


Kolozsvár, 2011

2011/4



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

Főszerkesztő-helyettes:
Tibori Szabó Zoltán

Szerkesztők:
Botházi Mária, Kassay Réka, Kőrössy Andrea

Korrektúra:
András Zselyke

Tipográfia:
Könczey Elemér

Műszaki szerkesztés:
Péter Árpád

A borító Székely Balázs (első fedőlap) és
        Halász Beáta (hátsó fedőlap) fényképeinek felhasználásával készült

Kiadja a Kolozsvári Kommunikáció- és Médiakutató Intézet

Támogatók:

Postacím: Str. Napoca nr. 16., 400009 Cluj-Napoca, România
e-mail: info@medok.ro

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  4

RENDSZERVÁLTÁS
 Győrffy Gábor: A romániai sajtónyilvánosság rendszerváltása  5

 Kommer Erika: Romániai német újságok 
   gyermekoldalai 1989-ben és 1990-ben  15

 Vallasek Júlia: Rendszerváltás
   a romániai magyar ifjúsági sajtóban  33

 Berkeczi Zsolt: Az 1989. december 22–23-i
  székelyudvarhelyi események fotódokumentumai  47

SZÓKÖZÖK
 Zörgő Noémi: Az ideális államelnökjelölt prototípusa.
  Az erdélyi magyar fiatalok politikusi profiljai  65

ME.DIÁRIUM
 Killyéni András: A kolozsvári magyar sportmédia
   „kedvencei” a két világháború között  79

 Demeter Csanád: Szocialista iparosítás
   a székelyföldi sajtó tükrében  95

 Péter Edit: A szerkesztő postája  107

ME.DOKUMENTUM
 Lakatos Artúr: Arató András levele a pesti gettóból
  gróf Teleki Bélához, az Erdélyi Párt elnökéhez  115

ME.TEREK
 Kulcsár Gabriella: Emlék és valóság.
  Kolozsvári Liszt-interpretációk (2000–2011)  121

HÁTLAP
 Lakatos Artúr: Kéri László: A rendszerváltás krónikája,
    1988–2009  135

SZERKESZTÉSI ALAPELVEK  138
CONTENTS  141
CONŢINUT  143



ME.dok • 2011/4

4

Me.Fotográfi a

Halász Beáta fotója
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A romániai sajtónyilvánosság 
rendszerváltása

GYŐRFFY GÁBOR

A kommunizmus időszaka alatt Romániában gyakorlatilag az egész 
nyilvánosság a párt irányítása alá került, amely meghatározta a nyilvá-
nos kommunikáció terét, tematikáját és jellegét, ugyanakkor nagy mér-
tékben korlátozta az alapvető információkhoz való hozzáférést. A kom-
munista állam központi utasítás alapján működő médiarendszert hozott 
létre, amelynek fő jellemzői a magas fokú politikai ellenőrzés és a kiter-
jedt gazdasági kiszolgáltatottság voltak. A cenzúra és propaganda összefo-
nódásának eredményeként a sajtó egészen a szocialista rendszer bukásáig 
kitartott a hatalmi legitimációs és tudatformáló szerepe mellett. A románi-
ai totalitarista rendszerben nem fejlődhettek ki a polgári társadalomból ki-

Rezumat (Sfera publică din România în primii ani de după căderea comunismului)
Sistemul comunist din România a creat un sistem mass-media centralizat, caracterizat prin 

îmbinarea cenzurii şi propagandei, respectiv controlul economic strict. După căderea comunismului, 
presa socialistă a fost înlocuită brusc de o presă liberă. Însă nici noii actori ai vieţii politice şi 
nici mass-media nu aveau cunoştinţele de bază, regulile şi normele pentru funcţionarea presei 
democratice. Prin urmare, presa românească în primii ani de după căderea comunismului a fost 
caracterizată de politizare excesivă, tabloidizare şi căutarea profi tului imediat.

Cuvinte cheie
căderea comunismului, sferă publică, comunicare politică, discurs, autocenzură

Abstract (Regime Change in Romanian Press Publicity)
The Romanian communist regime produced centralized media, characterized by the intertwining 

of censorship and propaganda and an extended economic control. Following the regime change, 
free publicity has taken over the place of socialist controlled publicity without transition. However, 
neither the new political actors nor the media had the basic knowledge, rules, and norms for 
operating a democratic press system. As a result, the press of the fi rst years of the regime change 
featured a state of politicization, tabloidism, and commercialism.

Keywords
regime change, public sphere, political communication, discourse, self-censure, tabloidism

Dr. Győrffy Gábor, egyetemi adjunktus
BBTE, Újságírás szak
gyorffygabor@yahoo.com
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induló kezdeményezések, amelyek a lengyel, cseh 
és magyar mintát követő második nyilvánosságot 
létrehozhatták volna. Rövid liberalizációs korsza-
kokat kivéve Romániában még az úgynevezett to-
leráns elnyomás rendszere sem jött létre, amely az 
említett országokban  részben lefékezte az ideoló-
gia agresszív terjesztését, hozzájárult egyes nyu-
gati szellemi termékek engedélyezéséhez, vala-
mint a cenzúra enyhítéséhez.1  Annál kevésbé ala-
kulhatott ki a demokratikus politikai ellenzék, 
amelynek ezekben az országokban a művészeti és 
tudományos szabadgondolkodás fórumai készítet-
ték elő a talajt. 

Míg a nyolcvanas évek végén a kommunis-
ta tömb országainak  egypártrendszere gyengülni 

látszott, és ez bizonyos fokú pluralizálódást eredményezett a nyilvánosság 
szerkezetén belül, a romániai sajtó egyre erősebb kontrollnak volt alávetve. 
A tiltó jellegű ellenőrzés mellett a személyi kultusz hozadékaként egyre gya-
koribbá vált az előíró cenzúra, amely a propaganda módszereinek megfele-
lően követelte meg a kötelező terjesztésre szánt szövegek megjelenési rend-
jét. A rendszer válságának következtében a propaganda által terjesztett vi-
lágkép egyre inkább elszakadt a valóságtól. A sajtó teljesen ellenőrizhetet-
len fogalmakkal töltötte meg diskurzusát: a bükkfanyelv szlogenjei kizáró-
lag a gazdasági és politikai sikerpropagandának voltak alárendelve. A rituá-
lis üzenetek terjesztése által a szocialista sajtó egy pszeudovalóságot hozott 
létre, amely kirekesztette a hivatalos ideológiával ellentétes elemeket, és fel-
számolta a liberális politikai kultúrát. 

A szerkesztőségek és kiadóvállalatok felelősségének növekedése emel-
lett a belső cenzúra fokozódásához, valamint az öncenzúra kialakulásához 
vezetett. A sajtó-ellenőrzési intézmény – Sajtóigazgatóság – hivatalos meg-
szüntetését követően a felelősségből eredő félelem cenzúrája még hatéko-
nyabbnak bizonyult, mint a pontos rendelkezések szerint végrehajtott ellen-
őrzés, ugyanakkor sokszor meghaladta a valós elvárások szigorát. A megje-
lenés előtti mérlegelés, az öncenzúra gyakorlatilag elsődleges korlátozó té-
nyezővé vált, és külső kényszer nélkül érvényesítette a hatalom elvárása-
it, miközben jellemző összetevőjévé vált az alkotói folyamatnak; a megrová-
sok, publikálási lehetőség megvonása, honoráriumok elmaradása iránti féle-
lemből származó, túlélést biztosító belső kontrollá alakult. Az újságírókban 
megjelenő „belső hang” elsősorban ideológiai és politikai ellenőrző funkció-
val bírt, amelynek hatásai beidegződések formájában a rendszerváltás után 
is fellehetőek.2

A rendszerváltás után Romániában a szocialista irányított nyilvános-
ság helyébe átmenet nélkül lépett a szabad nyilvánosság. A totalitarista saj-
tót a liberális modell volt hivatott felváltani, amely a demokratikus elvek és 
értékek szerint működik: az információhoz való hozzáférés és szabad vé-
leménynyilvánítás. Az átmenet azonban korántsem volt ennyire egyszerű, 
mivel a szabad média létrejötte nem jelenti feltétlenül azt, hogy a tájékoz-

A szerkesztőségek és ki-
adóvállalatok felelősségé-
nek növekedése emellett a 
belső cenzúra fokozódásá-
hoz, valamint az öncenzúra 
kialakulásához vezetett. A 
sajtó-ellenőrzési intézmény 
– Sajtóigazgatóság – hi-
vatalos megszüntetését kö-
vetően a felelősségből ere-
dő félelem cenzúrája még 
hatékonyabbnak bizonyult, 
mint a pontos rendelkezé-
sek szerint végrehajtott el-
lenőrzés.
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tatás megfelel a demokrácia által támasztott követelményeknek. A sajtóélet 
átalakulásának folyamata azt is feltételezi, hogy módosul a médiarendszert 
működtető személyek mentalitása, valamint kikristályosodnak a médiával 
szembeni elvárások. A romániai sajtó rövid idő alatt kellett volna megte-
gye azt az utat, amelyet a nyugati demokráciák egy sokkal hosszabb időin-
tervallumban tettek meg a demokratikus sajtó hagyományainak kialakulá-
sa során. 

A szabadság első jelentős hozadékaként rövid időn belül számos politi-
kai párt jött létre, amelyek részüket követelték a média által közvetített poli-
tikai kommunikációban; a decemberi eseményeket követő fél évben ugyan-
akkor közel ezer új sajtóorgánum jelent meg. Azonban sem politikai élet új-
donsült szereplőinek, sem a médiának nem voltak meg az alapvető isme-
retei, szabályrendszere és normái a demokratikus nyilvánosság működte-
tésére. Az újonnan kibontakozó sajtó tulajdonképpen az olvasók politikai 
reszocializációjának feladatát kellett volna, hogy ellássa, azonban erre kép-
telennek mutatkozott, mivel alapvetően a hatalomelvű és felülről irányított 
sajtórendszer hagyományaiból jött létre. A demokratikus nyilvánosság ki-
alakulását az is nagy mértékben megnehezítette, hogy a rendszerváltás utá-
ni Romániában tulajdonképpen még ismeretlen volt a civil szféra fogalma, 
ennek szabályozó feladata, illetve azon szerepe, hogy közvetítőként lépjen 
fel a politikum és a társadalom között. A sajtó emiatt a mindenható közsze-
replő feladatát vállalta fel, amely nem csupán megfogalmazza a politikai és 
társadalmi rendszer kritikáját, hanem meg is akarja oldani a felvetett problé-
mákat. A rendszerváltás első éveiben a sajtó tehát annak a civil intézmény-
rendszernek a nevében lépett fel, amely hiányzott a romániai társadalomból, 
és ezzel a közvélemény manipulálását elősegítő sztereotípiákat hozott létre.3 

A Romániai Magyar Szó napilapban közölt első vezércikk elismer-
te, hogy a szerkesztőség képtelen kezelni az események és a hírek árada-
tát.4 Ugyanakkor a Nemzeti Megmentési Front tevékenységét illető lelkese-
dés számos ünnepélyes nyilatkozatban és érzelemmel túlfűtött vallomásban 
mutatkozott meg. A közvélemény megszervezését szolgálták a szolidaritásra 
buzdító, az azonnali és hosszú távú feladatokat felsoroló írások. 

A politikai kommunikációhoz kapcsolódó feladatokat kizárólag a saj-
tónak kellett felvállalnia, amely ennek következtében teljesen átpolitizáló-
dott. Noha az újságírók politikai szerepet is betöltenek a demokratikus társa-
dalmakban, ez a szerep Romániában teljesen eltorzult. A különböző sajtóor-
gánumok gyakran a hatalom helyett cselekvő, politikai nézeteket és progra-
mokat terjesztő intézményekként alakultak meg, ezért előfordult, hogy részt 
vettek a politikai csoportosulások szervezkedésé-
ben, vagy politikai ellenzékként léptek fel a hata-
lommal szemben.5 Az átpolitizáltság a sajtórend-
szer szerkezetében is megnyilvánult: a rendszer-
váltás utáni években a romániai napi- és hetila pok 
közel fele pártok által működtetett kiadvány volt. 
Azonban a többi kiadványról sem mondható el, 
hogy függetlenek lettek volna, hiszen közvetett 
módon kötődtek egyik vagy másik politikai párt-

A sajtó emiatt a minden-
ható közszereplő feladatát 
vállalta fel, amely nem csu-
pán megfogalmazza a po-
litikai és társadalmi rend-
szer kritikáját, hanem meg 
is akarja oldani a felvetett 
problémákat. 
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hoz, a tulajdonosok vagy szerkesztők politikai ho-
vatartozása révén.6 Ezért egészen a kilencvenes 
évek végéig a média kulcsszerepet játszik a nyil-
vános szféra és a politikum közötti átfedések fél-
reértelmezése tekintetében. 

A politikai élet polarizálódása ugyanakkor 
megteremtette az elkötelezett újságírást, amely-
nek nevében heves politikai harcok folytak a saj-
tóban. A romániai média a politikum polarizáló-
dását követte, minek következtében kialakult a 
rendszerváltás első éveire jellemző kettős szerke-
zete. Egyfelől megjelent a hatalmon levő pártot, a 

Nemzeti Megmentési Frontot támogató sajtó, amely a kommunizmus buká-
sa után kialakult status quo jogszerűségét hirdette, másfelől a kormánypárt 
legitimitását és kommunizmusellenességét kérdőre vonó, radikális reformo-
kat sürgető, saját magát demokratikusnak kikiáltó ellenzéki sajtó. Azonban 
ez a polarizáció nem jelentette a tényleges demokratikus nyilvánosság meg-
teremtését, és nem volt képes arra, hogy objektív módon tájékoztatott köz-
véleményt hozzon létre.  Ehelyett a múlt rendszer struktúráit generálta újra, 
és csupán az diskurzus előjelét fordította meg, miközben jellege ugyanaz 
maradt. Az ellenzéki sajtó a kommunistaellenes diskurzust tette magáévá, 
amely a régi rendszerrel való radikális szakítást követelte, azonban anél-
kül, hogy ténylegesen demokratikus politikai kultúrában gyökerező alterna-
tívákat tudott volna ajánlani. A hatalomhoz közel álló sajtó ezzel szemben 
ugyanúgy a kormányzó politikai erők legitimálását szolgálta, amint tette ezt 
a rendszerváltás előtti szocialista sajtó.7

Az említett folyamatok következményeként a sajtóban megjelenő poli-
tikai harc diskurzusát továbbra is szocialista sajtó által kialakított politikai 
kultúra határozta meg, holott ez a diskurzus egy radikálisan megváltozott 
valóságot kellett volna, hogy ábrázoljon.  A lapok szerkesztőségei egyik nap-
ról a másikra találták magukat szemben olyan eseményekkel, amelyek tel-
jesen újszerűek voltak számukra, miközben az objektív és kiegyensúlyozott 
tájékoztatás normái, valamint a társadalommal szemben felvállalt kötele-
zettség teljesítésének szabályai teljes mértékben hiányoztak. A szakmai nor-
mák kialakulatlansága miatt sokszor elmosódtak a hír és kommentár, a tájé-
koztatás és meggyőzés határvonalai, nem rögzültek az információ kötelező 
ellenőrzésének szabályai, és bizonytalanok voltak a források kezelésének és 
nyilvánosságra hozatalának követelményei. 

Az átmenet éveiben felmerült az újságírók politikai kultúrájának prob-
lémája, amely jelentősen befolyásolta a sajtó hatékonyságát a változásokkal 
szembesülő társadalomban. A választások időszakokban játszott szerepük 
bonyolult lélektani struktúrát alakított ki az újságírókban, egyfelől azt az il-
lúziót keltve bennük, hogy a politikai élet fontos szereplői, másfelől a csaló-
dottságot, hogy nem ők alakítják a politikát, annak ellenére, hogy ezzel a ké-
pességgel ruházták fel önmagukat. A sajtó által nyilvánosságra hozott kor-
rupciós ügyekre például semmiféle visszajelzés nem érkezett a társadalom 

A szakmai normák kialaku-
latlansága miatt sokszor el-
mosódtak a hír és kommen-
tár, a tájékoztatás és meg-
győzés határvonalai, nem 
rögzültek az információ kö-
telező ellenőrzésének sza-
bályai, és bizonytalanok 
voltak a források kezelésé-
nek és nyilvánosságra ho-
zatalának követelményei. 
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részéről: a leleplezett politikusok csendben meg-
várták, ameddig elül a botrány visszhangja, és 
megőrizték a pozícióikat.8

Közvetlenül az 1989. decemberi események 
után még semmiféle gazdasági mechanizmus nem 
létezett a sajtópiacon. Az információéhség követ-
keztében bármilyen „szabad” sajtótermék elfo-
gyott, a piacot csupán a kiadóvállalatok azon ké-
pessége korlátozta, hogy folyamatos módon előál-
lítsák és terjesszék az adott példányszámot. Mivel 
az előállítási költségek alacsonyak voltak, ebben 

az időszakban a sajtó jelentős nyereséget generált.9

A politikai élet iránti érdeklődés, amelyet a rendszerváltás után a sza-
badság mámora váltott ki, az 1992-es választásokat követően lényegesen 
alábbhagyott. A jelenséghez az is hozzájárult, hogy a médiafogyasztókban 
bizalmatlanság alakult ki a lapokkal és az újságírókkal szemben, akik kép-
telenek voltak arra, hogy meggyőzően és hitelesen mutassák be az új politi-
kai és társadalmi problémákat. Valójában a romániai posztkommunista saj-
tó képtelen volt arra, hogy saját identitást alakítson ki, ehelyett arra töreke-
dett, hogy a nyugati bulvársajtóban bevált, azonnali sikert biztosító képle-
teket, hírszelekciós és szerkesztési módszereket vegye át. A pénzügyi siker 
hajszolása rövid időn belül a média kommercializálódásához vezetett.10 

A nagy mértékű bulvárosodás kézenfekvő megoldásnak látszott, hogy 
mérsékelni lehessen az 1992–93 környékén jelentkező általános példány-
számcsökkenést. Az üzleti érdekek a kínálat és a kereslet törvényeit tartot-
ták szem előtt. Ennek eredményeként a sajtót inkább a jelentéktelen esemé-
nyek felnagyítása, a szenzáció minden áron történő felkutatása és a tágabb 
összefüggések mellőzése jellemezte, ami egy permanens hiszterizált állapo-
tot hozott létre a médiában. A szórakoztatás és a bulvárosodás messze túl-
haladta a sajtó többi funkciójának a jelentőségét, ezért a meghökkentés szán-
dékával a sajtó oly mértékben átdolgozta a mindennapos eseményeket és té-
nyeket, hogy az eredmény már határossá vált a valóság meghamisításával. 
Az említett állapot az újságírók megítélésére is kihatott, mivel ezek fokoza-
tosan elveszítették a kilencvenes évek elején kivívott presztízsüket és ezzel 
együtt hitelességüket. 

Ugyanakkor a profitot remélő sajtó számára természetesként kínálko-
zott fel a nyilvánosság erejével való visszaélés. A sajtó, valamint a politi-
kai és gazdasági szférák összefonódása tovább gyengítette az újságírás hite-
lességét, amit a számos korrupciós botrány is próbára tett.11 Lényegében az 
1990–1996 közötti romániai médiaellenőrzés és manipuláció a kommuniz-
mus és demokrácia közötti átmenet válságos időszakának hozadékának te-
kinthető, mivel a sajtó szabadsága nem csak a kormány befolyásának meg-
szüntetését jelenti, hanem a partizán politizálás és a kereskedelmi érdekek 
hatásának csökkentését is.

A fiatal újságírói gárda a kommunista rendszer bukását követően a szer-
kesztőségekben kezdte tanulni az újságírás mesterségét, a szabad sajtónak 
azon orgánumainál, amelyek a szocialista sajtóból örökölt régi beidegződé-

A közvetlen politikacsiná-
lás akkori euforikus han-
gulata tulajdonképpen a 
kilencvenes években vé-
gig megmaradt a sajtóélet-
ben, miközben a nyilvános-
ság hirtelen felértékelődé-
se miatt erősödött a sajtó-
ban dolgozók privilegizált 
helyzete.
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seket ötvözték az új valóság követelményeivel.12 A sajtó azonnali feladata tu-
lajdonképpen saját legitimitásának biztosítása volt, amelyet azzal próbált 
megszerezni, hogy az események közvetlen résztvevőjeként lépett fel, és ez-
zel a közönséget is belevonta a nemzeti és egyéni katarzis átélésébe.13 A legi-
timitás válságának hatására Romániában egyfajta tekintélyelvű, saját auto-
ritását hangoztató sajtó jött létre, amely azzal magyarázta ezt a jellegét, hogy 
kizárólagos képessége és joga van a közvélemény tükrözéséhez. Azzal a kü-
lönbséggel, hogy míg a korábbi időszakban az autoritás forrása a sajtórend-
szeren kívülről, az egyeduralkodó politikai hatalomtól jött, 1989 után ezt 
az autoritást a sajtó maga alakította ki, és a rendszeren belülről fogalmaz-
ta meg tételeit. 

Az 1989-es eseményeket követően a sajtónak ezért rendkívül látványos 
befolyása volt az országban zajló eseményekre. A közvetlen politikacsiná-
lás akkori euforikus hangulata tulajdonképpen a kilencvenes években vé-
gig megmaradt a sajtóéletben, miközben a nyilvánosság hirtelen felértéke-
lődése miatt erősödött a sajtóban dolgozók privilegizált helyzete. Az újság-
írók hajlamosak voltak szerepüket elitista módon felfogni, amely értelmében 
küldetésük van, amit teljesíteni kell.14 Mivel a sajtó a demokratikus rend-
szer kialakításának egyik jelentős tényezőjeként tételeződik, ezért képvise-
lői különleges társadalmi szereppel ruházták fel saját magukat, amely ese-
tenként a megváltó típusú küldetéstudatot is magában foglalta. Számos új-
ságíró és szerkesztő saját alkotásának, kizárólagos tulajdonának tekintette a 
szabad sajtót, amelyen belül kedvük szerint ellenőrizhetik a szakmai szfé-
rát. Ebből eredően jelentkezett a nyugati újságírásra jellemző egyes módsze-
rek és normák elutasítása, mivel ezek korlátozták volna azon lehetőségeiket, 
hogy a tekintélyelv alapján ellenőrzésük alatt tartsák az újonnan kialakult 
médiarendszert.15

Ezzel együtt a sajtó egyfajta „népi jelleget” is öltött azzal, hogy igyeke-
zett szolidárisan viselkedni a társadalmi-gazdasági változások által megvi-
selt lakossággal szemben. A pártosság és a szolidaritás a harcos újságírás ré-
szét képezte, amihez minden bizonnyal demagógia is társult.16 A sajtó társa-
dalmi szabályozó szerepének, ellenőrző funkciójának kialakulatlansága és 
az intézmények közötti kapcsolatok hiánya miatt azonban az ilyen irányú 
törekvések nem vezettek semmiféle kézzelfogható eredményre, és megma-
radtak a kizárólagos diskurzív szférában. A média működése ennek ered-
ményeként a romániai társadalom működési hi-
ányosságainak tükörképeként jelent meg, amihez 
az is hozzátartozott, hogy az olvasók képtelenek 
voltak kritikusan viszonyulni a sajtóhoz, és ki-
kényszeríteni ennek professzionalizálódását. 

A megváltozott körülmények között nem 
csak a nyilvánosságot működtető intézményeket 
kellett átalakítani, hanem komoly kihívást jelen-
tett a közéletben megjelenők számára, hogy olyan 
nyelvet használjanak, amely megkonstruálja a va-
lóságot. A politikai retorika és a társadalmi való-
ság viszonyrendszerében számos ellentmondásos-

Ezzel együtt a sajtó egyfaj-
ta „népi jelleget” is öltött 
azzal, hogy igyekezett szo-
lidárisan viselkedni a tár-
sadalmi-gazdasági változá-
sok által megviselt lakos-
sággal szemben. A pártos-
ság és a szolidaritás a har-
cos újságírás részét képez-
te, amihez minden bizony-
nyal demagógia is társult.
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ság fedezhető fel. Az első években a romániai sajtó – legalábbis struktu-
rális szinten - nem tudott megszabadulni a bükkfanyelv által létrehozott 
logokráciától, illetve a mobilizálás, prozelitizmus és meggyőzés tendenci-
áitól.17 A sajtóstílus számos jellegzetessége ugyanakkor abból ered, hogy az 
újságírók folyamatosan éberen akarják tartani az olvasók lankadó figyel-
mét, és ezért a meglepetés erejével ható elemeket akarnak közvetíteni. Mivel 
azonban az újdonság nem minden esetben rejlik a tartalomban, ennek ha-
tását nyelvezeti innovációkkal helyettesítik. Az 1989 utáni sajtóstílust a be-
szélt nyelvből átvett szerkezetek, valamint az idegen szavak elterjedése jel-
lemzi.18

Az információéhséggel párhuzamosan a rendszerváltás utáni románi-
ai társadalomban érezhető volt egyfajta félelem az információk megszerzé-
sével szemben, amely az előző időszak titkosítási kultuszával magyarázha-
tó. Ennek eredményeként honosulhatott meg a rémhírek és ellenőrizetlen 
információk terjesztésének módszere, amely a kommunista korszak infor-
mációszerzési mechanizmusainak újraélesztése volt, és tulajdonképpen a 
mai napig meghatározza a nyilvánosság szerkezetét. A létrejött nyilvános-
sági struktúrában az ellenőrizetlen, rejtett, véletlenül feltáruló, titkosnak 
szánt híreszteléseknek nagyobb értéket és hitelességet tulajdonítottak, mint 
a nyíltan kihirdetett és vállalt információknak. 

Az újságírók különféle társadalmi, gazdasági és politikai kötődése 
ugyanakkor számos tabutéma megjelenését idézte elő. A tabutémák és a be-
folyások közötti szoros összefüggés elvezethet a strukturális öncenzúra je-
lenségéhez, amely azzal magyarázható, hogy a szakmai hierarchiában elfog-
lalt hely valamilyen módon képtelenné teszi az újságírót arra, hogy a lapban 
olyan témákat jelenítsen meg, amelyek pozícióját és az ehhez kapcsolódó ér-
dekeit sértenék.19 Ezért a felülről, intézményesen – általában a politikai és 
gazdasági szféra által – kialakított tabusítás folyamata mellett maguk az új-
ságírók is részt vettek a tabuképzésben. 

A romániai sajtó tulajdonképpen a mai napig sem tudott megszabadul-
ni az átmenet éveiben kialakult két negatív jellemvonásától: a propagandá-
ra való hajlamtól és az exhibicionizmustól. Az első a sajátosan és egyoldalú-
an értelmezett politikai marketing alkalmazásával különféle magánérdeke-
ket tart szem előtt, és ennek függvényében gyártja le az pozitív hatású üze-
netet. A módszer annál is hatásosabb, mivel az óriási mennyiségű informá-
ció miatt az emberek nem képesek megbirkózni a rájuk ömlő adatfolyam-
mal, és igénylik az egyszerűsítő eligazítást. A propaganda tehát nem a hami-
sított adatokkal dolgozik elsősorban, hanem ezeknek a szelekciójával és ér-
telmezésével. Az exhibicionizmus másfelől a társadalmi-politikai visszássá-
gok és kóros jelenségek válogatás nélküli, felnagyított és kizárólagos bemu-
tatására törekszik, ami ugyanolyan mértékben, de ellenkező előjellel torzít-
ja a valóságot. A két jelenség valójában az objektivitás doktrína felszámolá-
sához vezet: mivel az igazság nem létezhet megtapintható formában, az ér-
vényesüléshez a minél ügyesebben alakított kommunikáció segíthet hozzá. 
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Romániai német újságok 
gyermekoldalai
1989-ben és 1990-ben

KOMMER ERIKA

Romániában a kommunista években a német nyelvű sajtónak az volt 
a szerepe, hogy – információátadás által – a német kisebbséget összetart-
sa, illetve hagyományait ápolja, őrizze. Az írott sajtó egy kis célcsoportot 
szolgált, melynek lassú felbomlása elkerülhetetlen volt.

A németek kivándorlása Románia területéről nem újkeletű jelenség. 
Miután 1944 augusztusában Románia a szövetségesek oldalára állt, szá-
mos német döntött a kivándorlás mellett.1 

Rezumat (Pagini pentru copii în ziarele de limbă germană din România, 1989–1990)

Studiul analizează paginile pentru copii şi tineret din anii 1989 şi 1990 în trei ziare de limbă 
germană din România  (Karpatenrundschau, Neue Banater şi Zeitung Neuer Weg ), încercând să 
surprindă transformările prin care au trecut acestea după căderea comunismului, modul în care 
forma şi conţinutul scrierilor refl ectă modifi cările din societate. Se poate constata că valurile istoriei 
apar la fel de clar în aceste pagini, ca şi în paginile pentru adulţi. 

Cuvinte cheie
căderea comunismului, ziare de limbă germană, pagini pentru copii

Abstract (Children’s Columns in German Newspapers from Romania in 1989 and 1990)
The author analyzes the children’s and adolescents’ columns of three German newspapers 

from Romania, the Karpatenrundschau, Neue Banater, and Zeitung Neuer Weg between the years 
1989 and 1990, trying to establish whether there were any signifi cant changes in these pages after 
the regime change, or whether the writings in this period mirrored to any extent, in content or form, 
the social changes perceivable in those times. It can be stated that historical transformations were 
perceivable in these pages just as well as in articles written for adults.

Keywords
regime change, German newspapers, children’s columns

Kommer Erika, doktorandus
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A következő évben 75 000 németet deportál-
tak szovjet munkatáborokba.2 1949 és 1956 között 
csökkent a kitelepedők száma, mivel az ország el-
hagyását a hivatalos szervek csak ritkán hagyták 
jóvá. Ezután azonban sokaknak sikerült az orszá-
got elhagyniuk. Politikai és gazdasági okokból 

tették, valamint azért, mert féltek, hogy elveszítik nemzeti identitásukat.3 
1990-re csupán 204 000 német maradt Romániában. A ‘89-es forradalom 
utáni tömeges kivándorlási hullám eredményeképpen újra kellett gondolni 
mint a német kisebbség, mind a német sajtó identitásának kérdését. 1992-
ben Hannelore Baier újságíró-szerkesztő javaslata az volt, hogy a romániai 
német kisebbség találjon új formát a továbbéléshez:

„Ez azt jelentené, hogy a német közösség egy olyan formában éljen to-
vább, amely őt nem eltávolítja a román környezettől, hanem elősegíti, hogy 
kisebbségként a többség felé nyisson. Ez egy új identitástudat kialakulásá-
val is járna, anyanyelven, azaz németül dolgoznánk fel a román valóságot”.4 

Ez az átmenet remekül sikerült például az eredetileg Neuer Weg néven 
megjelenő Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien napilapnak, mely-
nek „átváltozásáról” külön tanulmány is megjelent.5 Van ennek a kérdésnek 
azonban egy olyan oldala is, amelyet kevésbbé vizsgáltak: a romániai német 
sajtó gyermekeknek, ifjaknak szánt oldalai. Egy alapvető adatgyűjtést vég-
zett ugyan Annemarie Weber bibliográfiájának6 összeállításakor, nem létez-
nek azonban részletes, összehasonlító elemzések e témában.

Jómagam magiszteri disszertációm témájául választottam 2007-ben há-
rom romániai német újság gyermek-, illetve ifjúsági oldalát: a Neuer Weg, a 
Neue Banater Zeitung és a Karpatenrundschau lapoknak a rendszerváltás 
éveiben, azaz 1989-ben és 1990-ben megjelent gyermekoldalait vizsgáltam. 
E sajtótermékek kiválasztásánál az játszott fontos szerepet – amellett, hogy 
három régiót és két újságtípust (napilap, hetilap) képviselnek –, hogy még 
ma is megjelennek. Az Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien néven 
fennmaradt Neuer Weg ma az egyetlen német nyelvű napilap Közép- és Ke-
let-Európában, ennek heti melléklete a Neue Banater Zeitung (Temes, Arad 
és a bánsági hegyvidék lapja), valamint a brassói Karpatendrundschau.

A fent említetteken kívül napjainkban még két német nyelvű írott saj-
tótermék jelenik meg Romániában: a Hermannstädter Zeitung Szebenben 
(péntekenként megjelenő hetilap), és a negyedévenként kiadott Schässburger 
Gemeindebrief Segesváron. E kettő mégsem került be a vizsgált korpuszba: 
a Hermannstädter Zeitung ugyanabba az újságkategóriába sorolható, mint a 
Karpatenrudschau, ez utóbbi viszont – földrajzi értelemben – tágabb olvasó-
tábort céloz meg; a Schässburger Gemeindebrief egy zárt közönségnek szól.

Magiszteri dolgozatomban 1989-es és 1990-es kiadványokat vizsgáltam. 
Annak kívántam utánajárni, hogy a tanulmányozott újságok gyermek-, il-
letve ifjúsági oldalai mennyiben tükrözik a rendszerváltás társadalmi-poli-
tikai eseményeit, és mennyiben változtak tartalmilag, formailag a forrada-
lom után. 

Ez egy új identitástudat ki-
alakulásával is járna, anya-
nyelven, azaz németül dol-
goznánk fel a román való-
ságot.
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Egy teljes fejezetet szenteltem a romániai német nyelvű írott sajtónak 
1944 és 2007 között, külön részben szóltam a romániai német gyermek-, il-
letve ifjúsági oldalakról 1944–1990 között, ezen belül részletesen vizsgál-
tam a Neuer Weg, a Neue Banater Zeitung és a Karpatenrudschau oldalait. A 
Neuer Weg 1989-ben, illetve 1990-ben megjelent Raketenpost gyermekolda-
lainak összehasonlító elemzését is tartalmazza a dolgozat. Jelen tanulmány 
csupán a Neuer Weg, a Neue Banater Zeitung és a Karpatenrudschau gyer-
mek- és ifjúsági oldalait próbálja bemutatni a megnevezett időszakban.

Német nyelvű írott sajtó Romániában 
1989 előtt az újságírás Romániában a „kommunista modellt” követte.7 

„A sajtó egy propaganda-gépezet volt, amely a kommunista rendszer álma-
it volt hivatott leképezni,”8 azaz a sajtónak külső nyomásra egy új, mű való-
ságot kellett előállítania, amely nem egyezett a tényekkel. Az újságok ezál-
tal elvesztették objektív jellegüket, mégis fennmaradtak: az olvasók kényte-
lenek voltak a sorok között olvasni.

 1989 előtt az írott sajtót Romániában az Alkotmány és az 1974. már-
cius 28-i sajtótörvény szabályozta. A követelt célok közé tartozott a „Román 
Kommunista Párt politikájának megvalósítása,” „a polgárok szocialista ön-
tudatának fejlesztése” és a „román, illetve más nemzetiségű munkások kö-
zötti testvéri érzések táplálása”.9 Annak érdekében, hogy egy szabad, de-
mokratikus sajtó képét közvetítsék külföld felé, a hatalmasságok „meg is be-
szélték” a sajtótörvényt az egyes szerkesztőségekkel. Emmerich Reichrath 
– az Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien egyik főszerkesztője  – így 
emlékszik vissza:

„A sajtótörvényt azért találták ki, hogy külföldnek megmutassák, mi-
lyen liberálisan is élünk mi Romániában. A törvényjavaslatot érdekes mó-
don meg is beszélték a szerkesztőségekkel. Nyilván ez csak egy formális be-
szélgetés volt. Világosan megmondták, hogy a sajtótörvény egyike azoknak 
a törvényeknek, amelyet megnéznek külföldön, ha az ország demokráciájá-
nak mértékét ellenőrzik”.10

A német ajkú íróknak, újságíróknak is a kommunista ideológiát kellett 
szolgálniuk. Hannelore Baier, szebeni újságíró arról beszél, hogy a kisebbsé-
gi újságok munkatársainak is javarészt politikai „vívmányokról” kellett be-
számolniuk:

„Arról kellett tudósítanunk, hogy milyen po-
zitív és gondtalan volt minden, és mennyire jól 
ment sorunk és milyen szépen tudtuk ápolni a 
hagyományainkat. A valóságban azonban nem 
így volt. […] Semmiképpen nem volt szabad ar-
ról írni, hogy valaki kivándorolt, vagy kérelmez-
te kivándorlását, vagy látogatókat fogadott Német-
országból. Általában a lelkésztől kaptuk az infor-
mációkat egy-egy cikkhez. De semmi esetre sem 

A sajtótörvényt azért ta-
lálták ki, hogy külföldnek 
megmutassák, milyen libe-
rálisan is élünk mi Romá-
niában. A törvényjavasla-
tot érdekes módon meg is 
beszélték a szerkesztősé-
gekkel. Nyilván ez csak egy 
formális beszélgetés volt. 
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mondhattuk el, hogy a lelkésztől kaptuk az információt. Vagy például egy 
orgonakoncertről szóló cikkben nem írhattuk meg, hogy a koncert a temp-
lomban zajlott. Az ilyesmit egyszerűen elhallgattuk és így csak részigazsá-
gokat írtunk meg”.11

A német újságok mégis jobb helyzetben voltak, mint a románok, ami a 
„kulturális szabadságot” illeti (ha szabad egyáltalán ezt a kifejezést hasz-
nálni ezekről az évekről szólva ...). A német újságírók külföldi lapokból érte-
sülhettek a világ eseményeiről – ezeket megtalálták a szerkesztőségekben.12 
Ezenkívül a német újságok már csak a nyelvük miatt sem álltak a cenzúra 
figyelmének középpontjában.13 

Nicolae Ceauşescu bukása után, a nép követeléseinek hatására jelen-
tek meg a sajtóvilágban az objektív, szabad tudósításra tett első kísérletek. 
A Neuer Weg, Románia legfontosabb német nyelvű napilapja – úgy a forra-
dalom előtt, mint 1989 után – már az 1989. december 22-éről 23-ára virradó 
éjszakán megpróbálta első szabad számát kiadni. Bár a Központi Bizottság 
Sajtóosztálya, mely az újság kiadásáért felelős volt, megtiltotta a szerkesztő-
ségnek, hogy ezen a napon megjelentesse az újságot, ez állt a másnapi címla-
pon: Egy sötét diktatúra vége.14 „Úgy tűnt, karnyújtásnyira van a szabadság. 
Még a szerkesztők sem sejtették, hogy öt hónappal később az újság olvasói 
tömegesen fogják elhagyni az országot.”15

A Neuer Weg 1964-ben 80 000 példányban jelent meg,16 az Allgemeine 
Deutsche Zeitung für Rumänient ma csak 5 000 példányban adják ki.17 
Az idők során két másik német nyelvű újságot kellett bekebeleznie: 1993. 
november 1-jén a Neue Banater Zeitung-ot, 1996. január 1-jén pedig a 
Karpatenrudschau-t.18

Ami az említett újságok cenzúrához való hozzáállását illeti, megálla-
pítható, hogy a rendszerváltás után rögtön szabad véleménynyilvánításra 
törekedtek. Olyan cikkcímek utalnak erre, mint A forradalmi hősök tiszte-
letére,19 Ceauşescu – a piros vámpír20 vagy Üzenet a Nemzeti Megmentési 
Front Tanácsának.21 A kiegyensúlyozott, demokratikus médiapiacra való tö-
rekvések ma is zajlanak, bár a román társadalomnak még mindig nem sike-
rült egy sajtótörvényt életbe léptetnie. Létezik egy Audiovizuális Médiatör-
vény (1992-ből és 2002-ből) és a Román Rádió és a Román Televízió Törvé-
nye (1994-ből), de írott sajtóra vonatkozó törvény, amely az írott sajtó intéz-
ményeinek jogait a politikai hatalommal szemben képviselné, nem létezik.22 

Amint már jeleztem, összehasonlító elemzésem során három sajtóter-
mék 1989-ben és 1990-ben megjelent számait vizsgáltam: a Neuer Weg or-
szágos napilapot (amely 1949 és 1992 között ezen a néven, majd Allgemeine 
Deutsche Zeitung für Rumänienként jelenik meg), a Neue Banater Zeitung re-
gionális újságot (1957–1968 között Die Wahrheit néven szerkesztették, 1968-
tól NBZ) és a Karpatenrundschau hetilapot (1968-tól jelent meg).

Az országos bukaresti napilap, a Neuer Weg, a mai Allgemeine Deutsche 
Zeitung für Rumänien (ADZ) elődje 1949. március 13-án jelent meg először 
a Román Népköztársaság Német Antifasiszta Bizottságának Szerveként.23 
1968 februárjától a „Politikai napilap” alcímet viselte, 1973 decemberétől 
ez a következőre változott: „A Szocialista Demokrácia- és Egység-Front Or-
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szágos Tanácsának Napilapja”.24 Az újság főszerkesztői: Ernst Breitenstein 
(1949–1954 és 1976-1988), Anton Breitenhofer (1954–1976), Hugo Hausl 
(1989–1990) és Emmerich Reichrath (1990–1992).25 A forradalom után a lap 
megváltoztatta politikai álláspontját, 1992-ben grafikai arculatát és tartal-
mát, majd 1993-ban nevét is.26 A romániai németek tömeges kivándorlása 
1989 után a szerkesztőség és az olvasótábor létszámcsökkenéséhez vezetett. 
Ilyen körülmények között létfontosságú volt a lap megújulása. Tartalmilag 
a hangsúly a romániai német kisebbségről szóló tudósítások, és általában a 
Romániáról szóló információk irányába tolódott el. Az ADZ-ot Romániában 
és külföldön is terjesztik (főként Németországban megrendeléses alapon).27 

A Neue Banater Zeitung temesvári napilap a Die Wahrheit nevű heti-
lap átalakulásából született 1968-ban.28 A Román Kommunista Párt Megyei 
Szervezetének és a Temes Megyei Néptanácsnak újságaként naponta jelent 
meg – hétfő kivételével –, a Bánság lapjaként. A szerkesztőség a kommunis-
ta időkben is megpróbálta a publikum érdekeit szolgálni, a hagyományo-
kat ápolni. A rendszerváltás után 1993. november 1-jéig jelent meg a Neue 
Banater Zeitung, ezután az ADZ heti melléklete lett és a sajtószabadságot 
hirdette. Az első szabad számok egyikében egy olyan hírt közölt címlapon, 
amely korábban elképzelhetetlen lett volna: a szabad sajtó érdekében tett te-
mesvári felvonulásokról cikkezett.29

A Karpatenrundschau hetilap a Brassóban kiadott Volkszeitung folyta-
tása, amely a regionális pártszervezet és néptanács lapja volt. A román dik-
tatúrában „sajtópolitikai szócső”30-szerepet töltött be. 1957. május 30-ától az 
újság tizenegy évig Volkszeitung néven jelent meg, utána „Társadalmi, po-
litikai és kulturális hetilap”-ként Karpatenrundschau címmel, ma az ADZ 
négyoldalas heti melléklete.

Német gyermek- és ifjúsági oldalak a Neuer Weg, a Neue Banater Ze-
itung és a Karpatenrundschau lapokban, 1989-ben

A Neuer Wegnek már 1949-ben létezett külön oldala gyerekeknek Für 
unsere Kinder címmel, amelyen Fridolin pionírtörténeteit lehetett olvasni.31 
1951. február 3-án jelent meg az első pionírrovat, Seid bereit, immer bereit!32 
néven. Később nevet váltott, Weg der Pioniere33 lett belőle; 1952-ben egész 
oldallá nőtte ki magát és az Immer vorwärts!34 címet kapta. 1954-ben, for-
mátumnövelés következtében a pioníroldalból rövid időre újra csak rovat 
lesz. 1958-ban a gyermekoldal a Für Pioniere und Schüler nevet kapja és 
1968-ban négyoldalas, hetente jelentkező pionírmellékletté alakul: ez lesz a 
Raketenpost, Für Pioniere und Schüler alcímmel.35

Első oldala rendszerint egy pioníréletről szóló cikkel indít, aláírással 
vagy szerző nélkül – pl. Start ins zweite Trimester (o.A.),36 Der Rucksack ist 
immer gepackt von Sepp Reisenauer,37 verseket tartalmaz még – pl. Rodelfahrt 
von Arthur Schocke38 és egy, a fiatalokat megszólító írást – Geschichte, 
Informatik und Carting Ilse Lindemann tollából.39

A második oldalon könnyű, szórakoztató témák kapnak helyet, mint 
például téli játékok, barkácsötletek, a Wusstet ihr, dass...40 rovatban újdonsá-
gok, dalok (ezek néha a harmadik oldalon találhatóak) és Aus dem Tierreich41 
rovat. 
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A harmadik a szaktémák oldala. Néhány 
cím: Aus der Geschichte der Menschheit, Mond-
Mondphasen-Mondkalender,42 Architektur im 
Altertum,43 Architektur: Mesopotamien, Kleine 
Geschichte des Tees44 – amely időnként a máso-
dik oldalon olvasható, Zwei Experimente mit dem 
Flaschenzug45.

 A negyedik oldal a következő címek egyi-
két viseli: Zum Zeitvertreib, Jugend vagy Lokales.46 
A Zum Zeitvertreib nevű oldal rejtvényeket tartal-

maz, valamint meséket és történeteket a Der Sandmann kommt47 rovat ke-
retén belül – pl. Die Kröte48 (szerb népmese), illetve képregényeket – pl. Die 
Schildbürger49. A Jugend oldalnak más a felépítése: Monika Fronius cikkével 
kezdődik, amely egy fiatalokat érintő témát taglal – Die drei grossen C: Com-
puter, Chips und Codes50 vagy Über die Schönheit des Karstes.51 Ezt a Dein 
Problem – unser Problem52 rovat követi, amelyen belül olvasói levelekre vá-
laszolnak, illetve azok tartalmára reflektálnak a szerkesztők. Rejtvények, 
versek, viccek és énekesekről, együttesekről szóló cikkek tartoznak még ide 
– pl. Carlos Santana. Der Gitarrenzauber53.

A következő kiválasztott lapnak, a Neue Banater Zeitungnak gyerek-
oldalairól szólva említést kell tennünk azok gyökereiről is. A Wahrheitnak 
már 1957-ben volt gyermekoldala, amely eleinte egyszer, majd kétszer je-
lentkezett havonta: Unsere Seite54 volt a neve, később, 1963. november 9-étől 
Lernen, schaffen, fröhlich sein55. Ez utóbbit vette át aztán 1968-ban a Neue 
Banater Zeitung név alatt megjelenő átalakított újság. 1969 óta kerültek 
be a lapba a bánsági líceumok oldalai, illetve az egyetemisták melléklete, 
az Universitas.56 1974-ben ezekből az oldalakból alakult ki – az elrendelt 
papírspórlás miatt – az Unsere Schule, amely kétszer jelentkezett egy hónap-
ban, és a havonta egyszer közzétett ifjúsági oldal, a treffpunkt.57

Az Unsere Schule iskolásoknak szóló oldalt, melynek középpontjában 
mindig a régió egy-egy iskolája állt, Grete Lambert szerkeszti. Az Unter uns 
cím alatt olvasható vezércikket általában Lieschen álnévvel szignálja. Az ol-
dal rendszerint egy riportot közöl – egy iskoláról, egy osztályról vagy egy 
tanulócsoportról: Die besten der 1C,58 Ernst und konzentriert lernen,59 Kreis 
für praktische Physik. Im Temeswarer Haus der Pioniere.60 Továbbá rejtvé-
nyeket, levelezni vágyók rovatát, a Brieffreunde suchent,61 valamint egy me-
sét vagy történetet – pl. Vom Hasen und von der Schildkröte62. Időnként is-
kolai díjakról is cikkeznek – Preisträger bei „Cântarea României” und bei 
der Deutscholympiade63, Preise bei Berufswettbewerben (Grete Lambert írá-
sa),64 Über Trägerinnen des NBZ-Sonderpreises bei der Landesphase der 
Deutscholympiade (Grete Lambert cikke)65.

A Marius Koity által vezetett, havonta megjelenő NBZ-ifjúsági oldal, 
a treffpunkt66 idősebb tanulókhoz szól. Lazább hangnemben íródott, mai 
szemmel nézve – az adott politikai körülmények ismeretében – kissé me-
résznek tűnik. A levelezőrovat –Brieffreunde – aus der DDR67 – nyitás nyu-
gatra. Nyílt, véleményt tartalmazó cikket is megjelentettek, pl. Az Unfaire 
Compactot Andrea Oprea tollából az 1989. január 13-i számban. Eleven 

Az Unsere Schule iskolá-
soknak szóló oldalt, mely-
nek középpontjában min-
dig a régió egy-egy iskolá-
ja állt, Grete Lambert szer-
keszti. Az Unter uns cím 
alatt olvasható vezércikket 
általában Lieschen álnév-
vel szignálja.
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hangvételű (már műfajának, interaktív jellegének köszönhetően is) az em-
lített szám körkérdése is: Was soll in diese Jugendseite kommen?68. Olyan té-
mákhoz nyúlnak, amelyek érdeklik az ifjúságot (szerelem, zavartság, disz-
kók stb.), Marius Koity vezércikkei valóban megszólítják a célcsoportot.

Különös figyelmet szentelnek a zenének: minden számban közölnek 
egy zenei toplistát, melyet az olvasók preferenciái alapján állítanak össze, 
külföldi énekesek kerülnek bemutatásra – Buch über Janis Joplin69 (Marius 
Koity írása), Ohne Jazz kann man nicht leben70 – a brémai (nyugat-német!) 
Sprinx nevű jazz-együttesről. 

A műfajokat is a célcsoporthoz igazították: az interjúk – pl. 
Konzerttournee von der Philharmonie aus Târgu-Mureş veranstaltet71 (Marius 
Koity interjúja), Cargo-interjú az 1989. május 14-i számban –, interaktív kér-
dőívek és dialogizáló vezércikkek felkeltik a fiatalok érdeklődését.

Az elmondottakból kiderül, hogy nagy a különbség az Unsere Schule és 
a treffpunkt oldalak stílusa között. Érdekességképpen csak két cikk címe áll-
jon itt egymás mellett: Lenauschüler im Ernteeinsatz72 vs. Schreib mal was 
über die Liebe ...73.

A Karpetenrudschau társadalmi, kulturális és politikai hetilap 1968 óta 
változatosságra törekedett gyermekeknek és ifjaknak szóló cikkei által is. 
1989-ben négy gyermek-, illetve ifjúsági oldalt publikált: a Die kleine KR, Die 
kleinere KR, Lyzeum és Jugendforum elnevezésűeket.74 

S bár a gyerekoldal már 1969-től létezik, a neve – Die kleine KR – csak 
a 80-as években született. Kizárólag iskolásokhoz szól: nem csak diákok-
ról szóló cikkeket közöl, de tanulók rajzait és szövegeit is közzéteszi. Állan-
dó rovatban vannak jelen a viccek és a képrejtvények. Olvashatunk irodal-
mi szövegeket is itt, mint Erwin Strittmattertől a Der Umschlagot,75 vagy 
Christian Morgensterntől a Der Lattenzaunt76 és tudósításokat iskolai ün-
nepségekről, versenyekről – Lernen, dichten, musizieren... Zu Gast bei den 
Petersberger Schülern und Lehrern,77 Bericht über Musikabend der Honterus-
Gymnasiasten.78

Az Annemarie Schuller által összeállított Die kleinere KR oldalai óvo-
dásokhoz szólnak. Különböző helységek óvónői állítják össze a tartalmakat: 
barkácsötleteket – Der Schulfasching naht!,79 Geschenk zum 8. März,80 éne-
keket – Der Eskimo,81 verseket – Zum Ki-Ka-Karneval82 (Gertrud Neumann 
Hechler verse), játékokat – „Hurra, der Sommer der ist da!”83 és történeteket 
– Der Spiegel.84 A Die kleinere KR időnként szü-
lőket és óvónőket is megszólít: hirdetéseket közöl 
– pl. Treffen des Päda-Kreises aus Hermannstadt,85 
Wer hat Bücher abzugeben? Für das methodische 
Kabinett im Hermannstädter Kindergarten Nr. 4086 
és interjúkat – pl. „Jetzt kommt die Laternenzeit” 
Gespräch von Annemarie Schuller mit Edith 
Schlandt, Kindergärtnerin im Kronstädter 15er 
Kindergarten.87

A Karpatenrundschau a középiskoláso-
kat is meg kívánja szólítani a Lyzeum nevű ol-
dallal. Ez 1989-ben rendszertelenül jelentkezett, 

A műfajokat is a célcso-
porthoz igazították: az in-
terjúk – pl. Konzerttournee 
von der Philharmonie aus 
Târgu-Mureş veranstaltet71 
(Marius Koity interjúja), 
Cargo-interjú az 1989. má-
jus 14-i számban –, interak-
tív kérdőívek és dialogizáló 
vezércikkek felkeltik a fi ata-
lok érdeklődését.
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két- vagy három havonta és iskolai ünnepekről tu-
dósított – Fasching, wie er leibt und lebt. Berichte 
aus dem Kronstädter Honterus-Lyzeum und 
dem Hermannstädter Brukenthallyzeum,88 Miss 
Brukenthal gekürt, illetve általános témákról, me-
lyek a fiatalokat foglalkoztatják – pl. Freizeit – ein 
Luxus? Ergebnisse einer Rundfrage.89

Mindezekhez társul 1989 októberétől a 
Jugendforum olyan témákkal, mint tánc, egyete-
mista élet, szabadidő. A vizsgált évben az oldal 

csak kétszer jelent meg: október 20-án, illetve december 15-én, Marius Koity 
közreműködésével.

Német gyermek- és ifjúsági oldalak a Neuer Weg, a Neue Banater Ze-
itung és a Karpatenrundschau lapokban, 1990-ben

Az 1989-es forradalom és az ezzel járó változások nem szüntetik meg 
a Neuer Weg gyermekmellékletét: 1990-ben megkezdődik ezeknek az olda-
laknak is a lassú átalakítása, politikamentességre törekedve. Leghamarabb 
a Für Pioniere und Schüler90 alcím tűnik el, az új név: Raketenpost. Unsere 
Kinderbeilage91. Az első oldal nyitócikkei általában múltbeli eseményekre 
reflektálnak – pl. Programm-Plattform der Organisation „Kinder des freien 
Rumäniens”, Wo ist das Pionierhalstuch?. Sok cikk a múltbeli valóság meg-
változtatásának vágyát fejezi ki – Wie soll das einstige Pionierhaus heißen?92 
Olyan témákhoz nyúlnak, melyeket eddig a cenzúra tiltott: külföld – Frohe 
Ferien für Hunderte Kinder in Österreich,93 Kleine Welt am Wörthersee,94 
vallás – Durch Gebet von der Angst befreit,95 Wer hat das Märchen vom 
Osterhasen eingeführt?,96 Das schönste Fest im ganzen Jahr. Zu Weihnachten 
feiern wir Christi Geburt.97 Ezenkívül verseket és diákok írásait találjuk az 
első oldalon, olyan elutasító hangvételűeket is, melyek publikálása ´89 előtt 
elképzelhetetlen lett volna – pl. Warum ich Schulbücher nicht leiden kann?98

A Raketenpost második oldalán művészettel és környezettel kapcsola-
tos írásokat találunk – pl. Das hellenistische Erbe und die Barbaren,99 vagy 
az eddig vallásos témája miatt közölhetetlen Die religiöse Bürgerschaft der 
Ritterzeit.100

A harmadik oldal nem változott jelentősen, továbbra is tudományos té-
májú cikkeket közöl – Von welcher Seite fällt das Licht auf deinen Tisch?,101 
Wie entsteht der Ton?102. Új témákkal is gazdagodott az oldal: Az Eine 
aufregende Puppe. Barbie lebkt seit 30 Jahren die Träume kleiner Mädchen103, 
Osterbräuche104, Joga - das macht Schüler wieder fitt105 című cikkek egyértel-
műen a gyermekmelléklet tematikai nyitottságára utalnak.

A negyedik oldal nem változtatja meg Zum Zeitvertreib106 címét, sem a 
Der Sandmann kommt107 rovatát, mely meséket, elbeszéléseket, történeteket 
tartalmaz. Ezen az oldalon még keresztrejtvényeket, szó-és színrejtvénye-
ket – pl. Osterspaß108, és vicceket találunk. 

A rendszerváltás után a Neue Banater Zeitung hasábjain is megfigyel-
hető néhány változás. Az Unsere Schule109 gyermekoldal továbbra is havonta 

A Raketenpost második ol-
dalán művészettel és kör-
nyezettel kapcsolatos írá-
sokat találunk – pl. Das 
hellenistische Erbe und die 
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Bürgerschaft der Ritterzeit.
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egyszer jelenik meg, de nemcsak az iskoláról szólnak a cikkei, hanem őszin-
te diákvéleményeket is közöl. Ide kerül a Vergnügliches110 rejtvényrovat is.

E gyerekoldal első szabad kiadása 1990. március 1-jén jelent meg Grete 
Lambert szerkesztésében, az iskolában is érezhető újszerű szabadság hangu-
latával. Az olvasók által már jól ismert Lieschen jegyzi a vezércikket, amely 
ezúttal a változásról szól: 

„Nos, már egy hónapja, ti, középiskolások, már hat hete jártok az „új” 
iskolába. [...] Ezidáig «kezdeményezésre és kreativitásra» kellett benneteket 
nevelni. Valójában csendes hallgatásra vagy utánzásra voltatok kárhoztatva. 
Most jogotok van felszólalni”.111

Az új körülményekről a diákok is véleményt nyilvánítanak ezen az 
első szabad iskolai oldalon: Wir möchten jetzt gerne in der Neunten sein. 
Meinungen der Zwölfklässler zum neuen Schulleben, Freie Schule.112 A májusi 
szám is folytatja ezt tendenciát, hogy tanulókat szólaltasson meg. A vezércikk 
bevezeti az oldal témáját: Was meinen die Schüler dazu? Klassendiskussion: 
Disziplin und Ordnung. Aber wie?:

„Még mindig nem hagynak nyugodni az események, sem minket, sem 
titeket. Néha tényleg nehéz a tananyagra, a tanításra koncentrálni. S ha még 
a tankönyvben éppen egy olyan szöveg következik, amely a gondtalan élet-
ről, a földművesek növekvő jólétéről szól, a szerencsés gyerekekről, akik egy 
ilyen aranykorban nőhetnek – Hála Istennek „nőhettek” – fel, akkor betelik 
a pohár. Hát igen, nem lehet mindent gombnyomásra törölni”.113

Az Unsere Schule következő kiadásai továbbra is reflektálnak a társa-
dalmi változásokra, az iskolarendszer és általában véve az iskolai élet vál-
tozásaira – pl. Plätze an deutschen Abteilungen, Neue Bezeichnungen für 
Schulen,114 Erste Pfadfindergruppe in Temeswar,115 Keine deutsche Abteilung 
mehr in Lowrin,116 Ferien in Österreich117 stb. 

Az NBZ gyermekoldala szerint „végre a tanulók ismereteit, képességeit 
és hajlamait mérik fel [...]”,118 és nem azt, hogy „itt vagy ott közreműködött-e, 
„politikailag” tevékenykedett-e vagy sem.”,1191990-ben hosszabb volt a nyári 
vakáció, mint azelőtt, mert „nem kellett próbálni az augusztus 23-i felvonu-
lásra, építőtelepeken, mezőgazdaságban segíteni”.120 

A szerkesztőség továbbra is megpróbálja a diákokat bevonni az oldal 
szerkesztésébe:

„[...] Emlékeztetni szeretnénk titeket, mint 
minden évben iskolakezdéskor, hogy minden má-
sodik héten jelentkezik az iskolai oldal a NBZ-ban 
és hogy számítunk a közreműködésetekre”.121

A december 6-i szám két olyan témával je-
lentkezik, amelyről korábban nem lehetett volna 
cikkezni: Felhívás adományozásra gyermekott-

Nos, már egy hónapja, ti, 
középiskolások, már hat 
hete jártok az „új” iskolába. 
[...] Ezidáig «kezdeménye-
zésre és kreativitásra» kel-
lett benneteket nevelni. Va-
lójában csendes hallgatás-
ra vagy utánzásra voltatok 
kárhoztatva. 
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honoknak és Szent Miklós ünnepe.122 Az év utolsó kiadása is foglalkozik ad-
dig tiltott témákkal – pl. Christkindbescherung in der Schule, Die Geschichte 
des Christkindlmarktes, Der Weihnachtsmann kam aus Deutschland.123

Kisebb változások észlelhetők a rendszerváltás első évében a regionális 
Karpatenrundschau hetilap Die kleine KR és Die kleinere KR gyermekoldala-
in is. Habár ezek az oldalak sem maradtak változatlanok, mégsem különböz-
nek oly nagymértékben szocialista kiadásaiktól.  

A Die kleine KR szövegei iskolai ünnepségekről szólnak – pl. „Vorhang 
auf, aber zacki, zacki...”124. Ezenkívül az oldal csemegeként verseket, éneke-
ket, diákok írásait, rejtvényeket, vicceket és olvasói leveleket közöl. 

A Die kleinere KR gyermekverseket és –dalokat jelentet meg az évszak-
ok változásairól, ünnepekről – pl. a farsangról,125 márciusról és a nőnapról,126 
húsvétról,127 barkácsötleteket, játékokat, képtörténeteket,128 történeteket,129 
könyvbemutatást,130 színdarabot131 és óvónőkkel folytatott beszélgetéseket132.

Újdonságnak számítanak azok az írások, amelyek diákok szabad véle-
ményét közlik, többek között a kommunista időkről is, mint pl. a Was meint 
ihr dazu?133 vagy Wir sind Schüler und nicht Straßenkehrer134; a vallásos té-
májú cikkek – pl. Gebet eines libanesischen Kindes135 és azok, amelyek kül-
földről tudósítanak – Wir haben erlebt, wovon andere träumen. Burzenländer 
Schüler verbrachten Ferien in Belgien,136 Abschied und Begrüßung.137 A má-
jus 17-i kiadásban a Die kleine KR kivonatot közöl a Gyermekek Jogaiból.138

Mind a szerkesztőség, mind a fiatal olvasók készen álltak az új világ be-
fogadására, arra, hogy éljenek az új lehetőségekkel, és ne csak néma szemlé-
lői legyenek a változásoknak. Az újságírók megpróbálták a fiatal olvasókat 
az oldal szerkesztésébe interaktív módon bevonni:

„A címbeli kérdés [Mit szóltok hozzá? – a szerző] hozzátok, a Der kleine 
KR olvasóihoz és munkatársaihoz szól. Mi a helyzet jelenleg az iskolátok-
ban? Mit gondoltok az új korszakról, amelynek küszöbén állunk? Erwin és 
Ina nyitották meg írásaikkal új rovatunkat, de reméljük, hogy ti is bátran 
állástfoglaltok ezekben a kérdésekben és véleményeiteket elkülditek szer-
kesztőségünkbe, hogy megjelentessük őket”.139

A felhívásra az olvasók lelkesen és őszintén reagáltak:
„Amikor meghallottam, hogy Ceauşescu megbukott, legelőször arra 

gondoltam, milyen kellemesen fogom tölteni a vasárnapjaimat. Elsősorban 
azért, mert régebb osztagparancsnok voltam, és emiatt gyakran vasárnapon-
ként is fölösleges gyűléseken ücsöröghettem. Másodsorban, mert remélem, 
hogy a sok politikai műsor helyett vasárnaponként végre rajzfilmeket és 
több sportot nézhetek a tévében. [...] Egy rövidebb iskolai hét fantasztikus 
volna! [...] a „hazafias” dalok már a könyökünkön jönnek ki. [...] időbe fog 
telni, míg az „elvtársnőt” leszokom [...]”.140

Következtetések
Tanulmányomban három romániai német újság 1989-ben, illetve 1990-

ben megjelent gyermek- és ifjúsági oldalait vizsgáltam és arra a kérdésre ke-
restem a választ, hogy van-e jelentős változás ezeken az oldalakon a rend-
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szerváltás után, mennyiben tükrözik az írások formailag és tartalmilag a 
társadalomban akkor érezhető változásokat.

Következtetésképpen megállapítható, hogy a történelem rezgései éppen 
oly jól megfigyelhetők ezeken az oldalakon, mint az újságok felnőttekhez 
szóló cikkeiben. Ami a szövegek formáját illeti, 1990-ben mindinkább túl-
súlyba kerülnek a véleményhordozó cikkek – a forradalom előtti időszak in-
formáló szövegeihez képest. A címek, alcímek, a használt szókincs mind egy 
új korszakra utal, amelyben már nem egy művalóság előállítása a cél, hanem 
az események igazsághű és kritikus bemutatása.

E rövid összehasonlító vizsgálat csak kezdetként szolgálhat a románi-
ai rendszerváltás előtti és utáni kisebbségi gyermekoldalak vizsgálatában. 
Továbblépésként érdekes volna a romániai német gyermek- és ifjúsági olda-
lakat a magyar kisebbség gyermekeknek szánt sajtótermékeivel összevetni.

Bibliográfi a

Chişu, Lucian (2002), Introducere în mass-media. Bukarest, România de 
Mâine Alapítvány Kiadó.

Coman, Mihai (1977), Mass media în România post-comunistă. Iaşi, 
Polirom Kiadó.

Eisenburger, Eduard/Kroner, Michael (szerk.) (1977), Die Zeit in der Zei-
tung. Beiträge zur rumäniendeutschen politischen Publizistik. Kolozsvár, Da-
cia Kiadó.

Müller, Annett (2002), Abschied in Raten. Vom Neuen Weg zur 
Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänien. Szeben, Hora Kiadó/Heidel-
berg, Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde Kiadó.

Weber, Annemarie/Josting, Petra/Hopster, Norbert (2004), Rumänien-
deutsche Kinder und Jugendliteratur 1944–1989. Eine Bibliographie. Köln/
Weimar/Bécs: Böhlau Kiadó.

Schuster, Hannes (2007), Ein Ort kollektiver Selbstvergewisserung. In: 
Siebenbürgische Zeitung Online http://siebenbuerger.de/cgi-bin/sbz/sbz-
druck.cgi?1180371853,82660 [2007. május 28.]

http://www.adz.ro/impressum.htm
http://www.banater-schwaben-berlin.de/Temeswar/Temeswar-

Geschichte.html#Presse
http://www.eab-berlin.de/berichte/k-o/Berichtmedien_rum_lucaciu00.

pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/Neuer_Weg_(Zeitung)



ME.dok • 2011/4

26

Források
Karpatenrundschau 1989. január 26., 1989. február 17., 1989. február 

24., 1989. március 3., 1989. március 10., 1989. április 7., 1989. június 23., 
1989. november 3., 1990. január 5., 1990. január 25., 1990. február 1., 1990. 
február 22., 1990. március 29., 1990. április 12., 1990. április 26., 1990. má-
jus 17., 1990. május 31., 1990. július 26., 1990. augusztus 30., 1990. október 
25.

Neue Banater Zeitung 1989.  január 5., 1989. január 13., 1989. febru-
ár 17., 1989. március 30., 1989. április 27., 1989. május 11., 1989. június 25., 
1989. szeptember 10., 1989. szeptember 28., 1990. január 10/11., 1990. január 
20., 1990. március 1., 1990. május 10., 1990. június 7., 1990. július 5., 1990. 
július 19., 1990. augusztus 2., 1990. augusztus 30., 1990. szeptember 27., 
1990. december 6., 1990. december 20.

Neuer Weg 1989. január 5., 1989. január 12., 1989. február 3., 1989. áp-
rilis 13., 1989. május 11., 1989. június 7., 1990. január 11., 1990. január 18., 
1990. február 8., 1990. március 15., 1990. április 13., 1990. június 13., 1990. 
július 11., 1990. augusztus 15., 1990. december 14.

Jegyzetek

1  Müller 2002. 87.
2  Uo.
3  Uo., 92.
4  Uo., 102. (saját fordítás)
5  Müller 2002.
6  Weber /Josting/Hopster 2004.
7  Chişu 2002, 138.
8  Uo., 139. (saját fordítás)
9  Eisenburger /Kroner (szerk.) 1977, 184.
10  Interjú Emmerich Reichrath-tal. In: Müller 2002, 183. (saját fordítás)
11  Interjú Hannelore Baierrel. In: Müller 2002. 208.
12  Müller 2002. 217.
13  „Nem álltunk annyira reflektorfényben. A Neuer Weg nem hevert 

Ceauşescu asztalán. Nem tudták elolvasni.” – Interjú Hans Frankkal, az ADZ 
főszerkesztőjével. In: Müller 2002. 218. és 79. (saját fordítás)

14  Das Ende einer finsteren Diktatur. In: Müller 2002, 80. (saját fordítás)
15  Uo. 80. (saját fordítás)
16  Uo. 75.
17  Uo. 105.
18  http://de.wikipedia.org/wiki/Neuer_Weg_(Zeitung) [2011.10.31.]
19  Neuer Weg 1990. január 11., 1.
20  Neue Banater Zeitung, 1990. január 10/11., 7.
21  Karpatenrundschau 1990. január 5., 1.



27

RENDSZERVÁLTÁS

22  Coman 2003, 55. és http://www.eab-berlin.de/berichte/k-o/
Berichtmedien_rum_lucaciu00.pdf [2007.06.11.]

23  „Organ des Deutschen Antifaschistischen Komitees in der Rumä-
nischen Volksrepublik“ Vö. Weber/Josting/Hopster 2004. 39. (saját fordítás)

24  http://de.wikipedia.org/wiki/Neuer_Weg [2007.06.11.]
25  Uo.
26  Müller 2002, 191.
27  http://www.adz.ro/impressum.htm [2007.05.12.]
28  http://www.banater-schwaben-berlin.de/Temeswar/Temeswar-

Geschichte.html#Presse [2007.06.12.]
29  Vor Redaktionsschluss. In: NBZ Nr. 8422/20 Januar 1990. 1.
30  Schuster 2007. május [2007.06.12.]
31  Gyermekeinkért Vö. Weber/Josting/Hopster, 39. (saját fordítás)
32  Álljatok készen, mindig készen! Vö. Uo. 39–40. (saját fordítás)
33  Pionírok útja (saját fordítás)
34  Mindig előre! (saját fordítás)
35  Weber/Josting/Hopster 2004, 39-40.
36  Indul a második évharmad. Raketenpost. In: Neuer Weg 1989. janu-

ár 5., 1. (saját fordítás)
37  A hátizsák mindig készen áll. Raketenpost. In: NeuerWeg 1989. ápri-

lis 13, 1. (saját fordítás)
38  Szánkózás. Raketenpost. In: Neuer Weg 1989. január 5, 1. (saját for-

dítás)
39  Történelem, informatika és carting. Raketenpost. In: Neuer Weg 

1989. február 3, 1. (saját fordítás)
40  Tudtátok-e, hogy... (saját fordítás)
41  Az állatok birodalmából (saját fordítás)
42  Az emberiség története, Hold-Holdfázisok-Holdnaptár. Raketenpost. 

In: Neuer Weg 1989. január 5., 3. (saját fordítások)
43  Építészet az ókorban. Raketenpost. In: Neuer Weg 1989. január 12, 3. 

(saját fordítás)
44  Építészet: Mezopotámia, Kis tea-történelem. Raketenpost. In: Neuer 

Weg 1989. február 3., 3. (saját fordítás)
45  Két kísérlet csigával. Raketenpost. In: Neuer Weg 1989 április 13. 3. 

(saját fordítás)
46  Időtöltésként, Fiatalok, Helyi hírek. (saját fordítások)
47  Mesél a Manó (saját fordítás)
48  A béka. Raketenpost. In: Neuer Weg 1989. február 3., 4. (saját fordítás)
49 A rátótiak.Raketenpost. In: Neuer Weg 1989. május 11., 4. (saját for-

dítás)
50 A három C: computer, chips és code. Raketenpost. In: Neuer Weg 

1989 január 11., 4. (saját fordítás)
51  A karsztok szépsége.  Raketenpost. In: Neuer Weg 1989. június 7, 4. 

(saját fordítás)
52  A te problémád a miénk is (saját fordítás)
53  Carlos Santana. Gitárvarázs. Raketenpost. In: Neuer Weg 1989. jú-

nius 7., 4. (saját fordítás) 



ME.dok • 2011/4

28

54  A mi oldalunk. (saját fordítás)
55  Tanulj, alkoss, boldog légy! (saját fordítás)
56  Weber/Josting/Hopster 2004., 43–44.
57  Uo. 44.
58  Az 1C legjobbjai. Unsere Schule. In: Neue Banater Zeitung. 1989.  ja-

nuár 5., 3. (saját fordítás)
59  Komolyan tanulni. Unsere Schule. In: Neue Banater Zeitung. 1989. 

Január 19., 3. (saját fordítás)
60  Gyakorlati fizika-kör a temesvári pionírházban. Unsere Schule. In: 

Neue Banater Zeitung. 1989. február 16., 3. (saját fordítás)
61  Leveleznének (saját fordítás)
62  A nyúl meg a teknős. Unsere Schule. In: Neue Banater Zeitung. 1989. 

január 5., 3. (saját fordítás)
63  A „Cântarea României”és a német tantárgyverseny díjazottjai. 

Unsere Schule. In: Neue Banater Zeitung. 1989. március 30., 3. (saját fordítás)
64  Szakversenyek díjai. Unsere Schule. In: Neue Banater Zeitung. 1989. 

április 27., 3. (saját fordítás)
65  NBZ-különdíjasok a német tantárgyverseny országos szakaszán. 

Unsere Schule. In: Neue Banater Zeitung. 1989. május 11., 3. (saját fordítás)
66  találkahely (saját fordítás)
67  Leveleznének – az NDK-ból (saját fordítás)
68  Mi kerüljön erre az ifjúsági oldalra?. Treffpunkt. In: Neue Banater 

Zeitung. 1989. január 13. (saját fordítás)
69  Köny Janis Joplinról. Ttreffpunkt. In: Neue Banater Zeitung. 1989. 

szeptember 10. (saját fordítás)
70  Jazz nélkül nem lehet élni. Treffpunkt. In: Neue Banater Zeitung. 

1989. június 25. (saját fordítás)
71  Uo.
72  A Lenau diákjai aratnak. Unsere Schule. In: Neue Banater Zeitung. 

1989. szeptember 28. (saját fordítás)
73  Írj nekünk a szerelemről ... Treffpunkt. In: Neue Banater Zeitung. 

1989. szeptember 10. (saját fordítás)
74  A kis KR, A kisebb KR, Líceum, Ifjak fóruma. (saját fordítás)
75  A boríték. Die kleine KR. In: Neue Banater Zeitung. 1989. február 17. 

(saját fordítás)
76  Léckerítés. Die kleine KR. In: Karpatenrundschau 1989. április 7. 

(saját fordítás)
77  Uo.
78  Honterus-gimnazisták zenei estje. Die kleine KR. In: 

Karpatenrundschau 1989. március 10. (saját fordítás).
79  Közeleg az iskolai farsang. Die kleinere KR. In: Karpatenrundschau 

1989. február 17. (saját fordítás)
80  Ajándék március 8-ra. Die kleinere KR. In: Karpatenrundschau 

1989. március 3. (saját fordítás)
81  Az eszkimó. Die kleinere KR. In: Karpatenrundschau 1989. január 

26. (saját fordítás)
82  Ki-ka-karneválra. Uo. (saját fordítás)



29

RENDSZERVÁLTÁS

83  “Hurrá, itt a nyár!”. In: Die kleinere KR. In: Karpatenrundschau 
1989. június 23. (saját fordítás)

84  A tükör. Die kleinere KR. In: Karpatenrundschau 1989. március 3. 
(saját fordítás)

85  A szebeni pedakör találkozója. Die kleinere KR. In: Karpatenrund-
schau 1989. február 17. (saját fordítás)

86  Ki tud könyvvel segíteni? In: A szebeni 40-es óvoda metodikai 
kabinettjének. Die kleinere KR. In: Karpatenrundschau 1989. június 23. (saját 
fordítás)

87  Itt a lámpások ideje. Annemarie Schuller beszélgetése Edith 
Schlandttal, a brassói 15-ös óvoda óvónőjével. Die kleinere KR. In: Karpaten-
rundschau 1989. november 3. (saját fordítás)

88  Farsang teljes valójában. Tudósítások a brassói Honterus Líceumból 
és a szebeni Brukenthalból. Die kleinere KR. In: Karpatenrundschau 1989. 
február 24. (saját fordítás)

89  Szabadidő – egy luxus? Egy körkérdés eredményei. (szerk. ford.)
90  Pioníroknak és tanulóknak. (saját fordítás)
91  Rakétaposta. Gyermekmellékletünk. (saját fordítás)
92  Hogy hívjuk ezentúl a pionírházat? Raketenpost. In: Neuer Weg 14. 

(994)/1990. április 13., 1. (saját fordítás)
93  Több száz gyerek boldog vakációja Ausztriában. Raketenpost. In: 

Neuer Weg 27 (1007)/1990. július 11., 1. (saját fordítás)
94  Kis világ a Wörther-tó partján. Raketenpost. In: Neuer Weg 32. 

(1012)/1990. augusztus 15., 1. (saját fordítás)
95  Az imádság  megszabadít a félelmeinktől. Raketenpost. In: Uo. (saját 

fordítás)
96  Ki találta ki a húsvéti nyuszit? Raketenpost. In: Neuer Weg 14 

(994)/1990. április 13., 1. (saját fordítás)
97  Az év legszebb ünnepe. Karácsonykor Jézus születését ünnepeljük. 

Raketenpost. In: Neuer Weg 48. (1028)/1990. december 14., 1. (saját fordítás)
98  Miért nem szeretem a tankönyveket? Raketenpost. In: Neuer Weg 23. 

(1003)/1990. június 13, 1. (saját fordítás)
99  A hellén örökség és a barbárok. Raketenpost. In: Neuer Weg 5. 

(985)/1990. február 8., 2. (saját fordítás)
100  A lovagkor vallásos polgársága. Raketenpost. In: Neuer Weg 10 

(990)/1990. március 15., 2. (saját fordítás)
101  Melyik oldalról éri fény az asztalodat? Raketenpost. In: Neuer Weg 1 

(981)/1990. január 11., 3. (saját fordítás)
102  Hogy keletkezik a hang? Raketenpost. In: Neuer Weg 2 (982)/1990. ja-

nuár 18., 3. (saját fordítás)
103  Egy izgalmas baba. A Barbie 30 éve a kislányok álma. Raketenpost. 

In: Neuer Weg 14 (994)/1990. április 13., 3. (saját fordítás)
104  Húsvéti szokások. Uo. (saját fordítás)
105  Jóga – formában tartja a diákokat. Raketenpost. In: Neuer Weg 23. 

(1003)/1990. június 13., 3. (saját fordítás)
106  Időtöltésként (saját fordítás)
107  Mesél a Manó (saját fordítás)



ME.dok • 2011/4

30

108  Húsvéti móka. Raketenpost. In: Neuer Weg 14. (994)/1990. április 
13,. 4. (saját fordítás)

109  A mi iskolánk (saját fordítás)
110  Szórakozzunk! (saját fordítás)
111  Unter uns. In: Neue Banater Zeitung. 1990. március 1., 3. (saját for-

dítás)
112  Unsere Schule. In: Neue Banater Zeitung. 1990. március 1., 3.
113  Unter uns. In: Neue Banater Zeitung. 1990. május 10., 3. (saját fordí-

tás)
114  Helyek a német tagozatokon, Iskolák új elnevezései. Unter uns. In: 

Neue Banater Zeitung. 1990. június 7., 3. (saját fordítás)
115  Az első cserkészscoport Temesváron. Unter uns. In: Neue Banater 

Zeitung. 1990. július 5., 3. (saját fordítás)
116  Lowrinban nincs többé német tagozat. Unter uns. In: Neue Banater 

Zeitung. 1990. július 19., 3. (saját fordítás)
117  Vakáció Ausztriában. Unter uns. In: Neue Banater Zeitung. 1990. au-

gusztus 2., 3. (saját fordítás)
118  Unter uns. In: Neue Banater Zeitung. 1990. június 7., 3. (saját fordí-

tás)
119  Uo.
120  Unter uns. In: Neue Banater Zeitung. 1990. augusztus 30., 3. (saját 

fordítás)
121  Unter uns. In: Neue Banater Zeitung. 1990. szeptember 27., 3. (saját 

fordítás)
122  Unter uns. In: Neue Banater Zeitung. 1990. december 6., 3. (saját for-

dítás)
123  Unter uns. In: Neue Banater Zeitung. 1990. december 20., 3. (saját 

fordítás)
124  „Függöny fel, de cakk-pakk!“ Die kleine KR. In: Karpatenrundschau 

5/1991. február 1., 7. (saját fordítás)
125  Die kleine KR. In: Karpatenrundschau 4/1990. január 25., 7. 
126  Die kleine KR. In: Karpatenrundschau 8/1990. február 22., 7. 
127  Schuller, Annemarie: Österliche Überlegungen. Die kleinere KR. In: 

Karpatenrundschau 13/1990. március 29., 7.
128  Kannst du dazu Geschichten erzählen? Die kleinere KR. In: 

Karpatenrundschau 17/1990. április 26., 7.
129  Bjelischew, Iwan: Das eigensinnige Kätzchen. Die kleinere KR. In: 

Karpatenrundschau 22/1990. május 31., 7. 
130  Annemarie Schuller recenziója a Christa Richter által összeállított 

Komm, wir spielen Blinde Kuh. Ein Spielbuch für Kinder című könyvről. Die 
kleinere KR. In: Karpatenrundschau 30/1990. július 26., 7. 

131  Radrian, Fred/Barth,Franziska: Hirsch Heinrich (Ein Winterspiel). 
Die kleinere KR. In: Karpatenrundschau 43/1990. október 25., 7

132  Schnell den Besuchspass – und weg?! Ein Gespräch mit Wiltrud-
Barth, Inspektorin für die deutschen Kindergärten beim Herrmannstädter 
Schulinspektorat. Die kleinere KR. In: Karpatenrundschau 8/1990. február 
22., 7.



31

RENDSZERVÁLTÁS

133  Mit szóltok hozzá? Die kleine KR. In: Karpatenrundschau 5/1990. 
február 1., 7. (saját fordítás)

134  Tanulók vagyunk, nem utcaseprők. In: Uo. (saját fordítás)
135  Egy libanoni gyerek imája. In: Uo. (saját fordítás)
136  Átéltük azt, amiről mások álmodnak. Barcasági tanulók Belgium-

ban vakációztak. Die kleine KR. In: Karpatenrundschau 15/1990. április 12., 
7. (saját fordítás)

137  Búcsú és Istenhozott. Die kleine KR. In: Karpatenrundschau 35/1990. 
augusztus 30. (saját fordítás)

138  Kinder haben Rechte! Die kleine KR. In: Karpatenrundschau 20/1990. 
május 17., 7. 

139  Was meint ihr dazu? Die kleine KR. In: Karpatenrundschau 5/1990. 
február 1., 7. (saját fordítás)

140  Uo.

Berkeczi Zsolt fotója



ME.dok • 2011/4

32

Szabó István fotója



33

Rendszerváltás a romániai
magyar ifjúsági sajtóban

 
VALLASEK JÚLIA

Az 1989-es romániai rendszerváltás a teljes romániai magyar sajtó-
nyilvánosság radikális átalakulását hozta magával. A kezdeti szakaszban 
egymásnak ellentmondó irányzatok feszültek egymásnak; együtt, egy idő-
ben jelentkezett a múlttal való radikális szakítás és a modern/demokrati-
kus újságírási normák megteremtésének igénye, illetve a múlt egyes ele-
meinek (újra)hasznosítása, továbbélése.

A teljes sajtóra jellemző vonások némi módosulással érzékelhetőek 
a rendszerváltásban már többé-kevésbé aktívan részt vevő fiatal generá-
ció által (is) működtetett, fiatal olvasókat megszólító sajtótermékek eseté-

Rezumat (Transformarea presei maghiare pentru tineret din România după căderea 
comunismului) Căderea comunismului a dat naştere la o serie de publicaţii noi pentru tineret, 
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sau mai scurtă. Studiul cuprinde o analiză comparativă a două reviste pentru tineret, care au avut 
o viaţă mai lungă faţă de publicaţiile destinate unor grupuri restrânse: revista Jelenlét (Prezenţă), 
care a fost reînfi inţată la 16 ianuarie 1990, ca revistă a Uniunii Democratice a Tinerilor Maghiari 
din Cluj, repectiv revista Fiatal Fórum (Forumul Tânăr), succesoarea revistei Ifjúmunkás (Tânărul 
muncitor). Conţinutul primelor şase luni din publicaţiile amintite este analizat având în vedere 
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Abstract (The 1989 Change in the Romanian Youth Press)
The 1989 change of the Romanian political regime meant a radical change in the Hungarian 

media publicity in Romania. The fi rst period was characterized by the existence of confl icting 
tendencies: the will of radical rupture with the past, setting the norms of a modern journalism and 
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represented in the fi rst half of the year 1990 by the Fiatal Fórum and Jelenlét. 
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ben is. Tanulmányomban azt vizsgálom, milyen 
értékrendet képviselt, és milyen napirend kijelö-
lő funkciót töltött be a rendszerváltást követő hó-
napokban két, kifejezetten a fiatalságot megszólí-
tó hetilap, a bukaresti Fiatal Fórum, illetve a ko-
lozsvári Jelenlét. 

1. Romániai sajtónyilvánosság általános 
jellemzői a rendszerváltás idején

1989. december 22-ig Romániában olyan, a Román Kommunista Párt 
által irányított, központi utasításra működő médiarendszer létezett, amely 
nagymértékben, (egyesek szerint csaknem teljesen) korlátozta az informáci-
ókhoz való hozzáférést, és mind gazdasági, mind pedig politikai téren mi-
nimálisra szűkítette a sajtóban dolgozók mozgásterét, s ezáltal magának a 
nyilvános beszédnek a terét. „A cenzúra és propaganda összefonódásának 
eredményeként a sajtó egészen a szocialista rendszer bukásáig kitartott a ha-
talmi legitimációs és tudatformáló szerepe mellett”.1 

Noha hivatalosan Romániában 1977 decemberében megszűnt a cenzú-
ra, a 80-as évek sajtójában az országos napilapoktól az óvodásoknak szánt 
Haza Sólymai című kiadványig erőteljes cenzúra érvényesült. A szigorú til-
tások mellett a személyi kultusznak köszönhetően az előíró cenzúra is erő-
södött, s mindezt kiegészítette (sőt a valós elvárások szigorát gyakran túl 
is szárnyalta) a rögzítetlen szabályok és a szigorú megtorlások által gene-
rált öncenzúra.2 (Ez utóbbi már csak azért is fontos, mert hatása bizonyos 
mértékben amolyan belső beidegződés formájában a rendszerváltás után is 
fennmaradt.)

Az ifjúságnak szánt sajtótermékek fontos szerepet töltöttek be az 
indoktrinációban. Noha egyes, gyerekeknek szánt kiadványok, (pl. Nap-
sugár) megpróbálták kihasználni az éppen kedvező politikai széljárást, és 
többnyire szépirodalmi alkotások esztétikai értékére alapozva időnként 
megpróbálták ezt ellensúlyozni, a 14 év felettieknek, vagyis a „kommunis-
ta ifjúságnak” szánt kiadványok számára ez sokkal nehezebbnek bizonyult, 
különösen a 80-as években.

Az 1989. decemberi eseményeket követően gyakorlatilag minden átme-
net nélkül a totalitarista sajtót egy, az információkhoz való hozzáférés és 
szabad véleménynyilvánítás liberális eszméin alapuló, demokratikus sajtó-
modell lett hivatott felváltani. A médiának gyakorlatilag egyik napról a má-
sikra kellett volna megtennie azt az utat, amelyet a nyugati demokráciák 
sokkal hosszabb időintervallum alatt tettek meg, s ehhez az újságírók leg-
feljebb az 1945 előtti sajtóélet hagyományához nyúlhattak vissza, amely a 
maga rendjén ugyancsak számos cenzurális megkötéssel küzdött (eseten-
ként háborús cenzúrával is). További hiányossága volt ennek a modellnek, 
hogy hiányoztak belőle a huszadik század második felében végbement mo-
dernizálási folyamatok, médiapiaci változások hatása (pl. televíziózás élre 
törése, médiapiac hangsúlyosabb rétegződése stb.) és jobbára a személyi 
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folytonosság is, hiszen az akkori újságírók már nemigen voltak aktív média-
munkások 1990-re. 

A posztszocialista társadalmakban a változásban mindenhol rendkívül 
fontos szerepet töltött be a média, Romániában például az országos televí-
zió már nem is közvetítő szerepet játszott, hanem az 1989. decemberi esemé-
nyek egyik fontos alakítójává vált. Mivel a politikai kommunikációhoz kap-
csolódó feladatokat elsősorban a sajtónak kellett betöltenie, a rendszervál-
tást követő időszak egyik legszembetűnőbb jellemzője a média erőteljes át-
politizáltsága, az újságírói szerepkör elitista felfogása és a harcos/pártos új-
ságírás erőteljes jelenléte.3 Marian Petcu szerint, noha az újságírók minden 
demokráciában politikai szerepet is betöltenek, (a nevelő, kulturális, társa-
dalmi szerepeken kívül), ez a politikai szerep a 90-es évek Romániájában 
hangsúlyozottan jelen van. Az újságírók nem szorítkoznak az események 
közvetítésére és értelmezésére, hanem például részt vesznek politikai cso-
portosulások szervezésében, vagy a hatalommal szemben ellenzékként lép-
nek fel, egyszóval politikai szerepet játszanak. 4

2. A romániai sajtó körképe a rendszerváltás után (adatok)

Az erdélyi magyarság a decemberi forradalom környékén gyakorlati-
lag 31 lappal és folyóirattal rendelkezett, majd néhány hét alatt – (nem any-
nyira a frissen megalakult RMDSZ 1989. december 25-i felhívásának, mint 
inkább a korabeli lapalapítási kedvnek köszönhetően) közel hatszor annyi 
lapot (összesen 164-et) alapítottak.5 Igaz, ezeknek jelentős része csupán rö-
vid életű kísérletnek tekinthető. A lapindításhoz a 90-es években csupán 
vállalkozókedv és minimális tőke volt szükséges. A lappiac robbanássze-
rű kiteljesedéséhez hozzájárult az is, hogy a lapalapítást az erdélyi magyar-
ság az identitásmegőrzés és -erősítés lehetőségének tekintette. A korábban 
létező lapok (néhány kivétellel) megváltoztatták a nevüket, és zömében az 
újságírók tulajdonába került kft-ként működtek, külföldi befektetők ekkor 
még nem jelentkeztek. A kinyíló lehetőségek, a lappiac diverszifikálódása 
mellett számolni lehetett a hatalmasra növekedett olvasási igénnyel is: nem-
csak a korábban titkolt vagy csak „suttogott” témák nyomtatásban való meg-
jelenítése vonzotta az olvasókat, de a napról-napra változó, labilis, állandó 
mozgásban levő, bizonytalanságérzetet generáló hétköznapok közti eligazo-
dás igénye is.

Az általam vizsgált időszakban (1990 janu-
ár–június) zajlik az új hatalom konszolidációja, 
ugyanakkor teret kap a nyílt nacionalizmus és 
erősödnek a nemzetiségi ellentétek. Mindkét fo-
lyamat során számos utcai összecsapáshoz is ve-
zető esemény történik, (elég, ha a két legjelentő-
sebbre, az 1990 márciusában Marosvásárhelyen 
történt román-magyar összeütközésekre, illetve 
1990 júniusában a bukaresti Egyetem téren tör-
tént „tisztogatásra”, „bányászjárásra” gondolunk. 
Mindkettő olyan esemény, amely közvetlenül 
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érintette az erdélyi magyar fiatalságot, s mint ilyen fokozottan jelen volt a 
korabeli ifjúsági sajtóban is.

3. Az ifjúsági sajtó jellemzői: Fiatal Fórum, Jelenlét

A kizárólag pártirányítás alatt megjelenő ifjúsági/gyereksajtó szerepe a 
kommunizmus alatt elsősorban propagandisztikus, célja egy (a 80-as évek-
re a valóságtól végképp elszakadó) idealizált, alternatív világ megjelenítése, 
illetve az olvasó kommunista doktrína szellemében történő nevelése. A sze-
mélyiségformálás (vagyis a pártkáderré nevelés) hármas eszköze az önálló-
ságot feladó, vak engedelmességre nevelő fegyelmezés, a különbséget és ez-
zel a különállást is elmosó egységesítés, illetve a pártideológiai képzés.6

Ezek alól a KISZ Központi Bizottságának magyar nyelvű, országos ter-
jesztésű lapja, az 1957-ben indult Ifjúmunkás sem lehetett kivétel, noha az 
alkalmankénti politikai enyhülések időszakaiban (elsősorban a hatvanas 
években) közéleti riportjainak, a lapra jellemző vitaszellemnek és a nyom-
tatott sajtóban megszokottnál fiatalosabb nyelvhasználatának köszönhetően 
jelentős szerepet kapott a kommunista ideológiától eltérő, „megtűrtnek” szá-
mító értékek, szemléletmódok stb. terjesztésében is. A lap 1968-tól kezdődő-
en havonta jelentkező Irodalmi Melléklete a Forrás-nemzedékek írói számá-
ra biztosított korai publikációs fórumot. Mindez a nyolcvanas évek végére 
már történelemnek számított, az Ifjúmunkás ebben az időben éppen olyan 
szürke, semmitmondó, mint az írott sajtó többi fóruma. Az 1989-es változá-
sokra azonnal reagál a szerkesztőség, hiszen a lap új változata Fiatal Fórum 
néven már 1989. december 30-án megjelenik.7

A névcserét indokoló, aláíratlan, ugyanakkor vizuálisan kiemelt, kere-
tezett vezércikkében fontosnak tartja jelezni, hogy alulról induló, demok-
ratikus szerveződés alapján jött létre, hangsúlyozza piaci előnyeit, (biztos 
infrastruktúrával és szerzőgárdával rendelkezik a majdan alapítandó, ha-
sonló lapokhoz képest), pontosítja (ekkor még nem politikainak, inkább ér-
dekvédelminek tekinthető) elkötelezettségét, (ti. hogy az RMDSZ-szel kíván 
együttműködni). Ugyanakkor nem feledkezik meg arról sem, hogy előre le-
szögezze, noha amolyan összefogó erő, közvetítő kíván lenni az ifjúság kü-
lönböző szegmensei között, nem kívánja kisajátítani azt, számít a helyi meg-
jelenésű ifjúsági lapokra/szervezetekre, és az azokkal való együttműködés-
re.

„A Fiatal Fórum néven induló, új központi ifjúsági hetilap az Ifjúmun-
kás jogutóda. Teljes megújulásunk szükségességének hitében két, egymástól 
független kezdeményezés erősített meg. A csíkszeredai Demokrata Magyar 
Ifjúsági Szövetség Szervező bizottsága és az RMDSZ ideiglenes Intéző Bi-
zottságának Ifjúsági Munkacsoportja javasolta szerkesztőségünknek, hogy 
– új névvel, új tartalommal – a volt Ifjúmunkás maradjon az összes románi-
ai magyar fiatal központi hetilapja, függetlenül azoktól a saját kiadványok-
tól, amelyeket a helyi magyar ifjúsági szervezetek alapítanak. A bukaresti és 
csíkszeredai fiatalok javaslata indokolt: lapunk, amely továbbra is rendelke-
zik a szükséges anyagi alapokkal, képes arra, hogy vérrel fizetett szabadsá-
gunk a teljes sajtószabadság lehetőségeivel élve, az RMDSZ Ideiglenes inté-
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ző Bizottságának Ifjúsági Munkacsoportjával együttműködve központi szin-
ten képviselje a hazai magyar fiatalok közös érdekeit, és sajátos eszközeivel 
közvetítsen, egységet teremtsen az ország különböző vidékein élő valameny-
nyi magyar fiatal között.

Sem a bukaresti magyar fiatalok ideiglenes szervezete, sem lapunk nem 
kíván hierarchiát teremteni, valamiféle irányító szerepet betölteni: demok-
ratikus együttműködésre, erőink összefogására törekszünk.”

Amint számítani lehetett rá, az általános lapalapítási lázban rövide-
sen számos hosszabb-rövidebb (esetenként csupán egy-két példányszámmal 
rendelkező) ifjúsági, iskola- sőt osztálylap jelent meg. Papp Z. Attila kuta-
tásai szerint az 1989. december 22.–1999. június 30. közt megjelent mint-
egy 934 újság, lap csaknem fele, 42 százaléka gyermek- és ifjúsági kiadvány.

A többnyire rövid életű, és egy-egy szűkebb csoportosulásnak szóló lap 
közül kiemelkedik az 1990. január 16-án útjára indított Jelenlét, a kolozsvá-
ri MADISZ lapja.8 

Az első szám főszerkesztői beköszöntőjében  B. Kiss Botond felvázolja, 
hogyan alakulhatnak ki ifjúsági szervezetek az akkoriban szervezkedő sej-
tekből, milyen feladatokat vállalhat a MADISZ, és végül milyennek szánják 
a szerkesztők az induló hetilapot. A vizuális effektusokat is bevető szöveg-
ből kiderül, hogy afféle társadalmi osztályok, eltérő szegmensek közt közve-
títő, önszerveződésen, önkéntességen alapuló, demokratikus/értelmiségi vi-
tafórumnak képzelik:

„A JELENLÉT a kolozsvári MADISZ lapja. Mint bármely polgári de-
mokratikus országban megjelenő lap, a JELENLÉT sem lehet öncélú. Azok, 
akik szerkesztését és a kellő anyagi alap előteremtését vállalták, azt szeret-
nék, hogy heti politikai-kulturális lap legyen. A LAP, hogy helyet kapjon 
benne az erdélyi magyar ifjúság, munkások, falusi fiatalok, diákok vélemé-
nye, gondja, öröme. Szerethessék és megkritizálhassák, róluk és nekik szól-
jon. Annak érdekében, hogy a TIÉTEK lehessen, elsősorban a Ti ötleteitek-
re, segítségetekre van szükség.”

A vezércikkekből látható, hogy a két hetilap deklarált szándékát tekint-
ve gyakorlatilag hasonló, ha nem azonos célkitűzéssel indul, noha a köz-
tük levő (infrastrukturális, szerkesztőségi stb.) különbségek sem elhanya-
golhatóak. A Fiatal Fórum rendelkezik lapelődje teljes infrastruktúrájával, 
(szerkesztőség, telefon stb.), mozgósítható kapcsolati tőkével (munkatársak, 
tudósítók), gyakorlott szerkesztőkkel és nem utolsósorban jelentős közön-
séggel, amelyet nem megszereznie, hanem megtartania kell a megváltozott 
médiakontextusban. A Jelenlét ezzel szemben elsősorban a lelkes tenni aka-
rás felhajtóerejére és a Kolozsváron adott, az egyetemi hallgatók köréből vi-
szonylag könnyen bevonható fiatal szerkesztőkre/olvasókra számíthat. Meg-
jelenését, munkáját nehezíti, hogy nem rendelkezik megfelelő infrastruk-
túrával és anyagi háttérrel. (A papírgondok emlegetése visszatérő témája az 
első számoknak.)

Terjesztés szempontjából a FF jobb lehetőségekkel rendelkezett, nem-
csak  az újságárusoktól lehetett megvenni, de elő is lehetett rá fizetni, (ez 
utóbbit már 1990 tavaszától apró reklámokkal ösztönzik.) A Jelenlét ter-
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jesztése esetlegesebb volt, alkalmanként maguk a 
szerkesztők árulták az utcán, amiről Kelemen Hu-
nor jegyzete tanúskodik.

Az alábbiakban a következő szempontok sze-
rint vizsgálom a két lap első félévének anyagát: té-
mák, műfajok, járulékos elemek/vizuális elemek 
szerepe.

3.1. Tematikus megközelítés

Az 1970-es években megerősödő napirendel-
mélet szerint a média által felkínált témák jelentő-
sen befolyásolják ugyan a közvélemény napirend-
jét, ám azt, hogy a közönség hogyan értelmezi a 
felkínált témákat, már kevésbé tudja kontrollálni. 

„A sajtó rendszerint sikertelenül igyekszik megmondani az embereknek, mit 
gondoljanak, de meglepően sikeresen mondja meg nekik, miről gondolkod-
janak”.9 A média tematizációs szerepének felismerése óta a modern politikai 
kommunikáció sarkköve lett a sikeres tematizáció. Az, hogy az információk 
áradatában mit tart fontosnak egy lap, hogy mi válik hírré, minden körül-
mények közt fontos. Ugyanakkor egyes médiaelméletek (pl. Gramsci hege-
móniaelméletére és a Frankfurti Iskola munkásságára alapozó későmarxista 
framing elmélet) arra is felhívja a figyelmet, hogy az esemény hírré válása 
adott korlátok közt zajlik, a hírnapirend alakulása voltaképpen torzítja a va-
lóságot. 

Természetesen vannak ún. obstruktív hírek, olyan események, amelye-
ket egyszerűen nem lehet kihagyni, amelyek a bennük rejlő fizikai vagy mo-
rális fontosság miatt valósággal ráerőszakolják magukat a médiára, szemben 
a közösség kollektív életéhez közvetlenül nem kapcsolódó hírekkel, amelyek 
közt a szerkesztőségek a maguk belső gyakorlatának megfelelően válogathat-
nak.10 Ilyennek számított például 1990 első felében a marosvásárhelyi etni-
kai konfliktus, a bukaresti Egyetem téri tüntetések, illetve a Nemzeti Meg-
mentési Front 1990. május 20-i választási győzelmét követően azok brutá-
lis feloszlatása, a kifejezetten értelmiségellenes jelszavakat hangoztató, ún. 
harmadik bányászjárás vagy „mineriada”.

A korszak általános jellemzője, a média erőteljes átpolitizáltsága termé-
szetesen a fiataloknak szóló kiadványokat sem kerülte el. Mindkét lap célkö-
zönsége az immár politikailag aktív, önmagát „rendszerváltónak” tekintő fi-
atalság, amelynek hangadói többnyire még egyetemi hallgatók, vagy nemrég 
kerültek ki az egyetemek padjaiból. A vérét/életét áldozó forradalmár ifjúság 
toposza egyébként is erőteljesen jelen van a korabeli sajtóban, s ennek nyo-
mán igen korán megfogalmazódik az aktív politikai részvételre való igény. 

A Fiatal Fórum profiljába illően számos írásban mutat be vagy szólaltat 
meg a decemberi eseményekben aktívan részt vevő fiatalokat, maga az első 
szám címlapon hozza Szász János: „Fiatalok a forradalomban” című írását, 
amely egyértelműen jelzi, hogy a rendszerváltás folyamatában szerzett ér-
demei alapján a fiatalság kiérdemelte a politikai szerepvállalás lehetőségét. 

Természetesen vannak ún. 
obstruktív hírek, olyan ese-
mények, amelyeket egysze-
rűen nem lehet kihagyni, 
amelyek a bennük rejlő fi zi-
kai vagy morális fontosság 
miatt valósággal ráerősza-
kolják magukat a médiára, 
szemben a közösség kol-
lektív életéhez közvetlenül 
nem kapcsolódó hírekkel, 
amelyek közt a szerkesztő-
ségek a maguk belső gya-
korlatának megfelelően vá-
logathatnak.



39

RENDSZERVÁLTÁS

„... legfőbb dolgunk most a munka, a demokratikus szervezkedés, a társa-
dalmi konszenzus megszilárdítása. Fiatalok, akik eddig az első sorban vol-
tatok, maradjatok továbbra is a forradalom előőrsében, őrizzétek a forrada-
lom első kivívott bástyáit!”

A civil élet kialakulásának, a különféle szervezetek, szövetségek, társa-
ságok (újra)alakulásának viharában természetesen az ifjúság sem maradt ki, 
az önszerveződés lázában egymás után születnek a különféle ifjúsági- és di-
ákszervezetek s ezek megjelenéséről sorra hírt adnak a lapok. Maga a Fiatal 
Fórum a MISZSZ (Magyar Ifjúsági Szervezetek Szövetsége) lapjaként jelenik 
meg, a Jelenlét pedig eleinte a MADISZ lapja. 1990 márciusától ugyan a Ro-
mániai Írók Szövetsége adja ki, de a MADISZ-logó továbbra is szerepel a la-
pon. Az ifjúsági szervezetek hangadói (többnyire egyetemi hallgatók vagy 
kora harmincas korosztály) természetesen az ifjúság érdekeinek képvisele-
tét nem csupán szabadidős tevékenységek és más rendezvények szervezésé-
ben képzeli el, hanem kifejezetten aktív politikai, tanácsadói szerepkörben, 
ebben az időben még az RMDSZ keretein belül. Az érdekvédelmi szervezet-
ből ugyancsak politikai párttá váló RMDSZ-szel igen hamar meg is indul-
nak az egyeztetések, s ezeknek lenyomata megtalálható mind a Jelenlétben, 
mind pedig a Fiatal Fórumban. Gyakori az „üzengetés”, a sérelmek felsorolá-
sa, annak az elvárásnak a megfogalmazása, hogy komoly politikai partner-
ként tekintsék az ifjúsági szervezetek képviselőit.

A Jelenlét 1b számában, vagyis már 1990 januárjában olvasható az (alá-
íratlan) üzenet: „Kedves RMDSZ, jó lenne belátni, hogy a MADISZ nem a pi-
onírok utódszervezete. Le kellene ülni végre megbeszélni közös problémá-
inkat és szembenézni a szemléletbeli különbségekkel.” Az 1990. február 18-i 
RMDSZ megyei választógyűléséről közölt kritikus beszámolójában Váradi 
Miklós pedig arra figyelmeztet: „lehet, hogy a most 25–35 évesek számbe-
lileg, érzelmileg, öntudatukban csonkultak, de ne feledd kedves RMDSZ, 
lesz új, 25–35 éves generáció és ezt a MADISZ neveli! (...) Ők lesznek az 
RMDSZ tagok 2000-ben. Elvárhatunk ezért egy kis elismerést, kérjük, kezel-
jetek egyenrangú félként!” 

A Fiatal Fórumban is jelennek meg hasonló reakciók, az első, 1990. 
április 21–22-én Nagyváradon tartott RMDSZ-kongresszusról szóló terje-
delmes tudósításban például sérelmezik, amiért „nehogy a farok csóvál-
ja a kutyát” felkiáltással időnként elhallgattatták a jelenlevő harminc (!) 
MISZSZ-képviselőt. 

Az ifjúsági szervezetek lobbizása, érdekérvényesítő munkája nem is 
volt hiábavaló, hiszen a május 12-i Fiatal Fórum 
belső oldalán már közli az RMDSZ-szel közös lis-
tán, ám a MISZSZ színeiben induló képviselője-
löltekkel készült miniinterjúkat, illetve a jelöltek 
fényképét. Olyan nevek tűnnek fel itt, mint Szőcs 
Géza, Csutak István, Eckstein Kovács Péter, Szil-
ágyi Zsolt stb.

A Fiatal Fórum kezdeti célkitűzéseinek meg-
felelően valóban igyekszik közvetítőként, összefo-
gó erőként működni, első számától kezdve rend-

Kedves RMDSZ, jó len-
ne belátni, hogy a MADISZ 
nem a pionírok utódszer-
vezete. Le kellene ülni vég-
re megbeszélni közös prob-
lémáinkat és szembenéz-
ni a szemléletbeli különb-
ségekkel.
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szeresen ad hírt különféle érdekvédelmi vagy akár szabadidős céllal létre-
jött szervezetek, szövetségek kialakulásáról és tevékenységéről, interjúiban 
megszólaltatja ezek vezetőit, gyakorlatilag monitorizálni igyekszik ezek ál-
landó átalakulásban levő életét.

Az átpolitizáltság, amely a teljes romániai médiatermésre jellemző, erő-
teljesebben jelentkezik a nagyobb szerkesztői gyakorlattal rendelkező, az új-
ságírás normáit inkább követő Fiatal Fórum hasábjain. Az 1990. február 17-i 
lapszámtól kezdve rendszeresen, többnyire vezércikként vagy címlapra ki-
emelve jelennek meg Bányai Péter aktuális politikai helyzetet elemző írásai.

Amint várható a két legnagyobb jelentőséggel s így a legnagyobb figye-
lemmel követett esemény az 1990. márciusi események, illetve a bukaresti 
Egyetem téri tüntetés június 14-i brutális feloszlatása.

A Fiatal Fórum már-már az oknyomozó újságírás szellemében „köve-
ti” a témát, az első egyeztetésektől kezdődően a békés tüntetéseken, majd az 
összecsapásokon keresztül a téma immár kevésbé „szenzációértékű” lezáru-
lásáig, vagyis a perbefogottak ügyében hozott bírósági döntésekig. A téma fe-
lelőse Lázár László, a legtöbb írás az ő nevéhez kötődik. A meglehetősen bul-
város, szenzációhajhász első tudósításon túlmenően („Marosvásárhelyen, az 
ütköző városban : már a népbiztonság se szavatolt”) igyekeznek alaposan, 
dokumentáltan, minél több szempontra odafigyelve tálalni a témát. Így esik 
szó a román–magyar konfliktus erősödéséről, a Vatra Românească szerve-
zet befolyásáról, de az eseményeket követő perek kapcsán olyan témákról is, 
mint a cigányság diszkrimináltsága.

A Jelenlét nem magáról az eseményről tudósít, hanem elsősorban „ha-
zafigyel”, a kolozsvári egyetemisták KMDSZ által szervezett szolidarizáló 
tüntetéséről, ülősztrájkjáról közöl fotókat, jegyzetet.

Az átpolitizáltság egyébként elvontabb, intellektuálisabb szinten jelent-
kezik a Jelenlétben, mint a Fiatal Fórumban, nem annyira a hangsúlyozott 
tematizálásban érhető tetten, mint inkább az események elméleti hátterére 
történő reflektálásban. 

Mindkét lap témaválasztására egyaránt jellemző az újdonság, a koráb-
ban tiltott, ugyanakkor a fiatalok életszemléletéhez, életviteléhez, érdeklő-
déséhez közvetlenül kapcsolódó témák hangsúlyos jelenléte. Mindkét lap 
nagyjából egy időben indít például rockzenei rovatot – Mihály István (FF), 
illetve Török F. László (J.). „Egy biztos: a világon nem létezhet fiataloknak 
szóló lap rockzenei rovat nélkül. Csináljunk slágerlistát a kolozsvári rá-
dióval közösen, rocktörténeti sorozatot, lemezfigyelőt, rockmellékletet, (...) 
hogy lássák, jelen voltunk és jelen vagyunk mi is.” – írja lelkes beköszöntő-
jében a Jelenlét kétoldalas rovatát jegyző Török F. László.

Ezek népszerűsége, olvasottsága minden bizonnyal jelentős lehetett, az 
itt közölt írások, az olvasók által beküldött levelek, vitához való hozzászólá-
sok, slágerfordítások szerzői közt többek közt a mai irodalmi/kulturális élet 
jó néhány szereplőjének a neve is megjelenik. (Pl. Orbán János Dénes, Vida 
Gábor, Szilágyi Palkó Csaba stb.)

Ugyancsak a korábban tiltott, immár szabadon tárgyalható témák közt 
tűnik fel s kap gyakran önálló rovatot a szexualitás (ebben az időben nyil-
ván az abortusztörvény kihatásaként kizárólag a fogamzásgátlás szerepel 
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központi témaként) vagy a vallás (iostenélmény, vallásos etika, mindenna-
pi vallásosság megélése.) 

Ezek, illetve a hagyományosan „könnyű”, „szórakoztató” témák közé 
tartozó információk (pl. horoszkóp, kozmetikai tanácsok stb.) a lapokban 
közölt visszajelzések alapján nagy olvasottsággal bírtak, a prioritást azon-
ban jelzi, hogy ha több a terjedelmesebb, közéleti, politikai kérdéseket bon-
colgató írás, a különböző rovatokat, de a folytatásokban közölt úgynevezett 
„human interest” kategóriába sorolható írásokat is „csúsztatják” a követke-
ző lapszámba.

3.2. A műfajiság kérdései

Az alábbiakban röviden áttérek a műfajiság kérdésére, és azt vizsgálom, 
milyen sajtóműfajok, illetve ezekhez kötődően milyen hangnem jellemzi a 
kiválasztott két kiadványt.

Mindkét lap hetilap, ebből következik, hogy feladatuk nem annyira a 
friss információk közlése, mint inkább az olvasóközönség számára más for-
rásokból már beszerzett információk hátterének megteremtése. 

Ugyanakkor nem szabad szem elől tévesztenünk azt a tényt, hogy ál-
landó alakulásban, mozgásban lévő, kialakuló valóságot hivatott leképezni 
a korabeli média, az olvasóközönség híréhségénél már csak a médiába ve-
tett bizalom a nagyobb. (A legfontosabb hírközlő szerv természetesen a for-
radalom afféle „tűzfészkének”, főszereplőjének tekintett központi televízió). 
A magyar közösség és ezen belül annak egy szegmense, tehát a magyar fia-
talság számára hírközlőként is fontos szerepet játszottak ezek a lapok, első-
sorban a Fiatal Fórum, amely hetilaphoz mérten viszonylag sok híranyagot 
közöl. A reflektálóbb hozzáállást képviselő Jelenlét ehhez képest jobban iga-
zodik a hetilapírás klasszikus normáihoz, a hírműfajok háttérbe szorulnak 
az elemzőbb szövegekhez képest. Mindkét lapban jelen vannak a hagyomá-
nyos sajtóműfajok kárára a különböző nyilatkozatok, kiáltványok, határoza-
tok, a FF hangsúlyozottan szerepet is vállal az RMDSZ első választási kam-
pányában, s ezzel kapcsolatos, (a kor színvonalán álló, sokszor meglehető-
sen suta) választási propagandaanyagot is közöl.

Ugyanakkor mindkét lapra jellemző bizonyos mértékig az önreflexió, 
illetve a sajtó/média helyzetére való reflektálás, az újságírók/média szere-
pének felnagyítása. Az önreflexió az Ifjúmunkás jogutódjaként létező Fia-
tal Fórumban sokszor úgy jelenik meg, mint a múlttal való leszámolás, ese-
tenként pedig a kommunista korlátozásokat kijátszó, vagy azok miatt szen-
vedő újságíró alakja kerül központba. Beszivárog olyan, politikamentesnek 
gondolt rovatokba is, mint a sport: Bodor Gy. Tamás például a Román Kupa 
1988-as döntője kapcsán beszél a kommunista cenzúra keretei közt is fenn-
tartott újságírói etikáról.

„Minthogy igazat nem lehetett írni, hazudni pedig nem akartam – ab-
ban a lapszámban focirovat helyett egy reklámot közöltünk.” (2 –1 a suszter 
javára, FF, 1990. január 27.)
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Az 1990/39-es számban pedig Székely Ervin 
közöl egy írást arról, hogyan próbálták kijátszani 
a cenzúrát, milyen módszerekkel lehetett „össze-
kacsintani az olvasóval” (Így írtunk mi.)

A saját (leszámolásra váró) múlttal még nem 
rendelkező Jelenlétben is nyomon követhető a mé-
dia szerepét boncolgató szakmai önreflexivitás, 
amelybe némi tekintélyimportra alapozó önreklá-

mozó kedv is vegyül: több olyan írást, (rövid véleményt, interjút) is közöl-
nek, amelyben külföldi újságírók, vagy a hazai közélet jeles személyiségei 
mondanak (természetesen pozitív) véleményt a lapról. 

Március elején a NMF politikai szerepének megszilárdulásához vezető 
bukaresti zavargások és a fokozódó nemzetiségi ellentétek idején a sajtó fon-
tosságát hangsúlyozzák és a radikális fellépést sürgetik:

„Miért nem elég radikális a sajtó hangja? Hiszen a sajtó szerepe, és egy-
általán a mass médiáé sokszorosan és ugrásszerűen felértékelődött, s míg az 
utóbbi években Európában egyedül és teljességgel hitelét vesztette, most tíz-
méteres sorok várakoznak az újságárusok előtt, a TV újabb szerkesztési el-
vei szerint folyamatosan képernyő előtt tartja a nézőt, és még belegondolni 
is szörnyű, mi történt volna, ha azon a forró téli napon nem sikerül elfoglal-
ni a bukaresti adó épületét.” (Józsa T. István: A forradalom végéről. J. 1990/5)

Mindkét lap esetében megfigyelhető a szubjektivitás hangsúlyos jelen-
léte, ami esetenként (és ez ismét a teljes korabeli sajtóra jellemző) műfajke-
veredéshez is vezet. Egy interjú például kiváló alkalom arra, hogy felvezető-
jében a riporter részletesen kifejtse saját véleményét arról a témáról, amely 
felől aztán a szakértőnek számító riportalanyt kérdezi.

A vélemények megszólaltatása, esetenként egymással való ütköztetése 
nagyon fontos mindkét lap számára, többször is megpróbálnak eszmetisztá-
zó vitát, eszmecserét generálni olyan (a mindennapokban aktuálissá váló) 
kérdésekről, mint a demokrácia mibenléte (FF) vagy a nacionalizmus okai 
(J). 

Noha mindkét lap deklaráltan a romániai magyar ifjúság minden egyes 
rétegét átfogó fórum kíván lenni, (talán a szerkesztők, munkatársak szemé-
lyes érdeklődésének köszönhetően) a Jelenlét mégis inkább a fiatal értelmi-
ségi réteget tudja megszólítani írásaival, míg a Fiatal Fórumban közölt írások 
inkább szólnak más társadalmi osztályokhoz, illetve a gimnáziumi oktatás 
keretei közé frissen bekerült tanulókhoz. Elsősorban nyelvi, nyelvhasználati 
kérdés ez, és csak másodsorban tematika, hiszen témaválasztás szempontjá-
ból nagyjából ugyanazok az elvek vezérelik a két lap szerkesztőit.

A Jelenlét cikkeinek nyelvén azonban határozottan érezhető a többnyire 
bölcsész értelmiségi nyelvhasználat lenyomata, ugyanakkor több a kifejezet-
ten (bölcsész) értelmiségi számára fontos írás. Az Adrian Marinóval Mircea 
Eliade jelentőségéről készített beszélgetésben például olyan kifejezések röp-
ködnek, mint „autenticitás”, „ontológia”, és olyan kérdések, hogy egyáltalán 
milyen keretek közt jogos még az idealista/materialista szembenállás.

Mindkét lap esetében meg-
fi gyelhető a szubjektivitás 
hangsúlyos jelenléte, ami 
esetenként (és ez ismét a 
teljes korabeli sajtóra jel-
lemző) műfajkeveredéshez 
is vezet. 
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A Jelenlét végső soron már a beköszöntőben kulturális lapként határoz-
ta meg önmagát, s ez a vonása hangsúlyozódik ki az (esetében nem is annyi-
ra) járulékos anyagok (pl. szépirodalmi közlések esszé, stb.) illetve a vizuá-
lis elemek szintjén, amelyekkel az alábbiakban foglalkozom.

3.3. Járulékos elemek/Vizuális elemek

Járulékos elemekként az alábbiakban elsősorban a szépirodalmi jelle-
gű közléseket tekintem, amelyeknek elméletileg csupán dekoratív funkció-
ja lehet a hírlapírásban. Rituális fontossággal bíró, sorsfordító pillanatokban 
azonban afféle csatornaként működnek, kulturális beágyazottságuk, több-
letjelentésük folytán hivatottak biztosítani azokat a lehetséges jelentéseket, 
amelyek különböző okokból kifolyólag nem jelennek vagy nem jelenhetnek 
meg a sajtóanyagban. A Fiatal Fórum nyitószáma például Szilágyi Domokos 
és Kölcsey Ferenc egy-egy versét idézi, az egyik cikkben pedig a Pokolgép 
együttes egyik számából idéznek azért, hogy a temesvári események hangu-
latát érzékeltessék.

A szerkesztők szerint a szárnypróbálgató tehetségeket útra indító vers-
rovat (a rockzenéhez hasonlóan) kötelező kelléke egy ifjúsági lapnak, így a 
Fiatal Fórum 1990. február 3-i számával Lázár László szerkesztésében újra-
indítja a szép hagyománnyal rendelkező, havonként jelentkező i.m. mellék-
letet. A rovatvezető az irodalomnak, az újságíráshoz hasonlóan messianisz-
tikus szerepet szán, megfogalmazása ugyanakkor érezteti, hogy a közössé-
gi cselekvést érintő kategorikus imperatívuszok nem halnak ki a forradalmi 
események lezárulásával: „E honban most mindenkinek azért kell tennie, 
hogy az értékek forradalma győzedelmeskedjen.” Az újrainduló i.m. azon-
ban nem éri el a korábbi évek színvonalát, az irodalmi közléslehetőségek ki-
tárulásával egyre inkább a próbálkozó kezdők fóruma lesz.

Annál fontosabb szerepet játszik az irodalom a Jelenlét hasábjain. Itt is 
egy vers, Csoóri Sándor Az első lépések után című verse kerül az 1b szám 
címlapjára. Az irodalom (zömmel vers) itt sokkal nagyobb súllyal és nem 
külön mellékletben jelenik meg, hanem a laptest szerves részeként, cik-
kek közé beékelve, de vizuálisan mindig kiemelve. Gyakran közölnek pár 
soros portrét és fotót is a bemutatkozó fiatal szerzőről (Domokos Johanna, 
Kisgyörgy Réka, Kelemen Hunor, Madaras Péter, Szilágyi Mihály, Szücs 
László, Vermesser Levente, Vida Gábor és mások neve olvasható a lapban.).

A vizuális elemek, az ahogyan egy adott kiadvány bánik tördeléssel, 
szövegrendezéssel, adott esetben színekkel, illetve illusztrációkkal önmagá-
ban is jelentéshordozó lehet. 

A korabeli nyomdatechnika által biztosított lehetőségek meglehetősen 
szűkös keretei közt mozgott mindkét lap. Mindket-
tő két színt használ, a Fiatal Fórum címlapja és hát-
lapja a fekete-fehér mellé a kéket, a Jelenlét válto-
zóan, többnyire teljes terjedelmére a narancsszínt 
használja kiegészítőül. A Fiatal Fórum nagyjából 
követi az elődje által használt laptervet, viszony-

E honban most mindenki-
nek azért kell tennie, hogy 
az értékek forradalma győ-
zedelmeskedjen.
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lag egyszerű, átlátható tördelést követ, kiemelés-
re pedig a hagyományos keretezést alkalmazza. A 
Jelenlét lapterve nagyobb kísérletező kedvről árul-
kodik, a grafikus szerkesztők Tasnádi József, illet-
ve Damokos Csaba munkájának köszönhetően. A 
szövegek elhelyezése, tördelése sokkal dinamiku-
sabb képet nyújt, a narancsszín pedig helyenként 
afféle kiemelősávként működik, ez jelöli a rovato-
kat, műfajokat.

Mindkét lap használ fotókat, illetve rajzokat, 
karikatúrákat. A fotók képminősége a korabeli 
nyomdatechnika miatt elég gyenge, időnként ép-

pen csak kivehető, mit ábrázolnak. Ennek ellenére, mivel a korabeli közön-
ség szokva volt a gyenge képminőséghez, alkalmanként érdemes volt a kö-
zölt szöveg illusztrálásánál nagyobb funkciót biztosítani a sajtófotóknak. A 
júniusi bányászjárás pusztításának nyomait például fotóriport ábrázolja a 
Fiatal Fórumban. 

Végezetül a mindkét lapban egyaránt megjelenő, a korszak általános át-
politizáltságát, sokszor dilettantizmusba fúló tevékenységi lázát karikírozó, 
a média szerepét önironikusan láttató szövegek jelenlétére hívnám fel a fi-
gyelmet. A humort egyfajta fiatalos könnyedség formájában általában az if-
júsági kiadványok egyik jellemzőjének tekinthetjük. A gyakori ironikus fel-
hangnak köszönhetően afféle görbe tükröt mutatnak az önszerveződés lázá-
ban égő társadalom, és a tulajdon szerepét megnövelő, mitizáló média felé.

A Fiatal Fórum anélkül, hogy az oldalon közölt más kiáltványok, hírek 
közül bármivel kiemelné, egy azokat karikírozó pszeudo-kiáltványt közöl :

„Közhírré tétetik
Véreink! Megalakult a Romániai Magyar Nagyszájú Áldemokrata Fiata-

lok Szövetsége. ROMANÁFISZ”
Csatlakozásra hívunk fel mindenkit, aki az eszmezavar értékrendjén 

állva hajlandó vére helyett a hangszálait hullatni az antikonszolidáció bari-
kádjain. Célunk a teljes megnemértés!

Küldöttgyűlésünket a Káosz hegyén tartjuk, ahol megválasztásra kerül 
szövetségünk operatív vezető testülete a Handák Bandája. Kérjük tagszerve-
zeteinket, hogy legalább három, lehetőleg süket, hőzöngővel képviseltessék 
magukat. A szándékolt tagtoborzás ideiglenes, ad-hoc (s)óhajtóbizottsága ne-
vében: Hübele Balázs” (FF. 1990. január 13. )

A Jelenlét pedig az RMDSZ-szel folytatott csörték idején olyan tízpa-
rancsolatot közöl (ugyancsak valós hírek közé helyezve), amely többek közt 
ilyen „parancsolatokat” tartalmaz:

„7. Segíts magadon, az mindenkin segít!
8. Szeresd az RMDSZ-t, ő az apád!” (J. Tízparancsolat forradalom után-

ra. 1990/2)

A humort egyfajta fi ata-
los könnyedség formájá-
ban általában az ifjúsági ki-
adványok egyik jellemzőjé-
nek tekinthetjük. A gyako-
ri ironikus felhangnak kö-
szönhetően afféle görbe 
tükröt mutatnak az önszer-
veződés lázában égő tár-
sadalom, és a tulajdon sze-
repét megnövelő, mitizáló 
média felé
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A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy a vizsgált hetilapokban is ér-
vényesülnek a rendszerváltás idejének bevezetőben tárgyalt sajátos vonásai 
(átpolitizáltság, a média szerepének elitista felfogása, pártos újságírás stb.). 
Ugyanakkor a Jelenlét a maga hangsúlyozottan bölcsész kultúrára alapozó, 
illetve a Fiatal Fórum a maga újságírói normákhoz jobban igazodó, populá-
risabb megközelítésével megtalálta azokat a sajátos kifejezési módokat, ame-
lyek fennállásuk rövid idejére alkalmassá tették őket arra, hogy a rendszer-
váltó fiatal nemzedék sajátos problémáit, szemléletmódját megfogalmazzák, 
illetve „kihangosítsák” az olvasóközönség felé.
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Az 1989. december 22–23-i 
székelyudvarhelyi események 
fotódokumentumai

BERKECZI ZSOLT 

Fotóinkat általában többféle céllal készíthetjük: léteznek privát hasz-
nálatra szánt felvételek, valamint hírközlési fotók. Jelen írásomban olyan 
képekkel foglalkozom, amelyek célja egy adott cikk témájának illusztrá-
lása. A sajtófotó hírértéke akkor a legnagyobb, ha váratlan, korábban is-
meretlen jelenséget, eseményt ábrázol. A sajtófotózás műfajának egyik 
alkategóriája a dokumentumfotózás. Noha a sajtófotózás és a dokumen-
tumfotózás fogalma hasonló értelemmel bír, az általuk közvetített üzenet 
mégis eltérő: a dokumentumfotózás célja, hogy hiteles emlékképet, kép-

Rezumat (Documente fotografi ce ale evenimentelor din 22–23 decembrie 1989, de la 
Székelyudvarhely – Odorheiu Secuiesc)

Articolul prezintă două colecţii de fotografi i documentare realizate în timpul evenimentelor 
revoulţionare din decembrie 1989 în oraşul Odorheiu-Secuiesc. Deşi nu erau jurnalişti profesionişti, 
ambii fotografi  (Ferenc Balázs şi Károly Szabó) au imortalizat atât momentele tipice ale 
evenimentelor, cât şi emoţiile mulţimii. Fotografi ile lor au astăzi o valoare documentară deosebită, 
oferind a narativă locală a evenimentelor din 1989.

Cuvinte cheie
1989, decembrie, revoluţie, România, Odorheiu Secuiesc (Székelyudvarhely)

Abstract (Documentary pictures of 22–23 December, 1989 in the town of Székelyudvarhely 
– Odorheiu Secuiesc, Romania) My text presents two sets of documentary photos taken in the 
fever of the Romanian revolution in 1989 at the town of Székelyudvarhely. Though neither of them 
was a professional journalist, both photographers (Ferenc Balázs and Károly Szabó) were strongly 
determined to capture the events of the streets, the typical moments of the upheaval, the genuine 
moments of joy and anger. Today these photos have an important documentation value, giving a 
local narrative of the events of the Romanian Revolution.

Keywords
1989 december, revolution, Romania, Székelyudvarhely, Odorheiu Secuiesc
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sort tudjon visszaadni egy adott eseményről, így ebben az esetben a fotó 
tárgya a képkészítés egyetlen fontos eleme, a fotózás körülményei és tech-
nikája háttérbe szorulnak.

Írásomban olyan pillanatfelvételeket mutatok be, amelyek 
Székelyudvarhelyen készültek 1989. december 22-én, illetve az azt követő 
napon. Bár a diktátor házaspárt december 22-én elüldözték Bukarestből – az 
eseményről az udvarhelyiek a televízióból értesültek – , Székelyudvarhelyen 
kezdetben csak a gyárakban szerveztek tüntetéseket. Miután elterjedt Cea-
uşescu elmenekülésének híre, megszűnt a bizonytalanság, az emberek pe-
dig gyülekezni kezdtek a város központjában. Miközben a tömeg egyre csak 
nőtt, többen betörtek a Néptanácsra, a mostani Városházára, és elkezdődött 
a „rendcsinálás”. A fenti eseményekkel párhuzamosan a rendőrség épülete 
előtt is gyülekezni kezdtek az emberek, ahol a pattanásig feszült izgalom az 
egyik akkori rendőr fellépésére átcsapott rongálásba, a tömeg pedig  felgyúj-
totta az intézményt. Az eseményeket többen is próbálták lencsevégre kap-
ni, mivel már a helyszínen sejtették, hogy történelmi pillanatot élnek át, de 
sajnos ezekből a felvételekből nagyon kevés maradt fenn az utókor számára.

Jelen írásban két, az események önkéntes krónikásává lett fotós felvéte-
leit mutatom be. Balázs Ferenc neve minden bizonnyal ismerősen cseng az 
udvarhelyieknek, hiszen sok fotós került ki keze alól, ugyanis a Tanulók Há-
zában, későbbi nevén a Cimbora Házban tanított fotográfiát. A másik fotós, 
akinek sikerült felvételeket készítenie a forradalom lázában égő udvarhe-
lyi lakosokról Szabó Károly, jelenleg a Székelyudvarhelyi Városi Könyv-
tár igazgatója. Az ő képei több helyi újságban is megjelentek, többek kö-
zött az akkor indult (illetve a Hargita című megyei lapból átalakult) Har-
gita Népe első számaiban.

1. Balázs Ferenc fotói

Az udvarhelyi fotográfus december 22-én egy 
Praktica fényképezőgéppel készített felvételeket a 
Városháza térről, majd másnap, 23-án a rendőrség 
épületéről és annak környékéről. A felvételeken – 
mindkét helyszín esetében – zömében ünneplő em-
bereket látunk (2., 3., 5. fotó). Az örömmámor en-
nek ellenére nem volt teljes: a fotós visszaemléke-
zése szerint olyan személy is akadt, aki ebben a fel-
engedő, lázas hangulatban megfenyegette, hogy ha 
nem teszi el a gépét, pórul járhat. A bíráló szavak 
oka valószínűleg az lehetett, hogy Balázs Ferencet 
a Securitate emberének nézhették. A fotósnak nem 
szállt inába a bátorsága, neki köszönhetően pedig 

egy tekercsnyi film dokumentálja az udvarhelyi 1989-es események tör-
ténéseit. A celluloidot készítője –  dokumentumértéke miatt – elrejtette, a 
felvételeket pedig csak jóval később, a közelmúltban találta meg.

Udvarhelyen és környékén a rendőrséget és annak épületét érte utol 
leghamarabb a népharag (1., 11. fotó). A helyszín nem véletlen: mint a ko-
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rabeli híradásokból megtudhatjuk, Székelyföld-szerte – így Udvarhelyen 
is – számos, az ellenséges hatalom képviselőinek tekintett rendőrt üldöz-
tek el, illetve lincseltek meg az 1989-es decemberi események során. A 
rendőrség épülete mellett a frissen megdöntött kommunista hatalom má-
sik szimbolikus helyszínén, a polgármesteri hivatalban „tettek rendet” (7., 
8., 9., 10. fotó) a város lakói. Itt sem marad el a korábbi fotókon is látha-
tó propagandalapok égetése (6. fotó). A kutatásom során vizsgált fotók kö-
zül az egyik legérdekesebb felvételen (13. fotó) megfigyelhetjük, ahogyan 
beindul a különböző helyszíneken elrejtett lehallgatókészülékek eltávolí-
tása.

Balázs Ferenc 1989-es eseményekről készült, dokumentumértékű 
felvételeit 2009-ben a rendszerváltás húszéves évfordulóján állították ki 
Székelyudvarhelyen.

1. fotó
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2. Szabó Károly fotói

Szabó Károly független filmes dokumentarista, 
a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár igazgatója, aki 
a rendszerváltás idején, huszonévesen készítette fo-
tóit az udvarhelyi eseményekről. Felvételeinek egy 
része több helyi újságban is megjelent, többek közt 
az akkor indult (illetve a Hargita című megyei lapból 
átalakult) Hargita Népe első számaiban.

Balázs Ferenchez hasonlóan az ő esetében is 
fennállt a lincselés veszélye a forradalomról készült 
fotók miatt. A történések hevében még senki sem 

volt biztos abban, hogy valóban meg fog változni a rendszer, mindenki tar-
tott az esetleges retorzióktól.

Szabó Károly fotóin (1., 7., 11. fotó) is fontos szerepet játszik a pusz-
títást és megtisztulást egyaránt szimbolizáló tűz, és az általa elpusztított 
hatalmi tárgyak, jelképek. Az első fotón (1. fotó) ugyanazt sikerült meg-
örökítenie, mint az előbbiekben tanulmányozott udvarhelyi fotósnak: a 
városháza udvarán felborított, égő autót. A kép harmadába belóg az épü-
let egyik tartóoszlopa, így a háttérben égő autót nem láthatjuk teljes egé-
szében. Az oszlop és az elmosódó jármű körvonalai jól mutatják, hogy a 
fotós a hangulatingadozástól tartva óvatosan, a nyilvánosságot elkerül-
ve használta fényképezőgépét. A második fotó (2. fotó) egy már felégetett 
papírhalmazt ábrázol, amelynek tetején fehéren virító pártkönyveket lát-
hatunk. A felvétel középpontjában igazolványképpel ellátott párttagsági 
könyvek szerepelnek, ezeket a városháza ablakából kidobált, majd elége-
tett könyvek és szórólapok tetejére hajították, ezzel is hangsúlyozva, hogy 
az érintettek végleg maguk mögött szeretnék hagyni az elmúlt korszakot. 
Szabó fotói (3., 4. fotó) is megörökítik az utcákat, köztereket elözönlő em-
beráradatot, amely a forradalomat jellemzi. Bár az első fénykép (3. fotó) 
kissé homályos, mégis jól kivehető, hogy a hatalmas, sodródó tömegből 
alig látszik ki egy-egy nagyobb útjelző tábla. A tömeget megáradt folyó-
ként ábrázolja, amely kilép medréből és elönti a vidéket, elpusztítva maga 
körül mindent, ami addig megszokott volt, az újjáépítés pedig e pusztítás 
után következhet.

Érdekes módon a ’89-es udvarhelyi eseményeknek nem volt kiemel-
kedő vezéregyénisége, a megmozdulás azonban mégsem torkollott káosz-
ba. Szabó Károly képein annak is tanúi lehetünk (5., 6. fotó), ahogy töb-
ben próbálnak szóhoz jutni a frissen elfoglalt városháza erkélyéről. Erő-
teljes dinamika jellemzi ezeket a fotókat, az izgatott, lelkes emberek az 
emeletre szaladnak, majd onnan integetve, mutogatva próbálnak a tömeg-
hez szólni. Jól látszik a karizmatikus figura hiánya, aki kézbe vehette vol-
na az események irányítását. Míg az első fotón (5. fotó) alig pár személy 
látható a jobboldali erkélyen, addig a következő felvételen (6. fotó) már a 
másik erkély is tele van szólni akaró emberekkel. A tömeg (4. fotó) meg 
alant türelmesen hallgatja az önjelölt szónokokat.
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Udvarhelyen két párhuzamos esemény zajlott december 22-én: a 
„rendcsinálásra” szomjazó tömeg egyik része a városháza előtt gyüleke-
zett (3. fotó), míg a többiek a rendőrség (9. fotó) előtt csoportosultak. A 
helyszínek közötti átjárást bizonyítja az a felvétel (8. fotó), amely a rend-
őrség és a városháza között elhelyezkedő, földig hajlított táblát ábrázolja, 
amely a forradalom előtti utolsó, XIV. pártkongresszuson való részvételre 
szólítja fel a lakosokat. A tömeg és az áradó folyó közti párhuzamot itt is 
megemlíthetjük, a képen szereplő tábla ugyanis a tömeg akarata előtt volt 
kénytelen meghajolni. A felvétel érdekessége, hogy a fotográfus szemtanú 
közlése szerint a tábla nagy méretéből adódóan stabilan állt egészen ad-
dig, míg a városházáról a rendőrség fele haladó három-négy, a hangulattól 
átszellemült és megerősödött ember megrongálta. A fotó ékesen bizonyít-
ja, mekkora erővel is bírnak az elképzelhetetlent, a szabadság érzését hir-
telen átélő, a múlt minden szimbolikus jelétől szabadulni akaró emberek.

A következő fotón (9. fotó) az éppen kigyulladó rendőrség épületét 
és az előtte álló tömeget látjuk, azt a pillanatot, amikor az első lángok ki-
csapnak a létesítményből. A jelenlévők egyébként akkor gyújtották fel az 
épületet, amikor az erkélyen megjelenő rendőrök fegyvert fogva ráordítot-
tak a tüntetőkre, hogy takarodjanak onnan. A távoli exponálás a lincse-
léstől való félelemnek tudható be, hiszen a helyszínen a tömeg megtor-
lástól való félelme miatt ez hatványozott kockázatot jelentett. A követke-
ző felvétel (10. fotó) az égő rendőrség épületről készült közvetlen közel-
ről. Egyértelmű, hogy a fotósra leselkedő veszély miatt kevés idő maradt a 
kompozícióra, a képbe a közeli fa, a kert, és a szögesdrót is belóg. Amint 
a fotóssal készített háttérbeszélgetés során kiderült, csupán ez a két felvé-
tel (9., 10. fotó) maradt meg a helyszínen készített, amúgy hosszú sorozat-
ból, amelyet a tömeg előtt a tűzbe kellett dobnia, hogy megmeneküljön a 
népharagtól.

A következő felvételek (11., 12. fotó) másnap, december 23-án reggel 
készültek. Az első (11. fotó) aranymetszésében a kiégett rendőrség épülete 
áll, előtte fehér karszalaggal tanácskozó emberek, a kép előterében pedig 
mozgó járművek. A felvételen minden lényeges elem helyet kapott: látszik 
az előző napi pusztítás, amely elkerülhetetlen volt ahhoz, hogy az embe-
rek képesek legyenek újrakezdeni életüket. A reggeli órákban készült fo-
tón az újrakezdés szándéka körvonalazódik: a szereplők tanácskozása és 
az előtérben mozgó autók az újraindult élet hangulatát árasztják. Az utol-
só felvételen (12. fotó) a posta épülete előtt friss újságot olvasó embereket 
láthatunk. Mohó érdeklődés jelenítődik meg aziránt, hogy mi is történik 
körülöttük, az országban: alig lépnek ki az épületből, máris olvasni kez-
dik a Hargita Népe napilap első számát. A fotós elsősorban az informáló-
dás iránti vágyat, a háttérben folyamatosan érkező, hírekre kíváncsi em-
bereket ábrázolta. Minden bizonnyal azóta sem volt ekkora érdeklődés új-
ság iránt, sem Székelyudvarhelyen, sem máshol az országban.
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Az ideális államelnökjelölt
prototípusa. Az erdélyi magyar 
fi atalok politikusi profi ljai

ZÖRGŐ NOÉMI

Utópisztikus megközelítésként szokták emlegetni a politikai kommu-
nikációval foglalkozó kutatók azt az ideális helyzetet, amelyben a politi-
kai és a választási kampányokban egyaránt tájékozott és tudatosan szava-
zó állampolgárokról beszélnek. Általában a választók döntései korántsem 
nevezhetőek teljes mértékben tudatosaknak. Az emberi döntéseket e tekin-
tetben két különböző kategóriába sorolhatjuk annak függvényében, hogy 
milyen információk alapján történnek. David C. Barker és Susan B. Hansen 
tanulmányában különíti el az egyszerűsítő döntést (simplistic decision), 

Rezumat (Prototipul candidatului ideal pentru preşedinţie. Profi lele de politician ale tinerilor 
maghiari din Transilvania)

Conform datelor alegerilor pentru preşedinţie din ultimii ani, la vot se prezintă tot mai puţini 
alegători. Tinerii reprezintă una din categoriile care absentează masiv de la alegeri. Una din 
cauzele acestui fenomen este probabil faptul că programele electorale nu ţin cont de necesităţile 
acestui grup ţintă, respectiv profi lele candidaţilor nu satisfac aşteptările tinerilor. Scopul cercetării 
prezentate în studiu este de a contura elementele care au o importanţă majoră în viziunea tinerilor 
alegători maghiari din Transilvania.

Cuvinte cheie decizia alegătorilor, alegători tineri, proces decizional, profi lul candidatului ideal, 
program electoral

Abstract (Profi le of the Ideal Presidential Candidate)
Last years’ presidential election campaigns’ data show that less and less citizen votes in 

Romania. Young voters are a special segment, which according to the surveys do not attend 
these politically defi ned actions. One explanation of this may be that the candidates do not fulfi l 
these target-groups’ pretences with their election programs, or that the whole candidate profi le is 
inadequate. The aim of the research presented in this paper was to identify those elements which 
are important for the young Hungarian voters in Romania when voting in a presidential election.

Keywords
voter decision, young voters, decision-making process, ideal candidate profi le, election program

Zörgő Noémi, PhD
BBTE, kommunikáció és közkapcsolatok szak
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amelynek jellemzője, hogy a felismert szimbólu-
mok és keretek (frames), illetve a szóbeszéd által 
születik meg. A második forma a Kahneman és 
Tversky 1972-es kutatási eredményei alapján el-
nevezett heurisztikus döntési folyamat, amelynek 
során a racionális tudás erőteljesen involválódik, 
az ágens pedig nem kell, hogy különösebb erőfe-
szítést tegyen a döntés érdekében. Alapjában véve 
a folyamat hátterében igen egyszerű gondolkodási 

folyamat áll: az emberi gondolkodás jellemzője, hogy amikor csak módjában 
áll, kognitív rövidítéseket használ a gyors eredmények érdekében. A szerzők 
axiómaként jelentik ki, hogy politikai vonatkozásban az egyén döntéseinek 
hátterében vagy az egyszerűsítő, vagy pedig a heurisztikus folyamatok áll-
nak. A két eljárás használatáról, azok helyességéről évek óta vita folyik, ám 
az egymásnak ellentmondó érvelések között továbbra is feszültség áll fenn. 
Az álláspontok megegyeznek abban, hogy az egyén sokszor nem az objektí-
ven legfontosabbnak tartott kritériumok mentén hozza meg döntését, hanem 
általában a számára a döntés pillanatában hozzáférhető tényezők alapján. A 
szakirodalomban „top of the head” néven ismert jelenség kitűnően megjele-
níti az emberi gondolkodási mechanizmus esszenciáját: a döntés pillanatá-
ban hozzáférhető információk jelentik annak alapját. 

Természetesen ezzel a jelenséggel kapcsolatban számos probléma föl-
merül, hiszen feltételezhető, hogy olyan esetekben, amikor a választó szá-
mára teljes információs háttér áll rendelkezésre nem csupán a jelöltről, ha-
nem a választási kampány egészéről, akkor a folyamatnak más végeredmé-
nye lesz. Ez azonban olyan ideális helyzetet jelöl, amely a valóságban igen 
ritka esetben valósul meg: szinte lehetetlen teljes információs háttérrel ren-
delkezni a választási kampányok tekintetében. Így gyakorlatilag egyetlen 
állampolgártól sem várható el, hogy teljes mértékben tájékozott legyen az 
egyes választási kampányok hátterével.

Lau és Redlawsk 1997-es munkájára hivatkozva a Pittsburgh-i Egyetem 
kutatói megjegyzik, hogy tulajdonképpen azt a döntést tekinthetjük helyes-
nek, amelynek során az ágens teljesen tudatában van annak, hogy döntésé-
nek pontosan milyen következményei vannak, és a rendelkezésére álló alter-
natívák közül a kiválasztott elem számít a legrelevánsabbnak. Mivel azon-
ban ez a helyzet teljes mértékben utópisztikusnak tekinthető, ezért a válasz-
tási kampányok során hozott döntések elemzésénél az ehhez történő ragasz-
kodás téves következtetésekhez vezet. Az alaposan dokumentált döntések 
ugyanis nem feltétlenül jelentenek jobbakat is: minél több információ áll a 
választó rendelkezésére, annál valószínűbb, hogy ezek között konfliktusos 
helyzet állhat fenn, amelynek egyenes következménye lehet, hogy minősé-
gét tekintve gyengébb döntések születnek. Ugyanakkor a folyamat mögött 
álló motivációs háttér is fontos szerepet játszik. Barker és Hansen kijelen-
ti, hogy a szisztematikus információfeldolgozás és az ez alapján meghozott 
döntések ellehetetleníthetik a teljes mechanizmus sikerességét. Az elnök-
választási kampányok kapcsán ezzel összefüggésben az amerikai kutatások 
azt mutatják, hogy a megkérdezett, választási joggal rendelkező állampol-

Ez azonban olyan ideális 
helyzetet jelöl, amely a va-
lóságban igen ritka eset-
ben valósul meg: szinte le-
hetetlen teljes információs 
háttérrel rendelkezni a vá-
lasztási kampányok tekin-
tetében. 
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gárok nem érzik fontosnak, az életük szempontjából meghatározónak eze-
ket az eseményeket. Így a megfelelő motivációs háttér hiányában megkérdő-
jelezhető, hogy valójában mennyire akarják ezeket a döntéseket. 

Általánosan elterjedt jelenségnek számít, hogy a választók jelentős há-
nyada a választási kampányok vonatkozásában alulinformáltnak tekinthe-
tő. A már korábban idézett szerzőpáros, Lau és Redlawsk 2001-es kutatásá-
ban megállapította, hogy azok a választók, akik kevés információval rendel-
keznek, de elmennek szavazni, csak egy tényezőt vesznek figyelembe ak-
kor, amikor eldöntik, hogy kire szavaznak. A romániai magyar választók 
döntéseinek vizsgálatakor ez a kutatási eredmény mindenképpen alapként 
szolgál, hiszen a két kutató megállapította, hogy ilyen esetben a választók a 
pártideológia mentén szavaznak. Ez a stratégia az etnikumok esetében fel-
tételezhetően erőteljesen ötvöződik a nemzeti identitás befolyásoló szerepé-
vel: ilyen értelemben a kettő talán nem választható szét egyértelműen egy-
mástól. 

Barkerék kutatása rávilágít arra, hogy a helyes döntési folyamat első lé-
pése, hogy az ágens úgy gondolja, az adott helyzetben az ő döntésének fon-
tos szerepe van, ezáltal sokkal nagyobb felelősséggel vesz részt a teljes fo-
lyamatban. 

A választók döntéseivel foglalkozó eddigi kutatások elsősorban az ame-
rikai állampolgárok körében vizsgálták a döntési stratégiákat. A hazai hely-
zetről szinte semmilyen információ nem áll a rendelkezésünkre. Éppen 
ezért a kutatás megalapozása során elsősorban csak ezekre az eredmények-
re támaszkodhatunk. A választási kampány végén megjelenő döntési hely-
zet több tényező miatt is eltér egyéb, az egyént választás elé kényszerítő szi-
tuációtól. 

A fiatal választók preferenciájának kutatása a tematika érzékenysége 
miatt, illetve a kérdés viszonylag nehéz körvonalazása miatt is újszerű mód-
szertani közelítést kér. Bár egyszerűbbnek tűnhet a klasszikus kérdőívezést 
használni az említett célcsoport igényeinek és elvárásainak föltárásához, 
mégis egy olyan kutatás esetében, amikor kognitív folyamatokra, a döntések 
hátterének megismerésére vállalkozunk, a kérdőív semmiképpen sem meg-
felelő módszertani megközelítés. Ezért indokolt volt olyan módszer alkal-
mazása, amellyel hatékonyabb a választási kampányok hátterében zajló fo-
lyamatok alapos megismerése. Fókuszcsoportos vizsgálat során a részt vevő 
egyetemi hallgatóknak az volt a feladatuk, hogy hozzák létre egy olyan po-
litikusnak a profilját, akire ők is szívesen voksolnának, illetve akire fölté-
telezhetően a velük egyidős választók is megfelelő számban szavaznának. 
A feladat természetesen nem volt egyszerű, viszont kommunikációs hallga-
tókról lévén szó, akik a projekt előtt többször fog-
lalkoztak már más jellegű kampányok tervezésé-
vel, a szakmai szempontokat viszonylag könnye-
dén képesek voltak alkalmazni. A vizsgálat lénye-
ge, amely voltaképpen tesztként is definiálható, 
az volt, hogy világossá váljanak azok az értékek, 
jellemzők, tartalmi elemek, amelyekre a fiatalok 
érzékenyek, odafigyelnek és képesek őket aktivi-

Ezért indokolt volt olyan 
módszer alkalmazása, 
amellyel hatékonyabb a vá-
lasztási kampányok hátte-
rében zajló folyamatok ala-
pos megismerése. 
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zálni. A projektben a 2010–2011-es tanévben har-
madéves kommunikáció és közkapcsolatok sza-
kos diákok vettek részt a Politikai marketing tárgy 
szemináriumi tevékenységének keretén belül. Az 
órát hallgató 46 diák tetszőlegesen csoportokba 
szerveződött úgy, hogy az előzetes egyeztetés sze-
rint egy egység maximális létszáma négy fő lehe-
tett. A kutatásvezető utasítása nem tartalmazott 
túl sok információt, csupán körülírta azt a hely-
zetet, amelyre a diákoknak megoldást kellett ta-

lálniuk. Teljesen szabad kezet kaptak a kivitelezést illetően, csak a megadott 
szempontokra kellett saját megoldást találniuk. Eszerint meg kellett, hogy 
határozzák a képzelt politikus személyes adatait (nem, életkor, családi álla-
pot, családi életciklus, végzettség, foglalkozás, szabadidős tevékenység stb.), 
keresniük kellett a világhálón egy olyan fényképet, amelyen véleményük 
szerint olyan személy jelenik meg, aki jó eséllyel indulhatna valós választá-
si kampányban államelnökjelöltként. Emellett a csoportoknak ki kellett dol-
gozniuk az általuk alkotott politikus választási programját is. Erre vonatko-
zóan nem kaptak semmiféle útmutatót, pusztán az volt számukra kötelező, 
hogy állítsanak össze egy olyan listát, amely valós választási kampány ese-
tében véleményük szerint szavazatokat hozna a fiatal választók részéről. Az 
így megalkotott politikus az egyetemi hallgatók saját belátása szerint lehe-
tett pártfüggetlen jelölt, de ugyanúgy lehetett valamilyen aktuális romániai 
politikai alakulat vagy általuk kitalált párt tagja, illetve jelöltje is. A kidol-
gozásra egy hónapnyi idő állt a hallgatók rendelkezésére, ezt követően pe-
dig az elkészült munkákat minden csoport be kellett, hogy mutassa az évfo-
lyam előtt. Miután megismerkedtünk az összes jelölttel, a tesztben résztve-
vő összes diák kapott egy szavazócédulát, amelynek kitöltésével szavaznia 
kellett arra a jelöltre, aki számára az optimális alternatívát jelentette. A le-
adott voksokat összeszámoltuk, és így fölállt a hipotetikus államelnökjelöl-
tek közti sorrend. A szavazat mellett a diákoknak indokolniuk is kellett vá-
laszaikat: egy mondatban kellett megfogalmazniuk, hogy miért éppen azt a 
politikust támogatták. 

A módszer tehát újszerű, egy dolog azonban kétségkívül hátrányos: elő-
re nem képes kizárni a helytelen vagy a kiírásnak teljes mértékben nem 
megfelelő munkákat, így viszonylag magas hibaszázalékkal kell számolni. 
Ez azt jelenti, hogy az összesen elkészült tizenegy politikusi profil között 
volt olyan, amelyet túlságosan viccesre, másikat pedig meseszerűre alkot-
tak a csoportok. Ezek értelemszerűen kiestek a teszt későbbi fázisaiból. A be-
mutatást követően tehát mindenik jelöltre lehetett voksolni, olyanra is, aki 
a fennebb említett okok miatt, vagyis a helyzet félreértelmezése folytán, va-
lós választási kampányban a vállalt értékek, illetve a jelöltprofil komolyta-
lansága miatt nem indulhatott volna. A szavazást követően összeszámoltuk 
a voksokat, és fölállt az a sorrend, amely tulajdonképpen rangsorolta a fiktív 
jelölteket aszerint, hogy a fiatal választók számára melyikük jelentette a leg-
megfelelőbb alternatívát. 

A módszer tehát újsze-
rű, egy dolog azonban két-
ségkívül hátrányos: előre 
nem képes kizárni a hely-
telen vagy a kiírásnak tel-
jes mértékben nem megfe-
lelő munkákat, így viszony-
lag magas hibaszázalékkal 
kell számolni. 
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Az így összesített adatok alapján fölállt az az öt jelölt, aki vélhetően 
eredményes lenne hasonló választási helyzetben a valóságban is, különös 
tekintettel a fiatal választók körében.  Így szükségessé vált az egyes szemé-
lyek profiljának egységesítése, illetve a fókuszcsoportos vizsgálatot követő 
szavazás során meghozott döntések mögött álló motivációs háttér föltérké-
pezése is. 

A szavazást követően tehát úgy tűnik, hogy azok a jelöltek, akik olyan 
programmal vettek részt a rögtönzött kampányban, amelyek nem voltak 
megfelelően kidolgozva, illetve átgondolva, valamint kevésbé közelítettek a 
célcsoport elvárásaihoz, esélytelennek bizonyultak a szavazás alkalmával. 

Az öt legnépszerűbb politikusi profil

A fókuszcsoportos vizsgálat eredményeként tehát megkaptuk annak a 
hat politikusnak a profilját, aki valós választási kampány esetében külö-
nösen jól teljesítene a fiatal választók körében. A jelöltek profilja esetében 
ugyanazokat az információkategóriákat különítettük el annak érdekében, 
hogy később lehetővé váljon ezeknek a prototípusoknak a további tesztelé-
se. A pártok, illetve adott esetben a független jelölt bemutatása ugyanazon 
séma alapján történt.

Jelölt 1. – Dr. Németh Csaba

PÁRT:
Erdélyi Ifjúsági Demokrata Párt
2001. október 9-én alapították
Székhelye Marosvásárhely
A párt célja: 
Romániában élő magyar ifjúság kulturális életének támogatása, segítése. 
Nemzeti hagyományainak, anyanyelvének megőrzése és ápolása.
Nemzeti tudatának formálása és kialakítása.
Nevelés, oktatás.

JELÖLT:  Dr. Németh Csaba
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Egyetemi évei alatt a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálatban dolgozott, 
1997–2000 között, hátrányos helyzetű gyermekek segítésén,
2000–2007 között a BBTE Jogi Karán tanított büntetőjogot,
2001-től a kolozsvári ügyvédi kamara tagja
2005-ben lépett be a politikába, az Erdélyi Ifjúsági Demokrata Pártba, ahol 
2009-ben lett a párt elnöke

KAMPÁNYTÉMÁK:
Egészségügy
Vállalkozásfejlesztés és munkahelyteremtés
Tanügy
Ifjúságpolitika
Családtámogatás
Kulturális élet

Jelölt 2 – Schmidt Cătălina

PÁRT:  Erdélyi Liberális Párt
Alakult: 2008
Alapítója és vezetője: Schmidt Cătălina
Jobboldali liberális párt
JELÖLT: Schmidt Cătălina

Született: 1966. április 15., Kolozsvár.
Házas, egy gyerek
Végzettség: két egyetem
Volt PNL-tag

PROGRAM:
Munkanélküliség megoldása
Adóreform
Szociális biztonság megteremtése
Kedvezményes adórendszer: magánszemélyeknek és kft.-knek
Áfa lecsökkentése (24%–21%)
Külön áfa az élelmiszereknek 
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Infrastruktúra
Fiatalok, nyugdíjasok támogatása
Kisebbségi csoportok támogatása
Szabadpiac állami beavatkozás nélkül

Jelölt 3 – Zafír Ernő

PÁRT:  Magyar Liberális Párt
Adórendszer egyszerűsítése
A vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentése
Az energiafüggetlenség megteremtése
A környezetvédelmi szempontokat figyelembe vevő vállalkozásokat előny-
ben részesítő közbeszerzési rendszer bevezetése
Építőipar, mezőgazdaság és turizmus fellendítése
Közbiztonság és igazságszolgáltatás szigorítása
A különböző földrajzi területek egészségügyi szükségleteinek meghatározá-
sa, és azokhoz elegendő forrás biztosítása
Szociális intézkedések – javítani a szociális ellátásban dolgozók anyagi 
helyzetét
JELÖLT: Zafír Ernő

Született: 1966. június 14.
Képesítés: építészmérnök
Munkahely: Művészetoktatási Intézmény elnöke
Komoly és rokonszenves megjelenés
Komolyságot tükröz az őszülő haja
Elegáns, visszafogott öltözék
Kidolgozott testalkat
Megértő és tisztelettudó
Családapa
Saját véleménnyel rendelkezik, viszont a tanácsadói utasításait megfogadja
Megfontolt
Fiatalos



ME.dok • 2011/4

72

PROGRAM:
Az iskoláknak lehetősége lesz állami támogatással, határon túli osztályki-
rándulásokon részt venni
A nemzeti identitás erősítése
Támogatni az iskolák alapellátását
Munkahelyek létesítése
Szociális segélyek
Ökológiai tevékenységek támogatása
Turisztikai bizottság fellendítése
Egészségügy korszerűsítése
Frissen végzett egyetemisták elhelyezkedésének segítése
Sporttevékenységek támogatása
Kulturális örökségvédelem
Ipari iskolákban új kompetens szakok létesítése

Jelölt 4 – Vlad Mureşan

PÁRT: Partidul Oportunităţii
JELÖLT: Vlad Mureşan

Születési dátum: 1968. augusztus 23.
Születési hely/lakhely: Kolozsvár
Végzettség: Műszaki Egyetem és Turizmus
Jelenlegi foglalkozás: mérnök
Felesége: Cristina Mureşan, gyermekorvos
Két gyermek: Andrei 10 éves és Georgiana 8 éves

PROGRAM:
Regionális projektek elindítása
A projektek az adott régiók értékeit követik (pl. Parajd – Sóbánya)
Új oktatási programok elindítása  
EU-s pályázatok leadása, külföldi országok támogatásának megszerzése
A projektnek köszönhetően nő a vidéki lakosság morálja
Helyi gazdaságok és infrastruktúra fejlesztése
A hazai turizmus fellendítése
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Románia-branding
Az ország gazdaságának fellendítése

Jelölt 5 – Lázár Dávid

JELÖLT: 

39 éves férfi
Marosvásárhelyen született
Házas, két gyermek édesapja
Felsőfokú tanulmányok – Politológia – University of Edinbourgh
Európai tanulmányok – Bukarest
Diplomáciai képzés – Svájc
Felsőfokú román és angol nyelvtudás
SZAKMAI TAPASZTALAT:
egyetemi tanár Bukarestben (2005–2009)
2003-tól magánvállalkozást vezet
Gala Premiilor in Educatie díj (2008)
Liberális Fiatalok Pártja (2004–2007)

HOBBY: Squash, kertészkedés, informatika, tenisz
POLITIKAI NÉZETEK: pártfüggetlen, liberális
PROGRAM:
Külpolitika:
Gazdasági tervezés: alacsony szociális segély, ingyen egészségügy, ingyen 
oktatás
Erőforrás és energiapolitika, infrastruktúra – alternatív energia
Innováció, tudomány és kutatás támogatása
Kis- és középvállalkozások támogatása
Turizmus fellendítése
Szociális felelősség tudatosítása, elősegítése
Oktatás
A felsőoktatás gyakorlatiassá tétele
Több szakmai gyakorlat lehetőség biztosítása
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Oktatásra való odafigyelés már óvodáskortól
Egészségügy
Gyógyszergazdálkodás átrendezése
Külpolitika
Külügyi kapcsolatok: EU-hoz való viszonyulás
Belpolitika
Foglalkoztatás: munkaerő bevonása
Munkahelyek létesítése
2 éves szülési szabadság/gyereknevelési segély biztosítása
Fiatal házaspárok támogatása (lakásvásárlási kedvezmények)
Kisebbségi kérdések kezelése
Törvénykezés
Rendőri jelenlét növelése
Nagyobb felelősségvállalás az EU-s ügyekben
Reprivatizáció kezelése

Jelölt 6 – Nagy József

PÁRT: Romániai Magyar Néppárt
1991-ben alakult
Célja a vidéki környezet felzárkóztatása,
vidéki fiatalok otthon tartása,
az idősebb vidéki korosztály felzárkóztatása
JELÖLT: Nagy József

               
nyugalmazott agrármérnök
1943-ban született Aradon.
Tanulmányait a kolozsvári Agrártudományi és Állatorvosi Egyetemen vé-
gezte.
Többször volt tanulmányi áthallgatáson Európa számos egyetemén (Orosz-
ország, Magyarország, Lengyelország).
Házas, 3 gyermek apja, 4 unokája van
Hobby: labdarúgás, kertészkedés
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1999 óta a párt elnöke
PROGRAMJA:
Minimálbér növelése 25%-kal
A gazdasági problémák hatékony és gyors kezelése
Az országban uralkodó korrupció azonnali visszaszorítása
Országos környezetvédelmi programok indítása
Átgondolt, hosszú távra szóló tanügyi reform a hatékony oktatásért
Az ország infrastruktúrájának fejlesztése
A román egészségügyi rendszer reformja, az egészségügyi ellátás minőségé-
nek javítása 

A voksok összesítésekor Zafír Ernő, a Magyar Liberális Párt jelöltje igen 
népszerűnek bizonyult. Az egyetemi hallgatók azzal indokolták döntésüket, 
hogy a szóban forgó jelölt által kreált arculat megfelelt az elvárásaiknak, il-
letve emellett nem idős, a programja alapján fontosak számára a fiatalok, 
ugyanakkor pedig fiatal kora ellenére rendelkezik már némi tapasztalattal, 
megjelenése és választási programja alapján pedig megbízhatónak, hiteles 
jelöltnek tűnt a diákok számára. 

Lázár Dávid szintén népszerűnek számított a kommunikáció és köz-
kapcsolatok szak hallgatói számára. A saját szavazataikat elsősorban az-
zal motiválták, hogy a jelölt megfelelő tapasztalattal rendelkezik, kampá-
nya alapján dinamikus, karizmatikus, és természetesen az is fontos tényező 
volt – nemcsak Lázár esetében, hanem jellemzően mindenik jelölt megítélé-
sekor –, hogy férfi esetében nős-e az adott személy, illetve, hogy van-e férje a 
politikusnőnek, valamint az is sokat nyom a latban, hogy hány gyereke van 
a szóban forgó politikusnak. A szavazatok indoklásában világosan kirajzoló-
dik, hogy a fiatalok számára rendkívül fontos tényezőként jelenik meg a po-
litikusok kora. Eszerint lépéselőnynek számít, ha a kampányban induló sze-
mély fiatal, tehát korban nem áll túl távol a vizsgált célcsoporttól.  Ez első-
sorban azt jelenti, hogy jellemzően a fiatal felnőtt, illetve a középkorú kor-
osztály első harmadához tartozó politikusok számára könnyebb a fiatal és 
fiatal felnőtt választókkal kialakítani a kapcsolatot, mert az életkorbeli jel-
lemzők a legfontosabb választói elvárások közé tartoznak. Visszatérő elem 
emellett a válaszok között az érettség, rátermettség mint olyan vonás, amely 
képes hatást gyakorolni ennek a korosztálynak a döntéseire. 

 Érdekes eredménynek számít, hogy a román nevű jelöltek sokkal 
kevesebb szavazatot kaptak, mint a magyarok. Ez azzal magyarázható, hogy 
az erdélyi magyar fiatalok számára fontos politikusi jellemzőnek számít a je-
lölt etnikai hovatartozása. Ilyen vonatkozásban az erdélyi magyar választói 
bázis köztudottan konzervatívnak számít, hiszen bizonyos esetekben akár 
irracionális döntéseket is hoznak pusztán amiatt, hogy a magyarság bizo-
nyos szempontból imaginárius valóságának látszatát fönntartsák. Értelem-
szerűen ehhez a helyzethez a média mellett a politikai élet szereplői is hoz-
zájárulnak, de ez még mindig nem tekinthető elegendő alapnak ahhoz, hogy 
helyesnek ítéljük meg a választók ezen döntését. Azok a diákok, akik az át-
lagtól eltérően mégis a román nevű Andrei Pop nevű politikust támogatták 
(aki összességében kevés voksot kapott, így nem került be a korábban be-
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mutatott hat legnépszerűbb politikusi profil közé), 
azzal indokolták lépésüket, hogy a jelölt fiatal, di-
namikus, valamint fontos volt ebben a helyzet-
ben, hogy korban nagyon közel áll a választókhoz. 
Kiemelt helyen szerepelt az is, hogy olyan kom-
munikációs csatornákat használ a kampányában, 
amelyek tetszetősek a vizsgált célcsoport számára. 

A verseny tehát érdekes perspektívát nyitott 
meg: körvonalazódni látszott ugyanis a fiatal és 
fiatal felnőtt választók elváráshorizontja, illetve 
azoknak a szempontoknak a listája, amelyek mű-
ködésbe lépnek akkor, amikor az említett célcso-

portnak választania kell több politikus közül. Fontos eredménye ennek a 
tesztnek, hogy a női jelölt szinte esélytelenül próbálkozik, bár elképzelhető, 
hogy más jellegű programmal jobb eredményt ért volna el Schmidt Cătălina 
ezeken a választásokon. 

Érdemes hangsúlyozni ugyanakkor, hogy a jelöltek profiljához tartozó 
kampánytematikák, a választási program, illetve adott esetben a pártok ne-
vei, valamint az azok által fölvállalt kérdések, amelyek általában mindenik 
jelölt esetében a pártprogram címszó alatt jelentek meg, nem minden eset-
ben felelnek meg a jobb- és baloldali ideológiai tengely által kért elvárások-
nak. Ezek a tényezők azonban kevésbé jelentek meg az egyetemi hallgatók 
döntéseinek hátterében, hiszen a kísérletben részt vevő mintegy ötven diák 
közül csupán négy nevezte meg szavazócéduláján a választáson szereplő je-
lölt programját, vagy annak valamely pontját döntésének motivációjaként. 

A program tehát nem tekinthető elegendő elemnek annak érdekében, 
hogy ezt a célcsoportot megfelelő mértékben meg lehessen nyerni, de a sza-
vazatok hátterének elemzésekor mégis azt látjuk, hogy ha nem is konkrét 
programpontok terén, de a politikus által fölvállalt értékek és a profiljához 
tartozó előzetes tapasztalatok együttes hatása és szerepe világosan kirajzoló-
dik. A válaszok jelentős hányada (mintegy húsz) tehát hangsúlyosan a jelöl-
tek szakmai háttere mentén alakította ki álláspontját, így egyértelműen úgy 
tűnik, hogy a kampány során abban az esetben, ha fiatal választókat is sze-
retné megnyerni a politikus, érdemes a választási kampány ideje alatt tuda-
tosan hangsúlyozni azokat a szakmai és személyes értékeket, amelyek vélhe-
tően képesek határozottan megkülönböztetni a szóban forgó személyt a töb-
bi versenyben lévő szereplőtől. 

A kutatásban részt vevő diákok által kidolgozott programok, illetve po-
litikusi profilok esetében számos eltérés látható. Ez annak köszönhető, hogy 
minden csoport csupán a terv vázát kapta meg, így annak kidolgozása ér-
telemszerűen számos eltérést mutat. Ez a kutatás ugyanakkor arra is rávi-
lágított, hogy a romániai magyar fiatalok számára nem teljesen világosak a 
klasszikus értelemben vett bal-, illetve jobboldali értékek, valamint azt sem 
tudják teljes pontossággal, hogy az államelnöki funkció milyen feladatkö-
rökkel jár. Ezért gyakori jelenség, hogy a jelöltek programjaiban olyan ele-
mek szerepelnek, amelyeknek valós szituációban nem lenne szabad ott meg-
jelenniük. Az értékek közti keveredés nem tekinthető kifejezetten hibának 

A kutatásban részt vevő di-
ákok által kidolgozott prog-
ramok, illetve politiku-
si profi lok esetében szá-
mos eltérés látható. Ez an-
nak köszönhető, hogy min-
den csoport csupán a terv 
vázát kapta meg, így annak 
kidolgozása értelemszerű-
en számos eltérést mutat. 
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abban az értelemben, hogy a valós politikai térben is a választási- és a poli-
tikai kampányok esetében egyaránt azt tapasztalhatjuk, hogy erőteljes keve-
redés történik a kétféle értékkategória között. Tulajdonképpen kijelenthető, 
hogy a jobboldali politikai szerveződések egyre inkább baloldali értékeket 
kezdenek vallani, illetve a folyamat fordított irányban is működik, hiszen a 
baloldalhoz tartozó pártok esetében is azt látjuk, hogy az utóbbi években ér-
tékrendjükben egyre több, hagyományosan a jobboldalhoz tartozó elem jele-
nik meg. Ebben a vonatkozásban tehát semmiképpen sem tekinthetjük a di-
ákok által kidolgozott programokat hibásaknak. 

A kommunikáció és közkapcsolatok szakos egyetemi hallgatók által 
összeállított jelöltlista tehát érdekes szempontokra világít rá. A csoportok je-
lentős része elsősorban a fiatal, illetve fiatalos jelölteket tartja megfelelőnek 
az államelnöki pozíció betöltésére. Azt is lehetne mondani, hogy az életkor, 
illetve a személyes adatok, a vizsgált célcsoporthoz minél közelebb eső tu-
lajdonságok mintegy elengedhetetlen jellemzői a sikeres jelöltnek. A szemé-
lyes információk elemzésekor világosan kirajzolódik, hogy a fiatalok szá-
mára fontos, hogy a politikusnak stabil családi háttere legyen: mindenik je-
lölt esetében megfigyelhető, hogy családanyaként, vagy családapaként áb-
rázolták. Emellett fontos, hogy mindenki felsőfokú végzettséggel rendelke-
zik, és a valós életben is megjelenő több egyetemi diploma is szempont a fi-
atalok számára. Érdekes, hogy a szinte mindenik jelölt esetében hangsúlyt 
fektettek a diákok arra, hogy a politikusi pálya, illetve a politikai életben el-
töltött periódus mellett mindenik jelölt a saját szakmájában már rendelke-
zik tapasztalattal. Fontos ugyanakkor kiemelnünk, hogy két fiktív jelölt ese-
tében is a kidolgozó csoport úgy gondolta, hogy talán eredményesebb lehet 
az általuk készített profil abban az esetben, hogyha a politikus nem kötődik 
egyetlen párthoz sem, hanem inkább független jelöltként próbál államelnök 
lenni. E mögött többféle ok húzódhat meg, ám a legkézenfekvőbb magyará-
zat mégis az, hogy az erdélyi magyar fiatalok esetében ez egyfajta apolitikus 
hozzáállás, a jelenlegi politikai helyzettől való elfordulás, vagy ha úgy tet-
szik egyfajta válasz az aktuális politikai helyzet értékelésére. A fókuszcso-
portos vizsgálat második része, az ad hoc szavazás meg is erősítette bizo-
nyos értelemben ezt a viszonyulásmódot, hiszen a jelöltek bemutatását kö-
vető voksolás során nem olyan jelölt nyert, aki valamilyen akár valós, akár 
kitalált politikai párthoz tartozó politikusként indult ezen a képzelt válasz-
táson, hanem olyan jelölt kapta a legtöbb voksot, aki független államelnök-
jelöltként indult (Zafír Ernő). 

Ezen tulajdonságok mellett úgy tűnik, hogy a 
kutatás középpontjában álló célcsoport hagyomá-
nyos értékek mentén alakítja ki saját véleményét. 
Elsősorban arra gondolunk, hogy a bemutatott hat 
politikusi profil közül mindössze egy női, és a vá-
lasztási versenyben elért eredmény is megerősíti 
ezt a beállítódást, hiszen mindössze négyen sza-
vaztak Schmidt Cătălinára. A politikai szociali-
záció során tehát a férfi politikus jelenik meg szá-

Érdekes, hogy a szinte min-
denik jelölt esetében hang-
súlyt fektettek a diákok 
arra, hogy a politikusi pá-
lya, illetve a politikai élet-
ben eltöltött periódus mel-
lett mindenik jelölt a saját 
szakmájában már rendelke-
zik tapasztalattal. 
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munkra, mint „alapbeállítás”, vagyis olyan állapot, amely alapértelmezett-
ként létezik. 

A jövő választási kampányaiban induló jelölteknek, akik szeretnék be-
vonni a fiatal választókat, mindenképpen érdemes figyelmet fordítaniuk 
ezekre a szempontokra. Vitathatatlan, hogy nem csak ezzel a szegmenssel 
kell, hogy számoljon egy politikus stábja akkor, amikor választási progra-
mot állít össze, viszont mint ahogyan azt a rögtönzött szavazás eredménye 
is mutatja, viszonylag könnyű ennek a célcsoportnak az igényeinek meg-
felelni, és a számukra fontos elemeket hatékonyan összhangba lehet hoz-
ni más célcsoportok számára fontos választási programelemekkel. Így a fia-
tal szegmenst ismét aktív választókká lehetne tenni, és erre a folyamatosan 
csökkenő részvételi adatok alapján mindenképpen szükség lesz nem csupán 
az államelnök-választások, hanem a helyhatósági-, illetve a parlamenti vá-
lasztások esetében is. 
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A kolozsvári magyar
sportmédia „kedvencei”
a két világháború között.
A Kolozsvári Atlétikai Club versenyzői

KILLYÉNI ANDRÁS

Az első világháború utáni közhatalomváltás következtében a kolozs-
vári magyar sportélet fejlődése is megtorpant. Egyesületek szűntek meg, 
emellett számos létesítményt vesztettek el a magyar klubok. A sétatéri ta-
vat a korcsolyapavilonnal, illetve a sporttelepet átvette a román sportve-
zetés, a magyar egyesületek pedig, amelyeknek anyagi támogatásával ké-
szültek el ezek a létesítmények, megtűrt „bérlők” lettek. A magyarság fáj-
dalmait némiképp enyhítették a kolozsvári magyar sportolók, akik ily nehéz 

Rezumat (Cei mai mediatizaţi sportivi în perioada dintre cele două războaie mondiale în presa 
sportivă clujeană: sportivii Clubului Atletic din Cluj)

După primul război mondial, dezvolarea sportului maghiar din Cluj a cunoscut o recesiune 
pronunţată. Au dispărut o serie de asociaţii sportive, iar dreptul de folosinţă al facilităţilor sportive 
a fost retras de la cluburile maghiare. În aceste vremuri, problemele minorităţii maghiare au fost 
făcute uitate tocmai de către sportivi, ei obţinând numeroase succese pe plan local şi internaţional. 
Prin urmare, sportivii erau consideraţi ca fi ind modele, iar acest lucru s-a refl ectat şi în aprecierea 
presei sportive locale.

Cuvinte cheie
viaţa sportivă clujeană, István Somodi dr., atletism, scrimă, Lajos Schenker-Ozoray

Abstract („Favourites” of sport life in Cluj in the interwar period: the sportsmen of KAC)
After the World War I due to the change of the political regime the development of the local 

Hungarian sport life in Cluj had been retained. Associations had disappeared and a number of 
sport facilities were lost by the Hungarian clubs. The problems of the local Hungarian minority were 
eased by the athletes who achieved many national and international successes. This was the era 
when the Hungarian sportsmen were considered models and the pride of the community, and this 
was refl ected in the appreciation of the local sport-press.
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körülmények között is számos országos sikert értek el. A kolozsvári sportsaj-
tó tudósított az atléták, vívók, teniszezők minden sikeréről, az olvasók pedig 
követték a sikereket és büszkék voltak kedvenceikre. Olyan korszak volt ez, 
amikor egy kolozsvári magyar sportoló példakép volt, amikor a tanulás és a 
versenyzés a legtöbb esetben együtt járt, amikor a sportbálok a város fény-
pontját jelentették, amikor a színészek a lelátókról drukkoltak kedvenceik-
nek, a következő napon pedig a sportolók testületileg tekintették meg a ma-
gyar színház premierjét. A sportoló a magyar közösség büszkesége volt, és 
ezt a megbecsülést a sajtó tükrözte a leginkább.

A kolozsvári sportélet a húszas évek elején

Az első világháború után számos kolozsvári sportegyesület szűnt meg, 
illetve vesztette el magyar jellegét, magyar sportvezetését. Az egyetem Sze-
gedre való költözésével megszüntette munkásságát a Kolozsvári Egyetemi 
Atlétikai Club. Hasonlóképpen – a Kereskedelmi Akadémia felszámolásá-
val – megszűnt a Kolozsvári Kereskedelmi Akadémia Sport Köre is. A Vasas 
sportegyesületet átvette a román államvasút, így vezetősége is nagymérték-
ben román lett. Ugyanakkor tovább működött a Kolozsvári Atlétikai Club 
(KAC), a Kolozsvári Korcsolyázó Egylet (KKE), a Kolozsvári Kereskedelmi 
Alkalmazottak Sport Egyesülete (KKASE) és a Munkás Sport Egylet (MSE). 
A zsidó sportolók 1920-ban létrehozták egyesületüket, a Haggibort.

1920 augusztusától a román katonai vezetés engedélyezte a sporttevé-
kenységek újrakezdését és sportversenyek szervezését. A viszályos idők-
ben dr. Somodi István vállalt edzői és sportvezetői szerepet, újraszervez-
te a KAC-ot, és atlétika edzőként mozgósította a fiatal magyar tehetségeket, 
így már 1921-re számos siker született. Mellette oroszlánszerepet vállalt a 
Szebenből érkező vívómester, Ozoray-Schenker Lajos, aki a vívóéletet szer-
vezte újra. Korabeli visszaemlékezés szerint Kolozsváron akkor élénk atléti-
kai élet folyt, dr. Somodi István, az 1908-as londoni olimpia ezüstérmes ma-
gasugrója volt annak a pezsgő életnek a megalapozója, mozgatója, lelke. A vá-
ros férfiainak kabátján a KAC piros-fehér jelvénye virított. A nagyobb verse-
nyeinken, a KAC-Haggibor derbin ott szurkolt a fél város, a kitűnő Janovics 
színtársulat fiataljai, öregjei, mi is ott tapsoltunk minden premierjükön.1

 Már 1921-ben, elsősorban Somodi Istvánnak köszönhetően, megren-
dezték az első nagyobb méretű atlétika versenyeket, ahol a közönség felfi-
gyelhetett a KAC tehetséges atlétáira. Péter László, a híres sprinter tizenöt 
országos bajnoki címet szerzett a klubnak, Vajna János rúdugró négyet, Dá-
vid János súlylökő kettőt, s 1924-ben a 4x100 méteres váltó – Péter, Szabó, 
Kormos, Bíró – is országos bajnoki címet nyert. Az első országos szintű atlé-
tika versenyen, amelyet Kolozsváron rendeztek 1921-ben, Péter László négy 
versenyszámban is győzött (100 méter, 200 méter, távolugrás és hármasug-
rás). Mellette Vajna és Donogán Gerő is győzött; a KAC atlétái az első jelen-
tős versenyen jelezték, hogy fontos szerepet játszanak a román atlétikai élet-
ben. Az 1922-es országos versenyt Temesváron rendezték, ahol a KAC megti-
zedelt csapattal ált ki, hiszen Péter László betegség, Donogán Gerő pedig ka-
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tonai szolgálata miatt kihagyta a versenyt, így csak Vajnának sikerült meg-
védenie címét.2

A világháború utáni első rangos országos atlétika bajnokság 1923. jú-
lius 26-án zajlott Brassóban. A viadal szervezésében fontos szerepet vál-
lalt Károly román trónörökös, a versenyt pedig több magas rangú diplo-
mata és katonai vezető is meglátogatta, mivel a közeli Sinaián a kisantant 
államférfiainak konferenciája zajlott. A versenyre beneveztek Románia leg-
jobb atlétái, minden jel arra mutatott, hogy magas színvonalú verseny kö-
vetkezik. A brassói esemény korántsem sikerült olyan fényesre, mint azt a 
rendezők gondolták. A zsűri többször igazságtalan döntéseket hozott, amely 
megdöbbentette a szakembereket, a szakszövetség azon döntése pedig, hogy 
Brassóban rendezzék a versenyt egyenesen melléfogás volt, hiszen a város 
nem rendelkezett sem megfelelő sportteleppel, sem atlétikát szerető közön-
séggel, a versenyzésnek helyet adó pálya pedig közel hat kilométerre volt 
Brassótól. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy a versenytávokat nem 
hitelesítették, ennek bizonyítéka volt a 200 méteres síkfutás, ahol a cél 80 
centiméterrel lennebb volt a rajt szintjénél, így nem csoda, hogy a kolozsvá-
ri Péter László majdnem új világcsúcsot futott ezen a távon (21,4 mp). A KAC 
csapata mindezek ellenére fényesen szerepelt: hat bajnoki címet szerzett. Pé-
ter László négy versenyszámban győzött, mellette Vajna János megnyerte a 
rúdugrást, míg Dávid József a diszkoszvetést. Ezekkel a győzelmekkel a KAC 
elhódította a Románia legjobb egyesületének járó díjat is.

Sajnos ezen a versenyen a kolozsvári magyar egyesület egy súlyos, 
sportszerűtlen döntéssel szembesült. A szervezőket vagy a bukaresti szak-
vezetést valószinűleg zavarta, hogy a kolozsvári magyar egyesület uralja a 
román atlétikai életet, így beleszóltak a 4x100 méteres váltó végeredményé-
be. A kolozsvári váltó toronymagasan, új országos csúccsal – 46,2 mp – nyer-
te a versenyt, ez lett volna a KAC hetedik bajnoki címe. Ekkor viszont a szer-
vezők kizárták a versenyből a kolozsvári váltót, azzal indokolván döntésü-
ket, hogy Donogán hibásan váltott, elnézték viszont a bukaresti Olimpia ver-
senyzőjének a kétszeres lopott startját. Ez a sportszerűtlenség felháborítot-
ta a kolozsvári küldöttséget, amely hiába óvta meg a határozatot, hiába kér-
te, hogy a versenyt rendezzék meg újra, a versenybíróság döntése változat-
lan maradt.3
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Az 1920-as években, a gazdasági válság előtt, az erdélyi sportegyesüle-
tek – Kolozsvári Atlétikai Club, Kolozsvári Universitatea, valamint az ara-
di és temesvári egyesületek – rendszeresen megelőzték a bukaresti egyesü-
leteket, amelyek csak évekkel később kezdték uralni az országos bajnoksá-
gokat. Péter Lászlóról, a kiváló vágtázóról érdemes megjegyezni, hogy 14 or-
szágos bajnoki címével a KAC minden idők legeredményesebb versenyzője 
volt. Az 1923-as országos bajnokság után, amikor edzője gratulált neki, Pé-
ter fanyalogva fogadta az elismerést: „Ne is mondja, Pista bácsi, tavaly előtt 
négy számban győztem! De nem baj, a legközelebbi bajnokságon javítok!” 
Egy év múlva a kolozsvári sétatéri pályán betartotta szavát: öt bajnoki címet 
szerzett. Ilyen színvonal jellemezte a kolozsvári magyar atlétákat az 1920-as 
évek elején.4

De ki is volt ez a csodafutó, Péter László? Az első világháború után érett-
ségiztem színjelessel a Mikó Kollégiumban. Ugyanabban az évben egy uno-
katestvérem, a gidófalvi Miskolczi Kálmán a kolozsvári Mezőgazdasági Aka-
démiát abszolválta, s mint diák a KAC (Kolozsvári Atlétikai Club) színeiben 
nyert országos bajnokságot súlylökésben. Mivel tudta, hogy a Mikó Kollégi-
um év végi tornavizsgáján futásban, magas- és távolugrásban én nyertem el 
a pálmát, és azt is tudta, hogy a kolozsvári Kereskedelmi Akadémiára aka-
rok beiratkozni, arra biztatott, hogy menjek ki Gidófalvára, és ott készüljünk 
együtt a Kolozsváron megtartandó országos atlétikai bajnokságra. Elfogad-

A KAC atlétái a brassói országos bajnokságon 1923 júliusában, ahol az egyesület 
6 egyéni és 1 stafétagyőzelmet szerzett
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tam a meghívást … A véletlen úgy hozta, hogy egy napra (augusztus 29.) esett 
a bajnokság Kolozsváron és Miskolczi esküvője Mezőmadarason. Nem volt 
mit tenni, Kálmán táviratozott Kolozsvárra a KAC akkori elnökének, edzőjé-
nek, mindenesének, Szatmári Pistának. A távirat így hangzott: 29-én van az 
esküvőm Mezőmadarason, helyettest küldök, Péter Lászlót. Minden számban 
nevezni. Szatmári visszatáviratozott: Az esküvőt elhalasztani, a helyettessel 
együtt várlak. Kálmán visszatáviratozott: Az öcsémet várjátok az állomáson. 
Pár nap múlva, az országos bajnokság befejezése után Szatmári táviratban 
válaszolt: A helyettes négy bajnokságot nyert. Köszönöm. Sok boldogságot kí-
ván Szatmári Pista.  A húszas évek elején Románia országos bajnoka voltam 
mindenekelőtt 100 és 200 méteren és néhány ugrószámban...5

Az 1920-as évek atlétika sikerei ellenére az 1924-es olimpiára a román 
olimpiai keret összeállításánál mellőzték a kolozsvári sportolókat. Dr. Mező 
Ferenc az 1920-as években Kolozsváron végzett tanulmányútja során fel-
mérte a kolozsvári atlétikai életet, amelyet így jellemzett: Az 1921–24. év közt 
mutatott virágzás után erős visszaesés következik. Nyakra-főre ígérik az atlé-
táknak, hogy kiküldik őket a párisi olympiára, ám az ígéretnél nem mennek 
messzebb. Helyettük lehetővé teszik a futball- és a rugby-csapatnak a megje-
lenést, de mindkettő dicstelenül szerepel6.

 A kolozsvári atléták mellőzését elismeri a román szakirodalom is. A 
párizsi versenyre a román atléták is meghívást kapnak, akik örömmel ké-
szültek a megmérettetésre. Ám a kiutazás költségvetése aránylag kicsi volt, 
s mivel a szakvezetés nem volt meggyőződve, hogy az atléták milyen ered-
ményeket érhetnek el, ezért a kiválasztott 15 sportember kiutazását lemond-
ta. Közülük a két kolozsvári atlétának, Péternek és Dávidnak 1924-ben elért 
eredményeik alapján nagy esélyük volt a döntőbe jutásra7.

Az 1920-as évek közepén megtorpan a kolozsvári sportélet gyors fejlő-
dése: több kiváló atléta – közöttük Péter László (Temesvárra) és Dávid János 
(Petrozsényba) – távozott az egyesülettől. A reményt Bíró Lajos jelentette, 
aki 1926-ban nyerte első országos bajnokságát rúdugrásban. A kiváló formá-
ban Kolozsvárról távozó Péter László és Dávid János találkoztak az 1928-as 
olimpián.

Péter ekkor kirobbanó formában szaladt, eredményei Európa-szinten 
kimagaslóak voltak, de még így sem volt helye a román olimpiai csapatban. 
Végül megengedték neki, hogy saját költségén kiutazhasson az olimpiára. 
Ezt az utat, illetve olimpiai szereplését egy visszaemlékezésében mesélte el: 
pont az amszterdami olimpia évében voltam a legjobb formámban még sem 
válogattak be a román csapatba. Főnököm, a temesvári bank igazgatója a fi-
zetésem terhére előlegezett egy összeget, amivel kiutazhattam Amszterdam-
ba. Azt az utazást sohasem felejtem el. Harmadosztályú vonatkocsin, autós-
toppal, szekérrel s még gyalog is utaztam, hogy idejében ott legyek a rajtnál. 
Egy nappal az előfutamok előtt, holtfáradtan, betegen érkeztem meg az olim-
pia városában. Rajthoz álltam, de az előbbi körülmények között jó eredmény-
re nem számíthattam. A selejtezőkön kiestem (az amerikai London és a kana-
dai Hess mögött csak a harmadik lettem a futamban), A 100 méteres döntőt 
a kanadai Williams nyerte 10,8-cal (a 200-at is ő 21,8-al). Én pedig abban az 
évben többször is futottam 10,6-ot.
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Nehéz évek után a harmincas évek közepén a klub ismét lábra állt. Az 
egyesület új csillaga, Kovács Béla, aki 1933-ban a bukaresti Testnevelési 
Akadémia hallgatója volt, versenyről versenyre javította eredményeit a 100 
és 200 méteres síkfutásban. A fővárosi versenyzők, edzők, sportvezetők ké-
telkedtek az edzésein mért eredmények helyességében. Ám a fiatal vágtázó 
a versenyen bizonyított: 10,8 mp-cel élete első felnőtt bajnokságát nyerte 100 
méteres síkfutásban, s hogy teljes legyen a bukarestiek csodálkozása, 200 
méteren is győzött. S hogy mindez nem volt véletlen, azt nem egészen két 
hét múlva Isztambulban igazolta: 10,6 mp-cel beállította Péter László 1927-
ben elért országos csúcsát. Eredménye 1942-ig volt román országos rekord8.

Az 1934-es országos bajnokságon (ahova a KAC összesen három atlétát 
nevezett be) négy első és két második helyet szerzett, elnyerve ezzel a Romá-
nia legjobb egyesületének járó díjat, melyet dr. Somodi István a király kezé-
ből vehetett át.

A versenyt 1934. július 18-án és 19-én rendezték Brassóban az új atléti-
ka stadionban, amelyet ezen a versenyen avattak fel. A bajnoki versenyeknek 
különös fényt és pompát kölcsönzött II. Károly király megjelenése. Szemé-
lyes megjelenésével hangsúlyozva ki az atlétikai sportok fontosságát – jelen-
tette a helyszínről az Ellenzék tudósítója, akinek volt miről beszámolnia, hi-
szen a verseny két napján a kolozsvári atléták kiválóan szerepeltek. Szomba-
ton Krausz második lett 400 méteres gáton, később szintén második helyet 

Az 1934-es országos bajnokságon a KAC csapata
Somodi István kezében a legjobb egyesületnek járó kupa

(balról) Krausz, Somodi, Kovács, Bíró Lajos



85

ME.DIÁRIUM

nyert a 800 méteres síkfutás versenyében. A 100 métereses síkfutás selejte-
zőiből Kovács Béla a legjobb idővel, 11,2 mp-el elsőként jutott be a döntőbe. 
Később kiválóan versenyzett a 200 méteres síkfutás selejtezőjében is, ahol 
a második selejtező futam legjobb idejével futott azonos eredményt, és be-
jutott a másnapi döntőbe. Az első nap érdekessége a magasugrás volt, ame-
lyet dr. Bíró Lajos nyert meg holtversenyben a marosvásárhelyi Panajottal. A 
próba után óvást emeltek, mert a két versenyző későn iratkozott be, ezért a 
rendezők úgy döntöttek, a következő napon újra megrendezik ezt a versenyt.

A következő nap teljes sikert hozott a KAC-nak, hiszen két versenyzője 
négy számban is győzött. A kiváló formában induló Kovács Béla előbb meg-
nyerte a 100 méteres síkfutást (11,2 mp-es eredménnyel), majd győzött a 200 
méteres verseny döntőjében is (24 mp-es eredménnyel). Közben dr. Bíró La-
jos megnyerte a megismételt magasugrást, majd a rúdugrást is, 350 centimé-
teres ugrásával9.

A kolozsvári magyar egyesület kiváló eredményeit a helyi újságokban 
szép szavakkal dicsérték. Mi úgy látjuk, hogy ezen a helyen, ahol rendesen 
bírálni, visszásságokat felhozni szoktunk, most a dicséret és elismerés hang-
ján kell köszöntsük a Kol. Athl. Clubot és három vitéz versenyzőjét, akik a 
brassói országos athletikai bajnokságokon elhódították a pontverseny első he-
lyét. Elhódították olyan egyesületek elől, amelyek hosszú hónapok komoly és 
erre a célra tréningével a hátuk mögött, a versenyzők egész seregével felvonul-
tatva, küzdöttek a pontverseny győzelméért és az ezzel járó értékes ezüst ku-
páért. A KAC nem is tudta, hogy pontverseny lesz Brassóban, nem is készült 
erre, ott a helyszínen szereztek értesülést erről. És ekkor a három versenyző 
nekifogott, négy bajnokságot és két második helyet küzdött ki s a 14 egyesület-
ből kikerülő versenyzősereg előtt elvitte az első helyet. A KAC Románia legré-
gibb athletikai egyesülete, régen sok dicsőséget szereztek versenyzői a piros-
fehér színeknek, most újból feléledni látszik a régi fény, a nagyszerű teljesít-
mények, amit Brassóban a három ember produkált. Olyan teljesítmény, ami-
lyenre nem igen van példa, nemcsak a romániai, hanem az általános sport-
történetben sem. Úgy látszik, hogy sokat mondunk ezzel, pedig nem így van, 
mindenki megérti az eredmény nagyságát, ha számba veszi, hogy a bajnok-
ságon tizenhat szám volt, s ezekben három ember bizony csak fölényes futás-
sal tudhat pontversenyt nyerni. A KAC athlétáinak régi sikereit is elhomályo-
sítja ez az új jóleső előugrás – jelent meg az Ellenzék hasábjain10. A kolozs-
vári egyesület sikerét elismerte a román szakirodalom is, dicsérve a Somodi 
István által edzett kis csapatot, amely – bár csak három főből állt – mégis le-
győzött olyan egyesületeket, amelyek 15–18 sportolót neveztek be az orszá-
gos versenyre11.

A sikert elsősorban Kovács Bélának (100 méter, 200 méter), illetve Bíró 
Lajosnak (rúdugrás) köszönhette a kolozsvári közönség. Nemsokára újabb 
tehetségek is felbukkantak: Bíró György, a kalapácsvető, Dejenaru Liviu 
100 méter és 200 méter, Kiss György 400, 800 és 1500 méter, valamint báró 
Bánffy István rúdugrásban. Emellett 1938-ban sikerült ismét 4x100-as váltót 
nyerni – Kovácsnak, Dejenarunak, Fosztónak és Nemetznek köszönhetően. 
Közülük Kiss György és Bíró György a magyar bajnoki címet is elhódította.
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Az erdélyi vívóélet az első világháború után a húszas évek elején éledt 
újra. Szebenben, Nagyváradon, Szatmáron, Aradon, Kolozsvárott vívócso-
portok alakultak, megkezdődtek az első versenyek. Hamarosan Kolozsvár 
az ország második vívóközpontja lett, a Kolozsvári Atlétikai Club (KAC), az 
Egyetem (Universitatea), illetve a Haggibor (zsidó sportegyesület) egyesüle-
tekben vívó szakosztályok alakultak.

A kolozsvári vívás Ozoray-Schenker Lajos vívómester körül szervező-
dött újra. Schenkert 1923-ban kinevezték a kolozsvári Piarista Gimnázium 
tornatanárává, hamarosan körülötte csoportosultak a város tehetséges vívói. 
Schenker Lajos és fivére, Zoltán kiváló sportolóknak bizonyultak. Schenker 
Zoltán olimpiai bajnok volt a magyar kardcsapattal 1912-ben, ezüstérmes 
1924-ben, míg tőrben olimpiai bronzérmet nyert 1924-ben, csapatban. La-
jos, bár kevésbé neves, 1906-ban a prágai nemzetközi versenyen a vívómes-
terek versenyszámában aranyérmet nyert, emellett rendszeresen megnyerte 
a hadsereg vívóversenyeinek egyéni számait.

A KAC-on belül a vívószakosztályt Szele Márton irányította, aki orosz-
lánszerepet vállalt mind a vívás, mind az egyesület irányításában. A vívó-
szövetség Erdély kerületi tagjaként harcolt a helyi egyesületek javaslatai-
nak meghallgatása és elfogadása érdekében – sajnos nemegyszer a bukares-
ti sportvezetés figyelembe sem vette ezeket a kéréseket. Nagy siker volt vi-
szont, amikor országos versenyeket sikerült Erdélyben megrendezni, illet-
ve sikerült elfogadtatni olyan szabályokat, amelyek korlátozták a bukares-
ti sportvezetés beavatkozását a bíráskodási folyamatba, illetve a versenysza-
bályzatok módosításába.

1923-tól Kolozsváron kerületi versenyeket szerveztek, az első győzte-
sek között a KAC vívóit, Bartunek Józsefet és Losonczy Mihályt, a hölgyek-
nél pedig Bartunek Titit említhetjük. A KAC mellett erős vívógárdája volt 
a Haggibornak, illetve a Nagyváradi Sport Egyletnek (NSE). A nagyváradi 
egyesület versenyeire gyakran ellátogattak a kolozsváriak is, a kolozsvári 
versenyekre pedig a nagyváradiak, így a 20-as években a két város vívói kö-
zött szoros kapcsolat alakult ki.

A sportélet fejlődését a húszas évek közepén megtörte a gazdasági vál-
ság, ezért országos szinten a helyi versenyek kerültek előtérbe. A KAC négy 
rangos kupát szervezett évente: a Schenker-, a Jósika-, a Jubiláris- és a Viola-
kupát. A Schenker-kupában négytagú kardcsapatok versenyeztek egymással 
körmérkőzések során; a Viola-kupa során a junior kardozók versenyeztek, a 
viadal végén pedig az egyéni eredmények alapján pontozták a részvtevő csa-
patokat, a legtöbb pontot gyűjtő együttes hódította el a serleget; A Jósika-ku-
pa a négytagú tőrcsapatok, a Jubiláris pedig a junior tőrözők versenye volt. 
Az erdélyi vívóklubok kerületi vívóversenyeken mérkőztek egymással, az 
események a húszas évek rangos vívóeseményei voltak. A KAC vívószakosz-
tályának edzéseit és versenyeit a Piarista Gimnáziumban – mivel itt tanított 
Schenker –, illetve az Unitárius Kollégiumban tartották – ezt a tornatermet 
bérelte a KAC a sportrendezvényei, illetve az edzései számára.

A harmincas évek elején a vívószövetség újraszervezte a román vívóéle-
tet, amelyet három kerületre osztott, ám nemsokára belátta, hogy csak a bu-
karesti és az erdélyi kerület életképes. A kolozsvári központú körzethez, az 
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erdélyi egyesületek mellé a bánsági és bukovinai klubokat csatolták, ám a 
kerületi versenyeken többnyire a kolozsvári, nagyváradi és marosvásárhelyi 
egyletek vívói iratkoztak be. A Viola-kupával egy időben rendezte a KAC a 
Schenker-kupát a négytagú kardcsapatok számára. A versenyre három csa-
pat nevezett be, a Haggibor, a Nagyváradi Sport Egyesület és a KAC. Az első 
mérkőzésen a KAC (Losonczy, Vitályos, Hintz, Csiszár) legyőzte a Haggibort 
9–5 arányban. Ezt követően az NSE legyőzte a KAC-ot 9–5 arányban, majd a 
Haggibort 9–2 arányban, és elhódította a serleget. Az NSE csapata: Szántay, 
Hoffmann, Roxin, Holbán és Salamon vívtak a két mérkőzésen. Nagyszerű-
en vívott a verseny alatt a nagyváradi Hoffmann és Roxin Aurel, mellettük 
Szántay is remek napot fogott ki. A váradiak győzelme megérdemelt volt.

A „Schenker-kupa” győztes KAC csapat (1932 ?)
Balról: Losonczy, Kökössy, Schenker, Szele, Mezey, Hintz Gy.
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A kolozsvári vívók gyakran versenyeztek Nagyváradon, az NSE verse-
nyein. Az 1932 nyarán rendezett kétnapos mérkőzés mindkét fegyvernem-
ben érdekesnek bizonyult. A felnőttek tőrversenyét a kolozsvári U országos 
bajnoka, Aurel Deheleanu nyerte meg, Hintz György, illetve a nagyváradi 
Csapó előtt. Az ifjúsági kardverseny döntőjében a nagyváradi Roxin Aurel 
megelőzte Hintz Györgyöt és Mezey Gyulát, a KAC versenyzőit. A győztes 
Roxin Aurel NSE komoly és érdekesen vívó versenyző. Hintz KAC 1 asszót ve-
szített Roxinnal szemben, míg a többi asszóiban fölényesen 5:2 és 5:1 arány-
ban végzett ellenfeleivel. Mezey KAC szépen dolgozott s ha állóképessége ja-
vulni fog, még szép eredményeket fog tudni elérni12 – jegyezte fel az Ellen-
zék tudósítója. A verseny fénypontját a felnőttek kardbajnoksága jelentette, 
ahol a KAC versenyzője, Hintz György, megnyerte a döntőt, őt a nagyváradi 
egyesület hat kardozója követte. Hintz György egy bajnoki címmel, illetve az 
ezért járó gyönyörű kupával, és két második helyezéssel tért haza.

Az 1932-es Viola-kupán egy érdekes helyzet állt elő. A junior kardver-
senyt a Haggibor versenyzője, Neufeld Pál nyerte, ám a vándorkupát a KAC 
sajátította el, mivel versenyzői – Hintz György, Vitályos, Mezei és Csiszár – 
több pontot gyűjtöttek, mint a Haggibor vívói. A döntő legjobbjainak ered-
ményeit a korabeli sajtó is elemezte. A győztes Neufeld (Haggibor) a nap meg-
lepetése. Könnyen vett ellenfél, aki ügyesen kihasználta ellenfeleinek túlzott 
önbizalmát. Kétségtelenül ügyes vívó, de az első helyre a szerencse is segítet-
te. Ez azonban teljesítménye értékéből mit sem von le. Hintz (KAC) ténylege-
sen a mezőny egyik legjobb embere lett a második. Tüdővel nem bírta és emi-
att utolsó asszóiban akciószegény volt. Állóképességét és fizikumát kellene 
fejlesztenie. Vitályos (KAC) jól védő, mindenkire veszélyes vívó, ki megfelelő 
tréninggel jobb eredmények elérésére hivatott. Hoffmann a váradiak büszke-
sége. Elsőrangú anyag. Kitűnően véd, riposztja gyors. Nála is az állóképesség-
gel van a baj. Jó start után visszaesett.13

Kolozsváron 1933. június 4-én és 5-én rendeztek először országos vívó-
bajnokságot. A versenyt elsősorban a bukaresti sportvezetés erőszakos be-
avatkozásai határozták meg, amelyek sokszor ellehetetlenítették a szervezők 
munkáját. Az országos vívóbajnokságok küzdelmeit egy félreértés következté-
ben heves jelenetek, civódások tarkították. A rendező kolozsvári vívókerület 
ugyanis a bajnokságot nyíltnak írta ki, viszont a bukaresti központ kiküldött-
je azon az állásponton volt, hogy a bajnokságokon csak a kerületi bajnokság 
első öt helyezettje indulhat. Hosszas, idegekre menő viták után a kolozsvári 
kerület végre engedett és úgy döntött, hogy az ország minden részéből össze-
gyűlt vívókkal országos jellegű versenyt vívat és az ebből kikerülő első öt vívó 
és a három bukaresti vívó kerül az országos bajnokság döntő küzdelmeibe.14 

A tőrversenyt a bukaresti Marinescu, a kolozsvári U sportolója nyerte, 
Deheleanu előtt. A Haggibor versenyzői közül Herczeg harmadik, Mózes pe-
dig ötödik lett, míg a szatmári Csipler hatodik helyen végzett. Hintz Gábor 
visszalépett a küzdelmektől, mivel a zsűri sorozatosan ellene ítélkezett, té-
vesen.

A hölgyek versenyében érvényesült a KAC fölénye, első Bartunek Titi, 
második Baczoni Lili, harmadik Szentkirályi Sári, negyedik Damin Baby, 
ötödik pedig Czeglédy Emmi volt.
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A legérdekesebb versenyszám a kardbajnokság volt, ahol a kolozsvá-
ri vívók indultak esélyesként, bár számukra is nyilvánvaló volt a bukaresti 
vívók „rendszeres megsegítése”. A bajnoki címet Losonczy Mihály szerezte 
meg, aki a döntőben 4–1-es állásról fordított a bukaresti Drogeanu ellen, 5–4 
arányban nyerve a döntőt. Losonczynak volt még az illető versenyen hason-
lóan parádés mérkőzése: a bukaresti Rădulescu 4–0-ra vezetett ellene, ám a 
kolozsvári vívó azt a mérkőzést is megnyerte 5–4 arányban. A harmadik he-
lyen Csipler, a negyediken a marosvásárhelyi Kakuts, az ötödiken Mózes, a 
hatodikon pedig Hintz György végzett. Az 1933-as év fordulópontot jelentett 
a vívóéletben: megrendezték az első hivatalos országos vívóversenyt Kolozs-
váron, amely nagy örömet és elismerést jelentett a helyi sportvezetőknek, ezt 
követően pedig a román válogatott először vett részt az Európa-bajnokságon.

 Az országos versenyre készülve nagy hangsúlyt fektettek a kolozsvá-
ri vívók az 1933 májusában megrendezett kerületi vívóbajnokságra, ame-
lyet egy hónappal az országos verseny előtt rendeztek. A mérkőzést a Pia-
rista Gimnázium tornatermében rendezték, a felnőttek versenyét mindkét 
fegyvernemben a Haggibor versenyzője, Mózes Jenő nyerte. A tőrverseny-
ben mindössze 5 versenyző indult, Mózes mellett klubtársai, Herczeg és 
Rados állhattak fel a dobogóra. A kardverseny nagy csatát eredményezett a 
Haggibor, a Marosvásárhelyi Sport Egylet (MSE) és a KAC vívói között. Mó-
zes mögött második a vásárhelyi Kakucs Endre, harmadik Losonczy Mihály, 
negyedik pedig Mezey Gyula (mindketten KAC) volt. Losonczy, bár egész-
ségügyi okok miatt visszalépett, végül a KAC vezetőségének kérésére vál-
lalta a versenyt, Mezeyt pedig megdicsérte a helyi sajtó, hiszen a fiatal vívó 
eredményei egyre jobbak voltak.

 A hölgyek számára rendezett tőrversenyen a KAC tőrözői álltak dobo-
góra:  Baczoni Lili győzött, őt Szentkirályi Sári és Vitályos Erzsi követte. Az 
ifjúsági korosztály kardversenyét Szentkirályi János nyerte, miután újraví-
vás után legyőzte klubtársait, Sáryt és Guráth Bélát. Az ifjúsági tőrverseny-
ben a Haggibor versenyzője, Erős Csibi győzött, második Neufeld György 
(Haggibor), harmadik Hintz György (KAC) volt. Erős győzelme talán a verse-
nyek egyetlen meglepetése, mert a fiatal és nagyon tehetséges vívó minden el-
lenfelét verte, és mutatott munkája is a jövő nagy vívójára vall.15

1933-ban Románia meghívást kapott a Budapesten megrendezett Euró-
pa-bajnokságra. Az itt elért eredmények biztatóak voltak, elsősorban a kard 
csapatversenyben mutatott bátor és határozott vívóstílust dicsérték a szakér-
tők. A korabeli sajtó szép szavakkal illette a kolozsvári versenyzőket – 
Deheleanut, Mózest és Losonczyt –, viszont bírálta a bukaresti vezetőket, 
akik negyedikként a helyi szinten is gyenge bukaresti Marinescut nevezték 
be. Önkéntelenül is feltevődik a kérdés, miért kellett a már az országos kard-
vívóbajnokságon is utolsónak helyezett Rădulescunak okvetlenül vívnia, mi-
ért nem engedte át a helyét a helyettesítésre készen álló Csiplernek, Kakucsnak, 
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Hintsnek vagy Mezeynek. Akármelyik több 
eredményt tudott volna elérni, ha már veszíteni is kellett volna, nem adta vol-
na meg magát olyan könnye, mint Rădulescu, aki ellenfeleitől 5:0, 5:1, legfel-
jebb 5:2 arányban kapott ki.16

Az Európa-bajnokságra való benevezést a kardküzdelmekre az erdélyi 
egyesületek nyomására követelte a helyi sportvezetés, a sportolók pedig sa-
ját költségükön utaztak ki a versenyekre. Először fogalmazódott meg az óhaj, 
hogy a román kardvívás vezetését bízzák az erdélyi kerületre, hiszen az it-
teni lelkes vezetők és sportolók képesek a vívás ezen ágának helyzetét elő-
remozdítani, az erdélyi vívók pedig hamarosan felvehetik a versenyt Euró-
pa legjobbjaival.

Bukarestben sajnos ez a törekvés süket fülekre talált, így nehéz évek 
következtek az erdélyi kardvívók számára, akik többnyire helyi, kerületi és 
egyesületi versenyeken tudtak kedvükre vívni, anélkül, hogy a bukaresti 
sportvezetés és bírói testület gondos irányítását érezzék.

A húszas és harmincas évek nehézségei után a második bécsi döntés 
1940-től a nyugodt felkészülést biztosította. Megváltozott a közigazgatás, a 
kolozsvári sportot felkarolta a magyar kormány, felújították a sportlétesítmé-
nyeket. A KAC vívóinak szempontjából is fontos volt ez a változás, hiszen 
lehetőségük nyílt versenyezni Magyarország legjobbjaival. A második bécsi 
döntés ünneplésére sportünnepélyeket rendeztek, ennek egyik mozzanata 
a Rendőrtiszti Atlétikai Club (RAC) nagyváradi és kolozsvári fellépése volt 
1940 novemberében. Az Ellenzék ekképp mutatta be  a nagysikerű versenyt:

Kedden este a Mátyás-diákház pompás dísztermében örvendetes nagy-
számú és előkelő közönség jelenlétében tartották meg a RAC–KAC vívómérkő-
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zést, melynek szenzációja az, hogy a KAC hármas kardcsapata 5:4 arányban 
legyőzte az I. oszt. bajnokság negyedik helyén levő RAC csapatát. A KAC bra-
vúros sikerét Mezey, Hintz György és Kökössy győzelmével vívta ki. A viadal 
hőse Mezey Gyula, aki utolsó mérkőzésén, mikor a klubközi viadal 4:4-re állt, 
5:0-ra verte dr. Nedeczkyt s ezzel a KAC javára döntötte el a versenyt. Mezey 
különben és Hintz György két-két, Kökössy egy győzelmet aratott. A RAC győz-
tesei: dr. Rónay (2), dr. Csobály és dr. Nedeczky voltak.

Tőrben a RAC 6:3-ra győzött a Pálinkás (3), dr. Nedeczky (2), Szidanics 
(1) összeállítású csapatával a KAC Hintz György (2), Guráth (1) és Hintz Gá-
bor összetételű csapatával szemben.

A tőr- és kardversenyek között Nedeczky dr. és Szidanics között villamos 
találatjelzővel párbajtőr-bemutató volt, majd Bay Béla és Rajczy dr., az olim-
piai bajnokcsapat tagjai a 6 találatra menő remek kardbemutatót tartottak, 
melyet Bay nyert 6:4 arányban.

A klubközi viadal előtt dr. Somodi István, a KAC elnöke, üdvözölte a ven-
dégvívókat, akiknek a KAC zászlóját adta emlékül és aki ugyancsak selyem-
zászlót kapott a RAC-tól.

A viadal végén Rajczy dr. lelkendezve a következőket mondotta: Nagysze-
rű, ilyet még vidéken nem láttam. A KAC vívói, akiknek alig van valamelyest 
edzésük, valamennyien kitűnőek, klasszisokkal jobbak a váradiaknál, kard-
győzelmük jól megérdemelt, sőt, nagyobb arányú is lehetett volna. A KAC-
vívók rövidesen méltó ellenfelei lesznek a világhírű magyar élgárdának is.17

Egy hónappal később a Honvéd Tiszti Vívó Klub (HTVK) látogatta meg 
Kolozsvárt nagynevű vívóival. A  Honvéd csapatból nem hiányozhatott Ko-
vács Pál, Maszlay Lajos és Berczelly Tibor olimpiai és világbajnokok. A KAC 
vívói számára óriási lehetőséget jelentett, hogy ilyen klasszis sportolók ellen 
versenyezhettek, a kolozsvári közönség pedig jelentős számban képviseltet-
te magát a Mátyás diákházban zajló eseményen. Bár a kolozsvári egyesület 
versenyzői ezen a találkozón természetesen már csak tanulhattak mestereik-
től, mégis olyan képességeket árultak el, melyek a további fejlődés minden le-
hetőségét magukban rejtik. Olyan kitűnő és felejthetetlen iskola volt részükre 
a vasárnapi verseny, melyért csak köszönettel és hálával adózhatnak Somodi 
István dr.-nak, az egyesület elnökének18 – jegyezte fel a korabeli sajtó.

A tőrversenyben Maszlay Lajos győzött csapattársa, Hátszegy, illet-
ve Hintz Gábor és Guráth Béla előtt. A nagy csatát ugyanakkor a kardver-
seny jelentette: mindenki meglepetésére a Honvéd talán leggyengébb tagja, 
Zirchy őrnagy legyőzte Kovácsot, Maszlayt és Berczellyt. A KAC kardozói 
– Hintz György, Mezey és Kökössy – szépen helytálltak, a budapesti sport-
vezetés pedig ismét felfigyelt tehetségükre. Az én versenyzőimről, azt hi-
szem, nem kell semmit mondanom, azonban a KAC vívói meglepetést jelente-
nek részemre. Látszik rajtuk, hogy az idegen járom alatt is komolyan dolgoz-
tak és mondhatom, hogy jobbak, mint a váradi vívók. Ha a kolozsváriak fo-
kozni fogják tevékenységüket, bekapcsolódnak teljesen az anyaország sport-
életébe és átveszik a budapesti nagy vívók stílusát, úgy akkor igen szép jö-
vőt remélhetnek19 – mondta vitéz Somogyi Endre tábornok, a HTVK elnöke. 
Kökössy volt az egyetlen kardozó, akinek sikerült legyőznie a viadal bajno-
kát, Zirchy őrnagyot.
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Sajnos a kolozsvári vívás fellendülése rövid életű volt, hiszen a há-
ború miatt a helyi vívók többségét behívták katonai szolgálatra. A há-
ború rányomta bélyegét a sportra is, 1944-ben pedig a front elérte Ko-
lozsvárt. Sajnos az új kommunista rendszer első lépései többek kö-

zött a kolozsvári magyar egyesületek ellen is irányultak, így a másodk 
világháborút követően a Kolozsvári Atlétikai Clubot, illetve a Kolozsvári 
Korcsolyázó Egyletet felszámolták, illetve más egyesületekbe olvasztották 
be. A vívás hagyománya viszont tovább élt, Ozoray-Schenker Lajos pedig to-
vább folytatta ádáz munkáját, így a kolozsvári vívók ismét egyesületre talál-
tak a BEAC-ban, a Bolyai Egyetemi Atlétikai Clubban.
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Szocialista iparosítás
a székelyföldi sajtó tükrében

DEMETER CSANÁD

A nagy fo kú ipa ri be ru há zá sok időszaka 

Ro má nia szá má ra az egyik leg na gyobb ki hí vást az öt ve nes évek ben 
el in dí tott ipa ro sí tás foly ta tá sa és fej lesz té se je len tet te. A pártfőtitkár az 
RKP X. kong resszu sán ki je len tet te, hogy az elkövetkezendő öt éves terv-
ben a gép gyár tás, a ko há szat, a vegy ipar és a vil la mos ener gia ter me lé si 
rész ará nyá nak 1975-re el kell ér nie az or szá gos be ru há zá sok 54 százalé-
kát.1

Ez zel gya kor la ti lag ki je löl te az irányt a ro mán gaz da ság szá má ra, 
ugyan ak kor ki tért az új köz igaz ga tá si egy sé gek ipa ri fej lesz té se i nek gyor sí-

Rezumat (Industrializarea socialistă refl ectată în presa din Ţinutul Secuiesc)
În românia epocii Ceauşecu, una din problemele cheie a fost dezvoltarea socialistă a industriei, 

care nu a ocolit nici Ţinutul Secuiesc. 
Presa centrală şi locală a publicat o serie de anchete pe tema industrializării, care au dezbătut 

problemele dezvoltării regiunilor respective. Articolul prezintă tema modernizării Ţinutului Secuiesc 
din anii 1970-1980, aşa cum a fost refl ectată de către articolele economice din presa vremii. 
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Abstract (Socialist Industrialization in the Mirror of Szeklerland Press)
Socialist economic development was one of the prominent issues in Romania during the 

Ceauşescu era, and the Szeklerland was no exception to this concern. 
The national and local press published several surveys connected to industrialization, discussing 

the problems of regional development. We shall attempt to revise the modernization of Szeklerland 
during the 1970s and 1980s on the basis of the economic issues raised in the press. 
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industrialization, socialist press, Szeklerland, modernization
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tá sá ra is. „Az új ipa ri lé te sít mé nyek he lyé nek ki je lö lé sé nél to vább ra is szer-
ve sen egy be han gol juk a gaz da sá gi ha té kony ság dik tál ta meg gon do lá so kat 
a tár sa dal mi is mér vek kel, me lyek szo ro san össze függ nek a ke vés bé fej lett 
me gyék és hely sé gek fel eme lé sé nek szük sé ges sé gé vel, gaz da sá gi és szo ci á lis 
ha la dá sunk meg gyor sí tá sá val”.2

Az ipa ro sí tá son ala pu ló szo ci a lis ta gaz da ság jó ürügy ként szol gált a ha-
ta lom szá má ra a nem ze ti ki sebb ség po li ti ka meg ol dá sá ban is, az ál tal, hogy 
a be ru há zá sok egyenlő el osz tá sa meg va ló sít ja az összes dol go zó iga zi jog-
egyenlőségét nem ze ti ség re va ló te kin tet nél kül.3 Har gi ta me gye is, mint a 
legtöbb új közigazgatási egység, a me gyé sí tés kor ígé re tet ka pott a nagy fo kú 
mo der ni zá lás ra, hi szen nem ren del ke zett na gyobb ipa ri egy sé gek kel és meg-
felelő ter me lé si ága za tok kal.4

En nek ered mé nye ként 1969-ben a hi va ta los ada tok sze rint Har gi ta me-
gyé nek kö zel 600 mil lió lej be ru há zást irá nyoz tak elő, amely nek jelentős 
ré szét ipa ri fej lesz té sek re költ het te.5 A legjelentősebb ipar ágak kö zött meg-
em lít het jük a bá nya ipart, a ko há sza tot, a fém fel dol go zást, a fa ki ter me lést és 
a fa ipa ri fel dol go zá sát, a könnyű- és az élel mi szer ipart.6 Ha son ló, de még-
is ke ve sebb anya gi rá for dí tá sok ra szá mít hat tak Kovászna me gye ipa ro so dó 
zó nái is, hi szen itt az öt éves terv alap ján 280 mil lió lej be ru há zást ír tak 
elő.7 Ezek kö zül megemlíthető a kon fek ció-, keményítő- és csa var gyár, amely 
Kézdivásárhelyen épült, a sep   si szent györ gyi Olt és ci ga ret ta gyár, a köpeci 
bá nya ipa ri vál la lat, a Komandó- és Csu kás-vi dé ki erdőkitermelési vál la lat.8 
A gaz da sá gi fej lesz té se ket nyo ma té ko sí tot ta az 1971-es Ma gyar Nem ze ti sé gű 
Dol go zók Me gyei Ta ná csá nak ple ná ris ülé sen el hang zó pártfőtitkári be széd 
is: 

„Be szél tek itt an nak szükségességéről, hogy a terv ben előirányzottnál 
több vál la la tot épít sünk a szé kely la kos sá gú me gyék ben. Én elsősorban azt 
sze ret ném, hogy igye kez zünk meg va ló sí ta ni az er re az öt éves terv re elő-
irányzott lé te sít mé nye ket: Kovászna me gyé ben mint egy 2,8 mil li árd le jes 
be ru há zást irá nyoz tunk elő, s hét vál la la tot kell fel épí te nünk. Har gi ta me-
gyé ben pe dig az ál la mi ala pok ból történő be ru há zá sok meg fog ják ha lad ni 
az 5,2 mil li árd lejt, ami több mint 2,1-szer na gyobb, mint az 1966–1970-es 
időszakban. Az előirányzott új lé te sít mé nyek meg va ló sí tá sa rend kí vül nagy 
fel ada to kat je lent főleg, mi vel eb ben az időszakban kor sze rű sí te ni és fej lesz-
te ni kell né hány meglevő egy sé get is. Elsősorban azt sze ret ném te hát, hogy 
a dol go zók, a párt szer ve ze tek biz to sít sák az előirányzott be ru há zá si mun-
ká la tok ide jé ben, és jó kö rül mé nyek kö zöt ti meg va ló sí tá sát; ha ez si ke rül ni 
fog, meg ta lál juk a mód ját an nak, hogy más ob jek tu mo kat is te le pít sünk”.10 

Az ipar szer ke zet kor sze rű sí té sé nek meg ol dá sát ab ban lát ták, hogy 
mind a két köz igaz ga tá si egy ség ben az al ta laj és fel szí ni kin csek ér té ke sí té se 
ré vén le het el ér ni az öt éves ter vek út mu ta tá sa it. En nek alapvető fel té te le-
ként a ve zér ipar ágak fej lesz té sét je löl ték meg, hogy az előállított ter mé kek 
ver seny ké pe seb bek le gye nek, mind a bel föl di, mind a kül föl di pi a con.11 A 
hat va nas évek ben még több nyi re ag rár jel leg gel bí ró két ré gi ó ban a munka-
erő éssze rű meg szer ve zé sé ben kép zel ték el a fej lesz té sek és a ter me lés ha té-
kony sá gát. A het ve nes évek gaz da ság po li ti ká ja te hát a következő pon to kat 
fog lal ta ma gá ban: a nem zet gaz da ság gyors üte mű és har mo ni kus fej lesz té se, 
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a termelőerők éssze rű és tu do má nyos el osz tá sa az or szág te rü le tén be lül, a 
ka pi ta lis ta rendszertől örö költ kü lönb sé gek fel szá mo lá sa, a ter mé sze ti erő-
források ma xi má lis fel hasz ná lá sa, a mun kás osz tály szá má nak gya ra pí tá sa, 
a la kos ság anya gi fel tét ele i nek meg te rem té se, az or szág ci vi li zá ci ós szint jé-
nek nö ve lé se, a fal vak élet vi szo nya i nak a vá ro so ké hoz va ló fo ko za tos kö ze lí-
té se.12 A la kos ság munkaerő-átcsoportosítására ren de lik el az ur ba ni zá ló dás 
gyors meg va ló sí tá sát, és ez zel együtt az épít ke zé sek ipa ro sí tá sát. Ezt az zal 
ma gya ráz ták, hogy aho gyan min den faj ta köz szük ség le ti cik ket csak a tö-
megtermelő gyár ipar ké pes kellő mennyi ség ben előállítani, ugyan úgy az 
épü let igényt is csak gyá ri ter me lés sel le het ki elé gí te ni. Ezért át kell tér ni az 
épí té si mun ka kéz mű ipa ri jellegéről a gyá ri ter me lés re. Az épü le tek mi nél 
na gyobb ré szét kell üzem sze rű kö rül mé nyek sze rint gyár ta ni.13

 Har gi ta me gyében az 1971–1975-ös öt éves terv meg va ló sí tá sai a hi va-
ta los ada tok sze rint a következő ké pet nyúj tot ták: az ipa ri össz ter me lés évi 
nö ve ke dé si üte me 15,9 százalék volt az 1955–1970-es időszak 7,6 százalé-
kos üte mé vel szem ben. En nek köszönhetően az öt év alatti 24,7 mil li árd 
lej ér té kű ter me lés 209 százalékkal na gyobb az 1966–1970-es időszakénál, 
és több mint négy sze re se az 1961–1965-ös időszaknak. Az alap ipar ágak fej-
lődése te rén a gép gyár tó és fém fel dol go zó ipar 606,8, a vas ko há szat 228,2, 
a tex til ipar 624, a ru ha ipar 249,7 százalékos nö ve ke dés sel szá mol ha tott.14 
Ezen felül pe dig előállítottak 14 000 ton na szür ke va sat, 447 mil lió lej ér té kű 
kész ru hát, 28,8 mil lió lej élel mi szer ipa ri fel sze re lést, több mint 66 mil lió lej 
ér té kű bú tort. 

Hat van új ter me lé si egy sé get is épí tet tek, il let ve bővítettek, így 
a csík sze re dai fa ipa ri gép elem- és cserealkatrészgyárat, a trak tor- és 
autócserealkatrész-gyárat, a sör gyá rat, tej fel dol go zót, a csík sze re dai, 
gyergyószentmiklósi és maroshévízi bú tor gyá ra kat, a székely ud var he lyi és 
székelykeresztúri fo no dá kat. A mezőgazdaságban – an nak el le né re, hogy 
gaz da ság po li ti kai szem pont ból hát tér be szo rult – a nyil vá nos ki mu ta tá sok 
sze rint 30,5 százalékos nö ve ke dést mér tek, és 573 mil lió lejt ru ház tak be.15

Két ség kí vül a leg na gyobb Har gi ta me gyei ipa ri be ru há zás a csík sze re-
dai trak tor gyár lét re ho zá sa volt, amely a saj tó nyil vá nos ság szá má ra a mo-
der ni zá ció, a ha la dás szim bó lu má vá vált, és or szá gos hír ne vet szer zett a me-
gye szék hely nek. 1976. jú li us 9-én haj nal ban ad ták át az első SV-445 tí pu sú 
lánc tal pas trak tort, amely jel ké pe sen a me gye büsz ke sé gé vé lé pett elő, és 
a nyil vá nos ság szá má ra is elérhetővé vált.16 A gyár tó üze met a leg na gyobb 
el is me rés ben ré sze sí tet te ma ga a pártfőtitkár is az 1976. ok tó ber 5-i csík sze-
re dai nép gyű lé sen: „Har gi ta me gye, pon to sab ban Csík sze re da trak tor gyár tó 
köz pont tá lé pett elő. Eb ben az év ben pe dig 50 trak tort le is gyár tot tak, s az 
év vé gé ig szá muk még több száz ra emel ke dik. A jövő év ben mi ni mum 2000–
2500 trak tort kell gyár ta ni uk, 1980-ban pe dig 10 000 trak tort – két szer töb bet, 
mint amennyi 1938-ban az egész Ro má ni á ban volt”.17 

 En nek ha tá sá ra Csík sze re da egy re na gyobb ipa ri be fek te tést kap az el-
következendő évek ben, amely alap ján az új te rü le ti pro fil sze rin ti gaz da sá gi-
tár sa dal mi fej lesz té si terv ben 4700 trak tort, 50 ezer köb mé ter előregyár tott 
be ton ele met, 37 ezer ton na ka o lint, 2400 ton na mű anyag  gön gyö le get, 2700 
négy zet mé ter for gács le mezt, 106 mil lió lej ér té kű bú tort, 3700 ton na gyap-
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jú fo na lat, 8700 ton na húst, 2410 ton na hús ter mé ket, 406 ezer hek to li ter sört 
kel lett előállítania.

H. Ba lázs Sán dor nak a  Ko runk ban megjelenő ta nul má nya elem zi rész-
le te seb ben Har gi ta megye ipa ri fejlődését, ága za tai nak és termelőegységei-
nek be mu ta tá sát, ez alap ján ké szí tet tük el az aláb bi össze fog la ló táb lá za tot: 

Har gi ta me gye ipa ri ter me lé sé nek ága za tok sze rin ti meg osz lá sa 1965–1983 (%) 

Év szám Fém ipar Gép gyár tó 
ipar

Fa ipar Élel mi szer-
ipar

Könnyű-
ipar

Egyéb 
ipar ágak

1965 9,3 4,6 43,6 19,9 17,1 5,5

1970 9,4 7,7 32,0 20,7 24,1 6,4

1975 9,1 10,5 22,6 12,0 40,4 5,4

1980 11,0 23,0 18,9 13,0 28,9 5,2

1983 12,2 23,1 17,7 11,5 30,2 5,3

 For rás:   Ko runk, 1984. szep tem ber, 675.
Az elem zés azt is ki mu tat ta, hogy az ipa ri mun kás ság össz lét szá ma 

1965–1983 kö zött több mint két sze re sé re nö ve ke dett (1965-ben 29584, 1983-
ben pe dig 62933 ipa ri mun kást re giszt rál tak).

Kovászna me gyé ben is ha son ló be ru há zá sok ra ke rült sor, az öt éves terv 
előirányzatainak ér tel mé ben itt is az új ipar ág – a gép ipar – nyer te ret. En-
nek a jelentőségét ab ban lát ták a me gyei vezetők, hogy így vissza sze rez he tik 
azo kat a szak em be re ket, aki ket köz tu dot tan ép pen Bras só gép gyár tó üze-
mei fog lal koz tat tak, és amely szak mun kás hi ányt oko zott a tér ség ben. Az 
első gépgyártóipari egy ség, a kézdivásárhelyi csa var gyár az 1970-es évben 
kezd te meg mű kö dé sét, és 1974-ben ér te el a ter ve zett pa ra mé te re ket – az 
évi 20 ezer ton na árut (1975-ben a me gye összipari ter me lé sé nek 19,6 szá-
zalékát tette ki).18 Sepsiszentgyör gyön 1973-ban he lyez ték üzem be a vá ros 
első gép gyár tó üze mét, amely fedélze ti fel sze re lést gyár tott a gép jár mű vek 
szá má ra, és amely 1975-ban éri el a ter ve zett mu ta tó kat, va gyis az évi össz-
ter me lés 125 mil lió lejt tett ki. 1975-ban ad ták át az elekt ro mo to ro kat gyár tó 
üze met, amely nek évi ka pa ci tá sa ötezer da rab elekt ro mo tor volt. Az öt éves 
terv vé gén kezd ték meg a gal va ni zá ló fel sze re lé se ket gyár tó üzem épí té sét 
ugyan csak a megye szék he lyen.19

Sep si szent györ gyön az em lí tet te ken kí vül a ci ga ret ta gyár és az Olt tex-
til mű vek je len tet te a leg na gyobb ipa ri ka pa ci tást. Az első termelő egy ség 
(1972-ben töl töt te a 75-ik szü le tés nap ját) 300 mun kást fog lal koz ta tott, en-
nek 80 szá za lé ka nő volt, ezért a vál la lat nap kö ziott hon nal és ét kez dé vel 
is bővült.20 A saj tó ban megjelenő 1971-es terv fel ada tot fi gye lem be vé ve 130 
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mil lió ci ga ret tá val ha lad ták meg az ere de ti ter vet, a kor ban jól is mert már-
kák ból (Mărăşeşti, Carpaţi, Naţionale, Select, Specialitate, Vir gi nia).21 

Az ipar fejlődésének gyors üte me, a termelőerők ará nyos el he lye zé sé-
nek to váb bi ered mé nyei újabb és újabb gyen gén fej lett vi dé ke ket kap csol tak 
be a kor sze rű ipar áram kö ré be, em be rek ez re it, tí zez re it juttatva jobb ke-
re set hez, ci vi li zál tabb élet kö rül mé nyek hez a nagy mé re tű la kás épít ke zé sek, 
tár sa dal mi és kul tu rá lis lé te sít mé nyek so ka so dá sa ál tal – szólt a hi va ta los 
pro pa gan da.22

„Me gyénk ben je len leg 41 ipar gaz da sá gi egy ség ter mel (amelyből 30 köz-
tár sa sá gi ér de kelt sé gű) az 1965-ös 27-tel szem ben, és 1969–1984 kö zött kö zel 
60 000 új mun ka hely lé te sült. A me gye ál ló alap ja i nak az ér té ke ma már meg-
ha lad ja a 22 mil li árd lejt, és ebből több mint 18 mil li árd nyi ér ték az ipar ban 
van.”23

A szentegyházi vas gyár szá má ra ép pen ez az időszak je len tet te a fény-
kort, hi szen Nicolae Ceauşescu pártfőtitkár lá to ga tá sa 1970–1971-ben nagy-
mér té kű üzem fej lesz tést vont ma ga után. Dú sí tó és zsu go rí tó ál lo más in dult 
be, új hőközpontot ad tak át, a kör nyék re is kiter je dő víz el lá tó rend szert lé te-
sí tet tek, és kor sze rű szer szám gé pek kel lát ták el a gyár egyes rész le ge it. Egy 
új fa széntá ro ló épü le tet is át ad tak, amely na gyobb mennyi sé gű szén rak tá-
ro zá sát tette lehetővé.24

 Sta tisz ti kai ada tok sze rint a vá rosban 1980-ig több mint száz szo ros-
ra nö ve ked tek a be ru há zá sok 1950-hez vi szo nyít va, az ál ló ala pok 46-szor 
na gyob bak let tek, a szür ke vaster me lés több mint hét sze res nö ve ke dést ért 
el.25 Elsősorban szür ke va sat, hen ger műal kat ré sze ket, acél mű -al kat ré sze ket, 
elekt ro tech ni kai és cse re al kat ré sze ket ál lí tot tak elő. A Va si pa ri Vál la la tot a 
szo ci a lis ta mun ka ver seny 1980-as évi or szá gos sza ka szán a Mun ka ér dem-
rend har ma dik fo ko za tá val tün tet ték ki. Az ipar ág ke re té ben 1975-ben az 
első he lye zést kap ta meg, amely a Mun ka ér dem rend első fo ko za tát je len tet-
te, és ame lyet Fa ze kas Mi hály az RKP Köz pon ti Bi zott ság és az Ál lam ta nács 
tag ja adott át.26 1982-ben is mét első, 1985-ben pedig má so dik he lye zést ért 
el.

A hivatalos propaganda és a sokszor megbízhatatlan adatok mellett a 
hetvenes évek országos szinten gazdasági fellendülést hozott, és ha figye-
lembe vesszük Hargita megye ipari létesítményeinek alakulását, akkor szin-
tén ebben az időszakban történt a legtöbb beruházás. 

Berend T. Iván a következőképpen jel le mez te ezt az időszakot: „A hat-
va nas évektől jó val ered mé nye sebb mód sze rek kel for dul tak a gaz da ság mo-
der ni zá ló dá sá hoz, a fo gyasz tás nö ve lé sé hez és az élet vi szo nyok ál ta lá nos 
ja ví tá sá hoz, va gyis a rend szer kon szo li dá lás hoz és le gi ti má lá sá hoz”.27 Ezt 
a re form po li ti kát a fel vi lá go sult ab szo lu tiz mus hoz ha son lí tot ta, amely ben 
vas ma rok kal tö re ked tek a mo der ni zá ci ós ter vek meg va ló sí tá sá ra, és amely 
paternalisztikus mó don en ge dé lye zett töb bet a la kos ság nak. Ez még nem 
je len tett el sza ka dást Moszk vá tól, hi szen min den ün nep sé gen, össze jö ve te-
len folyamatosan han goz tat ták a Szov jet unió elsőbbségét a szo ci a liz mus 
győzel mé ért ví vott harc ban.28

A különutas po li ti ka első jelentős megnyilvánulásai 1964-ben fo gal ma-
zód nak meg, amely nek oka a KGST-or szá gok két év vel azelőtt meg hir de tett 
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gaz da sá gi sze re pe i nek el osz tá sa volt. A ro mán vezetőség ezt tel jes mér ték ben 
el uta sí tot ta, til ta koz va az el len, hogy egy szo ci a lis ta ál lam be le avat koz zon 
egy má sik test vér ál lam bel po li ti ká já ba. Egy ér tel mű vé tet ték, hogy a kö zös 
ér de kek ma ga sabb ren dű sé gé re hi vat koz va sem tűr nek el sem mi lyen be avat-
ko zást bel ügye ik be. Ezek a ki je len té sek egy sa já tos hely ze tet te rem tet tek, hi-
szen a Var sói Szerződés és a KGST egyik tag ál la ma nyil vá no san sza kí tott az 
ér vény ben lévőnek, sért he tet len nek hitt sza bá lyok kal. „Ro má nia ki lé pett a 
Szov jet unió ár nyé ká ból”.29

A túl ter helt gaz da ság
A het ve nes évek ipa ri be ru há zá sa i nak si ke rei a nyolc va nas évek ben 

meg tor pan tak, ez egy részt az új gaz da ság po li ti ká nak, más részt vi szont az 
energiatermelő és mező gaz dasági szek tor hát tér be szo ru lá sá nak tudható be. 
Az ag rár gaz da ság er re az időszakra el vesz tet te ko ráb bi jelentőségét, mi vel az 
erőltetett ipa ro sí tás kö vet kez té ben alul fi nan szí ro zot tá vált.30 Ezt bi zo nyít ja, 
hogy az 1970–1975-ös tervidőszakban a mezőgaz da ságban dol go zók szá ma 
egy mil li ó val csök kent. Ez a la kos ság tól ha tal mas erőfeszítéseket kö ve telt, 
hi szen le kel lett mon da ni uk az alapvető szük ség le ti cikkekről is.

Hunya Gá bor elem zé sei ki mu tat ták, hogy a ke let-eu ró pai or szá gok kö-
zül Ro má ni á ban in dult meg a legkésőbb a munkaerő-felszívó ipa ro sí tás, 
és igen gyor san zaj lott le.31 A ro mán be ru há zá si po li ti ka a termelőágazato-
kat ré sze sí tet te előnyben. A hat va nas évek ben a kohászat ra és a vegy ipar ra 
kon cent rált, a het ve nes évektől pe dig a gép ipar ra.32 Így a nyolc va nas évek re 
le ma radt az elekt ro mos ener gia-, élel mi szer- és a fűtőanyag-termelés. Nö ve-
ke dett a gép ex port, vi szont – főleg a ha zai pi ac ra gyár tott ház tar tá si gé pek 
– ala csony szín vo na lú ak vol tak. A mo der ni zá ci ós po li ti ká ban egy re inkább 
hát térbe szo rult az inf rast ruk tú ra és a lakos sá gi szol gál ta tá sok fej lesz té se.

Szám ta lan pa nasz le ve let ol vas ha tunk a he lyi saj tó ban az el rom lott ké-
szülékekről, a hi bás tarto zé kok ról, a ja ví tó mű he lyek sikertelenségeiről. 

„A rész let re vá sár lás jo gát bi zo nyí tó ok irat tal a zse bem ben, s a csa lád 
két nőtagjának a kí sé re té ben lép tem be a vil la mos sá gi szak üz let be. A ki-
füg gesz tett ár táb lá zat ada ta it össze vet ve a pul ton és a pol co kon lát ha tó té-
vé ké szü lé kek kel meg egyez tünk ab ban, hogy az OPE RA-tí pu sú lesz a leg-
megfelelőbb. Az ud va ri as el adó azon nal be is kap csolt egy ilyen ké szü lé ket. 
Ma ga sem volt meg elé ged ve a mű kö dé sé vel, egy má si kat he lye zett üzem ben. 
Ez sem fe lelt meg a kö ve tel mé nyek nek, sor ke rült hát a har ma dik ké szü lék 
be kap cso lá sá ra. Az meg sem muk kant. Állt még vagy 2–3 OPE RA-tí pu sú 
ké szü lék a pol co kon, de azok ról már az el adó is tud ta, hogy hi bá sak. A rak-
tár ban pe dig pil la nat nyi lag nem volt több…

Nos, mi a teendő? Az olim pia itt a nya kun kon, ha már té vét ve szünk, ve-
gyük meg most, nem vár hat juk meg az újabb OPE RA tí pu sú szál lít mányt. Rö-
vid ta nács ko zás után el ha tá roz tuk, hogy – ha lúd, le gyen kö vér – LUX-tí pu sút 
ve szünk. Kü lön ben is a LUX-ok kö zött volt egy olyan szép do bo zú, mely nek a 
szí ne na gyon ta lált a bú tor szí né hez. A szol gá lat ra kész el adó fel rak ta a pult-
ra a szép do bo zú LUX-ot, be kap csol ta. Saj nos ez sem mű kö dik. No, még egy 
LUX-ot pró bál junk ki. Az is fel te szik a pult ra. Hang ja van, de nincs kép. Üs se 
kő, úgy is hi ány zott egy lá ba, az el adó egy má sik ból csa var ta ki, s tet te át eb-
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be. Be a rak tár ba, ki on nan egy fel bon tat lan cso ma go lá sú LUX-ot, mon da nom 
se kell, olyan szép  szí nű, do bo zú nem volt a rak tár ban. Vég re egy jó ké szü lék! 
Nyél be le het üt ni a vá sár lást!”33

A nyolc va nas évek kö ze pé re a dik ta tú ra erősödésével vissza esik a fo-
gyasz tá si cik kek termelé se is, hi szen a gaz da sá gi ne héz sé gek és az or szá gos 
ta ka ré kos sá gi in téz ke dé sek ra di ká li san le csök ken tet ték ezek hasz ná la tát. 
Az egész ro mán tár sa da lom a túl élés re ren dez ke dik be, megkezdődik a ja-
vak fel hal mo zá sa, a szol gál ta tá sok hasz ná la tá nak  csök ken té se. A ha ta lom 
olyan ra di ká lis meg szo rí tá sok hoz nyúlt, ame lyek már nem tet ték lehetővé a 
nor má lis éle tet. Ilyen volt az üzem anyag-kor lá to zás, az ener gia ta ka ré kos ság, 
az élel mi szer fej adag-rend szer be ve ze té se.

 A saj tó ban is ta lál koz ha tunk el vét ve ezek kel a ren del ke zé sek kel, vi-
szont ter mé szet sze rű leg a pro pa gan da gé pe ze te nem tet te lehetővé a va lós 
hely zet be mu ta tá sát.

A saj tó ban megjelenő 1987-es vil la mos áram-ta ka ré kos sá gi ren del ke zés 
pont jai azért sej tet ni en ge dik ezen in téz ke dé sek ra di ká lis sú lyát:

„1. A Villamosenergia-ügyi Mi nisz té ri um egy sé gei, a me gyei nép ta-
náccsal kö zö sen ki dol goz ták és rá tér nek a na pi 2–4 órás áram szü ne tek prog-
ram já nak be ve ze té sé re a municí pi u mokban és vá ro sok ban, fal va kon pe dig 
öve ze ten ként és a fo gyasz tói ka te gó ri án ként a na pi 2–8 órás áram szü net re. 

2. Ki vé telt ké pez nek az áram szü net alól a spe ci á lis fo gyasz tók, mint a 
nagy kór há zak, a köz szál lí tás és a nagy ál lat te nyész té si egy sé gek, ame lyek-
nek sa ját transz for má tor-ál lo má sa ik van nak.

3. A municípiumi, vá ro si, köz sé gi nép ta ná csok, a vil la mos-és hőenergia-
szál lí tó egy sé gek fo koz zák az ellenőrzést a pa zar lá sok fel fe de zé sé ért és a fo-
ga na to sí tott in téz ke dé sek tisz te let ben tar tá sá ért: szi go rú szank ci ó kat al kal-
maz nak a tör vé nyek ér tel mé ben.

4. Az 1. pont nál em lí tett vil la mosener gia-meg sza kí tá si prog ra mo kat 
össz hang ba hoz ták a föld gáz el lá tás meg sza kí tá sá val oly kép pen, hogy ezek re 
egy időben ke rül jön sor”.34 

To váb bá ren del kez tek ar ról is, hogy egy he lyi ség ben csak egyet len égő-
nek sza bad mű köd nie, és csak ak kor, ha van bent va la ki. A na gyobb tel je sít-
mé nyű iz zó kat 15 W-ra kell cse rél ni, tel je sen le kell mon da ni az elekt ro mos 
melegítőtestek hasz ná la tá ról, a jég szek ré nyek működtetéséről, a la kó há zak 
külső vi lá gí tá sát, az er ké lyek, ud va rok, ga rá zsok, rak tá rak vi lá gí tá sát is mel-
lőzni kel lett.35
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A következő táb lá zat az ener gia fo gyasz tást ka te go ri zál ta:36

La kás tí pus
 (csa lád össze té te le)

Ha vi kwh (fo gyasz tá si szint)

Nov.–febr. időszakban Márc.–okt. időszakban

Vá ro son Fa lun Vá ro son Fa lun

Egy szo bás la kás (1–2 
ta gú csa lád) 

27 18,5 19 12

Két szo bás la kás (2–3 
ta gú csa lád)

36 24 23 16

Há rom szo bás la kás 
(3–4 ta gú csa lád)

47 26 28 22

Négy szo bás la kás és 
ezen felül (4–5 ta gú 
vagy né pe sebb csa lád)

48 35,5 36 23,5

Ez a 0, 65 le jes díj sza bás, ezen felül sok kal drá gább.

A meg szo rí tá sok ré vén a mé di á ban ér de ke sebb nél ér de ke sebb fel hí vás-
sal for dul tak a he lyi la kos ság hoz an nak ér de ké ben, hogy a ta ka ré kos sá gi 
ak ci ó ban előírtakat megfelelően tel je sít sék:

 
 „GYA LOG JÁRJ, TOVÁB ÉLSZ! 
Egy pil la nat mielőtt meg nyom nád a gom bot, gon dold to vább:
a lift hat szor oda-vissza annyi ener gi át fo gyaszt, amely elegendő egy 

stan dard la kás es ti meg vi lá gí tá sá hoz. 
Ha te hát nem kell fél tu cat nyi eme le tet meg jár ni: 
JÁRJ GYA LOG! KETTŐS A HA SZON, de pó tol ha tat lan az egész sé gi sé ta!37
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Ha son ló szi go rú in téz ke dés jel le mez te a hőenergia-takarékosság prog-
ram ját is, amely az 1988–1989-es időszakban ér te el a kri ti kus ha tárt:38

Távfűtési köz pont ok

Időszak

okt.15–dec.15.; márc.1–31.
Össz. óra/nap óra rend

dec. 15– márc. 1
Össz. óra/nap óra-
rend

I. Távfűtési köz-
pont hoz, ke rü le ti, 
la kó te le pi, ház töm bi 
hő köz ponthoz kap-
csolt la ká sok 
1. Fű tés: Hétfő–
szombat
 Va sár nap
2. Ház tar tá si me leg-
víz:
 Hétfő, pén tek
 Kedd–szom bat
 Va sár nap

4,5
5

2,5
4
5

4,30–6;13–14;19–21
6–8;13–14;19–21

5,30–6,30;18,30–20
5,30–7; 18–20,30 
7,30–9,30;19–22

7
7

2,5
5
5,5

4–6;12–
14;19–22
6–8;12–
14;19–22

5,30–
6,30;19–
20,30
5,30–7;18–
21,30
7,30–
9,30;18,30–
22

II. Táv fű tés hez, la kó-
te le pi hő köz ponthoz 
nem csa tolt la ká sok
 1. Fű tés és me leg víz 4,5 5–6,30;13–14;19–21 7 5–7;12–

14;19–22

III. Ke rü le ti, la kó te-
le pi hőköz ponthoz 
kap csolt vagy kály-
hák kal el lá tott in téz-
mé nyek.
Fű tés: Hétfő–péntek
 Szom bat 
 Va sár nap 

4
2
2

4–6;12–14;
4–6
10–12

5
3
2

4–7;12–14
4–7
10–12

 Amint a táb lá zat ból is ki tű nik, a ha tó sá gok olyan drasz ti kus in téz-
ke dé se ket fo ga na to sí tot tak, ame lyek a társadalmat a túlélésre való beren-
dezkedésre kényszerítették. A la kos ság leg na gyobb ré sze hi deg és sö tét la-
ká sok ban gub basz tott, ki lo mé te res so ro kat állt ki az alapvető élel mi sze rek 
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be szer zé sé ért. Mind eköz ben a hi va ta los la pok ban csak el vét ve ol vas ha tunk 
a nehézségekről.

 Min dent egy be vet ve a két me gye ipa ri fejlődése a het ve nes évek vé gé-
re és a nyolc va nas évek ele jé re át ala kí tot ta a tér ség gaz da sá gi be ren dez ke-
dé sét, ugyan ak kor ezek a be ru há zá sok nem ér ték el az or szá gos szin tet. A 
több ség ben ma gyarlak ta ré gió ipa ro sí tá sa nem ké pez te az ál lam ha ta lom po-
li ti kai ér de két, csu pán egy-egy na gyobb ter me lé si egy ség felfuttatását szor-
gal maz ta. Or szá gos szin ten pe dig a har minc év gyor sí tott mo der ni zá ci ó ját a 
demodernizáció kö vet te.39
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A szerkesztő postája
(Petelei István üzenetei)

PÉTER EDIT

Petelei, az író, hírlapíró és lapszerkesztő
Petelei István szépírói habitusa igen szépen körvonalazódott az iro-

dalomtudományban. A legtöbb kritika mint szépírót és mint kultúrem-
bert értékelte elsőként. Számos kötet foglalja magában Petelei szépirodal-
mi munkáit, ugyanakkor a Petelei-életműre való kritikai rálátás az egyes 
történelmi-, politikai- és kulturális időszakok számára szolgált szempont-
ként. A 20. századi kritika ugyanis éppen abból a látcsőből vette szemügy-
re, amelyet a kor aktuális helyzete megkívánt.1 Mára a Petelei-novelliszti-
ka és a róla való gondolkodás kitágult,  egyrészt újraértelmeződtek a koráb-
bi kritikai szempontok,2 és szépirodalmi műveinek értékelése is kiterjedt: 
nemcsak a kötetekben megjelent írásokra, hanem a publicisztikában jelen 

Rezumat (Poşta redactorului – mesajele lui István Petelei)

Petelei a fost redactorul ziarului clujean Kolozsvár, care a apărut la sfărşitul anului 1886. Pe 
lângă scriitorul Petelei există şi un alt Petelei, care a fost jurnalist. Studiul prezintă   jurnalistul 
ardelean care a condus  ziarul Kolozsvár timp de cinci ani. Sunt redate câteva texte remarcabile, 
care sunt în primul rând mesaje către cititori, dar care refl ectă în acelaşi timp şi atitudinea lui 
Petelei, ca om literar şi ziarist în a doua jumătate a secolului al 19-lea.

Cuvinte cheie
jurnalismul ardelean, Cluj,  redactorul presei, publicul  

Abstract (The editor’s mail – the messages of Petelei István)

Petelei was an editor of the Kolozsvár newspaper, which fi rst appeared in late 1886. Besides 
Petelei, the writer, we can also speak of his work as a journalist. In this essay I would like to present 
this Transylvanian journalist, who ran the newspaper for fi ve years. I also present some of his 
remarkable articles, which serve as messages to the readers, but which also refl ect his personality 
as a writer and a journalist in the second half of the 19th Century.

Keywords
Transylvanian journalism, Kolozsvár, press editor, readership
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lévő novelláit, regényeit is az életmű részéve avat-
ják, ugyanakkor szélesebb értelmezési keretbe he-
lyezik el őket.3 Mindenképpen az vált erőteljessé, 
hogy Peteleit méltatói íróként láttassák még részle-
tesebben, az életmű többi pontjának bevonásával.4 

Pedig publicisztikai tevékenységére már igen 
korán reflektáltak úgy, mint az életpálya fontos 
elemére. Gyalui, Petelei halálának huszonötödik 
évfordulóján, a Kemény Zsigmond Társaság fel-

olvasásán a nagy mesterre emlékezett. Gyalui, a munkatárs és tanítvány a 
sajtóban eltöltött évek jelentőségét hangsúlyozta Petelei életében.5 Halálát 
követően nem sokkal – 1912-ben – az Erdélyi Irodalmi Társaság arra kér-
te fel Gyalui Farkast, hogy rendezze sajtó alá a pesti lapokban megjelent 
elbeszéléseket.6 Ekkor Gyalui kifejti: ,,Író-szerkesztő volt. Lapjának irodal-
mi színvonalt teremtett és ezen a színvonalon megtartotta. A hírlapírást 
nem iparnak tekintette, sem puszta párt-szolgálatnak, hanem irodalmi mű-
ködésnek”.7 Majd később azt állítja, ,,előbb író és ember volt s csak azu-
tán szerkesztő[…]”, hiszen a pártkérdésekben lévő ellenfeleit is tisztelte te-
hetségükért. Végül a munkatársak szempontjából kijelenti: ,,Annyira író 
volt, mint szerkesztő is, hogy írókká akarta nevelni fiatal munkatársait”.8 
Az írói és szerkesztői habitus mellé ezekben az értelmezésekben hozzáren-
delődik az emberség is, amely Petelei alakját teljessé teszi. Majd Kozma De-
zső Petelei-novellisztikáját kutatva, publicisztikájának fordulatait és válto-
zásait is igyekezett tisztázni. Később meg is jelentet egy kötetet, amely pub-
licisztikai írásaiból szemelget, és az egyes cikkek mentén felidézi Petelei 
egy-egy jelentős pillanatát a sajtó terén. Kozma a kötet előszavában kijelenti: 
,,Petelei Istvánról, a szépíróról, olvashatunk időnként, alkalomadtán novel-
láiból is készültek kisebb-nagyobb összeállítások, azonban sokszínű, művé-
szi igényű publicisztikai írásai az egykori lapokban vannak eltemetve. Pe-
dig nemcsak az írói örökségnek, nemcsak a magyar hírlapirodalom történe-
tének, hanem művelődésünk múltjának is részei”.9

 Habár Petelei mint újságíró, háttérbe szorult a szakirodalom felől, még-
is érdemes  megnézni, hogy írói, hírlapírói és szerkesztői habitusának mi-
lyen kapcsolódási pontjai jelennek meg egy-egy időszakban. Petelei újságírói 
működésének egy igen kis szeletére reflektálnék, amely mentén szerkesztői 
és irodalmi szerepkörének, felfogásának egy új oldalát is megismerhetjük.

Petelei és a Kolozsvár
A Kolozsvár című politikai napilap két korábban létező helyi kiadvány 

egyesüléséből születik 1886. december 24-én. A Magyar Polgárt K. Papp 
Miklós 1881-ig szerkesztette, majd számos szerkesztő kezén ment át a po-
litikai napilap. A Kelet című lapból születik a Kolozsvári Közlöny, szintén 
Kolozsváron. E két lap egyesüléséből válik ki 1886-ban a Kolozsvár. A lap 
szerkesztését Petelei Istvánra bízzák, korábban ugyanis a Közlöny segéd-
szerkesztőjeként dolgozott. Az újság szerkesztőirodája a Főtér 7. szám alatt 
lévő Szentkereszti Házban működik, a kiadóhivatal pedig a Belközép utca 
4. szám alatt, ahol korábban a Magyar Polgárt is nyomták. A nyomdát Aj-

Habár Petelei mint újságíró, 
háttérbe szorult a szakiro-
dalom felől, mégis érdemes  
megnézni, hogy írói, hír-
lapírói és szerkesztői habi-
tusának milyen kapcsoló-
dási pontjai jelennek meg 
egy-egy időszakban. 
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tai K. Albert irányítja, aki Magyar Polgár című Könyvnyomdának nevezi el 
K. Papp Miklós halálát követően. Petelei a lapját liberális lapként határozza 
meg: ,,Liberálisok igyekszünk lenni a vélemények és törekvések megítélésé-
ben, liberálisok nemzetiségi és politikai tekintetben. Öröksége ez irányzat 
az erdélyi magyarnak. Apáitól kapta”.10 Petelei mintegy öt évet tölt az újság-
nál, majd 1890 decemberében ,,aploplexia, agyszélhűdés”11 miatt megszakít-
ja munkáját. Később visszatér dolgozni, de ismét rosszul lesz, míg végül Re-
meteszegre húzódik vissza pihenni feleségével. Ekkor végleg elhagyja az új-
ságírói pályát.

A rövid áttekintésnél még érdekesebb a lapban található Petelei-írások 
jellege. Öt év alatt számos novellája és cikke jelenik meg a Kolozsvárban. 
Már Gyalui is hangsúlyozza, hogy számos cikke jelent meg T. és Szunyog 
álnév alatt, illetve név nélkül is. A Kolozsvárban fellelhető Petelei-írások12 
több részre oszthatóak: egyrészt a Tárca rovatban megjelenő szépirodalmi és 
nem kimondottan szépirodalmi írásai, valamint az a néhány szöveg, amely 
nem a Tárca rovatban tűnik fel, de szépirodalmi jelleggel bír. Ezek száma 
10 körül van, mindegyik megérdemli a további vizsgálatot. A kimondottan 
szépirodalmi szövegek, novellák, regénysorozatok Szunyog, Sz−g és a szer-
ző saját neve alatt jelennek meg, ezek együttes száma jóval meghaladja a 60-
at. Ugyanakkor elkülöníthetjük Peteleinek azon írásait, amelyek színházzal 
kapcsolatosak, ezek száma közel 10 és Szunyog, -n., és  -g.13 jegyek alatt pub-
likálja őket. Kimondottan politikai, társadalmi és közművelődési írásainak 
java –n. szignó alatt olvasható, de előfordul a Szunyog, Sz-g. és a Petelei Ist-
ván szerzői aláírás is. Az –n. jeggyel ellátott írások száma közel 20.14

Mindemellett egy eddig reflektálatlan szövegkorpusz is megjelenik 
1889−1891 között, Petelei ugyanis számos olyan szerkesztői üzenetet is köz-
zétesz a Kolozsvárban, amelyek rövid, frappáns, olykor kemény kritikai él-
lel megírt válaszok a közönség köréből beérkező levelekre. Ezek az apró üze-
netek általában a lap 3. oldalán tűnnek fel az Erdélyrészi hírek,  és a Nagy-
világi hírek című rovatok mellett. A szerkesztő üzenete, A szerkesztő postá-
ja és A szerkesztő izenetei rovatcímek alatt látnak napvilágot a tárgyalni kí-
vánt szövegek.

A szerkesztő postája
A szerkesztői üzenetek műfaja kiszorult a 19. századi szövegtípusok, ro-

vattípusok közül. Irodalmi, kulturális és politikai lapok esetében a figyel-
met főként a tárca kapta, kimondottan politikai lapokban a vezércikk került 
előtérbe. Bisztray Gyula viszont kiemeli a műfajt: ,,Az újságírók és folyóira-
tok legszerényebb, legigénytelenebb rovata a szerkesztői üzeneteké. Helye ott 
van a szám legutolsó lapján, de néha még onnan 
is kiszorul, s csak a hátsó borítólapon kap egy kis 
zugot. Pedig ez a Hamupipőke-rovat igen érdekes, 
szórakoztató és tanulságos, − csak közelebbről 
meg kell ismerni őt”.15 Úgy gondolom, hogy min-
denképpen érdemel egy kis figyelmet ez a műfaj, 
hiszen a sajtónak mint médiumnak olyan részét 
képezi, amely a közönség és a szerkesztő legeleve-

A kimondottan szépirodal-
mi szövegek, novellák, re-
génysorozatok Szunyog, 
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nebb kapcsolatára világít rá. Nemcsak a szerkesz-
tő véleménye elevenedik meg egy kérdés mentén, 
hanem szélesebb, tágabb jelentőségű üzenetek is 
rejlenek bennük.

A szerkesztő üzenetei főként a Kolozsvár első 
és utolsó évfolyamában tűnnek fel. Az első évben, 
1887-ben igen sok szerkesztői üzenetet olvasha-
tunk, viszont a második évfolyamtól kezdve szin-

te teljesen kimaradnak.16 A szövegek típusa két nagyobb egységbe sorolha-
tó: helyet kapnak olyan jellegű üzenetek, amelyek a sajtó életével, a hírlap-
írással kapcsolatosak, a lap elleni vádakat tisztázzák, illetve a lap szerkesz-
tési és szövegkiadási szabályait közlik. A másik korpusz szövegei gúnyos 
humorról árulkodnak, ide azokat a szövegeket soroltam, amelyeket főként a 
költészettel próbálkozó pályakezdő tollforgatóknak szánt. 

A szerkesztői elvek: 
Olyan üzeneteket közöl Petelei, amelyek a korabeli sajtó számos kérdé-

sére reflektálnak. A lapok egymás ellen folytatott küzdelmei jelentősek eb-
ben a periódusban. Az Ellenzékkel folytatott egyik vitája során például azzal 
vádolják a Kolozsvárt, hogy nem idéz hitelesen, és hogy a Kolozsvár Levél-
szekrénye című rovatban hiteltelen állítások vannak. Petelei tisztázza, hogy 
a Levélszekrény rovatba bármely olvasó írhat, ezért aztán minden apró hír-
nek nem lehet feltárni a valóságalapját, bármennyire is szeretné. Majd ezt az 
üzenetet ,,postázza”: ,,Ismételjük-e, hogy mind a két kérdésnél a tény fontos 
és nem a szó. Igen, de az Ell. azt feleli: neki a szó kedves. Meddő vita ez. A 
szókban bővebb az Ell. Mi a tényekben igyekszünk igazak lenni. Ez jobb így 
nekünk, a közönségnek is”.17

A hitelességet és a tényeket oly fontosnak tartó Peteleinek egyik 1891-es 
üzenetéből azt is megtudhatjuk, hogy a lapban július 11-én megjelent egy 
cikk, amely teljesen ellentmond az újság célkitűzéseinek és elveinek. A szer-
kesztő néhány nap múlva így reagál: ,,Sajnálom, hogy a cikk megjelent; − 
azt hiszem azonban, hogy azok, kik figyelemre méltatták azt, mit pályafu-
tása alatt a Kolozsvár e kérdésben írt, e nyilatkozattal elintézettnek tartják e 
kérdéses cikk dolgát”.18 Az említett cikk Új nemzetiségi politika címmel jele-
nik meg, név nélkül. Az írás magva nemzetiségi kérdéseket feszeget, azt ál-
lítja, hogy a magyarok célja, hogy a románok és a szászok fölött állhassanak 
és mindebben Bethlen Gábor a szóvivő.19

Egy igen érdekes esetről is számot ad, amelyben a lap becsületessége 
mellett áll ki. Az üzenet beszámol arról, hogy egy C. Knuth nevű személy 
beküldött a Kolozsvárnak egy német nyelvű hírt és húsz forintot. ,,A hír jám-
bor nyári hír. Lefordítottam. Ott olvasható a rendes rovatban.” – jegyzi meg 
a szerkesztő. Petelei azon tanakodik, hogy mire küldhették a pénzt. A cikk 
a vízvezetékek kiépítéséről szól, azt állítja, hogy német mérnököt küldenek 
majd ki. Peteleinek több lehetőség is eszébe ötlik a pénzzel kapcsolatban: le-
het, hogy fordításra küldte, vagy valami rejtegetnivalója van, vagy esetleg a 
közlés díjaként érkezhetett. Megjegyzi, hogy az összeg túl nagy, a lap belső 
rovatában közölt hírekért ráadásul nem is kell fizetni. Végül arra a következ-

Olyan üzeneteket közöl 
Petelei, amelyek a korabeli 
sajtó számos kérdésére ref-
lektálnak. A lapok egymás 
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jelentősek ebben a perió-
dusban. 
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tetésre jut, hogy az eset fölöttébb gyanús, a pénzt az EMKÉ-nek adja, mert 
az bizony szegény.

Számos olyan üzenetet közöl, amelyek a lap jellegét és szerkesztési elve-
it erősítik meg. Üzen a gyűjtőbizottságok és a jótékony mulatságok szervező-
inek, hogy az adakozók névsorát többé ne a lapoknak küldjék, mert hiszen, 
,,[…] hogyha közölnők, a lap nem a napi események tükre, hanem jótékony 
szívű emberek nyilvántartó listája lenne”.20

A Kolozsváron működő Történelmi Szakosztálynak is üzen: kicsinyes-
ségnek tartja, hogy nem küldte el a titkárság a gyűlésről szóló jelentést, és 
nem is szólt a Kolozsvárnak, akkor saját tudósítót küldhettek volna. A Ko-
lozsvár nem ért egyet a szakosztály működésével, ennek ellenére azonban a 
közönségnek megígérték, hogy tájékoztatni fogják – jegyzi meg Petelei. 
A postákból és üzenetekből az is kiderül, hogy a magánügyeket érintő kérdé-
sekben a lap nem közöl cikkeket,  súlyos vádakat tartalmazó leveleket csak-
is a közlemény szerzőjének nevével jelentet meg, az egyházi ügyeket érintő 
kérdésekben a levelezőt az egyházi főhatóságok körébe irányítja, hiszen lap-
ja ilyen témáknak nem enged teret. Ugyanakkor a vidéki levelezőket felkéri: 
,,[...] ne méltóztassanak szelíd elmélkedéseket írni a vidéki tudósítások mel-
lé. Igen kivételes esetben használhatjuk csak fel. Minket (s a közönséget) a 
tény érdekel. Elmélkedéseket majd fűzünk hozzá − ha szükségét látjuk − a 
közönség és mi. Gyors és rövid értesítsetek (sic!) kérünk, s ha a posta egy ma-
rok levelezőlapot hoz, szívesebben fogadjuk, mint egy határ, szelíd elmélke-
désekkel tele levelet”.21 A szerkesztő ezen rovatban közéleti témákat érintő 
cikkeket közölt, amelyek tisztázása fontos volt számára, de mégsem bírtak 
olyan hírértékkel, hogy külön cikket szenteljen neki.

A kritikus szigora és humora
A versírók kedve mindenképpen megcsappanhatott, ha Petelei kritiká-

it komolyan vették. A mai olvasó számára igazi kuriózumnak számítanak 
a szerző azon üzenetei, amelyek a vers- és novellaírással próbálkozóknak 
szólnak: a humor, a gúny és a tiszta őszinte kritika egy-egy példája jelenik 
meg. 1877 márciusában a szerkesztő kijelenti: költeményeket csak igen rit-
kán közölnek, és azt tanácsolja, hogy: ,,[…]a verscsináló urak szíves érdeklő-
désüknek rövid sorokban írt jeleivel ajándékozzák meg a szépirodalmi lapok 
szerkesztőit. Azoknak több idejük van a rossz versek elolvasására, mint ne-
künk”.22 Majd egy 1981-es üzenet is hasonlóképpen szól: ,,A Kolozsvár csak 
igen kivételes esetekben nyithatja meg versek előtt tárcarovatát. A mostan-
ság beküldött Tavaszi dalok, A. R.; A magányban; 
Szerető szívek; nem késztetnek minket ilyen kivé-
teles intézkedésre”.23  A továbbiakban néhány 
üzenetet közlök, hiszen a szövegek önmagukban 
kellőképpen érdekesek:

,,Barátság stb. Megérdemel az a kicsiség is 
némi figyelmet, hogy nem minden próza lesz vers-
sé, mihelyt a sorokat nem írjuk egészen a papiros 
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a Kolozsvárnak, akkor saját 
tudósítót küldhettek volna. 
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széléig, s mihelyt nagy betűvel kezdünk minden sort. Mérték, gondolat, s 
több ilyes apróság szükséges”.24

,,A nap és föld. Ha a Múzsa beperelhetné önt azért a gyilkos támadásért, 
melyet e vers által ellene intézett, s ha volna igazság a földön, akkor arra ítél-
nék kegyedet bizonyosan, amire a dalnok- bíráló német császár ítélte a rosz-
szul éneklő lantost: le kellene nyalnia a betűit a papirosról…Én keresztény 
vagyok, s megbocsátom önnek, h elolvastatta velem”.25

,,Milyen a háládatos rokon? Ennek a történetnek az első felét tűrhető-
en megírta Petőfi, Kedves vendégek című verselményében; a második felét 
pedig kegyed: igazán elrontotta”.26 Láthatjuk, hogy Petelei nemcsak elítéli a 
fűzfapoéták próbálkozásait, hanem kritikusi humorral is fűszerezi írásait. 
Sajnos a kérdésnek csak az egyik oldalával szembesülhetünk, hiszen a szer-
zők és költeményeik nem jelennek meg, csupán egyetlen szerzői üzenet so-
rán idéz Petelei az egyik ,,alkotásból”:

,,Lyra? S ön lyrának nevezi ezt a verset? A múzsák tépjék meg a fülét 
majd a másvilágon érte!

Láttam önt a jogászbálban 
S azóta ön ideálom,
S amióta ideálom, 
Engem kerülget az álom.
Ide álom!...Oda álom!
Ezt már soká ki nem álom”.27 
A korban nem ritka a főzfapoéták kigúnyolása, szidalmazása, a véle-

mények szerint az érintetteknek minél távolabb kellene maradniuk a mű-
vészet ezen ágától. Számos elismert költő és író a legkülönbözőbb műfajok-
ban fogalmazta meg véleményét a fűzfákról, védve egyúttal az írói- és iro-
dalmi presztízst.28

Ugyanakkor nemcsak verselőket kritizált, hanem prózaírókat is. A ne-
gatív kritikák sora folytatódik:

,,A Berediek. Tisztelt úr! Az ön elbeszélésében egyetlen szó van a maga 
helyén az, hogy: ››vége‹‹, s ön is úgy beszél róla, úgy zaklat érte, mintha a 
bölcsességek kövét bizta volna gondomra. Előbb biztat, hogy vegyem meg, 
aztán biztat, hogy adjam el, aztán kijelentvén, hogy a postadrótot illetőleg 
primitive a fogalmai, roppantul csodálkozik, hogy még nem tudattam szán-
dékom felől. Tudatom: Ez a Berediek egy kétségbeejtő naivsággal összebo-
ronált hyiperromantikus történet, amelyik csak elbeszélve van rosszabbul, 
mint componálva, s hogy én a Beredieket sem meg nem veszem, sem el nem 
adom. Vigye el és hagyjon nekem békét.”29

Petelei, a szerkesztő és hírlapíró
 A szerkesztő Petelei ezekben a Szerkesztői üzenetekben hallatta hangját 

a kifogásolható tollforgatók ellen, ugyanakkor lapjának fontosabb elképzelé-
seit, elveit is megvillantják ezen apró írások. Emellett azt is elárulja az újság-
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ról, hogy anyagi egzisztenciája eléggé biztos volt, mivel nem kegyelmezett a 
szépirodalommal kísérletezőknek, tehát nem félt, hogy emiatt nagy mérték-
ben csökkenne az előfizetők száma. Az üzenetek politikai lapban való meg-
jelenése azon szövegek esetében indokolt, amelyek társadalmi, politikai kér-
déseket érintenek. Szépirodalmi kérdéssel is foglalkoznak, ami azt a tényt 
erősíti meg, hogy a korban végbemenő szakosodás, a különböző típusú la-
pok elkülönítése korántsem volt olyan egyértelmű az olvasók számára, sőt 
a szerkesztők sem tudtak élest határt húzni, hogy hol is kezdődik a kimon-
dottan politikai lap. Petelei elvei szerint a líra tartozik a legkevésbé a politi-
kai lap tárgykörébe, ezért is igen kevés verset közöl (és nem fűzfapoétától). 
A novella, elbeszélés, regényt és beszélyműfajokat viszont a lap profiljához 
illőnek tartja.

 Kérdésessé válik, hogy más műfajú publicisztikai írásaiban, valamint 
más lapokban az említett témáknak milyen mértékben adott hangot, illetve 
azt is érdemes lenne végiggondolni, újragondolni, hogy publicisztikai tevé-
kenysége milyen hatással volt egy politikai jellegű lapra, a kolozsvári köz-
életre, végül pedig saját írói szerepkörére.

Számos érv alátámasztja, hogy Petelei István szépírói munkássága mel-
lett érdemes figyelmet szentelni publicisztikáira is, amelyek nemcsak ada-
lékként tartoznak az életműhöz, hanem önálló entitásként is. Érdemes az új-
ságokban lapuló szövegeket végre felfedni és Peteleit mint újságírót, lapszer-
kesztőt a maga egészében láttatni.
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mára kerestem dokumentumokat a Teleki Béla nevével jelzett gyűjtemény-
ben, amikor a dosszié aprólékos átvizsgálása során kezembe került egy ak-
kor még számomra ismeretlen szerző levele  gróf Teleki Bélához,  az Erdélyi 
Párt elnökéhez – a levél írója közbenjárását kéri deportálása megakadályo-
zása érdekében. A levélből kiderül, hogy szerzője újságíró, zsidó, aki éppen 
a pesti gettóban tartózkodik és deportálását várja, valamint hogy ezelőtt Er-
délyben élt, a román börtönt is felvállalta magyarságtudata védelmében,  a 
levél keletkezése pillanatában pedig súlyos tüdőbeteg. Az aláírásból a csa-
ládnevet nem sikerült kiolvasni, a keresztnevet azonban igen: András. Ko-
lozsvárra történő hazatérésemet követően nálam, a második világháborús 
és az azt követő évek „zsidókérdésében” jártasabb szakemberekkel – Tibo-
ri Szabó Zoltán, Gidó Attila – való konzultációkat követően sikerült beazo-
nosítani a szerzőt, nagy valószínűség szerint: Arató András váradi újságíró-
ról van szó.

Sajnos Aratóról meglehetősen kevés forrás áll rendelkezésünkre, pedig 
tevékenysége ténylegesen többet érdemelne. Ackersmann néven született 
Kommandón1, 1913. július 18-án. Újságíróként dolgozott, legtöbbet Nagyvá-
radon, olyan lapoknak volt rendszeres munkatársa, mint a Független Újság, 
Brassói Lapok vagy az akkor már igencsak színvonalas Korunk. 1937-ben 
részt vesz a Marosvásárhelyi Találkozón, ahol a magyar kultúrájú zsidó fi-
atalokat képviselte.2 Ezúttal szembesül az ekkor már Erdélyben is növek-
vő – mind román mintára, mind magyarországi befolyásra – látens antisze-
mitizmussal, ugyanakkor azonban ezt a találkozót követő cikkeiben igyek-
szik enyhíteni. A Független Újság hasábjain bírálja ugyan a találkozó szer-
vezőit amiatt, hogy a szervezésbe nem vonták be a magyar ajkú zsidó fiata-
lokat is, ugyanakkor finoman mentegetni is próbálja a helyzetet a követke-
ző módon: Nem lehet abban szándékosság, hogy a „ Marosvásárhelyi Talál-
kozó”-ra Erdély magyar fiatalságának nagy parlamentjére mindezidáig nem 
hívták meg a magyar érzelmű zsidó fiatalság képviselőit. Az ifjúsági talál-
kozó előkészítőinek személye, politikai és világnézeti hitvallása eleve kizár 
ilyen feltételezést és ezért bizonyosra vesszük, hogy technikai akadályokon 
múlt ez a bekapcsolás, illetve ez a meghíivás.3 A közösségszervezésből is ki-
vette részét, többek között a Romániai Kisebbségi Újságírók Szervezetének 
egyik jegyzője is volt.4 Kettős, magyar és zsidó identitásáról a következő mó-
don vall egyik versében: 

Zsidó vagyok. Nem tagadtam meg gyáván s hitványul őseim.
De máshol születtek, máshol éltek és haltak meg őseim. 

Berzsenyi volt a Testamentum, Petőfi volt a Bibliám
S Sztregovára menekültem, ha ütés ütésre hullott rám.

Szigetvárnál én csaptam ki az acélpántos nagy kaput, 
Mohács gyepén, égő sebemre én is tépdestem zöld laput. 

Az egri vár bástyáján vívtam, bátor voltam és biztató.
Én is dörögtem Ocskayra a szörnyű szót, hogy: áruló.
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Amerre magyar vágyak szálltak, én is szálltam: a gondolat.
S átjárt a hit bazalt keménye, mint vashideg a csontokat.

Csontom kemény. A szívem tiszta. Szándékom szép és egyszerű.
S mert nem értenek, fel nem fognak, kopok, mint törött hegedű.5

Ugyanez időtájt zsidóságáról a következőképpen vall „ Ha zsidó vagy” 
című versében:

Ha zsidó vagy, ez annyit tesz: szenvedsz egy élten át,
 Nem simogatnak csillagok, és a nap sem süt le Rád.
Gyűlölség vár és megvetés és gond a válladon.
Úgy bárhogy fordul életem,
Ezt mindig vállalom.

Ha zsidó vagy s ez azt jelenti, sosincs igazad.
Jégverés tör, vagy áradás, vagy vad villám hasad.
S mindenért te vagy felelős: Berlinben, Váradon,
Úgy becsületből, bármi jön,
Ezt mindig vállalom.

A múltam kéklő, szép sziget, mi tengerbe merül
Nem ismerem a Talmudot, nem tudok héberül.
Világom csak magyar világ: Kiskőrös, Széphalom.
De becsületből, bármi jön,
Az öklöt vállalom. 

„Zsidó” nekem nem faj, se nép, hanem csak szenvedő.
Kire bú s bánat úgy borul, mint holtra szemfedő
Ötezer év, vad szenvedés: a múlt csak fájdalom.
De becsületből, bármi jön,
A jelent vállalom.6

1940-ben, Észak-Erdély Magyarországhoz kerülése következtében, Ara-
tó András is, a többi magyar kultúrájú zsidóhoz hasonlóan, örömmel fogad-
ta az impériumváltást.7 Ebben az évben már a Magyar Nemzet munkatársa 
is lett, Budapesten. Ugyanakkor azonban, mivel zsidó mivoltával szakíta-
ni sem nem akart, sem nem tudott, őrá is érvényesekké váltak a zsidótörvé-
nyek, a különböző, zsidók jogait korlátozó intézkedések, és amikor a hitleri 
Németország megszállta Magyarországot, és a Sztójay Döme nevével fémjel-
zett quisling-kormányt juttatta hatalomra, Arató is azok közé tartozott, csa-
ládjával együtt, akiket Budapesten gettósítottak.  Ekkor fordul a tbc-vel fer-
tőzött Arató, felesége és újszülött kisfia valószínűsíthető sorsa miatt levelé-
vel, erdélyi magyar minőségében az Erdélyi Párt elnökéhez, Teleki Bélához, 
akihez régi személyes, ha nem is túl közeli, ismeretség is fűzte. 

Arató levele egy időben megrendítő és büszke: költői és újságírói sti-
lisztikai  ismereteinek egész gyakorlati halmaza fellelhető benne, amely-
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nek plusz értéket a személyes érintettség, a halálfélelem, az elkeseredés,  az 
őszinte kiábrándultság, de ugyanakkor a büszke önértékelés és önmaga fel-
vállalása jelent. A levél panaszkodik és vádol, de ugyanakkor állít, érvel, bi-
zonyít is. Teleki Béla számára az utolsó reménység, akinek erejével, képes-
ségeivel a kérelmező tisztában van, sőt, talán ennek erején felülit is elvár-
na, annak ismeretében, hogy a maga során milyen érdemekkel rendelkezik 
ő maga az 1940-et megelőző évekből: ezek tükrében szinte minimális célki-
tűzésnek tűnik kérése, hogy a deportálás alól mentesítsék, hiszen – és ezt 
mind a levélíró, mint a címzett is jól tudják – ezelőtt is léteztek, ezután is lé-
tezni fognak kivételek, és ezek nem feltétlenül a legérdemesebb emberek vol-
tak. De a legmegfelelőbbnek azt tartom, ha az olvasó maga győződik meg a 
levél tartalmáról, annak eszmei és stilisztikai jellemzőiről. 

Végszóként még annyit, hogy a kutatás jelenlegi fázisában számomra 
nem ismeretes, Teleki Bélának sikerült-e közbenjárnia Arató András érde-
kében vagy sem, és amennyiben igen, ez milyen eredményekkel járt: ez va-
lószínűleg egy másik tanulmány témája lesz.  Tény az, hogy Arató túlélte, 
még ha csak kevéssel is, a világháború végét, a náci rendszer és szövetsége-
seinek totális bukását  és betegségben ugyan, de hazai környezetben hunyt 
el, Nagyváradon, 1945. május 15-én. Mintha egy korábbi versének végső so-
rai igazolódtak volna be: 

S e dúvad kor, ha eltiporja élted,
Átkos vigasz, de mégis ez, mi éltet: 
„ Tudd meg: az idő téged igazol”.8

A levél

Budapest, június 26, 1944. 

Mélyen Tisztelt Elnök Úr!

A halálraítéltek utolsó kívánságát teljesíteni szokták, s miután én vasár-
nap reggel óta a családommal együtt halálra vagyunk ítélve, ( anélkül, hogy 
a kivégzés időpontját tudnám) talán nem méltánytalan a kérésem: tessék vé-
gigolvasni ezt a levelet. 

Csak a deportálás közvetlen réme és a gettóba zárás kényszerített 
megirására, három hónapig azt reméltem, hogy méltóságos közbenjárá-
sa nélkül is megmenekülhetek. Ma már belátom, hibát, súlyos hibát követ-
tem el, amikor azt hittem, hogy érdem és jutalom valamilyen kapcsolatban 
állnak egymással az életben: mások, nálamnál jóval érdemtelenebbek már 
megkapták a mentességet, s én feleségemmel és négyhetes csecsemő fiam-
mal itt várom sorsom beteljesedését. Az eltelt három hónap alatt mindenki 
belefáradt: beleunt a mi szerencsétlenségünkbe, még a jóindulatú emberek 
is fásultak, közönyösek lettek, és mire az én ügyem sorra kerül, valameny-
nyi pártfogóm kimerült a sok intervenciától. Tudom, hogy elnök úr közbelé-
pett Hegedüs lapja érdekében és Biró József érdemes apját sem hagyta cser-
ben. Nem hiszem, hogy én kevésbé érdemelném meg méltóságod segitségét. 
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Ma még Pesten vagyok, élek és megmenthető vagyok, de minden óra és min-
den nap siettethetik végzetemet. Nem mondom el, elnök úr, e három hónap 
leirhatatlan kálváriáját, s egész családom pusztulását, de azt meg kell irnom, 
hogy én testileg és lelkileg teljesen felmorzsolódtam két tüdővérzés után sú-
lyos tbc-t kaptam, és most családommal egy piszkos, bűzös nyomrotanyára 
zárva rettegek, hogy megfertőzöm őket. Az emberi szenvedés minden skálá-
ját végigjátszottam,  s nem is az életösztön tartja bennem a lelket, hanem a 
kisfiam szivettépő sirása és a ki nem mondott rettegés feleségem szemében. 

Nem tudom elhinni, hogy el kell pusztulnom. Nem tudom elhinni, 
hogy minden ember szívéből kiveszett az irgalom s úgy érzem, jogom van 
minden igaz magyar ember arcába orditanom az igazságomat: én az életemet 
is kész voltam feláldozni a magyarságért, amikor kellett, elmentem a legvég-
sőbb határig, a börtönig, s most egy magyar kormány itél halálra. Ez nem az 
én ügyem, elnök úr, ez nem a mi ügyünk, ez a magyarság, néhány bátor és 
igazszivű magyar ügye. Ha mi elpusztulunk, akkor a magyarság elvesztette 
a legdrágább kincsét, lovagiasságát és igazságérzetét, s szégyenfoltot ejt ön-
nön becsületén! Tudja azt méltóságod, hogy Gombos Ulpiu Traian, a román 
követség sajtóattaséja bejárta Erdélyt, s röhögve mondta Hegedüs Nándor-
nak: ötven évi propagandaanyagot kaptunk a magyar hálátlanságról? Tud-
ja azt elnök úr, hogy a kolozsvári és pesti cionisták mintegy 350-es csoport-
ját mentesitették a deportálástól? S végül elhiszi méltóságod, hogyha én nem 
magyarnak, hanem tótnak vagy horvátnak születem, és a cseh vagy szerb el-
nyomás ellen küzdöm, akkor ma biztonságban vagyok, mert Mack Sanyo és 
Ante Pavelic tisztességesebben bántak a maguk zsidaival, mint a mai kor-
mány. 

Én nem tudom megmentésem módját, én nem tudom, kihez fordulhat 
méltóságod, de kell hogy akadjon még Magyarországon egy erkölcsi fórum, 
melyhez fellebezni lehet. Én – állandó vérzési veszéllyel és magas lázzal – 
nemhogy a deportálást nem birom ki, de ha nem jutok be hamarosan egy 
szanatóriumba, és nem tudok rendesen táplálkozni, úgy a tbc végez velem.
Ügyemben csak az első fórumot ismerem és az méltóságod nagylelkűsége és 
méltányossága. Ide apellálok és kérve kérem méltóságodat: ha kétszer meg-
mentett, ne hagyja, hogy feleségemmel és kisfiammal együtt mindennél ret-
tenetesebb halállal pusztuljak el. Én hiszem és tudom, hogy elnök úr egy öt-
soros levéllel vagy egy telefonüzenettel megmenthet bennünket, még akkor 
is, ha nem politikai, de személyi presztizsét veti latba, s bizom abban, hogy 
ez az utolsó pillanatban történő intervenció nem marad el. 

Erdélyben alig 18-20 újságiró ült börtönbe, ezek közül 5-6 zsidó, nem 
hiszem hogy bárki is kétségbevonhatná a börtönviseltek jogát a mentesség-
re. De ha mégis, ha az én múltam után nem érdemlem meg a mentességet, 
akkor a puszta életemet csak megérdemlem! Akkor legalább a deportáláso-
mat tessék megakadályozni! 

Utolsó ütőkártyának szántam ezt a levelet s babonából utolsó kérésnek 
is. Elnök úr kezébe helyezem sorsomat, döntsön ahogy lelkiismerete és szive 
parancsolja. Én, bármi történjék velem, magyarként halok meg, szivemben 
senki iránt sincs harag, vagy gyűlölet. És egy kivánságom van: hogy Ma-
gyarország és a magyarság épségben kerüljön ki e szörnyű orkánból. Is-
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ten engem úgy segéljen rettenetes szerencsétlenségemben, aminthogy ez a 
kivánság igaz és szivből jövő. 

Mély tisztelettel: Arató András
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Emlék és valóság. Kolozsvári 
Liszt-interpretációk (2000–2011)

KULCSÁR GABRIELLA

Tanulmányomban arra szeretnék rámutatni, hogy az 1989-es fordu-
lat mennyire pozitívan befolyásolta a kolozsvári zenei eseményeket, jelen 
esetben a Liszt-interpretációkat. Mikor játszhatott volna valaki egyházze-
nei alkotásokat 25 évvel ezelőtt? 

Az utóbbi tíz év folyamán viszont olyan ritkán, vagy soha nem hallott 
Liszt-művek szólaltak meg, amelyekről a diktatúra idején álmodni sem 
lehetett. 

Rezumat (Amintiri şi realitate. Interpretările compoziţiilor lui Franz Liszt la Cluj. 2000–2011)
În studiul propus, autoarea analizează transformările din viaţa muzicală a Clujului după 

evenimentele din 1989, raportate la interpretările din creaţia marelui compozitor Franz Liszt. În 
perioada comunistă, o serie de lucrări erau interzise. În ultimii ani au fost interpretate creaţii mai 
puţin cunoscute, chiar şi lucrări în primă audiţie. 

Cuvinte cheie
transformări în viaţa muzicală după 1989, lucrări religioase, primă audiţie, premieră absolută, 

2011 – an bicentenar Liszt

Abstract (Memories and Reality. Interpretations of Compositions by Franz Liszt in Cluj. 2000–

2011)
In the proposed study the author was interested in changes and transformations of musical 

life in Cluj after the events of 1989, especially in the interpretation of the creations of the great 
composer Franz Liszt. Who could interpret religious works 25 years ago? In recent years there have 
been interpreted lesser known works, even works from his fi rst auditions, which can be said that 
during the dictatorship could nobody even dream of. 

Keywords
transformations in music-life after 1989, religious works, fi rst audition, absolute premiere, 2011 

– year of Franz Liszt

Kulcsár Gabriella, doktorandus
Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár
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Franz Liszt vagy Liszt Ferenc?

Az egyetemes zenetörténet Franz Liszt (1811, Doborján–1886, Bayreuth)  
néven tartja számon, mi magyarok Liszt Ferencnek mondjuk, mivel valójá-
ban Liszt magyarul nem tudó, de magát mindig magyarnak valló roman-
tikus zenész, a magyar kultúr- és zenetörténet kimagasló, korát meghala-
dó egyénisége volt. Csodagyermeknek tartották, mivel kiváló zenei tehet-
sége már 9 éves korában elkápráztatta hallgatóit. A magyar főurak 600 fo-
rint ösztöndíjat biztosítottak számára, hogy tanulmányait külföldön a leg-
jobb mesterekkel folytathassa. Bécsben Carl Czerny, a neves mester tanítvá-
nya lesz, aki ingyen tanítja, és erkölcsi támogatásban részesíti. A nyugati vi-
lág meghódítása mégsem ment egyik napról a másikra. „Beethoven társal-
gási füzetében nyoma van, hogy a 12 éves Liszt Ferenc meghívta hangverse-
nyére a süket mestert. Hogy Beethoven mit válaszolt, csak az apa és fiú hal-
lotta. Lehet legenda, lehet igaz, hogy Beethoven megjelent Liszt Ferenc má-
sodik hangversenyén, (Bécsben. Megjegyzés K.G.) és homlokon csókolta a 
gyermekművészt. Liszt mindenesetre ezt a találkozást, ezt a biztató csókot 
tartotta útja igazolásának, élethivatása megmásíthatatlan pecsétjének”.1 Ek-
kor már a korán felnőtté ért gyermek erényről, örömről, életről, művészet-
ről ír német nyelvű emlékverset. Zongorajátékát egyre többen csodálják, bár-
hol is lép közönség elé. Párizsba érkezésekor már  világhírű zongoravirtuóz. 
Paganini, a kor hegedűvirtuóza – akiről kiváló előadása miatt azt tartották, 
hogy az ördöggel cimborál – nagy hatással volt a fiatal zongoraművészre. 
1844-ben a bordeaux-i Courrier de la Gironde  kritikusa írta róla: „Látni kell 
őt a zongoránál. Alighogy a kezét a billentyűkre teszi, megszállja a szentlé-
lek és az alkot általa [...] A lelke vezeti a kezét, s valójában inkább a szívével, 
szellemével, lénye teljességével zongorázik, mint az ujjaival ... nem is zongo-
raszó többé, amit hallunk, hanem ezerhangú zenekar...”.2 Hangversenyeinek 
sajátosságaként említendő, hogy műsorának első felében az ismert elődök és 
kortársak műveit szólaltatta meg, végezetül pedig helyben improvizált a kö-
zönség által megadott  témákra. Visszaemlékezéseiben olvashatjuk:  „Az én 
zongorám az nekem, ami a tengerésznek a fregattja, ami az arabsnak a pari-
pája – még több talán, mert a zongora idáig én voltam, az én szavam, az én 
életem: bizalmas letéteményese mindannak, ami ifjúságom legégőbb napjai-
ban háborgatott agyamban: benne élt minden vágyam, minden álmom, min-
den örömem és minden bánatom”.3 

Liszt többször hangversenyezett Kolozsváron. Harmadik, jótékony cél-
ra adott hangversenyének bevételéből „700 pengő forintot osztottak szét köz-
célra: a Conservatorium, a külső monostori szegények háza, a kisdedóvoda 
200−200, a dolgozó ház 50, a kolozsvári szegények pénztára 50 forintot ka-
pott”.4 A megtisztelő zenei esemény napjaiban  Brassai Sámuel Kolozsvárt 
„világvárosnak” nevezte. A polihisztor a Vasárnapi Újságban nagy lelkese-
déssel írt a világhírű magyar virtuózról: „Nálunk a zongora bájos hatalmú 
királya … Liszt Ferenc oly sokat tud feledtetni velünk a rideg jelenből, s vi-
szont oly sokat támaszt fel emlékeink sírjából. Csak az a híja, hogy kurucok 
legyünk, midőn hatalmas Rákócziján elandalgunk. Ha szája nem is beszél 
magyarul, beszél ám művészi tíz ujja ...”.5 A magyar muzsika Liszt rapszó-
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diái révén vált világszerte ismeretessé. Szóban és írásban nem egyszer han-
goztatta: „Vezércsillagom, jeligém, hogy Magyarország egykor büszkén hi-
vatkozhasson rám,”6 valamint azt is, hogy „.. bár sajnos, nem beszélem a ma-
gyar nyelvet, bölcsőmtől síromig, szívemben és gondolkodásomban magyar 
maradok, s a magyar zenekultúra fejlesztésén kívánok dolgozni”.7 Számta-
lan zongoraműve mellett a szimfonikus költemény megteremtőjeként tart-
juk számon. Az egyházi zene terén is maradandót alkotott. Zongoravirtu-
ózként a zongora Paganinijének nevezték, zeneszerzőként sok tekintetben 
megelőzte korát, karmesterként kortársainak műveit népszerűsítette. Sokol-
dalú egyéniség, zseni volt. Ars poeticája, Liszt művészi-emberi lelkének tük-
re: „Hogy műveim  mikor és hol adják elő, cseppet sem érdekel. Megírására 
művészi szüksége volt lelkemnek. Megnyugszom, mert megírtam”.8

Emlékek Liszt Ferenc erdélyi hangversenyeiről

Liszt Ferenc hangversenyeit Erdély-szerte, bárhol is fordult meg,  nagy 
ovációval fogadták. Nem volt ez másképp a temesvári, aradi, kolozsvári fel-
lépések alkalmával sem. Lakatos István Lisztről írt tanulmánya nemcsak 
arra vetít fényt, hogy a világfi zongoravirtuózt fáklyásmenettel, dalárdák ál-
tal megszólaltatott ünnepi kórusművekkel, neki dedikált költeményekkel, 
szűnni nem akaró éljenzéssel fogadták minden városban, hogy a koncer-
tek után virágcsokrokkal, ajándékokkal halmozták el, de számot adhatunk 
arról is, hogy milyen műsorral lépett közönség elé. A műsorok egyik ka-
rakterisztikája az elődök vagy éppen kortárs zeneszerzők műveinek fantá-
ziaszerű átirata és a helyben rögtönzött, javarészt „ábrándoknak” nevezett 
fantáziaszerű kompozíciók voltak. Temesvári koncertjein „ragyogott a kö-
zönség a boldogságtól”.9  Aradi koncertjére a város díszpolgáraként érkezett, 
tiszteletére katona- és cigányzenekar játszott. Szebeni hangversenyeit a ko-
rabeli sajtó „nagyszebeni botrány”-ként emlegeti, amelynek oka abban rej-
lett, hogy Liszt a szászok követeléseit kevésbé vette figyelembe, műsorán sok 
volt a magyaros szerzemény, és ráadásként sem a szászok által kért Schu-
bert Erlkönig-átiratot, hanem a Rákóczi-indulót játszotta.10 Liszt erdélyi kör-
útját Szeben után Kolozsváron folytatta. Első hangversenyét 1846. november 
26-án, a másodikat november 29-én tartotta a Vigadó tánctermében (Redut-
ban). Jótékonysági hangversenyét 1846. december 3-án, valamint a decem-
ber 4-i búcsúhangversenyét a Farkas utcai kőszínházban / Nemzeti Színház-
ban tartotta. A program Liszt-átiratokból és a közönség által a hangverseny 
előtt feladott témákra komponált improvizációkból állt.11 1879-ben Liszt ba-
rátjával, gróf Zichy Géza zeneszerzővel és zongoraművésszel érkezett Ko-
lozsvárra. A március 11-i  hangversenyen a Vigadóban eredetileg csak Zichy 
lépett volna fel, de végül Liszt is kedvet kapott a zongorázáshoz. Erre vonat-
kozóan Lakatos István a Kelet című napilapban H.J. szignóval ellátott tárcá-
ból idéz: „A maestro játszott! Kell-e ennél többet mondanunk, ha ki akar-
juk fejezni azt a kibeszélhetetlen ünnepi hangulatot, mely eltölti mindazok 
lelkét, akik szerencsések voltak jelen lehetni.”12 Ehhez a kolozsvári látoga-
táshoz egy kellemetlen emlék is fűződik, ugyanis Liszt Szent Erzsébet le-
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gendája című vokál-szimfonikus művének előadása az énekes szólisták és 
a kórus felkészületlensége miatt botrányba fulladt. A „csúfos oratóriumbot-
rány”-nak nevezett eseménnyel kapcsolatban Lakatos István a jó írói vénával 
megáldott,  Brassai Sámuel csípős hangú véleményét idézi: „Mi pedig ígér-
jük meg ünnepélyesen, hogy ha még egyszer valamikor nagy művészhez lesz 
szerencsénk, nem fogjuk az ő darabját saját füle hallatára előadatni. Mert bi-
zony néha a nevetségestől: il n’y a qu’un pas. Liszt tündöklően szép zongo-
rajátéka persze feledtette a Szent Erzsébet legenda disszonáns hangjait”.13

Marad-e a Liszt-kultusz a 21. század eleji Kolozsváron?

Liszt Ferenc alkotásai Kolozsvár zenei életében a két világháború kö-
zötti periódusban, majd a szocializmus éveiben is jelen voltak. Még a kom-
munista diktatúra sem tudta teljes egészében száműzni a magyar szárma-
zású, de egyetemes jelentőségű zeneszerző műveinek megszólaltatását. Igaz 
ugyan, hogy általában csak azok a legnépszerűbb művek maradtak repertoá-
ron, mint a Les Préludes szimfonikus költemény, az Esz-dúr és az Á-dúr Zon-
goraverseny, a zongoraetűdök, orgonaművei közül a B-A C-H prelúdium és 
fúga, melyeket sem a magyar jelleg, sem a szigorúan tiltott vallásosság mi-
att nem lehetett támadni. 

Az 1989-es események után rohamosan megnő az érdeklődés az isme-
retlenebb vagy nagyon ritkán játszott Liszt-művek iránt. A változás után a 
Szabadság napilapban egyre nagyobb teret kap a zenei eseményekről való 
informálás. A napilap 2000–2011 közötti zenekrónikáiból, zenekritikáiból 
képet alkothatunk a Kolozsváron elhangzott Liszt-interpretációk sokaságá-
ról, minőségéről, sikeréről. 

A 2000–2001-es évadban Liszt nevével több műfajban is találkozha-
tott a közönség, miközben az egy- és kétzongorás művek, a zongoraverse-
nyek, a szimfonikus költemények, az énekkari és orgonaművek, a szimfóni-
ák, valamint a Liszt-átiratok az előadók repertoárját is bővítették. Az Ame-
rikai Egyesült Államokból 2000 februárjában a román családból származó 
Myron Romanul zongoraművész és karmester látogatott Kolozsvárra. „...A 
zeneakadémia stúdiótermében megtartott előadóestjén különleges műsorral 
lepte meg közönségét. A zongoraművek java része valamilyen kapcsolatban 
állt az operamuzsikával: variáció, parafrázis, fantázia vagy feldolgozás for-
májában […] Liszt Parafrázisa Verdi Rigolettójára technikailag megdolgoz-
tatta előadóját”.14 

A kolozsvári zenelíceum fennállásának 50. évfordulójára rendezett 
ünnepségek alkalmából került sor 2000 márciusában, Monica Noveanu és 
Buzás Pál kétzongorás előadóestjére a zeneakadémia stúdiótermében. Elő-
adásukban Liszt egyik legeredetibb alkotása, a Victor Hugo költeményére írt 
Mazeppa is elhangzott. „A zeneköltemény kétzongorás változata a zenekari 
hangzásra törekedve technikailag megdolgoztatta a két művészt. Zökkenő-
mentesek voltak a szólamátvételek, az unisono részek tökéletesen egyszerre 
szólaltak meg, a tempóváltozásokat egy emberként oldották meg” – olvasha-
tó a hangversenyt követő krónikában.15
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A Görögországban élő, kolozsvári származá-
sú Moritz-Vordonis Csilla 2000 áprilisában a zene-
akadémián megtartott zongoraestjének második 
felét kizárólag Liszt-művek alkották. „Az E-dúr 
Polonéz kezdeti, szinte észrevétlen megtorpanását 
hihetetlen önuralommal hidalta át, figyelmét a lí-
rikus és forradalmi karakterű részek szembeállí-
tására összpontosítva. Az Ász-dúr Szerelmi álmok-
at érzékeny szólamvezetés, nagy frázisokban való 
poétikus gondolkodásmód jellemezte. A Mefisztó-
keringő ördögi humorát és játékosságát a művész-
nő bravúros technikával oldotta meg”.16 Morvay 

István cikkéből kiderül, hogy Moritz-Vordonis Csilla szólóestjét követően a 
filharmónia zenekarával működött közre. A hangversenyt Antonio Cipriani 
olasz karmester vezényelte. A cikkíró a műsor befejező számaként Liszt leg-
népszerűbb szimfonikus költeményét, a Les Préludes-öt említi. A karmester-
ről alkotott véleményét nem lehet pozitívnak ítélni: „Antonio Cipriani csak 
épphogy levezényelte Liszt romantikus muzsikáját, nem tudta ehhez hozzá-
adni a szükséges pluszt. A fiatal karmesternek még sok tanulnivalója van 
ahhoz, hogy egyénisége növelje a választott művek hatását”.17

Az 1989-es fordulat a diktatúra megszűnését, a kulturális életet is ne-
gatívan befolyásoló „sötét” korszak felszámolását eredményezte. A naciona-
lista politika által több évtizeden keresztül szított magyarság elleni gyűlölet  
fokozatosan visszaszorult, amelynek következtében a magyar nemzeti ün-
nepekhez, Kolozsváron is köszöntő jellegű hangversenyek kapcsolódhattak. 
„2000. október 7-én, a Gh. Dima Zeneakadémia stúdiótermében az aradi ti-
zenhárom vértanú tiszteletére megtartott hangverseny több szempontból is 
premiernek számított, hiszen a meghívott budapesti Tungsram-Kodály Zol-
tán és a Vám- és Pénzügyőrség Liszt Ferenc Egyesített Férfikar először ven-
dégszerepelt kincses városunkban, a zeneakadémia falai között pedig, ki 
tudja hány hosszú esztendő után csendült fel újból magyarul az ének?! A 
műsort hallgatva is volt újdonságban részünk, mivel Liszt Ferenc Hungaria 
1848 című szerzeményét kolozsvári bemutatóként könyvelhetjük el … Liszt 
Ferenc Libera me című művét az énekkar kiemelten az aradi vértanúk em-
lékének szentelte”.18 

Szintén az 1989-es „sorsfordulatnak” köszönhetően, megindulnak és 
egyre rendszeresebbé, népszerűbbé válnak a város különböző temploma-
iban tartott orgonaestek. 2001. május 24-én Teleki Miklós, magyarországi 
Liszt-díjas orgonaművész hangversenyezett a kolozsvári Evangélikus Temp-
lomban.  Rossini, Pachelbel, Bach, Brahms és C. Franck művei mellett Liszt 
Szent Erzsébet legendája című oratóriumának bevezetőjét is előadta. Teleki 
Miklós „játékából erő és magabiztosság áradt”, de a közönség azt is megta-
pasztalhatta, hogy egyben „a halk, a lélek mélyéről feltörő fohász jellegű tó-
nusok érzékeny művésze is”.19

A Györkös Mányi Albert Emlékház Szombat déli hangversenyek soro-
zatában, Sántha Huba zongoraművész  külföldi turnéja előtt úgymond “le-
ellenőrizte” magát. „Műsorát Liszt 11. Harmonies du soir (Esti harmóniák) 
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127

ME.TEREK

című etűdjével kezdte. Ez Liszt korai kompozíciója, a tizenkét Transzcen-
dens etűd egyike, amelyet a szerző Czernynek ajánlott. […] Sántha Huba elő-
adásában a sejtelmes feszültségektől duzzadó fokozatos, lépcsőzetes felépí-
tés, szép hangszínnel párosult, hangerőben nagy skálát szaladt be, a titokza-
tos piánótól a pátoszos fortissimóig”.20 

Kolozsvár zenei életében 1989 után újraéled az énekkari mozgalom év-
százados hagyománya. Iskolás énekkarok alakulnak, versenyeken vetélked-
nek. Az egyházak és a Romániai Magyar Dalosszövetség meghívására szá-
mos határon túli énekkar érkezik a városba. A Debreceni Kodály Kórus há-
romnapos erdélyi turnéját záró (2002. május) kolozsvári hangversenyének 
alkalmával többek között Liszt Missa Choralisából a Kyriét, valamint a Pater 
nostert Szabó Sipos Máté karmester vezetésével „nagy biztonsággal énekel-
ték”.21 

A külföldi vendégművészek mesterkurzusainak  köszönhetően, egyre 
jobban érzékelhető a művészi színvonal európai standardokhoz való köze-
lítése.  Werner Barho németországi zongoraművész a Socrates-program ke-
retén belül  tartott mesterkurzusát csodálatos szólóest koronázta 2002. ok-
tóber 24-én, a Zeneakadémia stúdiótermében. A tartalmas szólóest alap-
ját Liszt-művek alkották: a Gyászgondola, a Villa d’Este szökőkútjai a Vallée 
d’Obermann, a Dante-szonáta. A kritika szerint: „Werner Barho szólóest-
jén csillogó, bravúros technikával, páratlan érzékenységével csalogatta elő 
mindazt a liszti sajátosságot, amit Aaron Copland így fogalmazott meg: 
»egyetlen zeneszerző sem tudta jobban nála, hogyan csalhatja elő a zongo-
rabillentyűkből a legmegfelelőbb hangzást, a viszonylag egyszerű kísérőfi-
gurák szép tágasságától a pompás akkordzuhatagok csillogásáig (...) a zongo-
ra, zenekar, hárfa, cimbalom, orgona, rézfúvóskar, sőt mint tudjuk, ütőhang-
szerű kezelése is Liszt páratlan hangszeresművészetére vezethető vissza.«”22 

Rendkívüli zenei eseményként könyvelhető el Bogányi Gergely Liszt-dí-
jas zongoraművész kolozsvári (2003. május) szólóestje. Műsorában a Cho-
pin- és Brahms-művek mellett elhangzott Liszt Ferenc Les cloches de Genève 
(Genfi harangok a Zarándokévekből) és Parafrázis Verdi Rigolettójának té-
máira. „Liszt mindkét művében Bogányi Gergely hangszínei varázslatosan 
festőiek voltak, harang-hárfa-orgona-cimbalom- vagy éppen énekhangszerű-
ségével mindig azt csalta ki a zongorabillentyűkből, ami a legjobban fejezte 
ki az odaillő hangulatokat”.23 

A Farkas utcai református templomban 2003. június 2–7. között Gyen-
ge Ágnes kántor szervezésében másodszor rendeztek Pünkösdi hangver-
senysorozatot. A  rendezvény keretén belül került sor Lantos István, a bu-
dapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Zongora Tanszékvezető taná-
rának orgonaestjére, amelyen a Bach-művek mel-
lett elhangzott Liszt B-A-C-H prelúdium és fúgá-
ja és Részletek az Orgonamiséből. „Külön élményt 
jelentettek a szabad improvizációk, amelyekben a 
közönségtől kért témákat dolgozta ki. Annak ide-
jén, amikor Liszt Kolozsváron koncertezett, zon-
goraestjeinek fénypontja éppen a közönség témá-
ira rögtönzött, helyben született alkotások voltak. 

A külföldi vendégművészek 
mesterkurzusainak  kö-
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Íme, a zenetörténelem Lantos István orgonaestjén 
ismétlődött”. – jegyzi meg a kritika.24

A Kolozsvári Magyar Opera 2004 tavaszán 
Liszt Ferenc egyetlen gyermekkori kompozíció-
jának bemutatójára készülődött. Turánitz J. Lajos 
műsorelőzetesében A szerelem kastélya című szín-
padi alkotást kétfelvonásos etüd operának nevez-
te. Liszt sikereire hivatkozva megjegyezte: „Re-

méljük, művészi entitásának varázsa sikert biztosít majd több mint 150 év 
távlatából is az újjászületésre váró operának”.25 A szerelem kastélya című 
opera bemutatójának „tiszteletére” a Szabadság napilap külön Opera ol-
dallal jelent meg. Hintós Diána premiert követő kritikájában „egy elfelej-
tett opera szerencsés újrafelfedezésérõl” számol be: „Képtelenségnek tűnt, 
hogy a tizennégy éves, koraérett géniusz ezen alkotása túlélte volna az idők 
próbáját – ám mégis ez történt, sőt, főnixmadárként »feltámadt« a több mint 
másfél évszázada nem játszott opera. Az április 22-i bemutató sikere azon-
ban több tényezőnek köszönhető: elsősorban a kiváló zenei érzékkel megál-
dott Selmeczi Györgynek, másrészt a tehetséges budapesti rendezőnek, Silló 
Sándornak – és nem utolsósorban a Kolozsvári Magyar Opera tagjainak”.26 

A fiatal tehetségek felkarolása mindig is a filharmónia nemes törekvé-
sei közé tartozott, de 2000 után az intézmény műsorpolitikájában ez az igye-
kezet feladattá minősült. Egy ilyen fiatal tehetségeket népszerűsítő  hangver-
senyen (2005. június 3.) Maria-Lavinia Ardelean, a Gh.Dima Zeneakadémia 
hallgatója, Liszt A-dúr zongoraversenyével lépett pódiumra. Morvay István 
a hangversenyt méltató cikkében a fiatal művésznő előadását a következő-
képpen értékelte: „Maria-Lavinia Ardelean rendelkezik a megfelelő erős bil-
lentéssel és érzékenységgel, amit Liszt remekműve megkíván, már pedig ez 
nem kis dolog”.27

A Transilvania Filharmónia zenekara Jan Stulen (Hollandia) vezény-
letével 2006 februárjában a Diákművelődési Ház koncerttermében „ze-
nei ritkaságokkal fogadta zenebarátait, akik a Téli Olimpiai Játékok látvá-
nyos megnyitójáról lemondva, inkább a komolyzenére szavaztak”28 Liszt I. 
Mefisztó-keringõjének zenekari változata ezen a hangversenyen premierként 
hangzott el.

Az állandósult Nyáresti hangversenyek sorozatának 2006 szeptembe-
rében elhangzó utolsó kamaraestjén Vizi Ferenc előadásában Mozart-és 
Chopin-mûvek mellett a hangverseny záró számaként Wagner Tannhäuser 
címû operájának Liszt-féle zongoraátirata szerepelt. „Öröm volt hallgatni a 
kivételes muzikalitású, tökéletes hangszertechnikával rendelkezõ mûvész 
elõadását” – írja N.-H. D. szignó alatt Nagy-Hintós Diána.29

A többnapos, igen színvonalas XL. Zenei Ősz utolsó hangversenyén, egy 
hosszú, fizikailag-szellemileg terhes hollandiai turné előtt a Transilvania 
Filharmónia zenekarát Alexandru Lăscae (Hollandia) vezényelte. Műsoruk-
ban  Liszt  Lamartine nyomán komponált Les Préludes címû szimfonikus 
költeménye záróakkordként csendült fel. „Lãscae keze alatt a zenekar len-
dületesen, színesen, de kissé hajszoltan játszott, elõadásukon valószínû az 
elõttük álló izgalmas turné árnyéka-szülte feszültség érzõdött” – jegyzi meg 
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a hangversenyt követő kritika.30 A tapasztalt és a kibontakozó fiatal tehet-
ség találkozása valósult meg azon a koncerten, (2007. január 12.) amelyen a 
Transilvania Filharmónia zenekarát Camil Marinescu európai hírnevű ro-
mán karmester vezényelte. A kritika szerint: „Keze alatt végre úgy szólt a ze-
nekar, ahogy jó ideje nem hallottuk! […] Munkájának eredménye a péntek 
esti színvonalas hangverseny alkalmával teljesedett ki. A közönség a válto-
zatos és emocionálisan is pozitív töltetű hangversenyről maradandó élmény-
nyel távozhatott”.31 Liszt Esz-dúr Zongoraversenyét Luiza Borac a világszerte 
többszörösen díjazott fiatal zongoraművésznő szólaltatta meg „technikailag 
kidolgozottan, ízléses romantikával, gazdag színskálával, egyszóval reme-
kül. […] Az indulószerű finálé pátoszos lendületében Luiza Borac megcsil-
logtatta virtuozitását, nőies érzékenysége pedig a ráadásként játszott Schu-
bert–Liszt Szerenádban is lenyűgöző volt.”32 Jan Stulen holland karmester 
vezényletével 2007 tavaszán (március 16.) Liszt  Weinen, Klagen című Bach-
témára írt variációi is elhagzottak. „A felhasznált téma a Weinen, Klagen, 
Sorgen, Zagen című korál, amelyet Bach a 12. Kantátájában is feldolgozott… 
Az örök ideál, Bach témáját Liszt 25 variációban dolgozta fel, megőrizve a 
barokkra jellemző erőteljes kromatikát”.33

Kocsis Zoltán és a M agyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar első kolozs-
vári látogatását (2007. május 26.) ünnepi eseményként tünteti fel a kolozsvári 
kritika. A hangversenyen Kocsis Zoltán nemcsak karmesterként, hanem 
Liszt Ave Maria című kompozíciójának zenekari átiratával zeneszerzőként 
is bemutatkozott: „Hihetetlennek tűnt, de hála Istennek valóra vált! Május 
26-án a VI. Pünkösdi hangversenysorozat záróakkordjaként végre »élőben« 
hallhattuk a magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekart Kocsis Zoltán vezé-
nyletével […] Liszt Ave Maria című művét Kocsis Zoltán hangszerelésében 
kétszer is eljátszotta a zenekar. Először Balogh Ferenc, majd a ráadásban 
Koppándi Jenő, a zenekar koncertmesterének gyönyörű hegedűszólójával. 
Kocsis Zoltán hangszereléséből kiérződik a Liszt iránti tisztelet. Finom 
hangzások, megrázó drámaiság és hittel megélt magasztosság hatja át a mű-
vet […] És ne feledjük az Ave Maria-hoz hangulatban tökéletesen illő Róma 
harangjait, ami egyben a mű alcímére is utal”.35 

2008. május 30-án a filharmónia zenekarának hangversenyét „az örök-
ifjú Ilarion Ionescu-Galaţi vezényelte, nagy sikerrel. Igaz, hogy az est sikere 
elsősorban a jól megválasztott műsornak köszönhető, de a karmesternek is 
oroszlánrésze volt benne.” – írja a hangversenyt méltató kritika. A hangver-
senyen a Verdi- és Sosztakovics-művek mellett  Liszt 1. Esz-dúr Zongoraver-
senyét a fiatal Ioana Maria Lupaºcu, a Ploieºti-i „Paul Constantinescu” Fil-
harmónia szólistája játszotta. „Liszt zongoraversenyében a romantikus pá-
tosz, a magyaros hangvétel tagadhatatlan. Mind-
ezt a szólistának és a zenekarnak egyaránt sike-
rült felszínre hozni”.36 

Fiatal művészek, fiatal lendülettel indítot-
ták el a kolozsvári filharmónia 2008/2009-es ze-
nei évadját (2008. szept. 12.). A zenekart Matei 
Pop vezényelte, Liszt 1. Esz-dúr Zongoraverseny-
ét Hergane Ionuţ szólaltatta meg. A kritika sze-
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rint: „A fiatal karmester […] különösen Liszt 1. Esz-dúr Zongoraversenyének 
kíséretében tetszett, ahol felszabadultan, de mégis precízen, jó ízléssel han-
golta harmóniába a zongora és zenekar közötti dialógust. A zongoraversenyt 
Hergane Ionuţ a S.Toduţă Zenelíceum végzős diák-művésze […] mind az 
energikus akkordikájú, mind az ékesítésektől gazdagon, selymesen hullám-
zó lírikus liszti dallamvilágot, mély átéléssel közvetítette”.37

2009 tavaszán, az ortodox húsvétot megelőző nagyböjtben a filharmó-
nia zene- és énekkara két vallásos témájú művel teremtett ünnepi, meghitt 
hangulatot: Liszt Via Crucis című művét Sabin Păutza hangszerelésében 
premierként mutatták be. Sabin Pãutza Liszt zongorára/orgonára, szólóhan-
gokra és énekkarra komponált Via Crucis című alkotásával 2002-ben találko-
zott először. Azonnal megszületett azon ötlete, hogy az orgonaszólamból ze-
nekari átiratot készítsen. Több évig dolgozott a partitúrán. „Munkájában el-
sősorban az a szándék vezérelte, hogy a templomi keretből hangversenypó-
diumra emelje ezt a mélyen megrázó vallásos művet... A színvonalas művé-
szi megoldás a dirigens Sabin Păutza és a vokál-szimfonikus apparátus kö-
zös munkájának köszönhető”.38

A filharmónia 2009/2010-es évadjának novemberi műsorában több 
Liszt-mű is szerepelt: az I. Mephisto-keringő, a Les Préludes és a Kolozsváron 
premierként felcsendülő két Selmeczi-átirat, a Csárdás obstiné és a Csárdás 
macabre. A kritika Liszt I. Mephisto-keringőjének előadásáról így ír: „A ze-
nekar gazdag emocionális és színskálát bejárva, vérbeli szenvedélyességgel 
szólaltatta meg az angyali-ördögi kontrasztra épülő romantikus keringőt.” A 
Selmeczi-átiratok művészi megoldását a következőképpen ecseteli: „A mű-
vészi megoldás azon ritka esetek közé sorolható, amikor a fantáziadúsan 
hangszerelt változat túlnövi az eredeti zongoradarabot. A nemcsak hallható, 
de szemmel látható felszabadult előadásból kiérződött, hogy a zenekar sze-
rette a két művet, és sikerült a közönséggel is megszerettetnie.” 

A kolozsvári Liszt 200 Nemzetközi Fesztivál 

Az 1989-es eseményeket követően a kolozsvári zenei életben az intéz-
mények és előadók az egyetemes zenetörténet „nagyjai” mellett, egyre gyak-
rabban emlékeznek egy-egy magyar zeneszerző születési vagy halálozási év-
fordulójára. A kolozsvári Magyar Opera szervezésében 2011. október 6–27. 
között zajlott Liszt 200 Nemzetközi Fesztivál rendezvénysorozat Liszt Fe-
renc zeneszerzői és emberi portréjának sokszínűségéről tanúskodott. A fesz-
tiválon összesen 51 Liszt-mű hangzott el. Habár a zongoraművek számsta-
tisztikája az összműveknek több mint 70%-át mutatja, a közönség orgona-, 
kamara-, zenekari-, verseny- és vokál-szimfonikus művek sokaságát hallgat-
hatta, nem egy esetben premierként.
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1. táblázat: Statisztikai kimutatás az elhangzott műfajok szerint

A fesztivál kolozsvári és országos premierekben is bővelkedett. Be-
mutatóként hangzott el: a Missa solennis-Esztergomi mise, a Die Macht der 
Musik (A zene hatalma – lied) a Seconde Valse oubliée (zenekari átirat), a 
Dante-szimfónia Pokol tétele, a Nagyária a Szent Erzsébet  legendájából, A 
strassbourgi katedrális harangjai (vokál-szimfonikus alkotás), a La notte  
(zenekari mű), a teljes Dante-szimfónia és a Szent Erzsébet legendája című 
oratórium. 

A fesztiválon előadott állandó repertoárt képező művek száma az 
összművekhez hasonlítva igen nagy volt, de a művek 17,65%-a Kolozsváron  
most hangzott el először, és 7,84%-a országos bemutató volt. 
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2. táblázat: Statisztikai kimutatás az előadás szerint
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Következtetés

A sajtóban megjelent kritikák alapján végzett statisztikai kimutatás 
arra enged következtetni, hogy a Liszt-interpretációk iránti érdeklődés már 
a 200. jubileumot megelőző évtizedben elkezdődött, és továbbra is folyama-
tosan felfele ível.
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Kéri László: A rendszerváltás 
krónikája, 1988–2009.
Budapest, Kossuth Kiadó–Népszabadság, 2010

LAKATOS ARTÚR

A „profi” történész általában óvakodik a közelmúlt eseményeiről írni, 
még akkor is, ha érdeklődik irántuk, hiszen szakmája metodológiai elvá-
rásait ismerve attól tart, hogy – mivel nem állhat rendelkezésére minden 
részinformáció – nemcsak torz, de a közeljövőben könnyen meg is cáfolha-
tó képet tár az olvasó elé. Az újságíró és a politológus azonban kimondot-
tan a még „friss” eseményeket hivatott  bemutatni, kommentálni, elemez-
ni. Utóbbiak azonban – ez pedig a kortárs magyarországi közéletre hat-
ványozott arányban jellemző – ritkán törekednek objektív diskurzusra.

Rezumat (László Kéri: Cronica perioadei postcomuniste, 1988–2009)

Prezentul volum reprezintă o sinteză a activităţii de peste 20 de ani a cunoscutului jurnalist şi 
analist politic al stângii politice maghiare, László Kéri. Prezentarea se face într-un mod sintetic, 
prin însumarea evenimentelor principale, începând cu căderea comunismului, până la momentul 
alegerilor din 2010. Textul este completat cu multe ilustraţii fotografi ce. 

Cuvinte cheie
László Kéri, Ferenc Gyurcsány, Ungaria, Viktor Orbán, perioada postcomunistă

Abstract (László Kéri: The Change of the System, 1988–2009)

This volume is the synthesis of the twenty years work of the well-known journalist and political 
analyst of the Hungarian political left, László Kéri. The presentation is done in a synthetic manner, 
starting with the fall of Communism in Hungary and ending with the victory of the Fidesz party at the 
2010 Parliamentary Elections. The text of the synthesis is completed by photographic illustrations. 

Keywords
Kéri László, Gyurcsány Ferenc, Hungary, Orbán Viktor, system change
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Kéri László, a Népszabadság közismert munkatársa plasztikus kifeje-
zéssel élve meglehetősen „nagy fába vágta a fejszéjét”, amikor nekifogott be-
mutatni az elmúlt húsz év jelentősebb magyarországi eseményeit, a rend-
szerváltás gyökereitől kezdve a Gyurcsány–Bajnai nevével fémjelzett szocia-
lista kormányzás utolsó évéig. Saját szavaival:

„Eredetileg arra készültem, hogy a magam húszévnyi munkája alapján, 
ám ezúttal csak a lényegre szorítkozva próbálom megoldani a rekonstrukci-
ót (végül is az elmúlt két évtizedben írtam egy tucatnyi könyvet, vagy kétszáz 
tanulmányt, és több mint félezer alkalmi elemzést a napi- és hetilapoknak). 
Be kellett azonban látnom, hogy a kívánatos összegzéshez ennél sokkal szé-
lesebb háttérre kell támaszkodnom. Fel kellett dolgozni a legfontosabb erede-
ti forrásokat, s fel kell használni a később megszületett elemzések, értelmezé-
sek közül mindazokat, amelyek ilyen-olyan mértékben mára a közgondolko-
zás szerves részeivé váltak. 

Egy olyan könyvet tart az Olvasó a kezében, amely egyfelől krónika és 
összegzés, de azért több is: az egyes részek minősítése, értékelése és kommen-
tálása is. A megoldás során nagyban támaszkodtam az eredendő forrásokra, 
mások munkáira és saját, az eseményekhez kapcsolódó korábbi értékeléseim-
re. Ennyiben az összegzés meglehetősen személyes jellegű is. Egyetlen szerző 
felkészültsége, szorgalma, munkája sem lehet elegendő fedezet egy ilyen jelle-
gű könyv megszületéséhez…”.

A könyv, úgy érezzük, sikeres kezdeményezés eredménye. A 159 olda-
las munka nagy részét a kor eseményeit legpontosabban illusztráló fénykép-
felvételek teszik ki, ezek többségét saját, zsurnalisztikai jellegű címmel is el-
látta a szerző. A kötet, bár minden eseményt nem mutat be, és a meglévőket 
is meglehetősen röviden kommentálja (valószínűleg szerkesztési okokból),  
kiváló alapkönyv, illetve segédeszköz lehet a szakember, és az egyszerű ér-
deklődő számára is, aki az elmúlt időszak magyar vonatkozású eseményei-
vel kíván foglalkozni. A mű könyvészete – a tárgyalt kor „frissességének” kö-
vetkeztében is – egyáltalán nem terjedelmes, annál inkább annak mondható 
az elsődleges forrásanyag listája. Ugyanakkor megfigyelhető, mind a köny-
vészet, mind az elsődleges forrásanyag kiválasztása esetében egy rendkívüli 
magas fokú minőségre való törekvés: a szerző mellett Bihari Mihály, Bozóki 
András, Lengyel László, Romsics Ignác nevei jelzik a könyvészetet. Alapve-
tő statisztikai adatait olyan kiadványsorozatokból meríti, mind a Magyaror-
szág Politikai Évkönyve, A Magyar Statisztikai Évkönyv, Társadalmi Riport, 
HVG, Jel-kép kiadványok.

A könyv szerkezete, fejezetekre történő bontása igencsak egyszerű, ez 
pedig szemmel láthatóan konstruktív szándékú kezdeményezés, mely a 
könnyebb átláthatóságot hivatott szolgálni. Az események bemutatása az 
1988–2009-es időintervallumra korlátozódik, ennek megfelelően a struktú-
ra is 22 fejezetre oszlik – minden egyes naptári évnek egy külön részt szentel 
a szerző. A fejezetek címe minden esetben két részből áll: az első a tárgyalt 
év száma, a második pedig a szerző által az adott év vonatkozásában legje-
lentősebbnek tartott tulajdonság, jelenség rövid összefoglalója. Mivel a cí-
mek önmagukban véve is beszédesek,  és minden egyéb körbeírásnál jobban 
reflektálják az illető fejezet tartalmát, mi is szó szerint bemásoljuk ezeket:
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1988, A kuvik éve, 1989, Az összeomlás éve, 1990, A politikai rendszer-
váltás éve, 1991, A zűrzavar éve, 1992, A reménytelen diskurzusok éve, 1993, 
Az eltékozolt év, 1994, A felemás év, 1995, A meghasonlások éve, 1996, Keserű 
konszolidáció, 1997, A győzelmes év, 1998, A meglepetések éve, 1999, A nap-
fogyatkozás éve, 2000, Az elünnepelt év, 2001, Az utolsó békeév, 2002, A szél-
sőséges szenvedélyek éve, 2003, A tehetetlenkedések éve, 2004, A fordulatok 
esztendeje, 2005, A két vezér éve, 2006, A mélypont éve, 2007, Egy újabb el-
vesztegetett év, 2008, A nem várt válság éve, és legvégül 2009, A Janus-ar-
cú év, amelynek végkövetkeztetései a Fidesz várható nagyarányú választási 
győzelmének előrevetítésével zárulnak (a kéziratot 2010-ben, még a válasz-
tások előtt fejezte be). 

Ismervén Kéri László intellektuális képességeit és politikai beállított-
ságát, olvasás közben arra is kíváncsi voltam, mennyire sikerül a szerzőnek 
az objektív hangvétel megütése, nagyjából egyenlő távolságról, a személyes 
kötődésektől elvonatkoztatva szemlélni az egyes eseményeket, illetve ezek 
szereplőit. Véleményem szerint a szerző ezt a kérdést meglehetős sikerrel ol-
dotta meg, valószínűleg ebben segítségére volt a könyv vázlatszerű szerkeze-
te is, amely az események pár soros (esetenként pár szavas) ismertetése so-
rán megengedi a szubjektív minősítések és jelzők mellőzésének lehetőségét. 
Figyelmes olvasás során azonban feltűnő lehet, hogy Kéri részletesebben is-
merteti az MSZP-hez köthető politikusok tetteit, valamint a párt tevékeny-
ségeit, eseményeket, mint teszi azt mondjuk a Fidesz vagy az MDF vonatko-
zásában. Ez az aprócska tény viszont nem csorbítja a könyv informacionális 
és metodológiai értékét. Erre bizonyítékként felhozhatjuk például azt is, 
hogy a szerző igyekszik az olyan kényes, és a diskurzust illetően meglehető-
sen determinált eseményekre és történésekre is kitérni, mint az őszödi be-
széd és az azt követő zavargások. Valamiképpen ez mégsem megy az olvas-
hatóság rovására. A megszólalás szubjektív hangja pedig inkább a kritikus 
elemzőé, mint az elkötelezett „pártkatonáé”. Szubjektív véleménye például 
Gyurcsány Ferenc őszödi beszéde kapcsán a következő:

„… őszödi beszédével sem az volt az igazi baj, amit elkötelezett hívei – 
azóta is – rendre igyekeznek Gyurcsány javára elkönyveltetni: nevezetesen a 
brutális őszinteségre törekvést, s a közéletet ellepő hazugsággal való leszá-
molás igényét. Hanem az, hogy erre a nyílt beszédre, a kérlelhetetlen szembe-
nézésre a leginkább megfelelő, legdemokratikusabb és leghatékonyabb esélyt 
június 9-én a Parlament nyújtotta volna, amikor a frissen felállított kormány 
négyéves perspektíváit kellett volna bemutatnia. Ott kellett volna az őszödi 
beszédet megtartani, s ez esetben talán maradt volna valami halvány demok-
ratikus remény arra, hogy feloldhatatlanul ellentmondásos helyzetéhez leg-
alább minimálisan elfogadható, szűkebb bázison is elviselhető politikai hát-
teret teremtsen magának”.

Végkövetkeztetésként elmondható, hogy Kéri László ezen könyve meg-
lehetősen jól sikerült, a jövőt illetően alapkönyv lehet bármely, a bemutatott 
korszakkal foglalkozó bővebb szintézis számára.
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