1

38 Polacsek Zsófi Zongora 1

39 Réman Zsófia Fúvósötös / Fuvola 2

40 Rudolf Eszter Hegedű/ének 1

41 Salat Kriszta Ének 1

42
S t a r m ü l l e r 
Ádám

Zongora 1

43
S t a r m ü l l e r 
Péter

Zongora 1

44 Szabó Csongor Dzsesszegyüttes / ütős 2

45 Székely Voland Dzsesszegyüttes / ütős 2

46 Szép András Zongora 8

47 Szép Bálint Hegedű / Filmkészítés 3

48 Szőcs Kristóf Zongora 1

49 Szőcs Márton Hegedű 1

50 Tési Konrád Zongora 1

51 Turák Botond Harsona 1

52 Túros Tamás Filmkészítés 1

53
Tóth Márton

Dzsesszegyüttes / Bőgő 1

54 Veress Gáspár Zongora 1
55 Viski Péter Gitár 2

56
Z s i g m o n d 
Norbert

Ütős 1
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Tanárok
Hangszer vagy egyéb 

tevékenység
A szereplés 
gyakorisága

57 Balogh Örs
Karnagy V–VIII.B / 

karmester fúvós-ütős 
zenekar

4

58 Bedő Ágnes Karnagy 4

59 Buzás Pál
Zongora

8
 Narrátor

60 Erdős Paul Zongora 1

61
G u t t m a n 
Mihály

Interjúalany / narrátor 2

62 Horváth Zoltán Zongora 1

63 Kállay Tünde Karnagy IX–X.énekkar 1

64 Kolcsár Péter Zongora 1

65 Kostyák Márta Zongora 2

66 Kováts Sándor Zongora 1

67
Kulcsár 
Gabriella

Karnagy X.B. 9

Ismertető anyag, 
összekötő szöveg

 

68 Orbán Ágnes Zongora 1

69 Papp Tibor Zongora 1

70
R á n c z 
Franciska

Zongora 3

71
Székely-Silion 
Livia

Zongora 1

72 Tóth Ágnes Karvezetés/Tánc 1

73 Virág Erzsébet Narrátor 2

A Magyar Opera   
művészei

Hangszer vagy egyéb 
tevékenység

A szereplés 
gyakorisága

74
György Irén 
Katalin

Ének 2

75 Kis-Kalló Erika Hegedű 1

76
K u l c s á r 
Szabolcs

Zongora 1

77 Mányoki Mária Ének 2

78 Molnár Mária Ének 2
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79
S e l m e c z i 
György

Zeneszerző/Emlékezés 1

80 Székely Zsejke Ének 1

Transilvania 
Filharmónia

Hangszer vagy egyéb 
tevékenység

A szereplés 
gyakorisága

81

C o n c o r d i a -
vonósnégyes 
( M á r k o s 
Albert, Botár 
Gerő, Olimpiu 
M o l d o v a n , 
Török Béla)

2 Hegedű, brácsa, cselló 2

82 Manciu Gavril Brácsa 1

83 Márkos Albert Hegedű/ narrátor 4

84
O r t e n s z k y 
Gyula

Cselló 1

85 Rónai Ádám Orgona 1

86 Tabacu Marius
Filharmónia-igazgató/

Narrátor
1

Flauto Doce tagjai
Hangszer vagy egyéb 

tevékenység
A szereplés 
gyakorisága

87 Majó Zoltán Furulya 1

88 Szabó Mária Furulya 1

Kolozsvári Magyar 
Pedagógusok 

Énekkara

Hangszer vagy egyéb 
tevékenység

A szereplés 
gyakorisága

89   4

Egyetemi hallgató
Hangszer vagy egyéb 

tevékenység
A szereplés 
gyakorisága

90 Incze Róbert Klarinét 3
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Magánművész
Hangszer vagy egyéb 

tevékenység
A szereplés 
gyakorisága

91
Barabás Kásler 
Magda

Ének 1

A műsorokban szereplő hangszerek és egyéb jellegű tevékenységek 
statisztikája

A Kolozsváron élt, alkotott, vendégeskedett zeneszerzők című zenés est 
hangszereinek aránya a következő módon alakult: a zongora 74%-ban, a vo-
nósnégyes 11%-ban volt jelen, és csoportokként 5%-ban képviseltette magát 
a zongorakíséretes klarinét, a hegedűduó, valamint a zongorakíséretes he-
gedű.

A zeneiskola múltja és jelene című hangverseny 12,5%-át interjú képez-
te, amelyet a XI.B. osztály három diákja készített Guttmann Mihállyal, az 
iskola alapító igazgatójával. A beszélgetést egy zongorás trió követte, ami a 
műsor 12,5%-át ölelte fel. Az est javarészét az énekkari szereplés töltötte ki, 
ami a teljes műsor 75%-át jelentette.

A zeneiskola régi és új növendékei címen meghirdetett hangversenyen 
a mérleg a zongora felé billent 50%-ban, a művészi produkció további részét 
hangszerenként 12,5%-ban a hegedű-zongora, a klarinét-zongora, a zongora 
négykezes és az ének-zongora képezte.

A „Csak tiszta forrásból” című Bartók- emlékest bevezető információs 
anyaga a teljes műsor 6,2%-át, a zongora 68,7%-át, az ének-zongora 12,5%- 
át, a hegedűduó 6,2%-ot, a hegedű-zongora 6,2%-át töltötte ki.

5. A Projektzáró kiállítás anyaga és a rövid zeneműsor statisztikája a 
következő: 18% rajz, 22% fotó a Házsongárdról, 9% művelődés-zenetörté-
neti dolgozat/interjú Kolozsvár neves zeneművészeivel, 1% babakiállítás, 
1% báli ruhaterv, 5% karácsonyi dal, 1% dzsesszfellépés, 1% Túrós Tamás, 
Adorjáni Ágota, Kiss Lehel és Szép Bálint által készített Kincses Kolozsvár 
című film vetítése.

 6. Az Utunk Kodályhoz című emlékműsor 6-6% fuvola, fagott-zongora, 
ének-zongora, gitár-zongora, harsona-zongora, cselló, hegedűduó, dzsessz-
egyveleg, 13% zongora, zongora négykezes, és hegedű-zongoradarab volt.

7. A Nyári harmóniák című produkció javarésze énekkari fellépés volt, 
ami a műsor 65%-át tette ki. Szavalatokból 15%, ének és tánc 5%, ének-gitár-
csembaló 5%, és fúvósötös 5% hangzott el.

A Reneszánsz emlékmorzsák című zenés-irodalmi összeállításban az 
ének, tánc és költészet találkozott. Az est műsorában az egyéni és énekka-
ri szereplés aránya 65%, a szavalatok 15%, az ének és tánc 5%, a kórus gitár, 
vagy orgonakísérettel 5%, és fúvóskvintett 5% volt.

9. Az Emlékképek – Vermesy Péter emlékműsor statisztikája a követke-
ző: bevezető és összekötő szöveg 5,8%, emlékezések 41,1%, zongora 17,6%, 
énekhang és zongora 5,8%, felnőtt énekkar 11,7%, gyermek énekkar 5,8%, 
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trió 5,8%,valamint a zongorára komponált Concertino da camera Szép And-
rás előadásában (fúvós-ütős kamarakísérettel) 5,8% .

A fenti statisztika konklúziójaként megállapíthatjuk, hogy a kilenc ren-
dezvényen összesen 91 szólista/együttes szerepelt, ebből 63% diák, 18% 
tanár, 7%-ot a Magyar Opera művészei tettek ki, 6%-ban vettek részt a 
Transilvania Filharmónia tagjai, 2%-ban képviseltette magát a Flauto dolce 
együttes, 1%-ban lépett fel a Kolozsvári Magyar Pedagógusok Énekkara, és 
1-1%-ban szerepelt egyetemi hallgató, illetve a magánművész. 

A sajtó értékelései

Az alábbiakban olyan szövegrészeket idéztem, amelyek arra vetítenek 
fényt, hogyan értékelte a Szabadság című napilap kiküldött munkatársa a 
Zenélő Kolozsvár rendezvényeit. 

A műsorok változatosságáról, színvonaláról

1. „újból változatos programmal kedveskedtek a szép számú közönség-
nek”10 „kiváló színvonalú Bartók-est”.

„Ilyen színvonalú interpretációk csak a bartóki üzenet tökéletes megér-
tése révén lehetségesek”.11

2. „A gazdag anyagot szemlélve elálmélkodhatunk: mennyi minden-
re kiterjedt a gyerekek figyelme, mennyi fáradsággal és odaadással gyűjtö-
gették, illetve állították össze a kiállítás képanyagát. Szebbnél szebb, ötle-
tesnél ötletesebb, kézzel készített plakát méretű rajzokból tudhattuk meg 
mennyi mindent sikerült felkutatni Kolozsvár zenei életének magyar vonat-
kozásairól. Láthattunk régi műsorfüzeteket, Déryné Széppataki Rózára, az 
első magyar operaénekesre >szabott< ruhákat, Mátyás király szülőházát, az 
Amaryllis régizene együttest és a reneszánsz zenét népszerűsítő jókora pla-
kátot, Ruha István hegedűművészre emlékező írást és fényképet, és persze, 
sok-sok szép rajzot“.12

3. „nem csak a már jól ismert hegedű és zongora hangzását csodálhat-
tuk meg újra, de helyet kapott a fuvola, a fagott, a gitár, a harsona, a gordon-
ka is, s volt hegedűduó és négykezes zongorajáték is. Az est végső száma egy 
dzsesszegyveleg volt, amelyet szintén a líceumi diákok adtak elő bebizonyít-
va azt, hogy nem csak a klasszikus és a kortárs, hanem a könnyű műfajban 
is járatosak.13.

A diákokról

1. „tehetséges, és már komoly előadói tapasztalattal rendelkező”
2. „magabiztos előadásmóddal és zeneiskolás mivoltukat meghaladó 

muzikalitással és hangszertechnikai kvalitásokkal tűntek ki.”
3. „közel állt a tökéletességhez”.14

4. „ötletes produkció”.15

5. „a gyerekek az első műsorszám után legyőzték lámpalázukat, s zene-
iskoláshoz méltó produkciót nyújtottak.”
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6. „ jól sikerült hangszerkíséret”. 
7. „a hangszeres tagjai tapasztalt, kiváló felkészültségű zenészek vol-

tak”.16

8. „a kisebb diákok is igyekeztek követni a nagyobbak példáját”.17

9. „A Diótörő bemutatójának szünetében a Túrós Tamás, Szép Bálint, 
Adorjáni Eszter és Kiss László XII-es diákok által készített kisfilmet tekint-
hette meg a közönség, amely a kreativitás és a tárgyi tudás mellett a gyere-
kek őszinte érdeklődéséről és szeretetteljes hozzáállásáról is tanúskodott”.18

A tanárok munkájáról

1. „olyan művészek, akiknek nevét nem annyira a hangversenydobogók 
csillogó világából ismerjük, hanem mindennapi áldozatos tanári tevékeny-
ségük miatt”.19

2. „a projektben eddig is önzetlenül közreműködő tanárok”.20

3. „Azon kevés rendezvény közé tartozott, amelyen többosztálynyi gye-
rek vett részt: énekeltek, táncoltak, szavaltak, felolvastak. Csak az tudja, 
hogy mit jelent ennyi gyerekkel összeállítani és megszervezni egy műsort, 
aki hasonló tapasztalatokkal rendelkezik…”21

4. „a kodályi életmű minél részletesebb és sokszínűbb bemutatása ér-
dekében a rendezvényen helyet kapott a kisdiáktól kezdve a tapasztalt ta-
nár is”.22

A közönség attitűdje és a műsorok hangulata
1. „Az eredményeket mérlegelve gondolom, nem én vagyok az egyedüli, 

aki türelmetlenül várja újabb, a zenélő Kolozsvárról vagy bármi másról szó-
ló, a diákok érdeklődését ilyen mértékben felkeltő projektet”.23 

2. „a kolozsvári S. Toduţă zeneiskola diákjai, tanárai és a líceum dísz-
termét megtöltő közönség”.24

3. „Összességében nagyon jól átgondolt, tartalmas, színvonalas kétórás 
műsorral örvendeztették meg a jelenlévőket a kolozsvári zenelíceum diák-
jai”.25

4. „a zenélés olyan öröm, amit feltétlenül meg kell osztani másokkal, le-
gyen az rokon, barát vagy csak betévedt zenekedvelő”.26

5. „Talán lesz jövőre is Zenélő Kolozsvár?”27

6. „A Tóth Ágnes által irányított ötödikesek reneszánsz tánca után meg-
élénkült a hangulat: a gyerekek jókedvű táncát jókora tapssal jutalmazta a 
közönség”.28        7. „Az ősz folyamán több színvonalas és érdekes, a rene-
szánsz évhez kapcsolódó rendezvény között válogathattak a kolozsváriak. 
Ebbe a keretbe illeszkedett harmonikusan a …nyolcadik Zenélő Kolozsvár, 
amelyre ezúttal nem a zenelíceumban, hanem a néprajzi múzeum nagyter-
mében került sor”.29          8. „ A közönség között üdvözölhettük Vermesy régi 
tanítványait és barátait: Márkos Albertet, Buzás Pált, Guttman Mihályt, 
Selmeczi Györgyöt, Marius Tabacut. Az eseményt jelenlétével Vermesy 
Gerburg, a zeneszerző özvegye is megtisztelte, aki Németországból érkezett 
a megemlékező hangversenyre”.30 
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Minőségi változások a Zenélő Kolozsvár rendezvénysorozatban

1. „Április 9-én a Zenélő Kolozsvár negyedik hangversenyén kiváló 
színvonalú Bartók-esttel ajándékoztak meg az előadók”.31

2. „Ilyen színvonalú interpretációk csak a bartóki üzenet tökéletes meg-
értése révén lehetségesek”.32

3. „Igen kellemes, kora nyáresti hangulatban zajlott a Zenélő Kolozsvár 
soron következő rendezvénye a kolozsvári zenelíceum patinás dísztermé-
ben. A fellépő diákokon nyoma sem volt a tanév végi fáradtságnak, kiegyen-
súlyozott játékuk minden pillanatában azt sugározta a közönség felé: a ze-
nélés olyan öröm, amit feltétlenül meg kell osztani másokkal, legyen az ro-
kon, barát vagy csak betévedt zenekedvelő”.33

4. „a színvonalas művészi hangverseny minden műsorszámát jól átgon-
dolt tudományos információs anyag foglalta keretbe”.34

Következtetés

A kutatás eredményeként kimondható, hogy a Zenélő Kolozsvár rendez-
vénysorozatot mind a helyi sajtó, mind a teritoriális rádió és televízió ri-
porterei figyelemmel és érdeklődéssel kísérték. A Szabadság című napilap 
rendszerességgel hirdette a műsorokat, és időben közölte a meghívókat. A 
zenés estek/délutánok sajtóvisszhangját javarészt Nagy Hintós Diana tudó-
sításai, kritikái képezték. Hintós Diana írásai nemcsak beszámoltak az ese-
ményekről, hanem a műsorok népszerűsítését is szolgálták. A tanulmányo-
zott kritikákból kiderült, hogy a közönség figyelme nemcsak ráirányult a ze-
neiskolás tevékenységekre, hanem érdeklődésük egyre intenzívebbé vált. A 
Zenélő Kolozsvár-rendezvények közönségének számbeli növekedése azt mu-
tatja, hogy az ilyen típusú iskolás műsorokat kedvelik és értékelik a hallga-
tók. A hangversenyek színhelye általában a zenelíceum díszterme volt, de a 
rendezvények néhány alkalommal átlépték az iskola kereteit. Habár a műso-
rokban a zongora aránya túlsúlyban volt, a statisztikai adatok mégis a hang-
szerek változatosságára derítenek fényt. A hegedű, brácsa, cselló, fuvola, fa-
gott, kürt, oboa, harsona, gitár, orgona és ütős hangszerek mellett nagy sze-
repet kapott az énekhang szólisztikus és énekkari formája is. A diák-felnőtt 
együttmuzsikálás pozitívan befolyásolta a még tanuló fiatalokat, így a műso-
rok művészi színvonalát a tökéletesség irányába való haladás jellemezte. A 
tanárok önzetlen professzionális magatartása a régi és az újabb nemzedékek 
zenei nevelésének, a líceumi zenei élet jövőjének biztos záloga. A 2005–2009 
között megszervezett Zenélő Kolozsvár médiatükre című tudományos felmé-
rő tanulmány dokumentumértékű lehet egy, a kolozsvári zenelíceum törté-
netét feldolgozó, nagyobb méretű iskolamonográfia megírásában.
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Társadalomtudományi
kutatóműhelyek Székelyföldön

DEMETER CSANÁD

Napjainkban több szakmai konferencián is feltevődik az a kérdés, 
hogy a rendszerváltozás óta mennyit fejlődött, lépett előre az erdélyi ma-
gyar tudományosság. A leggyakrabban elfogadjuk azt a tényt, hogy a kom-
munista időszakhoz képest megsokszorozódott azoknak a kiadványoknak 
a száma, amely a romániai magyarság múltját és jelenét igyekszik bemu-
tatni. A baj csak az, hogy ezeknek a kiadványoknak túlnyomó része nem 
tudományos jellegű, hanem népszerűsítő, esetleg turisztikai célzatú.

Ez elsősorban annak köszönhető, hogy nem léteznek megfelelő kutató-
műhelyek az ország különböző pontjain, amelyek összehangolva egy közös 
projekten dolgoznának. A meglévő alapítványok, múzeumok viszont nagyon 

Rezumat (Ateliere de cercetare în ştiinţele sociale în Ţinutul Secuiesc)
Studiul inventariază ateliere de cercetare din Ţinutul Secuiesc, care îşi propun în principal 

investigarea, interpretarea ştiinţifi că şi în unele cazuri păstrarea culturii locale în condiţii create 
artifi cial. Autorul expune faptul că minoritatea maghiară din România a fost începând din 1919 
victima unei asimilări culturale permanente, dirijate în mod conştient, subliniind rolul determinant 
pe care evenimentele culturale şi cercetările ştiinţifi ce din Ţinutul Secuiesc l-au avut în păstrarea 
identităţii culturale a comunităţilor de limbă maghiară.

Cuvinte cheie
Ţinutul Secuiesc, cercetare, ştiinţe sociale, ateliere de cercetare

Abstract (Social Science Workshops in the Szeklerland)

The author inventories the intellectual workshops functioning in the historical Szeklerland, 
which focuses mainly on the presentation, scientifi c researching and conservation of the local 
culture. The paper assesses that since 1919 the Romanian Hungarian minority is the victim of  a 
deliberate and continuous cultural annihilation and points out that the cultural events and the related 
scientifi c researches in the Szeklerland play a decissive role in the cultural self-preservation of the 
Hungarian communities.

Keywords
Szeklerland, research, social science, workshops
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kevés szakembert tudnak alkalmazni, legtöbbször itt sem zajlik előre meg-
határozott célú kutatás (kivételként lehetne megemlíteni az Erdélyi Múze-
um– Egyesület munkáját).

Az alábbiakban a Székelyföldön működő társadalomtudományi kuta-
tóműhelyeket szeretnénk bemutatni, azzal a céllal, hogy az egyetemek pad-
jaiból kikerülő fiatal tehetségek, kutatói munkát végzők számára elérhetővé 
váljanak azok a szakmai fórumok, amelyek lehetőséget teremthetnek a szak-
mai fejlődésre és publikálásra. Az itt ismertetésre kerülő egyesületek, szer-
vezetek a Magyar Tudományos Akadémia által nyilvántartott kutatóműhe-
lyek. 

Általános jellemzőjük, hogy kevés fizetett alkalmazottal rendelkeznek, 
általában egy vagy két szakmailag elismert kutató irányítása alatt működ-
nek. Egyes régióban több műhely vezetésénél is ugyanazok a nevek jelennek 
meg, ami arra enged következtetni, hogy az elmúlt szocialista rendszernek 
köszönhetően kevés szakember került ki, így ezek irányítása alatt több intéz-
mény is működik. Ugyanakkor különböző régiókként nincsenek összehan-
golt kutatások, az alig 30–40 km-re levő intézmények között sincs semmi-
lyen kapcsolat, közös kutatási terv, legfeljebb egy-egy szakmai konferencián 
találkoznak az illető intézményvezetők. Ennek az a sajnálatos következmé-
nye, hogy az amúgy is szűkös anyagi és szellemi források szétforgácsolód-
nak, és nem tudnak egy egységet alkotni.    

A szervezetek rendelkeznek szakmai lapokkal, folyóiratokkal, amelyek 
megjelenési időpontjukat tekintve többnyire évkönyvek, esetleg negyed-
évenként megjelenő kiadványok. A teljes munkakörben foglalkoztatott kuta-
tók mellett, ezek a tanulmánykötetek nagyon sok fiatal (többnyire általános, 
középiskolás tanár) számára nyújt bemutatkozási lehetőséget, de egyre több 
doktorandus és egyetemi oktató is közöl tanulmányt. Ennek következtében 
a legtöbb írás változatos témájú, hiszen a szerzők otthon egyénileg készítik 
el a munkáikat, és azt próbálják személyes vagy szakmai úton érvényesíte-
ni, publikálni. A témákat figyelembe véve túlsúlyban a helytörténeti mun-
kák vannak, viszont sokszínűség jellemző, hiszen a történelmi tárgyú cik-
kek mellett megtalálhatók az irodalmi, szociológiai, antropológiai írások is. 

A rövid bemutató feltünteti azokat az elérhetőségi mutatókat, ahonnan 
bárki tájékozódhat az érdeklődési körének megfelelően. Ebben nagy szerepe 
van az egyes intézmények által működtettet honlapoknak, amelyeken az ér-
deklődő nagyközönség is beleolvashat az elmúlt években megjelent írások-
ba, vagy akár felveheti a kapcsolatot az illető kutatóműhellyel.  Az alábbiak-
ban megyénként mutatjuk be a legfontosabb intézményeket.
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E-mail: hergusz@freemail.hu 

A Székelyudvarhelyen működő, a megyei tanács által finanszírozott 
intézmény 2007-ben jött létre azzal a céllal, hogy Udvarhelyszék múltját 
és jelenét tárja fel, valamint megszervezze és elősegítse a térség kulturális 
fejlődését. Főbb tevékenységei közé tartozik az évente megszervezett nyári 
szabadegyetem, ahol mind helyi, mind külföldi meghívottak tartanak 
előadásokat. Ugyancsak évente kerül megszervezés a Magyar Tudomány 
Napját, amely lehetőséget teremt arra, hogy kulturális rendezvényeket, 
könyvbemutatókat és kiállításokat szervezzenek. Negyedévente megjelenő 
ismeretközlő lapja az „Örökségünk”, amely a helyi értékek feltárását és 
közreadását tűzte ki célul, ami elsősorban a nagyközönség számára íródott.       
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Areopolisz Egyesület

Az intézmény elérhetőségei:
Ország: Románia
Irányítószám: 535600
Város: Székelyudvarhely (Odorheiu Secuiesc)
Utca, házszám: 1 december 1918, 9
Tel: +40 266 214440
Fax: +40 266 214441
E-mail: areopolisz@yahoo.com
Honlap: http://www.hereditas.ro/Sub-areopolisz.html 

Az intézmény vezetője:
 Neve: Hermann Gusztáv Mihály
 E-mail: hergusz@freemail.hu 

Az Areopolisz Történelmi és Társadalomtudományi Kutatócsoport 1999-
ben alakult. A törvényes hátterét biztosító Areopolisz Egyesületet mint civil 
fórumot 2001-ben jegyezték be a törvényszéken. Szorosan kapcsolódik az 
előbb említett forrásközponthoz, hiszen ugyanazok a személyek működtetik 
és tartják fenn, így a két intézmény szinte összefonódik (az intézményről 
cikk jelent meg a ME.dok 2009/2 számában). Fő célkitűzése a helyi múlt- és 
jelenkutatás művelése, ugyanakkor Székelyföld történetének beágyazása az 
országos társadalomtudományokba. 2001 és 2009 között az egyesület kilenc 
tudományos évkönyvet adott ki, amelyek a Magyar Tudományos Akadémia 
elismerését is elnyerték (Areopolisz. Történelmi és társadalomtudományi 
tanulmányok. I–IX.). Kutatási programjai közé tartozott és tartozik: az 
Udvarhelyi Református Egyházmegye Levéltárának rendezése, a társadalmi 
és gazdasági folyamatok kutatása az újkori és jelenkori Udvarhelyszéken, 
valamint a székelység történelmének lehetséges forráskategóriáinak 
közzététele.
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Haáz Rezső Múzeum

Az intézmény elérhetőségei:
Ország: Románia
Irányítószám: 535600
Város: Székelyudvarhely (Odorheiu Secuiesc)
Utca, házszám: Kossuth Lajos 29
Tel: +40 266 218375
Fax: +40 266 218375
E-mail: hrm@udv.topnet.ro
Honlap: www.hrmuzeum.ro

Az intézmény vezetője:
Neve: Zepeczáner Jenő, Róth András
E-mail: hrm@udv.topnet.ro 

A székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum az egykori Udvarhelyszék 
néprajzi, helytörténeti, képzőművészeti és természetrajzi múzeuma, 
amely a rendszeres kiállítások mellett tudományos munkákat is folytat. 
Tevékenysége közé tartozik a gyűjtőmunka (helytörténeti, régészeti, néprajzi, 
képzőművészeti, természetrajzi gyűjtemények), ami  elsősorban a volt 
Udvarhelyszékre vonatkozik, ugyanakkor restaurátor képzéseket indít, 
kiállításokat és konferenciákat szervez. Kiadványai közül megemlíthető 
a 2001-től induló ISIS. Erdélyi Magyar Restaurátor Füzetek, a Múzeumi 
Füzetek, a székely tájak és emlékek sorozatba tartozó önálló kötetek és 
forráskiadványok.
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Csíki Székely Múzeum

Az intézmény elérhetőségei:
Ország: Románia
Irányítószám: 530132
Város: Csíkszereda (Miercurea Ciuc)
Utca, házszám: Piata Cetatii 2
Tel: +40 266 311727, +40 266 372024
Fax: +40 266 311727
E-mail: miko@csszm.ro
Honlap: www.csszm.ro 

Az intézmény vezetője:
Neve: Gyarmati Zsolt
E-mail: miko@csszm.ro

A Csíki Székely Múzeum mint közintézmény 1950-ben jött létre, azonban 
gyűjteménye az 1929-es évtől gyarapodott. Az intézmény 1970-ben költözött 
jelenlegi helyére, a Mikó-várba. A múzeum elsődleges feladatának tekinti a 
székelység (elsősorban a Csíki-medence) kulturális örökségének gyűjtését, 
megőrzését, feldolgozását, bemutatását.
Természetesen a közkedveltté vált kiállítások mellett az intézmény jelentős 
forráskutatói munkát is végez, valamint egyre gyakoribbak a régészet feltárások 
is. A legjelentősebb kiadványa az évente megjelenő A Csíki Székely Múzeum 
Évkönyve, amely történelmi, régészeti, néprajzi, művelődéstörténeti, 
képzőművészeti tanulmányokat ad közre.
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KAM-Regionális és Antropológiai Kutatások Központja

Az intézmény elérhetőségei:
Ország: Románia
Irányítószám: 530210
Város: Csíkszereda (Miercurea Ciuc)
Utca, házszám: Petőfi 8
Tel: +40 266 371929
Fax: +40 266 371929
E-mail: office@kam-wac.ro
Honlap: www.kam-wac.ro

Az intézmény vezetője:
 Neve: Biró A. Zoltán
E-mail: birobodo@yahoo.com 

A KAM–Regionális és Antropológiai Kutatások Központja Csíkszeredában 
működő, non-profit, nem-kormányzati intézmény. A hivatalosan 1990-től 
működő intézet kiemelten fontosnak tartja a székelyföldi régió kutatását, 
valamint a romániai magyar társadalmi nyilvánosság, intézményrendszer 
elemzését. Társadalomkutatói munkát, kulturális antropológiai, szociológiai, 
társadalomtörténeti elemzéseket végez, valamint térségi és országos 
adatbázisok építésében, tudományos könyvsorozatok és folyóiratok 
szerkesztésében van jelentős szerepe. Az intézet ugyanakkor fontosnak 
tartja a pályakezdő társadalomkutatók támogatását és szakmai felkészítését. 
Több száz tudományos munka bizonyítja tevékenységüket, a legfontosabb 
kiadványaik közül megemlíthetjük a TÉRSÉG-fejlesztéspolitikai lapot, a 
Helyzet könyveket, a Térség könyveket, a TÉR Könyveket, az Átmenetek 
Antropológiai Műhelyt.
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A Székely Nemzeti Múzeum

Az intézmény elérhetőségei:
Ország: Románia
Irányítószám: 520055
Város: Sepsiszentgyörgy (Sfântu Gheorghe)
Utca, házszám: Kós Károly, 10
Tel: +40 267 312442
Fax: +40 267 312442
E-mail: titkarsag@szekelynemzetimuzeum.ro
Honlap: www.szekelynemzetimuzeum.ro

Az intézmény vezetője:
Neve: Vargha Mihály
E-mail: vargha_mihaly@yahoo.com 

A Múzeum 1875-ben jött létre. Alapítóinak célja: egész Székelyföld tárgyi 
és szellemi kultúrájának gyűjtése, megőrzése és bemutatása. A regionális 
státus birtokában fontos szerep jut számára a tudományszervezés, a kutatás 
és az ismeretterjesztés terén is. A legfontosabb periodikája az Acta Siculica, 
amelyben főleg a háromszéki történészek publikálnak.   
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Délkeleti Intézet

Az intézmény elérhetőségei:
Ország: Románia
Irányítószám: 520059
Város: Sepsiszentgyörgy (Sfântu Gheorghe)
Utca, házszám: Stadionului 35 16/B/8
Tel: +40 745 328388
E-mail: dkintezet@freemail.hu
Honlap: -

Az intézmény vezetője:
Neve: Csáki Árpád
E-mail: csakiarpad@gmail.com

A Kovászna megyei intézmény, szervező- és háttér-, illetve kutatási prog-
ramok szervezését vállalja a természettudományi, régészeti, történettudomá-
nyi és irodalomtörténeti területeken belül. Tevékenységi köréhez tartozik az 
etnikai térszerkezet, erdélyi magyar elit- és tudománytörténet kutatása, illet-
ve tudásszociológiai szempontú esettanulmányok. A klasszikus magyar szak-
irodalom közvetítése román kultúra irányába. 

Kutatási területének több tudományos diszciplínát is megjelöl, így a ter-
mészettudományokat (biológia, geológia, szpeleológia), a történettudomány-
ok (egyháztörténet, elittörténet, hadtörténet, ipartörténet, irodalomtörténet, 
művészettörténet, régészet, történeti földrajz, tudománytörténet, intézmény-
történet) és a társadalomtudományokat (tudásszociológia, térinformatika). A 
sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeummal közösen ad ki kiadványokat, 
és önálló kötetek megjelenését támogatja.

A Románai Hungarológiai Társaság

Az intézmény elérhetőségei:
Ország: Románia
Irányítószám: 520023
Város: Sepsiszentgyörgy (Sfântu Gheorghe)
Utca, házszám: József Bem 2 3/H/1
Tel: +40 743 006009
E-mail: banyaieva@yahoo.com
Honlap: -

Az intézmény vezetője:
Neve: Molnár Szabolcs
E-mail: molnar.szabolcs@freemail.hu 

Legfontosabb tevékenysége a  magyarságtudománnyal kapcsolatos 
kutatómunka.  A  magyar kultúra elmélyültebb megismerését célzó oktató 
és ismeretterjesztő tevékenység, a magyar mint idegen nyelv tanítása, 
továbbá a magyarságtudományi kutatások fejlesztését és főként a jelenleg 
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Bukarestben működő Hungarológia Tanszék oktatási feltételeinek javítását 
célzó tevékenységek fejlesztése. E tevékenységek megvalósítása érdekében a 
társaság konferenciákat, terepmunkát és kirándulásokat, találkozókat szervez, 
szakkiadványokat ad ki.

A legfontosabb kutatási területeinek a könyv- és könyvtártörténetet, a 
művelődéstörténetet, a magyar irodalom és történelem kutatását jelölte meg.

Teleki Téka Alapítvány

Az intézmény elérhetőségei:
Ország: Románia
Irányítószám: 540067
Város: Marosvásárhely (Târgu Mureş)
Utca, házszám: Bolyai 17.
Tel: +40 265 261857
Fax: +40 265 261857
E-mail: telekiteka@freemail.hu
Honlap: www.telekiteka.ro

Az intézmény vezetője:
Neve: Haller Béla
Tel: +40 265 210646
E-mail: telekiteka@freemail.hu 

A Teleki-család külföldön élő tagjai 1993-ban Förderstiftung Teleki Téka 
néven Bázelben létrehoztak egy alapítványt, melynek célja a Teleki-Bolyai 
Könyvtár anyagi és szellemi támogatása. 1999-ben létrejött a marosvásárhelyi 
székhelyű Teleki Téka Alapítvány is, a bázeli anyaszervezet segítségével, 
azonos célkitűzésekkel és működési területtel. 

Az intézmény tagjait részben a Teleki-Bolyai Könyvtár aktív és 
nyugalmazott munkatársai, részben a Teleki-család megbízott tagjai, 
valamint  tudományos-művészeti pályán elismert szakemberek alkotják.

A Borsos Tamás Egyesülettel közösen támogatják a fiatal kutatók 
munkáinak megjelentetését, valamint 2000 óta állandó jelleggel foglalkoztat 
és szakmailag felkészít pályakezdő fiatalokat, akiket idővel a könyvtár 
munkatársai sorába vesz fel.
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Romània Orientale
Recensione sui libri di Helga Tepperberg

CINZIA FRANCHI

Titoli dei volumi:
O farsă reuşită şi alte povestiri..., Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2002.
Schmitz şi Svevo (voll. I–II), Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2003–2004.

Helga Tepperberg, punto di riferimento per l’italianistica a Cluj e a 
lungo leale collaboratrice del compianto Marian Papahagi,  si occupa di Italo 
Svevo da oltre vent’anni. Lo scrittore triestino è stato infatti il tema del suo 
dottorato (1979), e su di lui ha poi pubblicato vari articoli in riviste e volumi 
collettivi. Ne ha tradotto i racconti, raccolti nel volume O farsa reusita şi 
alte povestirii, il primo di Svevo in rumeno. Prima di questa traduzione dei 
racconti, si ricordano quelle pubblicate su Secolul 20 (nr. 1/2/3 del 1978, in 

Rezumat 
Recenzii:
Italo Svevo: O farsă reuşită şi alte povestiri..., Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2002. (trad., 

introducere: Helga Tepperberg)
Helga Tepperberg: Schmitz şi Svevo (voll. I–II), Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2003–2004.

Cuvinte cheie
Italia, România, schimburi culturale, valori comune

Abstract 
Book reviews:
Italo Svevo: O farsă reuşită şi alte povestiri..., Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2002. (trad., 

foreword: Helga Tepperberg)
Helga Tepperberg: Schmitz şi Svevo (voll. I–II), Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2003–2004.

Keywords
Italia, Romania, cultural exchange, mutual cultural references

Cinzia Franchi, egyetemi tanár
La Sapientia Egyetem, Róma
cinzia.franchi@gmail.com
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occasione dei cinquant’anni dalla morte dell’autore), la maggior parte delle 
quali tradotte sempre da Helga Tepperberg. Il testo è rivolto a un pubblico 
più ampio dei soli ammiratori dello scrittore triestino, ovvero agli studenti 
della Facoltà di Lettere. Si tratta di un impegno importante, dato che Italo 
Svevo è conosciuto dal pubblico romeno in primo luogo e soprattutto per i 
suoi romanzi, Una vita (1892), Senilità (1898) e La coscienza di Zeno (1923).

Schmitz şi Svevo è una monografia pubblicata in due volumi (il secon-
do volume è a sua volta composto di due tomi), il primo uscito nel 2003, per 
i 75 anni della morte dello scrittore, il secondo nel 2004. Il gioco di specchi 
al quale allude il titolo, evocato anche dalla copertina del libro che mostra 
una doppia foto: in alto a destra, il “borghese” Ettore Schmitz, ancora giova-
ne, in una posa in cui da un lato appare formale, come fintamente a proprio 
agio, dall’altro invece il suo sguardo penetrante sembra scrutare verso un 
orizzonte incerto eppure desiderato; l’altra foto, in basso a sinistra, ritrae 
il pensoso Italo Svevo, più anziano, con gli occhi abbassati come verso un 
presente impegnativo, inevitabile. L’uomo d’affari e lo scrittore, il passato 
e il futuro. In mezzo, un’esistenza che appare inizialmente destinata alla 
penombra di una vita tranquilla, il cui ritmo viene dato dalle ore trascorse 
in banca da Schmitz. Ma dalla clandestinità di una letteratura che si espri-
me all’interno di uno spazio al di fuori della realtà di ogni giorno emerge la 
creatività artistica rivendicata tramite lo pseudonimo di Italo Svevo, accolta 
dall’insuccesso in Italia, ma poi l’amicizia con James Joyce, un eccezionale 
professore di inglese per Ettore Schmitz, costretto per motivi di lavoro a 
imparare questa lingua e la fama internazionale, raggiunta grazie alla tradu-
zione di frammenti de La Coscienza di Zeno in francese, rovesciano le carte 
di una partita ancora aperta. 

Il primo volume curato da Helga Tepperberg è dedicato soprattutto alla 
biografia dello scrittore triestino e ai suoi romanzi, mentre nel secondo, ol-
tre all’analisi delle altre opere sveviane, dalle novelle al teatro, corroborate 
da una conoscenza approfondita della critica su Svevo, vengono presentati i 
precursori e gli eredi dell’autore nella narrativa italiana ed europea. Si tratta 
di uno studio ampio, approfondito - che parte dalla struttura portante della 
tesi di dottorato discussa nel 1979 dall’autrice 
e si rafforza attraverso un percorso di studio e 
ricerca sviluppatosi lungo oltre due decenni e 
rivela un atteggiamento appassionato, non solo 
diligentemente descrittivo – che da un lato offre 
una buona introduzione all’opera di Italo Svevo, 
stimolante e produttivo per il lettore, dall’altro, 
sul piano teorico-critico, evidenzia il percorso 
evolutivo dell’arte narrativa sveviana attraverso 
i suoi romanzi, ma anche delle tematiche e della 
weltanschauung dell’autore, che “tratta la pro-
pria autobiografia come emblema di un dramma 

Nella visione sveviana, 
l’assurdo appare l’unico 
fi lo logico che lega i per-
sonaggi e il loro agire, in 
un contesto in cui il caos 
domina, nella completa 
disgregazione dell’io, nella 
impossibilità di com-
prendere e dare un senso 
compiuto a quanto avviene 
dentro e fuori di noi. 
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non solo individuale, bensì universale”* e che ha saputo fare scelte corag-
giose in anticipo rispetto al clima letterario della sua epoca, rinunciando 
a elementi portanti della tradizione del romanzo italiano, esplorazione di 
un mondo nuovo nel quale avevano iniziato a muoversi autori come Joyce, 
Proust, Kafka. Nella visione sveviana, l’assurdo appare l’unico filo logico 
che lega i personaggi e il loro agire, in un contesto in cui il caos domina, 
nella completa disgregazione dell’io, nella impossibilità di comprendere e 
dare un senso compiuto a quanto avviene dentro e fuori di noi. 

La monografia di Helga Tepperberg evidenzia con chiarezza e profon-
dità di sguardo critico la coerenza “antiborghese” dell’autore triestino, mo-
strando l’attualità della sua opera e il punto d’arrivo del percorso dell’autore: 
da Ettore Schmitz a Italo Svevo, dal sentiero della vita già fissato, allo spazio 
illimitato in cui l’autore non controlla in modo onnisciente i suoi perso-
naggi, bensì si lascia “polverizzare” in ricordi, flusso di coscienza, analisi 
che non è giudizio: “Uno spazio nel quale Zeno si interpone felicemente tra 
Schmitz e Svevo”**.  

*  H. TEPPERBERG, Schmitz şi Svevo (vol. II, tomo II), Editura Napoca 
Star, Cluj-Napoca 2004, p. 131.

**  H. TEPPERBERG, op. cit., p. 132.
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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
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nevénél ne használjanak sem kiskapitálisokat, sem verzálokat,

– idegen (nem magyar) nevű szerző esetén a bibliográfiai leírási módszer: 
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az évszám után tett kisbetűkkel különböztessük meg a hivatkozásokban és a 
bibliográfiában.



99

Példák: 

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

Kiadó. 

Internetes források:
Domokos László (2001), Az EMU tagság érezhetően gyorsítja a gazdasági 

növekedést, In FigyelőNet http://www.fn.hu/cikk.cmt?cikk-id103503 , 
2001.12.15. 

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

Kiadó. 

Kötetben szereplő tanulmány (a kötet címét kurziváljuk):
McQuail, Denis (2003): A kommunikáció funkciói. In: Horányi Özséb 

(szerk.), Kommunikáció I-II. Budapest, General Press Kiadó. I. köt.

Folyóiratban szereplő tanulmány (a folyóirat nevét kurziváljuk):
Schering Gábor (2002), A globalizáció és az EU : a neoliberális politikák 

alkalmazása Európában és a fenntarthatóság, EU Working Papers, (V. évf.) 2. 
szám. 

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

pontosítani)

Archívumokra, levéltárakra, magángyűjteményekre azok belső 
katalógusrendszere szerint hivatkozzunk.



ME.dok • 2010/3

100

 

Contents
ME.PHOTOGRAPHY
 Zágon Szentes  4

CONFERENCE 
 The abstracts of the VIIIth Media and
 communication science conference (may 22. 2010.)    5

ME.DIARY
 Zoltán Tibori Szabó: The Minerva Institute of Literature
  and Typography Corporation (1920-1948) – part 1  11
 András Killyéni: Ottó Manouschek, the First Correspondent
              of the Sport World from Cluj  25
 Péter Sas: Művészeti Szalon (1926–1932) – the Role
     of an Informative Fine Art Monthly Journal  33

SPACES
 Edit László: Tradition Keeping and Specialized Programs
       in the Romanian Regional Radios  41
 Noémi Zörgő: The Role of the Social Media in Election Campaigns  49
 Éva Hilda Székely: The Infl uence of English Language
      on the Hungarian Turistical Language  57

CLLOSE UP
 Gabriella Kulcsár: Media Coverage of the Musical Kolozsvár  67
 Csanád Demeter: Social Science Workshops in the Szeklerland  83

BOOK REVIEWS
 Cinzia Franchi: Romània Orientale.
            Helga Tepperberg’s books  93

GUIDE TO REDACTION  98

CONTENTS   100

CONŢINUT  102



101

S
ze

nt
es

 Z
ág

on
 fo

tó
ja



ME.dok • 2010/3

102

 

Conţinut
ME.FOTOGRAFIE
 Zágon Szentes   4

CONFERINŢĂ 
 Rezumatele prelegerilor prezentate la VIII-a Conferinţă de mass-media 
şi comunicare, derulată la data de 22 mai 2010.  5

ME.DIARIUM
 Zoltán Tibori Szabó: Institutul pentru Literatură
        şi Tipografi e Minerva (1920–1948)  11
 András Killyéni: Ottó Manouschek, primul reporter de origine
              clujeană al ziarului Sport-Világ/Lumea sportului  25
 Péter Sas: Rolul şi locul revistei lunare ilustrate
  de artă Művészeti Szalon/Salonul artistic (1926–1932)  33

SPAŢII
 Edit László: Emisiuni destinate păstrării tradiţiilor şi rubrici
       specializate la posturile regionale de radio din ţară  41
 Noémi Zörgő: Rolul siturilor de socializare în campaniile electorale  49
 Éva Hilda Székely: Infl uenţele limbii engleze asupra
     limbajului turistic maghiar  57

PRIM-PLAN
 Gabriella Kulcsár: Ecoul mass-media al manifestărilor
    Zenélő Kolozsvár/Clujul muzical  67
 Csanád Demeter: Ateliere de cercetare
   în ştiinţele sociale în Ţinutul Secuiesc  83

RECENZII
 Cinzia Franchi: Romània Orientale.
            Cărţile doamnei Helga Tepperberg  93

GHID DE REDACŢIE  98

CONTENTS   100

CONŢINUT  102



103

Szentes Zágon fotója



ME.dok • 2010/3

104

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

Az egyéves elõfizetés ára 8 lej, amiért négy lapszámot postázunk.

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

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

A ME.dok médiatudományi folyóiratot a romániai CNCSIS (Consiliul Național al 
Cercetării Științifi ce din Învățământul Superior – a Felsőoktatásban Folyó Tu-
dományos Kutatás Nemzeti Tanácsa) a 11441/2008.12.15. rendeletével
C kategóriás lapnak minősítette. 

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

ME.DOK (Media-History-Communication) review was included in the C category of 
scientifi c publications on the basis of decree no. 11441/2008.12.15. issued by the Na-
tional Council of Scientifi c Research in Higher Education (CNCSIS) from Romania.


