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ME.fotográfi a

Idei utolsó lapszámunkat Cristiana Roxana Moldovan fotográfiáival illuszt-
ráltuk. Alább olvashatjuk bemutatkozó sorait:

„2008-ban kezdtem szakszerűen fotózni. A fényképezés iránti rajongásom  
kialakulásában nagy szerepe volt a Babeş–Bolyai Tudományegyetem újságírás 
szakán (Politika, Közigazgatás- és Kommunikáció-tudományi Kar) felvett szak-
tantárgyaknak.

Az első professzionális fényképezőgépem ballagási ajándék, és tulajdonkép-
pen általa léptem át a festészet és a rajz birodalmából a „képírás” domíniumába. 

Ars poeticám ... Nos, én tulajdonképpen olyan kezdőnek tartom magam, aki 
mindig, minden pillanatban újrakezdi a körülötte lévő világ vizuális felfedezé-
sét.

A ME.dok 2012/4-es számában egy korábbi kiállításom, a „Tükröződések” 
anyagának részleteiből közlök. A publikált sorozat az absztrakció és az irónia 
témaköreibe illeszkedik.”
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Táncház és a KALÁKA*

SIMONFFY KATALIN

Ezerkilencszázkilencvenhét decemberében Ausztráliába mentem fil-
mezni. Karácsony előtt egy héttel érkeztünk meg kollégáimmal, Galbács 
Pállal és Schaffhauser Ildikóval, Sydneybe. Másnap este, meleg nyári idő-
ben, sétára hívtak vendéglátóink, Józsa Erika, a magyar tévéadás egykori 
szerkesztő-bemondója, és férje, Demian József filmrendező. Hosszas au-
tózás után kertes házak közelében parkoltunk, és a virágillatú csöndes 
utcán gyalog sétáltunk az ismerőseikhez. 

Kábult voltam a közel 30 órás repülőúttól, nem csoda, ha azt hittem, 
hallucinálok, amikor széki muzsikát hallottam egy udvarról kiszüremleni. 
Onnan, ahová betessékeltek. Ez volt ám a meglepetés!  Marc, a nyelvünket 
jól beszélő ausztrál fiatalember, Magyarországon fedezte fel a táncházat, Er-
délyben pedig Kallós Zoli bácsit. Azóta együttest alapított, tánccsoportot ve-

Rezumat (Festivaluri de dans și muzică populară)
Programul în limba maghiară al Televiziunii Române a transmis în data de 21 noiembrie 1977 

de la București imagini ale primului festival de dansuri și muzică populară maghiară, organizat în 
Sala Sporturilor de la Cluj, la care au participat elevi ai liceelor Brassai Sámuel din Cluj, Bethlen 
Gábor din Aiud și Liceului Industrial din Covasna. Emisiunile au fost realizate cu ajutorul unor 
echipamente tehnice complexe și au avut un buget ridicat. Mișcarea a cuprins toate liceele 
importante din Transilvania. La cele 9 festivaluri au participat 27 de licee. Redactorul emisiunilor 
din acele vremuri, Simonffy Katalin, prezintă povestea realizării acestora și istoria mișcării caselor 
de dansuri populare.

Cuvinte cheie festival folcloric, dans, maghiari, Transilvania, comunism, televiziune, Simonffy 
Katalin

Abstract (Folk Dance and Music Festivals) 
On 21th November of 1977, the Hungarian language programme of the Romanian Television 

broadcasts the images of the fi rst festival of Hungarian folk dances and music from Bucharest, 
organized at the Sports Hall of Cluj with the participation of the  pupils of the Sámuel Brassai 
Highschool in Cluj, Gábor Bethlen Highschool of Aiud, and Industrial Highschool of Covasna. The 
shows were made with help of complex technical equipment and had a high budget. The movement 
spread to all important highschools of Transylvania. 27 highschool participated in the 9 festivals 
organized. The editor of the shows, Katalin Simonffy, presents the story of their creation and the 
history of the folk dance movement (táncház) of those times. Keywords hungarian folk dance 
festivals, Transylvania, communism, television, Simonffy Katalin

Simonffy Katalin, Ph.D.
tévészerkesztő, médiaoktató
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zet.  Az esténk zenehallgatással telt, és szerveztük 
a filmezést az óriásváros egyik zöldövezetében.

Aznap ismét megbizonyosodtam arról,  hogy 
kultúrtörténeti eseményt teremtettünk a hetvenes 
évek végén, a KALÁKA ifjúsági műsorral, amely-
ben egymásra talált táncház és tévé.   

Ezerkilencszázhetvenhét november 21-én su-
gározta Bukarestből az RTV magyar adása az első 
KALÁKÁ-t, melyet a kolozsvári Sportcsarnokban 
szerveztünk, a helyi Brassai Sámuel, a nagyenyedi 
Bethlen Gábor és a  kovásznai Ipari Líceum tanu-
lóinak részvételével. Az Igazság napilap beha-

rangozójában több nevet is említ, Ion Moisescu rendezőt, Csáky Zoltán és 
Simonffy Katalin szerkesztőt és meghívottaikat: Bandi Dezsőt, Farkas Árpá-
dot, Forró Lászlót, Kelemen Ferencet, Lőrincz Lajost és Szabó Zsoltot. A köz-
reműködők közül pedig Mioara Ceauşescu argeşi nótafát, Papp Mártonné 
Filep Mari Petrics széki énekest és „Gioni Răducanu” jazzmuzsikust. A ko-
rabeli sajtónak köszönhetően a KALÁKA a magyar szerkesztőség legtöbbet 
mediatizált műsora lett.

„Annyi már bizonyos – írta róla Krizsán Zoltán 1978. április 21-én, az 
Igazságban –, hogy a magyar adás egyetlen műsorának sem volt még akkora 
visszhangja lapunkban, mint a Kalákának. Ha jól számoljuk, ötödször írunk 
az eddigi három műsorról. Meg is érdemlik, mert egyre javul színvonaluk, 
mind hangulatosabbak, fegyelmezettebbek, és mégis felszabadultabbak.” 

A műsor ötlete Csíkszeredában fogant. Ezerkilencszázhetvenhét kora 
őszén riportfilmezésen találkoztam Pávai Istvánnal. Ő is a kolozsvári 
Zenekonzer vatóriumban végzett, tudtam róla, hogy népzenét gyűjt és akko-
riban a Népi Alkotások Házának szakirányítójaként tevékenykedett. Meghí-
vott magukhoz azzal, hogy „mutatok ne ked olyat, amilyent még nem láttál”. 

Pici lakásukban, a „szintén ze nész” Simó Jóskával és Bokor Imrével le-
ültünk a magnó mellé, és Pista hajnalig tett fel nekünk − saját gyűjtéséből 
is − eredeti népzenét. Mesélt a Székelyudvarhelyen „beindult” táncház-
ról, és győzködött, hogy képernyőre kell vinni. A magyar adásban ugyanis 
mindaddig főként hivatásos és félhivatásos néptáncegyüttesek szerepeltek, 
Feczkó Zoltán műsoraiban. Én akkoriban a Bölcsődaltól siratóig c. folklór 
do ku mentumfilm-sorozatot szerkesztettem. A Mező ség népzenéjét, néptán-
cait megörökítő adás kiötlője, szakértője és műsorvezetője Demény Piroska 
zenetanár volt, a filmben szereplő viselet, a tárgyi környezet hitelességét 
Szentimrei Judit néprajzgyűjtő szavatolta. Olyat, hogy a városi fiatalok tanul-
ják és járják a paraszttáncokat, úgy tudtam, még nem láttak nézőink. (Utóbb 
Panek Kati Bodor Pálhoz írt levelében olvastam, idézem: „az első táncházas 
adást kiengedted a dobozból 1976. március 15-én, szabad madárként útjára 
bocsátva, hogy hírt adjon Erdély népének arról, hogy ha a szülőföldet elvenni 
hitték is Trianonkor, de a népzenénket nem veheti el tőlünk senki.”) 

Visszatérve tehát, Csíkszeredában ismerkedtem a táncházjelenséggel, 
másnap pedig Szé kely udvarhelyen, a Siculus klubban. Onnan már úgy 
mentem Bukarestbe, hogy ebből műsor lesz.

Pici lakásukban, a „szintén 
ze nész” Simó Jóskával 
és Bokor Imrével leültünk 
a magnó mellé, és Pista 
hajnalig tett fel nekünk 
− saját gyűjtéséből is − 
eredeti népzenét. Mesélt 
a Székelyudvarhelyen 
„beindult” táncházról, és 
győzködött, hogy képer-
nyőre kell vinni.



7

TÁNCHÁZ

Óriási lelkesedéssel kezdtünk tervezni, Csáky Zoltánnal szövetkezve. 
A diákságot céloztuk meg, őket akartuk bevonzani a parasztzene bűvköré-
be. Nehezen ment a műsor elfogadtatása, mert a színpadi táncköltemények 
jelentették akkoriban a néphagyományt. Végül kisírtam az első KALÁKÁt. 
Bodor Pál főszerkesztővel ültünk a tévé kávézójában, s amikor kifogytam az 
érvekből, könnyezve megkérdeztem: „hogy nem érted meg, ez a jövő zenéje 
a képernyőn.”

(Józsa Erika, akinek elküldtem írásomat, rövid észrevételt fűzött hozzá: 
„Beszéltünk róla, csak biztos elfelejtetted. Pali azért is ódzkodott, mert az én 
korábbi szerény kis próbálkozásomat lerántotta a kritika. Jó lenne megtalál-
ni azt a cikket, S. írta, de csak akkor hivatkoznék rá név szerint, ha meg is 
találom.  Persze akkor, 74-ben más is sűrűn helyeselt, hogy városi fiatalok ne 
kontárkodjanak bele a népzenébe.”  Józsa Erika és Horváth Károly 1974-ben 
sugárzott gyimesi riportja után két évvel Boros Zoltán készített Panek Kati-
val és Csortán Mártonnal eredeti népdalokat bemutató műsort.)

 Bodor rugalmasságát és emberi értékét dicséri az a tény, hogy hamar 
ráérzett a táncházmozgalom jelentőségére, és teljes mellszélességgel vállalta 
a továbbiakban a műsor kockázatait. 

Így tört utat magának 1977 késő őszén a KALÁKA, és sorra szerelte 
le a korábbi fenntartásokat azzal kapcsolatban, hogy a néphagyomány be-
épülhet-e szervesen a városi kultúrába, vagy sem, s hogy nem színpadi mu-
tatvány, nemcsak látványként, hanem belülről is megélhető közösségi él-
mény. Emlékeztetni szeretnék arra is, hogy az erdélyi táncház születését 
megelőzően késhegyre menő vita zajlott a sajtóban a népdal-műdal témára, 
s ez a műsor a legjobbkor tisztázott elvi és gyakorlati dolgokat, a szellemi és 

Nézők. A szerző felvétele.
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tárgyi örökséghez való viszonyulás tekintetében. 
De nemcsak a nézők népes táborát, a kritikusokat, 
hanem minket is egyre jobban meggyőzött arról, 
hogy mennyire  fontos az önazonosság tudatosítá-
sához. Minden kánonnal és intézményekkel szem-
beni lázadásnak ez volt a fontos többlete. A nagy 
találmánya a táncháznak, amiben ma is, holnap is 
hinni lehet: a cselekvő emberi együttlét. Az pedig, 

hogy a táncházzal és a KALÁKA műsorokkal egy időben  a  nemzeti érté-
kekre hivatkozó, nacionalista mítoszt építő, Ceauşescu kultúrforradalmát 
támogató országos mozgalom, a Megéneklünk, Románia fesztivál zajlott, így 
utólag nézve (is) külön szerencse volt. Mert el lehetett hitetni a hatalommal, 
a tévé vezetőségével, hogy ez a műsor is annak a szekerét tolja, miközben 
pontosan tudtuk, hogy ellene dolgozott, ellene nevelt és tudatosított.

A néptáncot a szovjet Mojszejev együttes mintájára kialakított táncka-
rok, a Maros, a Hargita, a Vadrózsák és a Ciocârlia színpadi produkcióival 
azonosították a né zők. Ezek jelentették számukra a népzenét is. Ezért volt 
idegen az eredeti parasztzene, sokan azt mondták róla, hogy nem is magyar.

Az első KALÁKÁt Kolozsváron vettük fel, volt benne vers, játék, sze-
repelt meghívottként a neves jazzmuzsikus, Johnny Răducanu, mert „húzó 
név” volt, és kellett ahhoz, hogy elfogadtassuk a tévé vezetőségével az új 
műsort. Mindemellé behoztuk a küküllődombói falusi embereket. Ugyanis 
az első gyűjtőútra, Küküllődombóra magunkkal vittük a műsorban szereplő 
középiskolásokat is. Ott tanulták meg  A dombói nagy hegy alatt című nép-
dalt, ez lett a továbbiakban a KALÁKA-induló. Pávaiék együttese, a Barozda 
muzsikált, Györfi Erzsébet és Panek Kati énekelt. Sokat dolgoztunk együtt, 
később meghívtunk másokat is, a Bodzafát, az Ördögszekeret, a Regősöket. 
Volt úgy, hogy egyesített táncházzenekarok léptek fel. Összesen kilenc KA-
LÁKA készült el három és félév alatt.

Idővel a kiszemelt iskolák diákjai tanáraik irányításával gyűjtöttek, és 
bemutatták a KALÁKA  nyilvános felvételén a közönségnek a saját vidékük 
népzenéjét néptáncait, a viseletet, tárgyi és szellemi hagyatékot. A műsor 
díszletét gerendákból ácsolták a tévé asztalosműhelyében, román rendező 
kollégánk, Ion Moisescu tervezte, a széki táncház mintájára. Lebontha-
tó volt, mindig vitték Bukarestből a soros helyszínre. A KALÁKÁk óriási 
műszaki háttérrel, nagy költségvetéssel készültek. Mindig szerveztünk egy 
közös utat a három szereplő iskola diákjainak, a kísérő tanároknak, szak-
értőknek. Ismerkedtünk a választott tájegységgel, az ott élőkkel. Ezeket az 
gyűjtőutakat is a televízió fizette. Erdély minden jeles középiskolája bekap-
cso ló dott a mozgalom ba. A  kilenc KALÁKÁn 27 középiskola vett részt. 

A kolozsvári, marosvásárhelyi, besztercei, után a csíkszeredai CSÁN-
GÓ KALÁKA „robbantott”. Sikerült a négy csángó vidék, Gyimes, Moldva, 
Hétfalu és Déva népi adatközlőit, nem kis izgalmak árán, az adás történeté-
ben első ízben a képernyőn össze hozni. Román rendező kollégánk a Bákó 
megyei pártbizottságon kötött ki, a falusi embe reket pedig a helyi rendőrök 
fenyegették meg, hogy otthonról ki ne merjenek mozdulni. A  tor dai VÁSÁ-
ROS KALÁKA a székely székek összetartozását, a történelmi gyökereket, 

Román rendező kollégánk 
a Bákó megyei Pártbizott-
ságon kötött ki, a falusi 
embe reket pedig a helyi 
rendőrök fenyegették meg, 
hogy otthonról ki ne merje-
nek mozdulni.
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a közös hagyományokat tárta föl. Az ötödik után különváltunk Csákyval, 
ő a kalotaszegi, én pedig a zilahi tematikus KALÁKÁt szerkesztettem. 
(Szerelem és halál a szilágy sági nép mű vészetben). Volt még egy műsor 
Székelyudvarhelyen, és az utolsó Rugonfalván, a TÁJHÁZÉPÍTŐ KALÁKA. 
Az Elec tre cord hanglemezvállalat három táncházlemezt adott ki a műsorok-
ban fellépő együttesek közreműködésével. 

A KALÁKA mozgalom lett, az iskolák versengtek, hogy részt vegye-
nek a műsorban.  A nyolcvanas évek elejéig a magyar adás ernyőként védte 
a táncházmozgalmat. Isten  háta mögötti településekre eljutottak ily módon 
zenészek és táncosok, láttak élő  nép szo   kásokat, jegyzeteltek, fényké peztek, 
a tévé költségén készült felvételeket megtarthatták. Pávai István és társai a 
jövőre gondolva gyűjtöttek. A kilencvenes évektől kezdve, am i kor már le-
hetett közölni is, többen jelentettek meg CD-t, DVD-t az akkori anyagokból.

Sok szakember vett részt a közös munkában: dr. Almási István nép-
zenetudós, Kallós Zoltán népzenegyűjtő, a tárgyi néprajz területéről dr. 
Kós Károly, Nagy Jenő, Szentimrei Judit, Lőrincz Lajos és Kelemen Ferenc 
táncmesterek. Farkas Árpád, a költő, állandó meghívottunk, „szóvivőnk” 
volt. Az Alagutak a hóban c. versét a kalákásoknak írta, s emlékezetem 
szerint Marosvásárhelyen olvasta fel először a nyilvánosság előtt. A Csán-
gó KALÁKÁban Illyés Kinga színművésznő volt egyik jeles ven dé günk. De 

A szerző felvétele.
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hosszan sorolhatnám a helytörténészeket, irodal-
márokat, művészeket, segítőkész, nagyszerű em-
bereket. 

A rugonfalvi KALÁKA mintegy összegzé-
se volt mindannak, amit ezzel a műsorral fel-
vállaltunk. Férjem, H. Szabó Gyula, akkoriban 
a Kriterion Könyvkiadó szerkesztője ötlötte ki, 
hogy hozzunk létre egy tájházat a faluban, a 
Székelykeresz túri Múzeum égisze alatt, magán-

személyek és hivatalosságok támoga tásával.  A rugonfalvi „múzeumot” 1980 
szeptemberében, az utolsó Kalákában avattuk föl. 

A falu legrégebbi házát szemeltük ki erre a célra. Lakóit elköltöztették, 
az omladozó, pókokkal és poloskával teli épület helyreállí tásán sok dolgos 
kéz  munkálkodott.  Hivatalos engedélyeztetéssel, épületanyaggal a község-
háza, polgármester segített, kőművesek, ácsok építők és tanárok köszönetért 
dolgoz tak, hogy fehérre meszelve, kitakarítva, kijavított kerítéssel, zöldel-
lő udvarral fogadjuk a műsorban szereplő diákokat. Többször is lementünk 
filmezni a munkálatokat. Terveztük és megszerveztük, hogy a házba ösz-
szegyűjtjük a polgárosodó életformával padlásra, pincékbe, csűrökbe került 
bútorokat, szőtteseket, edényeket, tárgyi emlékeket, egyszóval mindazt, ami 
egy parasztgazdaságban valamikor megvolt. Erre a munkára hívtuk meg a 
kalákás diákok színe-javát, elin dítva őket a közeli falvakba, hogy kopogja-
nak be minden ajtón, ismerkedjenek, tájékozódjanak, milyen volt itt egykor 
az élet, majd hozzák el azt, amit az emberek a múzeumnak ajándékoznak. A 
begyűlt anyagot szakemberek irányításával tisztították meg, konzerválták, 
rendszerezték. Emlékszem, ahogy lelkesen mesélték az udvarra összehor-
dott tárgyak eredetét Fülöp Lajosnak, a keresztúri múzeum igazgatójának. 

A kis házban rendre helyükre kerültek a dolgok, ezalatt Vári Attila szer-
kesztőtársammal a tévéfelvétel napján bemutatásra kerülő műsorszámokat 
ötöltük ki. Emlékezetessé szerettük volna tenni ezt a nem mindennapi ese-
ményt. Sejtettük, hogy az utolsó KALÁKA lesz, mert Bodor Pál távozását 
követően kilátásba helyezett utódai kevésbé rázós ügyekért sem tartották 
volna a hátukat. Minek fájjon a fejük magyarkodó szerkesztők világmegvál-
tó szándékai miatt. Emlékszem, ahogy az utolsó pillanatban Bodor minden 
hivatalos papírt, költségvetést, kifizetéseket, konferansziészöveget aláírt, 
hogy senki ne állíthassa le a műsor sugárzását. Persze minket akkor, a fel-
vételt megelőző napokban, még ez a szomorú jövőkép sem izgatott. Bíztunk 
benne, hogy a környékről sokan eljönnek, akiknek a keze munkája benne 
van az utókornak készült emlékhely megalkotásában, és lesznek, akik  a 
Nyikó mentéről elszármazott híres emberekre kíváncsiak. Számítottunk a 
törzsközönségre, a Kalákák „kemény magjára”, akik élvezik majd az együtt-
létet, táncolnak, énekelnek, buliznak. A forgatókönyvön eszközölt utolsó 
simítások feszültségét vörösbor mellett vezettük le, az udvarhelyi Küküllő 
Szálloda vendéglőjében.

A 90-es években, amikor a magyar nyelvű tévéadás újraindulhatott, 
már elvétve tudtunk a KALÁKÁ-hoz, egykori honismereti vetélkedőkhőz, 
könnyűzene- vagy régizene-fesztiválokhoz hasonló nagyszabású rendez-
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vényt szervezni. Az évről évre karcsúsodó költségvetésből lehetetlen volt 
kigazdálkodni a tíz évvel korábban még magától értetődően napokig száz-
nál több embert felvonultató műsorokat. Mai szemmel nézve alig hihető, 
hogy azokban a szigorúan ellenőrzés alatt tartott években etettük, altattuk, 
buszokon oda-vissza szállítottuk az énekeseket, táncosokat, útiköltséget, ho-
noráriumot fizettünk a szakértőknek, s mi magunk sem az idő szorításában 
filmeztünk. 

László Csaba koreográfus barátomtól, egykori brassói kalákás diáktól, 
kaptam néhány fekete-fehér fotót a tájházavató-ünnepségről. A fényképészt 
szemmel láthatóan nem érdekelték a padon ülő műsorvezetők és meghívott-
jaik, életképeket vadászott. De még így is felismerhetőek a tömegben neves 
személyiségek, mint Márkos Albert zeneszerző, dr. Molnár István történész, 
nyugalmazott múzeumigazgató. Ennyi maradt meg a másfél órás tévéfelvé-
telből és egy összesodort plakát. Ez a műsor is, mint sok ezer értékes perc, 
odaveszett, amikor ezerkilencszáznyolcvanöt januárjában a bukaresti ma-
gyar  adást párthatározattal egyik napról a másikra megszüntették.

A kilencvenes években messze kerültem a táncháztól. A 20 éves év-
fordulóra készült dokumentumfilmet leszámítva, már csak vendég voltam 
ünnepi műsorokon, tánc ház táborokban. Amikor írni kezdtem a visszaem-
lékezést, felmentem a világhálóra tájékozódni. És azonnal kérdések fogal-
mazódtak meg bennem: vajon hány működő táncház van Erdélyben, kik és 
hányan járnak oda? Azt látom, hogy a néptánc-show ellen egykor lázadó 
táncházasok, idővel hivatásos zenészek és koreográfusok lelkében megszelí-

Székelyudvarhelyi zenekar. A szerző felvétele.
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dült az indulat, és manapság egyre-másra színpadi tánckölteményeket szül-
nek. Hol van már a „le a színpadról a néptáncot” szlogen? 

A népi kultúrában paradigmaváltás történt. Tud ja-e önmagát folyama-
tosan megújítani a táncház, amikor semmi nem kényszeríti „lenni vagy nem 
lenni”? Múltjára sokan emlékezünk. Milyen lesz a jövője?

A szerző felvétele.

*Elhangzott a Táncalkalom, hagyományőrzés, közösségi szórakozás, 
társadalmi jelenség – 35 éves az erdélyi táncház – tudományos ülésszakon, 
amelyet a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet szervezett a Tranzit 
Házban, 2012. február 24-én. A szöveg megjelenik 2013-ban, az ülésszak 
valamennyi előadását tartalmazó tervezett kötetben.
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Az erdélyi táncházmozgalom 
médiareprezentációja

BORSOS JÚLIA

Táncházasként azt tapasztalom, hogy a média sokszor torz képet 
mutat a táncházakról, azok résztvevőiről. Gyakran a folkkocsmához is 
nemzeti értéket kapcsolnak. Ebből indultam ki, amikor kutatni kezdtem a 
témában. Közben ennél lényegesebb problémákra bukkantam. Az erdélyi 
táncházmozgalom harmincöt éves történelméről számos pontatlan infor-
mációt közölnek.

Erdélyben a hetvenes évek végén vált egyre népszerűbbé az autentikus 
népzene, ekkor szerveződtek az első városi táncházak. Az előzmények szo-
rosan összefüggnek a társadalmi, gazdasági és demográfiai változásokkal. 
Ezek közül itt csak a legfontosabb momentumokat emelném ki.

Rezumat (Prezentarea mediatică a mișcării caselor de dansuri populare din Transilvania)
Muzica populară autentică a devenit tot mai ascultată în Transilvania la sfârșitul anilor 1970, 

atunci când au fost înfi ințate primele case de dansuri populare orășenești. Antecedentele sunt 
legate de transformările sociale, economice și demografi ce. Studiul prezintă doar cele mai 
importante momente, încercând să corecteze acele date greșite care au apărut și apar în mass-
media  despre istoria de 35 de ani a mișcării caselor de dansuri populare din Transilvania. 

Cuvinte cheie
case de dansuri populare, mișcarea caselor de dansuri populare, Transilvania, mass-media, 

informare

Abstract (Media Representation of the Folk Dance Movement in Transylvania)
Authentic folk music was becoming increasingly popular in Transylvania at the end of the 1970s, 

this was the time when the fi rst folk dance houses were organized. The antecedents were strongly 
connected with social, economic and demographic changes. The author mentions only the most 
important instances of these, and tries to offer more accurate information about the many imprecise 
details that have been published in the media about the history of the 35 years old folk dance 
movement in Transylvania.

Keywords
folk dance movement, Transylvania, media, information

Borsos Júlia, újságíró
borsosjulia@yahoo.com
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1948-tól a hatvanas évek közepéig lerakták 
a szocialista társadalom alapjait – megtörtént az 
államosítás, a mezőgazdaság kollektivizálása, 
megkezdődött az iparosítás, létrejött az új állami 
intézményrendszer, és megindult a kulturális for-
radalom.1

A lakosság száma 1948-ban 15,9 millió volt, 
ami 1977-re közel 21,6 millióra emelkedett. Je-
lentős belső vándorlás zajlott le ebben a perió-
dusban, mindenekelőtt az iparosodó vidékek, a 
városok irányába. 1948-ban az össznépesség 76,6 
százaléka falun élt. Az urbanizálódási folyamat 
felgyorsulását mutatja, hogy 1977-ben (részben 
több település városi rangra emelésével) Románia 
lakosságának már csak 56,4 százaléka élt falun. A 

társadalom életkörülményei az iparosítással és a városiasodással (többnyi-
re) javultak. Általános jelenség volt az ingázás, ami hozzájárult az életmód 
bizonyos mértékű korszerűsítéséhez, ugyanakkor bomlasztotta a régi közös-
séget.2

 (Azt, hogy az effajta statisztikai adathalmazokból nem derül ki az, 
hogy ezt a fejlődést milyen eszközökkel érte el a hatalom, nem esik szó a 
társadalmi viszonyokról, az emberek megfélemlítéséről, a megfigyelő háló-
zatokról, ki- és lehallgatásokról, a diktátor személyi kultuszáról, kényszer-
munkatáborokról és börtönökről, csak zárójelben jegyzem meg.)

Tehát az új társadalmi rendszer, a nagyobb arányú társadalmi mobili-
tásnak köszönhetően lehetővé tette, hogy a városi fiatalok találkozzanak a 
vidéki fiatalokkal. Az idősebb generáció még a régi, paraszti kultúrát élte, 
gyermekeik az új, urbanizálódó kultúra felé fordultak, mégis ennek a gene-
rációnak a gyermekei hívták életre a táncházakat.

Táncháztörténet

1972 májusában Sebő Ferenc és a Muzsikás együttes tagjai Budapesten 
a széki táncházak mintájára megszervezték az első táncházat. Az, hogy ép-
pen Szék vált a táncházmozgalom kiindulópontjává és ideáljává, azzal ma-
gyarázható, hogy a néprajztudomány innen rendelkezett kellő mennyiségű 
és minőségű gyűjtéssel; itt találta meg a hagyományos táncéletet élő, szer-
vezett állapotában; és éppen itt jártak azok a táncosok, akikben egy táncház 
élménye maradandó nyomokat hagyott. Mindemellett segítette az első tánc-
házak vezetőinek munkáját, hogy viszonylag egyszerű páros táncanyag állt 
rendelkezésükre.3 Így sorra megjelentek az első táncházzenekarok, amelyek 
már szakítottak a megszokott mintával – a nagy létszámú kórusok szolgál-
tatta, zeneszerzők által komponált muzsikával. Mivel a táncház mintáját 
Székről vették át, a zenészek is ezzel a stílussal ismerkedtek meg először: 
egy addig ismeretlen hegedülési stílussal (más hangszertartással, hangkép-
zéssel, díszítésmóddal), emellett egy speciális háromhúros brácsával és há-
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rom bélhúrral felszerelt nagybőgővel (ami tömör akkordokkal és erőteljes 
ritmussal biztosítja a kíséretet).4

Alig öt évvel később Erdélyben, Kolozsvárott is megszervezték az első 
táncházat (az est házigazdája Kovács Ildikó volt), majd sorra szerveződtek a 
táncházak a nagyobb városokban. A táncházak mindig egy táncházzenekar 
köré szerveződtek. Ilyen volt a: Barozda, a Bodzafa, a Regősök, Venyige és az 
Ördögszekér. Ez a világ sajátos szubkultúrává vált, életformát, öltözködést, 
életstílust is jelentett.

Az akkor még elevenen élő falusi tánc- és zenei hagyomány képviselői 
a táncházak legelismertebb mestereivé váltak, és bár a falvakban is több-
nyire cigányzenészek játszottak, merőben más játékmódjukat és viselkedés-
módjukat egyre többen követték. A táncházzenekarok a falusi repertoárból 
az értékes népdalokat, az egyszerű harmonizálást, a dinamikus játékstílust 
vették át (ellentétben a műdalokat játszó, médiában szerepeltetett és neves 
vendéglőkben játszó cigányzenekarokkal), s ebben olyan kiváló szakembe-
rektől kaptak útmutatást, mint például Martin György, Olsvai Imre vagy 
Kallós Zoltán.

Az erdélyi táncházak közvetlen elindításában és kibontakozásában meg-
határozó szerepet játszott Könczei Ádám, aki a gyakorlati táncházszervező 
tevékenysége mellett cikkeivel, tanulmányaival és előadásaival nemcsak a 
táncházak népszerűsítését, hanem azok szakmai alapokra való helyezését 
is szorgalmazta. A továbbiakban fiának, Könczei Csongornak 2010. október 
29-én megjelent tanulmányából idézek egy részletet, Könczei Csongor maga 
is aktív tagja volt a kolozsvári táncházaknak, ugyanakkor a téma szakértője.

„Az erdélyi táncházak történeti kronológiájában négy korszak külön-
böztethető meg. Az első az 1977–1983 közötti korszak, amelyik a kezde-
tektől az erdélyi városi táncházak széleskörű elterjedéséig, mondhatni a 
«mozgalmi virágkorig» tart. Az első korszak sajátossága, hogy (például 
Kolozsváron) közönségük jelentős része falusi származású, a tradicionális 
néptánckultúrával nem a városi táncházakban ismerkedő, hanem azt a maga 
természetes közegében elsajátító, így akár hagyományőrzőnek is tekinthető 
fiatal volt. A második az 1983–1990-es korszak, amikor a kommunista ha-
talom ezeknek a táncházaknak a működését fokozatosan ellehetetlenítette, 
ezért az 1990-es újraéledésig a táncházas életformának folyamatosságát a 
titokban, konspiratív módon szervezett, szűk körű «táncházas bulik», illetve 
a magyarországi táncházakkal való, inkább informális, mint formális kap-
csolatok jelentették. Az erdélyi táncházasok közel kétharmada külföldre, 
elsősorban Magyarországra telepedett (bizonyos fokú elvándorlás 1990 után 
is jellemző), az itthon maradtak nagy része pedig felhagyott a táncházas 
életformával. A harmadik az 1990-es évek korszaka, azaz az újraindulás, 
a stílus- és generációváltások valamint a «hivatás-
szerű» szolgáltatás fokozatos gazdasági és szakmai 
alapokra való helyezésének korszaka. Az 1990-
ben újraszerveződő erdélyi táncházak teljesen új 
helyzetben, új alapokról indultak. Az új helyzet 
alapvető különbségeket eredményezett a régi és az 
új táncházak között. Egykor a táncház helyiségét 
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kérvényezni kellett, ma mindez a teremdíjtól függ. 
Egykor baráti társaságok szervezték a táncházakat, 
ma különböző ifjúsági szervezetek vagy alapítvá-
nyok […] vagy néptáncegyüttesek […] működtetik 
ezeket. […] Az új táncházas nemzedékek nevelése 
érdekében hangsúlyossá vált a gyerektáncházak 
(„aprók tánca”) rendezése – kiegészülve játszó-

házak működésével –, amelyek szervezése néhány kezdeményezés kivételé-
vel […] az erdélyi táncházak első korszakára nem volt jellemző. Az említett 
hivatásszerű szolgáltatás keretében említhetők a sorozatban alakult nyári 
táncháztáborok (az első a kalotaszentkirályi volt 1991-ben), jelenleg több 
mint kéttucatnyi ifjúsági és felnőtt nyári táncháztábort szerveznek. A rend-
szerváltással a táncház ellenzéki jellege megszűnt, a különböző ideológiai 
megkötöttségek is mérséklődtek. A táncházba járók nagy részét ma már csak 
a néptánc és népzene iránti érdeklődés és/vagy a puszta szórakozás ösztön-
zi. Az időközben bekövetkezett többszörös nemzedékváltás pedig felerősíti 
azt a törésvonalat, amely a régi és a jelenlegi erdélyi táncházak között feszül. 
[…]Mindezeket egybevetve megállapítható, hogy a jelenlegi korszakot egy 
bizonyos regnálás, azaz a táncházakkal kapcsolatban egy fokozatos eszmei 
és társadalmi elbizonytalanodás jellemezi. Ez egyrészt az egyre jobban erő-
södő és intézményesülő erdélyi magyar néptáncegyüttesek működésével 
(lásd például Romániai Magyar Néptánc Egyesület) áll szoros összefüggés-
ben, amelynek hatására a táncház fokozatosan amolyan rendezvénykísérő 
szerepkörbe szorul, másrészt az előtérbe kerülő puszta mulatozás, valamint 
az anyagi tényezők miatt sok helyen már nem szerveznek heti rendszeres-
séggel, külön gyerekfoglalkozásokkal és/vagy kezdőknek tánc- és énekok-
tatással táncházakat, hanem inkább a «folkkocsma» műfaja válik hangsú-
lyossá”.6

A média szerepe a táncházak elterjedésében 

A városi táncházak sikeres elterjedésében és törvényesítésében jelen-
tős szerepet vállalt a romániai magyar média, elsősorban a bukaresti köz-
szolgálati román televízió (RTV) magyar adásának szerkesztősége, amely 
1977-től sorra szervezte különböző helyszíneken a Kaláka ifjúsági műsort, 
valamint társszervezőként közvetítette az évente megrendezett országos 
táncháztalálkozókat. De nemcsak a televízió vagy rádió hullámhosszain, 
hanem az írott sajtóban is visszhangra lelt a táncházak elterjedése, tevékeny-
sége. A különböző napilapok, Előre, Igazság  mellett A Hét, az Ifjúmunkás, a 
Korunk, az Utunk, de főképp a Művelődés hasábjain számos írás tárgyalta és 
vitatta a városi táncházak elméleti és szakmai kérdéseit, amelyeknek nyílt 
megvitatására is sor került az éveken át megrendezett táncháztalálkozókhoz 
kapcsolódó tudományos konferenciákon.7 (Négy évvel az első városi táncház 
megszervezése előtt, a Korunk közölte Könczei Ádám egyik tanulmányát, 
amelyben a tánchagyomány hetvenes évekbeli erdélyi helyzetét elemzi. 
1973 júliusában – a Korunk táncművészeti tematikájú számában –, Könczei 
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a néptánchagyomány gyűjtését sürgeti, tudományos jellegű útmutatókkal, 
kérdőívekkel, megfelelő gépi felszereléssel.)

Mind az RTV, mind a nyomtatott média az RKP tulajdonában volt, a 
hatalom szigorú ellenőrzése alatt állt, a propaganda eszköze volt. Ennek el-
lenére a kettős kóddal olvasó befogadóhoz sok elhallgatni kívánt informá-
ciót eljuttatott – értem ezalatt az erőltetett urbanizálást, a falufelszámolási 
mozgalmat.

A rendszerváltás után már más érdekek befolyásolják a médiaintézmé-
nyeket. Ma már nem csak egy monopolhelyzetű állami televízió létezik, ha-
nem összesen 170 csatorna sugároz a nap 24 órájában. Emellett több száz rá-
dióállomás is működik és számtalan nyomtatott sajtótermék lát napvilágot. 
A szerkesztők és a lap/televízió/rádió tulajdonosai döntenek arról, hogy mi 
a hír. Az új média egyre határozottabb térnyerésének köszönhetően a teljes 
médiakínálat, médiaipar átalakulóban van.

A kutatás

A Romániai Magyar Néptáncegyesületnek köszönhetően sikerült meg-
nézni a magyar adás archív anyagából 9 óra és 20 percnyi, a táncházról, 
népi hagyományokról szóló felvételt. Ezek alapján kiválasztottam négy 
fontosabb eseményt: az első és harmadik, Székelyudvarhelyen szervezett 
táncháztalálkozót, a ‘97-es kolozsvári táncháztalálkozót (ez utóbbi abban 
különbözött az összes többitől, hogy nem a gálaműsoron volt a fő hangsúly, 
hanem találkozni gyűltek össze a valamikori alapítók), illetve a Csíkszere-
dában 2007-ben bemutatott gálaműsort. Ennek a négy Találkozónak a lenyo-
matait vizsgálom a KISZ Központi Bizottságának országos hetilapjában, az 
Ifjúmunkásban, az Előre, később Új Magyar Szó néven megjelent országos 
napilapban, illetve a Művelődés közművelődési folyóirat számaiban.

A kutatás során azt vizsgáltam, hogy a rendezvény programjából mit 
emeltek ki a szerkesztők, azt hogyan fogalmazták meg, kiket szólaltattak 
meg, és milyen más, a kommunizmus idején végbemenő folyamatról számol-
tak be (burkoltan) ezekben a tudósításokban.

Az RTV magyar adása 23 perc 13 másodpercben számol be az első, 
1978. szeptember 23–24-e között megszervezett táncháztalálkozóról. A 
felkonferáló szövegben (58 másodperc) a szerkesztő, Józsa Erika elmondja, 
hogy kik vettek részt a találkozón, és kik vállalták 
a szervezői munkát. Majd a műsor programpont-
jai szerint haladva röviden, (6–23 másodperces, 
azaz egy, legtöbb négy mondatban) összefoglalja, 
hogy mit láthatnak a tévénézők, amit rendszerint 
több mint öt perces, az előadáson készült felvéte-
lek kísérik. Ezt az adatközlőkkel, táncosokkal és 
nézőkkel készített interjúk követik. Válaszaikból 
kiderül, hogy vidéken egyre ritkábban szerveznek 
táncházakat, mert a fiatalok városra költöztek, 
vagy ingáznak, ezért nincs meg hozzá a megfelelő 
létszám. Hogy a falusi fiatalokat több alkalommal 

A kutatás során azt vizs-
gáltam, hogy a rendezvény 
programjából mit emel-
tek ki a szerkesztők, azt 
hogyan fogalmazták meg, 
kiket szólaltattak meg, és 
milyen más, a kommuniz-
mus idején végbemenő 
folyamatról számoltak be 
(burkoltan) ezekben a tudó-
sításokban.



ME.dok • 2012/4

18

hívták a városi táncházakba táncolni, megtanulták 
egymás táncait, népdalait. Szó esik arról, hogy ho-
gyan szerveződtek az első táncházak Udvarhelyen. 
Többen dicsérik a műsor spontaneitását, hogy nem 
a hivatásos táncegyüttesekhez hasonló, betanult 
koreográfiákat mutatnak be a színpadon, hanem 
szabadon, improvizálva táncolnak. A lekonferáló 
szöveg olyan kérdéseket vetít előre, amelyek a mai 

napig megválaszolatlanok: „Mi is a táncház? (Divat vagy mozgalom?) Van-e 
valódi tömegalapja? Szükség van-e intézményes keretre? Hogyan kell meg-
oldani a zenészek, táncoktatók képzésének problémáit?”. Tehát a műsor nem 
kapcsol hozzá sem szocialista, sem kommunista értékeket, bár a végszava 
így hangzik: „A szervezőket, az udvarhelyi KISZ bizottságot, ezért az első 
találkozóért csak dicséret illeti. Várjuk a folytatást!” nem állíthatjuk, hogy 
ez valamiféle politikai, cenzori nyomás hatására íródott volna.

Ugyanerről a találkozóról Horváth Arany a Művelődésben terjedelmes 
tudósítást közöl. Részletekbe menően, a hangulat érzékletes visszaadásával, 
kicsit elfogultan számol be a kétnapos rendezvényről. A táncházat „közös 
ügyként” említi, amelyben „a főiskolai hallgatók és zenetanárok a tehetségü-
ket a köz javára fordítják – ellenszolgáltatás, jutalom nélkül”. Szerinte „raj-
tunk múlik – táncházasokon, szervező intézményeken, végülis társadalmi 
összefogásunkon –, hogy ez a közművelődési forma tovább terebélyesedjék.”8 
(Számos kutató hibásnak tartja a táncházmozgalom definíciót. Könczei 
Csongor ezt azzal indokolja, hogy „a táncház szerkezeténél fogva nem lehet 
tömegmozgalom jellegű. A táncház alapjában véve egy zárt rétegkultúra, bi-
zonyos csoportok […] kulturális igényeinek klubszerű formában való kielé-
gítése, mintegy megfelelve a hagyományos táncház intézményszerepének.”9 
Viszont ezeken a nagyszabású rendezvényeken nem kényszerből vett részt 
minden táncházas és zenész, aki tehette. A táncházhoz kapcsolt eszmék, 
mint „a hagyomány ápolása és megmentése, a magyarságtudat megőrzése” 
által lett a táncház közügy – így lett mozgalom.

Pávai István néprajzkutató szerint: „Az egyfajta tudatos dolog volt, pél-
dául, hogy a széki tánc mindenhol meggyökeresedett, mert a kezdettől ezek 
kötötték össze, hogy ebből valójában valamiféle mozgalom születhessen. 
Nem azért, mintha ez a mozgalom valami nagy dolgot akart volna, de így 
tudták a táncházak egymást támogatni és segíteni. Mert abban a korábbi, 
Kacsó András féle néptánc-mozgalomban, az ötvenes, hatvanas években, 
mindenki a helyi, vagy az annak vélt táncokat, vagy a tanfolyamon tanult 
táncokat táncolta, és emiatt ők nem tudtak egymással sohasem együtt tán-
colni, egymással kommunikálni. Tehát a modernitás része az, és ez egyfajta 
globalizálódás, hogy a széki vagy a mezőségi táncot egy szombathelyi vagy 
egy csíkszeredai egyformán el tudja egy helyen táncolni”.10 Tehát egykori 
alapítói is mozgalommá akarták duzzasztani a táncházakat. Fontos megem-
líteni, hogy a Művelődés profiljának megfelelően sokoldalúan támogatta a 
táncházakat, táncházasokat: módszertani anyagok közlésével és a szakmai 
továbbképzés biztosításával. Már 1977-ben, amikor még csak alakulóban 
volt a mozgalom, Könczei Ádám tollából közöltek egy hosszabb tanulmányt, 
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Tárt kapujú táncházakért címmel. A ‘78-as táncháztalálkozó anyagából el-
sőként közölték Könczei írását, aki cikkében a továbbfejlődés módozatait, 
feltételeit és nehézségeit is taglalta. A Krónika rovatban mindannyiszor hírt 
adtak a frissen alakult táncházakról, és felsorolták azokat a nagyobb város-
okat is, ahol még nem volt táncház. A Műhely, és Vadrózsa rovatokban pedig 
hosszabb tanulmányokat, sorozatokat közöltek, Pávai István tollából (Zenei 
anyanyelvünk elemeiről). Szintén sorozatban publikálták Jagamas János írá-
sait.

Az Előre magát a Szocialista Demokrácia és Egység Frontja Országos 
Tanácsának lapjaként hirdette, hasábjain ilyen és ehhez hasonló cikkek je-
lentek meg: Iránymutató és mozgósító program egész népünk számára a gaz-
dasági feladatok kifogástalan teljesítésére; Eredményes vasárnapi munka a 
földeken; Gyors szőlő- és gyümölcsszüretelés; Nicolae Ceaşescu munkalátoga-
tása/beszéde/pohárköszöntője. Talán ezért nem véletlen, hogy egy udvarhe-
lyi kulturális rendezvénynek nem tulajdonítottak hírértéket – nem közölnek 
tudósítást az eseményről. 

Az Ifjúmunkás célközönsége egyezik a táncházak közönségével, en-
nek ellenére nem itt található a legtöbb friss reagálás. Beszámolnak az 
újonnan alakuló ifjúsági brigádok (színjátszócsoportok, kórusok, irodalmi 
körök) programjáról, eredményeiről – arról sem felejtenek el említést ten-
ni, hogy mindez a szocializmust szolgálja. Lázár László például úgy véli, 
a Megéneklünk, Románia országos fesztivál „nem csak a művészeti tevé-
kenységek, hanem a munka, az ideológiai nevelés fesztiválja is”.11 Bár az 
első táncháztalálkozóról nem számolt be az Ifjúmunkás, havonta hírt ad-
tak néhány olyan rendezvényről, ahol az újonnan alakult néptánccsoportok 
felléptek. Megszólaltatták a csoport vezetőjét, a táncosokat, nem hallgatták 
el azt sem, hogy azok munkáját leginkább az hátráltatja, hogy nincs állan-
dó próbatermük, a táncosok nagy része ingázik, ezért nem vehetnek részt 
minden próbán. Annak ellenére, hogy a hatalom a táncházmozgalmat sze-
paratista-nacionalista mozgalomnak tartotta, az olvasói levél rovatban meg-
jelenhettek olyan cikkek, amelyek vitathatatlanul a nemzeti, népi kultúrát 
méltatják. Gazda Zoltán így írt a magyar adás ifjúsági műsoráról, a Kaláká-
ról: „Mi is a Kaláka? A szó eredeti jelentése egymáson való közös segítés. 
Az emberek támogatták egymást, csoportosultak, mert több szem többet lát, 
több kéz nagyobb munkát tud elvégezni, mint kettő. A népi életben sok ka-
láka volt. Tollufosztás, kukoricahántás, ganyézási kaláka, no, meg a falun 
most is élő pityókaültetési és szedési, arató és a 
házépítési kaláka. Tulajdonképpen mi is házépítő 
kalákások vagyunk. A népi kultúrának akarunk 
házat építeni. A különböző vidékekről azért jöt-
tek a kalákások, hogy ország-világ elé tárják a 
már kivesző félben levő táncokat, gyermekjátéko-
kat – épületünk alapanyagát. A Kaláka ezeket az 
értékeket közkinccsé teszi. Nemcsak szórakoztat, 
nevel is. Sodrásba kapja az ifjakat”.12 A kolozsvári 
táncházról Láng Zsolt rendkívül életszerű, han-
gulatos jegyzetet közöl, párhuzamba állítja a tánc-
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házat a mindenféle divatműfajokkal. Sokan hitték 
azt, hogy ez az új hóbort éppen olyan kérészéletű 
lesz, mint a (többnyire) nyugatról jövő zenei irány-
zatok. 

A III. táncháztalálkozóra (1980. május 24.), a 
magyar adás már 44 perc 17 másodpercet szán. A 
riport szerkesztője Simonffy Katalin. Képi világa 
gazdagabb (a táncosok megérkezésétől a táncház 
végéig nyomon követi az eseményeket). A felkon-
feráló szövegben hangzanak el a következő mon-
datok: „Házigazdáink, a municípiumi KISZ bi-
zottság ugyanis szombat délutánra eszmecserére 

hívott meg, a táncházmozgalom sokasodó gondjainak megvitatására. Köz-
művelődési életünkben egyre inkább elfogadott szórakozási alkalom, lehető-
ség a táncház. Iskolák, művelődési otthonok vezetői, bizalommal nyitják ki a 
klubhelyiség, tornaterem, vagy éppenséggel a díszterem ajtaját, a farmernad-
rágos, parasztinges fiataloknak, mert látványos, tartalmas és vonzó az ide 
járók mulatsága.” Felmerül a kérdés: 1980-ban, a sötét kommunizmus idején 
ki, mit értett közművelődés alatt? Kevesen hittek a szocializmus ideológiá-
jában, így elképzelhető, hogy gyanakvással fogadták a KISZ által szervezett 
rendezvényeket. A továbbiakban a fent említett műsor szakemberek egy-
másnak feszülő véleményét közvetíti, utána a táncházas fiatalokkal készí-
tett interjúkat. Míg az első találkozón a megszólaltatottak elégedettek voltak 
a rendezvénnyel, a harmadik találkozón kritizálják azt, főleg a kolozsvári 
résztvevők. Úgy vélik, hogy rossz időpontot választottak a szervezők, vala-
mint nem tudtak felkészülni a találkozóra, mert későn tudták meg, hogy lesz 
– a riporter itt megjegyzi, hogy számíthattak volna rá, mivel ez már a har-
madik alkalom. A táncházasok mellett a KISZ-bizottság első titkárát, pro-
paganda titkárát és az udvarhelyi municípiumi pártbizottság egyik tagját is 
megszólaltatja a riporter. Így ilyen vélemények is helyet kaptak a műsorban: 
„A Megéneklünk, Románia országos fesztivál úgy, ahogy azt a párt főtitká-
ra, Nicolae Ceauşecu elvtárs megfogalmazta: a nevelői munka összességét 
foglalja magába, így természetes hát, hogy a táncházfesztivál szerves része, 
tartozéka a Megéneklünk, Románia országos fesztiválnak. Érdemes hát vele 
foglalkozni, szükséges vele foglalkozni, hogy nagyobb és nagyobb tömeget 
vonjon magával a nagy fesztivál keretében”. Majd a stúdióból közvetítenek 
egy interjút Béres Katalinnal, a Művelődés folyóirat szerkesztőjével, a téma 
a táncháztalálkozók szerepe. Ezt négy rövidfilm és a táncosokkal készített 
interjú követi.

A Művelődés ez alkalommal egy rövid, száraz, egyhasábos cikkben ad 
hírt az eseményről (három hónappal a találkozó után). A szerző felsorolja 
a meghívottak névsorát, hogy honnan érkeztek az adatközlők, említést tesz 
a kerekasztal-beszélgetésről, arra azonban nem tér ki, hogy milyen prob-
lémákról volt szó ezen a megbeszélésen, eredményként csak azt emeli ki, 
hogy a „megyei KISZ-bizottság nevében András Kálmán propagandatitkár 
vállalta a táncház-zenekarok és táncosok továbbképzésének megszervezését, 
fiatalos, tábor-jellegű formában.”13 Míg az Ifjúmunkás és az Előre címlapon 
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hozta a diktátor, Nicolae Ceauşescu új rendeleteiről szóló beszédeit, a Műve-
lődés többnyire elhatárolódott ettől. Így szokatlan, hogy a júniusi szám első 
oldalain Pálffy Krisztina, Ion Nojaval (a Kolozs Megyei Szocialista Művelő-
dési és Nevelési Bizottság elnökével) készített interjúját olvashatjuk, Szocia-
lista nevelés vonulatai címmel. A táncháztalálkozó anyagát – Könczei Ádám 
beszédét – később közlik.

Az újhullám nyomai csak burkoltan jelennek meg az Előrében. Példa 
erre Czegő Zoltántól egy jegyzet, amelyben tarisnyaügyben említést tesz a 
táncházas szubkultúráról, s annak hivatalos megítéléséről. Arról, hogy egy-
re több fiatal ünnepi ruhája a népviselet, szívesebben járnak tarisznyával, 
mint diplomatatáskával, amit tanáraik nem néznek jó szemmel.  A tarisnya 
védelmére így fogalmaz: „Hogy miért tarisnya és nem diplomatatáska? Jóég 
tudja; talán mélyebb egy ilyen tarisnya, talán azért, mert abban jól megfér a 
nagyapai, meg az üknagyapai útravaló is”.14 A III. táncháztalálkozóról nem 
tesznek említést.

Az Ifjúmunkás május 25-i számában a III. Táncháztalálkozóról nem 
írnak. Könczei Csongor egy kötetbe (Táncház. Írások az erdélyi táncház 
vonzásköréből) összegyűjtötte Könczei Ádám nyomtatásban és kéziratban 
fennmaradt, táncházzal kapcsolatos írásait, amelyben 1980. május 22-i kel-
tezéssel megjelent egy hosszabb írás, amolyan előzetes a székelyudvarhelyi 
táncháztalálkozóhoz – azzal a szerkesztői megjegyzéssel, hogy Könczei 
Ádám elküldte az Ifjúmunkás szerkesztőségének, de nem publikálták. A 
cikk hangvétele bíráló, néhol szarkasztikus, a szerző több utalást tesz a Mű-
velődésben megjelent tanulmányaira. Leginkább azt kifogásolja, hogy az 
előző két táncháztalálkozón az udvarhelyi szervezők nem fordítottak kellő 
hangsúlyt a szakmai kérdések megvitatására, hogy szervezett keretek között 
nem folyt tánc- és daltanítás, s hogy a III. Találkozó szervezése elhamarko-
dott, rossz időpontot választottak.

Találkozni gyűltek össze 1997. augusztus 10-én az egykori alapítók: 
zenészek és táncosok az erdélyi táncház megalakulásának húszéves évfor-
dulójára, Kalotaszentkirályon és Kolozsvárott. Az RTV magyar adása ez 
alkalomból 34 perc 35 másodperces dokumentumfilmet készített. A forgató-
könyvet írta és a műsort szerkesztette: Simonffy Katalin. Archív felvétellel 
indít, ezt követik a Kalotaszentkirályon felvett vágóképek, muzsikaszó mel-
lett sorra érkeznek a táncosok, zenészek. Gödri Ildikó riporter megszólaltat 
három veteránt, Pávai Istvánt, Székely Leventét és Szép Gyulát. Majd újabb 
vágóképek következnek (a helyszín itt már a kolozsvári Magyar Opera nagy 
terme): a színfalak mögött nagy a sürgés-forgás, de összeáll a csapat – a szín-
padon együtt húzza a királyfalvi nótát az Ördögszekér, Barozda, a Venyige 
és a Regősök. Ezt követően a műsorvezető, Simonffy Katalin elkezdi mesélni 
a történetet, amely 1977 novemberében kezdődött, a Bábszínház próbater-
mében, Könczei Árpád és Székely Levente folytatják. A történet kerekedik, 
a Kaláka ifjúsági műsor vágóképei szakítják meg (alátámasztva az elhang-
zottakat vagy a hangulat kedvéért), egykori szereplői (Kovács Ildikó, Filep 
István, Lőrincz Lajos, Kallós Zoltán, Pap István, Szép Gyula, Pávai István, 
Tárkányi János, Szalay Zoltán, Panek Kati, Kostyák Alpár, Szentimrei Judit, 
Szabó Zsolt) egészítik ki plusz információkkal, hogy kerek egész legyen. A 
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riporterek megszólaltatják az új generációt – a fiatal táncházasokat, illetve a 
Sydneyben működő Kengugró néptáncegyüttes tagjait. A dokumentumfilm 
tartalmas, követhető összegzése az eltelt két évtizednek.

A Művelődés nem csak a kommunizmus alatt pártolta a táncházasokat (te-
hát akkor, amikor éppen divatba jött), a rendszerváltás után is melléjük állt. A 
2002-es, februári számot a kolozsvári táncház 25. évfordulójára szánták, ösz-
szegyűjtve azokat az írásokat, amelyek a népzenével, néptánccal foglalkoznak.

Az Új Magyar Szó, az Előre utóda, nem számolt be a találkozóról, de to-
vábbra is hírt adtak a táncházasok bizonyos rendezvényeiről, mint a gyimesi 
tánctábor. Részletekbe menően tárgyalják a tábor költségvetését (legfőbb 
probléma a pénzhiány), a rendezvény támogatóit is felsorolják. 

Az Ifjúmunkás a rendszerváltás után Fiatal Fórum néven működik to-
vább 1992 áprilisáig. 

Tíz évvel később Csíkszeredában szerveztek gálaműsort a 30 éve fenn-
álló erdélyi táncházmozgalom megünneplésére. A magyar adás 41 percben 
mutatta be a műsort. Lineárisan, gyorsan váltakozó vágóképekkel, kommen-
tár és hosszabb interjúk nélkül. A riport szerkesztője: Bartha Ágnes. Felkon-
feráló szöveg helyett Ráduly Róbert Kálmán polgármester beszédéből hall-
hatunk egy percet, aki a táncházhoz fűződő emlékeiről beszél. Ezt követi 
Tőkés László református püspök 1 perc 20 másodperces visszaemlékezése, 
köszöntője. Majd két percnél hosszabb jelenet a visai hagyományőrzők tán-
cából. Ezután Kallós Zoltán énekel, beszél a magyar népdalokról (közel 2 
és fél perc). Azt követően Bunta Levente Hargita Megye Tanácsának (volt) 
elnöke megénekelteti a közönséget. A műsorvezető színpadra hívja a veterán 
táncosokat (hosszabb jelenetek), majd felkonferálja Simonffy Katalint. Elő-
ször egy ‘77-es Kalákából láthatunk rövid részletet, majd annak szerkesztői 
(Simonffy Katalin és Csáky Zoltán) közel 2 és fél percben beszélnek a mű-
sorról. Ezt követően a fiatal táncosokat kérik színpadra. Panek Katinak meg-
köszönik a szervezést, és zárásként újabb 2 perc 39 másodperc tánc követke-
zik. Lekonferáló szöveg nincs, helyette a képek beszélnek: a táncházaknak 
van jövője – több gyerektánccsoport táncol együtt az idős adatközlőkkel.

Hat hónappal a csíkszeredai gálaműsor/találkozó előtt, Kolozsváron, a 
Tranzit Alapítvány szervezésében egynapos rendezvénnyel emlékeztek az 
első erdélyi táncházra valamikori alapítói közül: Pávai István népzeneku-
tató, Deák Gyula, a Romániai Magyar Néptáncegyesület vezetője, Székely 
Levente diplomata, Könczei Árpád televíziós szerkesztő, Pozsony Ferenc 
néprajzkutató, egyetemi tanár, Kostyák Attila zenetanár, Bardocz Sándor 
zenész, Könczei Csongor kutató és Sinkó András zenetanár. A nyilvánosság 
előtt, a média jelenlétében zajló A kolozsvári/erdélyi táncház múltjáról, jele-
néről és jövőjéről szóló beszélgetést Pávai István moderálta. Ez alkalomból 
a Művelődés két cikket közöl (az egyiket Stanik Bence, a másikat Könczei 
Csongor tollából), és részleteket a kerekasztal-beszélgetés anyagából (amit 
két részben, a márciusi és áprilisi számokban olvashatunk). A meghívottak 
arról vitáznak, hogy miért nincs állandó táncház és táncos-zenész Kolozs-
váron, kinek a feladata a táncházak szervezése. Pozsony Ferenc úgy véli – 
egyben a kerekasztal-beszélgetés tartalmi összegzése is lehetne ez a három 
mondat: „Főleg 1990 után az egész népi kultúra, táncházmozgalom, táncos-



23

TÁNCHÁZ

zenész folklór komercializálódott. És csak egy példát mondanék: a múlt hé-
ten, szombaton, Bogdánfalván voltam, a Szeret mellett, amikor meg akartam 
kérni Kati nénit arra, hogy azt a húsz évvel ezelőtti éneket énekelje el nekem 
újra, elővette a CD-jét: ha a háromszázezer lejt leteszem, megkapom! Tehát 
ez a jelenség érvényes szerintem táncoktatókra, zenészekre és így tovább”.15 
Stanik Bence táncos, újságíró kritikai észrevételeivel egészíti ki a kerekasz-
tal-beszélgetésen elhangzottakat: „Egyesek messze földről, a határon túlról 
jöttek haza erre a napra. Elénekelték az Erdélyország az én hazám, nem né-
met,/Odavágyik az én szívem, míg éleket, hogy másnap beüljenek a Volks-
wagenbe és hazafurikázzanak Nürnbergbe, jobb esetben Budapestre. […] A 
biztató tematikával hirdetett kerekasztal-beszélgetés gyakorlati eredményét 
velősen fogalmazta meg egy nagy öreg, amikor kifelé tolakodtunk: „adtunk 
a sz*rnak egy pofont”16. 

Az Új Magyar Szó, címlapon, vezető anyagként, nagy színes fo-
tóval hozza le Horváth István és Stanik Bence riportját a csíkszeredai 
táncháztalálkozóról. Néhány sorban leírják a programot és a háttérrel, a 
táncházmozgalom kialakulásának leírásával folytatják. Pávai Istvánt és 
Deák Gyulát idézik a mai táncházak létjogosultsága kapcsán, és időrendi 
sorrendben felsorolják a fellépőket. Keretben a csíkszeredai táncház törté-
netéről külön írnak. 

Azoknak a fiataloknak, akik ma táncházba járnak, mindez már történe-
lem. A történet szereplőinek, táncházasoknak, néprajzkutatóknak és újság-
íróknak megoszlik a véleménye, ha a média táncházra gyakorolt hatásáról van 
szó. Ennek alaposabb felderítésére készítettem háttérbeszélgetést Simonffy 
Katalinnal, a magyar adás szerkesztőjével, a Kaláka műsorok megálmodójá-
val, Könczei Csilla néprajzkutatóval, illetve Ségercz Ferenc zenésszel.

Simonffy Katalin beszélt a műsor keletkezésének körülményeiről, kik, 
mikor, hogyan és miért találták ki, a műsor struktúrájáról, későbbi hozadé-
kairól. Úgy véli: a magyar adás ernyőként védte a táncházmozgalmat, mivel 
intézményes keretek között szervezett gyűjtéseket.

Könczei Csilla édesapja, Könczei Ádám mellett táncházasként tapasz-
talta meg mindezt. A vele készített háttérbeszélgetésből az derült ki, hogy az 
olyan megarendezvények, mint a Kaláka vagy a táncháztalálkozók struktú-
rája ellentmond annak, amiért a táncházak szerveződtek, mert vissza állítot-
tak egy puszta reprezentációs formát, gyakorlatilag visszahozták a színpadi 
seregszemlét, ami ellenébe indult az egész. 

A Könczei Csilláról illetve az édesapjáról készített „szekus dossziék-
ból” világosan kiderül, „hogy a szekunak végig tudomása volt arról, hogy 
mi történik és megfigyelés alatt álltak azok az emberek, csoportok, akik a 
táncházat működtették. Egészen biztos, hogy minden egyes táncházat meg-
figyeltek olyan módon, hogy voltak a táncházasok között informátorok, akik 
jelentéseket írtak” – emlékszik vissza Könczei Csilla.

A napjainkban megjelenő tanulmányok és a táncháztörténeti összefog-
lalók szerint a nyolcvanas években a hatalom betiltotta a táncházakat. Ennek 
mikéntjéről azonban nem tesznek említést. Könczei Csilla elmondta: hivata-
losan nem tiltották a táncházakat, viszont koholt vádakkal ellehetetlenítették 
azok működését. A kolozsvári Vasas klub épületét például elkezdték tataroz-
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ni, a munkálatok elhúzódtak, az épületet nem lehetett használni, hiába írtak 
petíciót a Megyei Művelődési Bizottsághoz, választ nem kaptak. Így megszűnt 
a lehetőség, hogy a városi és vidéki fiatalok együtt táncoljanak. Ez a hatalom 
részéről nagyon tudatos lépés volt, mert túl nagy volt az integráló ereje a tánc-
házaknak. „Szerintem bizonyos értelemben az is egy hatalmi manipuláció 
volt, hogy ezeket a nagy rendezvényeket (Kaláka, Táncháztalálkozó) próbál-
ták rányomni a táncházra” – fogalmazott a néprajzkutató. 

A rendszerváltás óta beszélnek arról, hogy a gyűjtéseket is tiltották. 
Könczei Csilla, aki maga is aktívan gyűjtött táncokat ezt cáfolja. Bár előfor-
dult, hogy a lakhatási törvény nehezítette a munkájukat – gyakran magyar-
országi táncosokkal együtt gyűjtöttek – az esetek többségében nem volt jele 
annak, hogy bárki is ellenezné a gyűjtést. 

Ségercz Ferenc zenész, hangszerkészítő pásztoroktól tanult furulyázni, 
a Gyimesekben és Moldvában – azóta is folyamatosan tanul archív felvéte-
lekről. Mai napig járja azokat a vidékeket, ahol pásztorok furulyálnak. Ő 
úgy véli: „A gyűjtés, az nem arról szól, hogy valamit lekottázzunk, kategori-
záljuk a bartóki rendszerbe és feltesszük a polcra porosodni. A zenészeknek 
a gyűjtés egy személyes élmény. Az egy olyan töltődés, olyan energiát ad a 
találkozás azokkal az emberekkel, akik ezt a kultúrát képviselik, amit nem 
fog tudni soha senki lekottázni. Nem kottában fogod azokat az élményeket 
megkapni, amit a Gyimesben egy pálinka mellett kaptunk meg a setétpataki 
táncosoktól, vagy azt az élményt, amit egy egész éjszakai kosaras bálban 
kaptunk a gyimesiektől.” Ezzel szemben Könczei Ádám számos előadásában 
a Lábán–Knust-féle táncjelírás alkalmazásának fontosságát hangsúlyozta.

„Engem a táncház mindig is egy egészséges hippimozgalomra emlékez-
tetett, olyan szempontból, hogy a táncházmozgalmon keresztül azt a fajta 
tisztaságot keresték a mozgalom emberei – a gyökerekhez való ragaszkodást 
–, amit Amerikában a hippimozgalom indított el a modern világ béklyói el-
len. Most a 2000-es évek után is a táncházas generáció továbbviszi ezt a gon-
dolatot” – fogalmazott Ségercz Ferenc. Ugyanakkor harminc év távlatából 
Pozsony Ferenc úgy látja: „a táncházmozgalomban a párkereső funkció jóval 
jelentősebb volt, mint a nemzeti identitást építő szerep”.17

Csáky Zoltán televíziós műsorszerkesztő a 2007-es csíkszeredai talál-
kozón azzal egészítette ki a Kalákáról elhangzottakat, hogy: „az együvé tar-
tozás kifejezésének a fóruma volt, társadalmi és politikai tett volt akkor a 
hetvenes években a Kaláka.” Társszerkesztője, Simonffy Katalin cáfolta azt 
az elképzelést, hogy politikai irányvonalai lettek volna a Kalákának.

Észrevételeimet – miszerint a média a táncházasokat a népi kultúra di-
cső megmentőiként, alapítóit valamiféle szabadságharcosként mutatja be – 
néhány ponton igazolják Ségercz Ferenc szavai: „Nekem a médiával vannak 
jó tapasztalataim is meg rosszak is. Olyan riportfilmeket forgattak rólam, 
amelyekben egy csodabogárként mutathattak meg, aki nem olyan, mint egy 
rendes ember, aki munkába megy s elvégzi a nyolcórás dolgát s hazamegy, 
majd megveri a feleségét. Úgy mutattak be, mintha próbálnék elszakadni a 
világtól. Általában ezeket az oldalaimat emelte ki a média – hogy másként 
gondolkodom s emiatt másként is zenélek.”
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Következtetések

A táncház összetett jelenség. Erdélyben egymástól függetlenül, bizo-
nyos értelemben alulról jövő szerveződéssel jöttek létre a táncházak, kisebb 
baráti társaságok vagy egy család indította el őket. Terjesztésében szerepet 
vállalt a hatalom (a KISZ-bizottságokon keresztül) és a média. Így a moz-
galommá válásban mind a médiának, mind a hatalomnak jelentős szerepe 
volt. Beavatkozásukkal paradox helyzeteket generáltak. Negatív és pozitív 
hozadékait eltérően ítélik meg a szakemberek.

A néprajzkutatók már magával a táncházmozgalom kifejezésével sem 
értenek egyet, mondván, hogy a táncház egy elit réteg szórakozási formája, 
nincs tömegalapja, holott éppen ők globalizálták a táncokat, hogy a külön-
böző tájegységek fiataljai együtt szórakozhassanak. 

A kommunizmus idején a szerkesztők leleményességétől és/vagy a cen-
zúra sokszor kiszámíthatatlan engedékenységétől függött, hogy milyen, az 
uralkodó kommunista államideológiával ellentétes kulturális értékeket tud-
tak bemutatni. 

Hipotézisem, miszerint csak a nagy táncházas rendezvények (találko-
zók, gálaműsorok) kapcsán számol be a média táncházasok tevékenységéről, 
pontosításra szorul. Időközönként a néprajzkutatók fontosnak tartják, hogy 
a médián keresztül nyilvános térben mutassák be a táncházhoz köthető 
problémákat. Máskor az újságírók keresik fel a másként gondolkodókat, és 
bizonyos értelemben hőst faragnak belőlük.

A táncház egykori alapítói közül sokan tagadják, hogy a nemzeti érté-
kek, a hagyomány őrzése céljából jártak volna táncházba – mégis a sajtó a 
mai napig kapcsol a táncházakhoz különféle eszméket.

Számtalan felületes tanulmány jelent meg a médiában, a táncház törté-
nelmi hátterét illetően. Általános hibák: a hatalom hivatalos intézkedések-
kel egy táncházat sem szüntetett meg; nem tiltották a gyűjtéseket (elég, ha 
arra gondolunk, hogy hány népdalt, táncot őriznek ma is magán archívu-
mokban).

Jegyzetek

1 Szász Zoltán (szerk.) (1986), Erdély története, Erdély a szocialista Ro-
mániában. Budapest, Akadémiai, 1986, 1760.

2 Uo. 1761–1766.
3 Molnár Péter (2010), A táncház mítosza és valósága: amit a 21. szá-

zad néprajzosa Széken talál.  In: Folkrádió.hu http://www.folkradio.hu/
folkszemle/molnarpeter_tanchazmitosz/ , 2012.02.21

4 Árendás Péter, Variációk egy csárdásra, Élet és Irodalom, 2011. febru-
ár 25. 13.

5 Uo.
6 Könczei Csongor (2010), A táncház kulturális paradoxon-

jai. In: Folkrádió.hu http://www.folkradio.hu/folkszemle/konczei_
tanchazkulturalisparadoxonjai/ , 2011.04.14.



ME.dok • 2012/4

26

7 Könczei Csongor (2010), Táncház. In: Adatbank http://lexikon.adat-
bank.ro/tematikus/szocikk.php?id=49 , 2011.04.30.

8 Horváth Arany, Az első táncháztalálkozó. Művelődés, 1978. december 2. 3.
9 Könczei Csongor (2010), A táncház kulturális paradoxon-

jai In: Folkródió.hu http://www.folkradio.hu/folkszemle/konczei_
tanchazkulturalisparadoxonjai/ , 2011.04.14.

10 A 30 éves kolozsvári táncházról (2008). In: Művelődés http://www.
muvelodes.ro/index.php/Cikk?id=382 , 2011.06.11.

11 Lázár László, Megéneklünk, Románia: Körülmények és eredmények. 
Ifjúmunkás, 1978. augusztus 27. 5.

12 Gazda Zoltán, Kaláka. Ifjúmunkás, 1978. augusztus 27. 5.
13 A III. Székelyudvarhelyi Táncháztalálkozó, Művelődés, 1980. augusz-

tus, szeptember, 6.
14 Czegő Zoltán, Tarisnya. Előre, 1980. május 25. 5.
15 A 30 éves kolozsvári táncházról. In: Művelődés http://www.muvelodes.

ro/index.php/Cikk?id=382 , 2011.06.11.
16 Stanik Bence, Évfordulós gondolatok In: Művelődés http://www.

muvelodes.ro/index.php/Cikk?id=374 , 2012.02.23.
17 A 30 éves kolozsvári táncházról. In: Művelődés http://www.

muvelodes.ro/index.php/Cikk?id=382 , 2011.06.11.

C
. R

. M
.: 

E
go

iz
m

us



27

Interfész és esztétikum
Lev Manovich elméletében

ÁRMEÁN OTÍLIA

Manovich 2008-as, online változatban hozzáférhető (még kiadat-
lan, gondozás előtt álló) munkájában (Software Takes Command, azaz 
„A szoftver átveszi az irányítást”) a számítógépes programozás vizuális 
nyelvet érintő hatásait, a programok futását lehetővé tevő fizikai kimeneti 
és bemeneti egységek meghatározta környezetet, a szoftverkonvergenciá-
nak médiumot, társadalmat és embert formáló erejét veszi szemügyre. A 
könyv Észrevétlen forradalom (The Invisible Revolution) című fejezetében a 
vizualitás kérdéseivel foglalkozó kortárs kritikának azt rója fel (98.), hogy 
az alatt a közel tíz év alatt, ami saját írásának ideje (2008) és a mozgóképek 
radikálisan új, hibrid nyelvének megjelenése (1998) között eltelt, egyetlen 

Rezumat (Interfață și estetică în teoria lui Lev Manovich)
Studiul abordează operele lui Lev Manovich prin selectarea unor cuvinte cheie și prezentarea 

detaliată a acestora, schițând în același timp posibile puncte de vedere despre posibilitățile din new 
media ale interfeței și esteticii. Accesibilitatea scrierilor lui Manovich (acestea putând fi  descărcate 
de pe situl manovich.net), structura alcătuită din succesiunea și interdependența aprecierilor care 
parcă se generează unele pe altele invită cititorul să găsească posibilități de abordare legate de 
metaforele dicționarului, blogului sau chiar a webului, să refl ecteze asupra formelor textuale și 
vizuale ale repetiției.

Cuvinte cheie
interfață, estetică, bază de date, post-mass-media, web

Abstract (Interface and Aesthetics in the Theory of Lev Manovich)
The author approached the works of Lev Manovich through the choice of certain keywords and 

their detailed presentation, and outlining at the same time various perspectives on the possibilities 
of interface and aesthetics in new media. The accessibility of Manovich’s writings (they can all by 
downloaded from manovich.net), the network-like, serial structure of the thoughts that seem to 
generate each other tempt the reader to fi nd ways of approach in the metaphors of dictionary, blog, 
or the web, and think about the textual or visual forms or repetition.

Keywords
interface, aesthetics, database, post-media, web
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elméleti munka sem született, mely kritikai szempontok szerint tudományo-
san tárgyalta volna az új médiaállapotot („media condition” 81.).

Mégis, aki az új média használatairól, hatásairól, összetevőiről érte-
kezik manapság, valószínűleg nem kerülheti meg azt a könyvet, amelyik 
2001-ben jelent meg, és éppen Manovich a szerzője. A The Language of New 
Media („Az új média nyelve”) című könyvben felvezetett fogalmi apparátus 
jó fogódzó(ka)t biztosít a számítógépalapú hálózati kultúra egyes aspektu-
sainak leírásához. Különösen sokat hivatkozott a könyv szimbolikus for-
mákat tárgyaló fejezete, a narratíva logika vs adatbázislogika dichotómiája 
(Manovich 2001a. 199.), és valószínűleg nem véletlen, hogy a könyvnek ez a 
fejezete jelent meg 2009-ben magyarul (2001b).

Bármelyik könyvét vagy tanulmányát nézzük is, könnyen belátha-
tó, hogy Manovich nem a vizuális kultúra tudományának a diskurzusá-
hoz csatlakozik annak ellenére, hogy az általa leírt változásokat a kép, a 
vizualitás helyének és megítélésének megváltozásához (is) köti. Manovich 
sokkal inkább egy történeti látlelet, egy archeológiai körkép megörökíté-
sében és felvázolásában érdekelt, archivál és teoretizál. Felsorol és elemez 
számítógépes programokat úgy, hogy közben különböző évek felhasználási 
módozataira is emlékeztet. Mindez különösen érdekes lehet a ma már szá-
mítógépen szocializálódó nemzedéknek, de azoknak is, akiket elbűvölnek a 
valamikori tudományos elképzelések, és örömüket lelik vízió és megvalósu-
lás összevetésében.

Manovich írásainak elsődleges olvasói mégis azok a médiakutatók, 
akik a tágabb megközelítés, szélesebb rálátás hívei, de egyúttal az új média 
jelenségeinek leírásához konkrét fogalmakat, könnyen mozgatható, „adap-
tálható” eszköztárat keresnek.

Tanulmányomban Manovich eszköztárát elemzem, különös tekintettel 
a hibridizáció, a posztmédia-esztétika, az esztétizáció, az interfész, az infor-
mációdesign, az adatbázis, a reflexivitás fogalmaira.

Posztmédia
Az elnevezés vonatkozhat konkrétan az új médiára, de átvitten arra a 

korra is, amelynek meghatározó média-együttese olyan jellemzőket mutat, 
melyek inkább kétségbe vonják, mint megerősítik a médium és média ki-
fejezések használhatóságát. A hagyományos médiumfogalom a közvetítést 
hangsúlyozta a technikai apparátus, az üzenet csatornájának, a tartalom 
anyagiságának előtérbe állításával. A hordozó, a közvetítő közeg tulajdon-
ságaira figyelünk akkor, amikor egy-egy újonnan megjelent médium, tö-
megtájékoztatási eszköz lehetőségeit csodáljuk. (Vö. Beke 1979. 116–117.) A 
mediális szemlélet, a „médiaközpontúság” a művészetben, művészetértés-
ben mindig is meghatározó szerepet játszott, hiszen a művészi munka némi-
képpen éppen a transzparens, látens folyamatok láthatóvá tételére irányul, 
de a médiatörténetben először találkozunk olyan médiummal, ami maga is 
inkább a korábbi médiumok működésével van elfoglalva. Az új médiáról 
szólva írja Manovich, hogy nem a világ reprezentálásának új módozatai 
érdeklik, sokkal inkább a korábban felhalmozott médiatartalmak újszerű 
felhasználásával foglalkozik. Ebben az értelemben az új médiát posztmédiá-
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nak vagy metamédiának tekinthetjük, hiszen a régi médiát használja nyers-
anyagként. (Vö. Manovich 1999 – kiemelés ott)

A posztmédia tehát nem csupán médiatagadás, hanem metamédia is, és 
a web szemantikai webbé való alakulási folyamata éppen a metaadatok sza-
porodását, a felhalmozott elsődleges (?) anyag kulcsszavakkal, címkékkel 
való ellátását jelenti.

Posztmédia-esztétika
A médium fogalmának válságát Manovich az 1960-as évekre vezeti 

vissza, amikor olyan új művészeti formák jelennek meg, amelyek egyrészt 
tetszőlegesen keverik a hordozóanyagokat (installációk), másrészt hajlamo-
sak felfüggeszteni a művészi tárgy anyagiságát (konceptuális művészet). A 
fotográfia és a film új művészeti ágakként való besorolása még nem jelentett 
kihívást a hagyományos művészettörténetnek, lévén hogy mind anyagisá-
guk, mind érzékelésük módozata (térbeliség vagy időbeliség) alapján tisztán 
elválaszthatók voltak egymástól. Annál nagyobb kihívást jelentett viszont 
az egyes televíziós műfajok és a videoművészet besorolása és elválasztása. 
A médiumalapú megkülönböztetést szociológiai és gazdasági szempontok 
váltják fel: hány példányban készül valami, és hány befogadóhoz jut el. A 
végleges csapást a médium hagyományos fogalmára a digitalizáció mérte: 
minden hordozón ugyanazokat a műveleteket végezhetjük, és az új multi-
média-dokumentumban nem lehet a hordozó alapján a szöveget, fényképet, 
videót, grafikát, hangot különválasztani. Ennek következtében a hagyomá-
nyosan erős kötés a műalkotás és hordozó médiuma között felfüggesztődik. 
(Vö. Manovich 2001c) 

A klasszikus művészettörténet és esztétika kérdése éppen ez: hogyan 
lehet legitim módon besorolni valamely esztétikát úgy, hogy közben ne osz-
tályozzuk magát a médiumot is bizonyos mértékben? (Cham 2009. 17.) Karen 
Cham szerint a vizuális kultúra elméletei képesek az új esztétika lehető-
ségeinek megválaszolására, hiszen ezen elméleti keretek között a digitális 
korszak esztétikai gyakorlatát a maga szociális, politikai és gazdasági kon-
textusában vizsgálhatjuk. (Ua. 19.)

Interfész
A digitálisan kódolt, archivált anyag felhasználhatóságát, hozzáférhe-

tőségét az ember–számítógép interfész (Human Computer Interface – HCI), a 
számítógép és a felhasználó érintkezési felülete garantálja. A számítógépen 
futó programok opcióinak, szolgáltatásainak felhasználóbarát grafikus meg-
jelenítését rövidítik GUI-nak (Graphical User Interface-nek). 

Az interfész egyrészt fizikai (képernyő, egér, billentyűzet), másrészt vi-
zuális természetű, harmadrészt pedig az adatok kezelési módjára vonatkozó. 
(Manovich 1997) Manovich az ember–számítógép-interfész jellemzői közül 
kiemeli a képernyőt és a tárgyak közvetlen manipulálását a képernyőn, az 
egymást átfedő ablakokat, a képi megjelenítés elsőbbségét, a dinamikus me-
nüket, a hierarchikus fájlrendszert, a hipermédiává összeálló, de egymástól 
jól elválasztható katalógusokat és a hiperlinkekkel egymáshoz kapcsolt ob-
jektumokat. (Vö. ua.)
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A HCI vagy GUI ugyanúgy kulturális plat-
form, ugyanúgy az információ kulturális és társa-
dalmi cseréjét biztosító mechanizmus, mint ami-
lyenként korábban a könyv, a nyomtatott szó vagy 
a mozgókép is működött (működik, csak immár 
nem uralkodó vagy vezérmédiumként). A web sa-
játossága, hogy a korábbi médiumok által rendezett 
adatokat is képes integrálni: „Minden kultúra, le-
gyen az múltbéli vagy jelenkori, kezd átszűrődni 
a számítógép médiumán, annak speciális ember–
számítógép-interface-én”. (Manovich 1997)

Az interfész egyféle kulturális kódrendszer, 
metaforák együttese, ami általános képet ad az 
elemzőnek arról, hogy az adatrendezés milyen mó-

dozatai állnak a felhasználó rendelkezésére, illetve hogy milyen szimbólu-
mok, vizuális identitásmarkerek, fogalmak és értékek alakítják a felhaszná-
ló világról, kultúráról, társadalomról vallott nézeteit. Ezért jó kérdés annak 
vizsgálata, hogy a számítógépes média nyelve milyen kulturális erők hatá-
sára alakult ki, illetve milyen kulturális erők alakítják, változtatják azóta. 
Manovich 1997-ben három kulturális formát nevezett meg, amelyek hatással 
voltak az 1990-es évek kulturális interfészeire: az egyik ilyen forma a film, 
a második a nyomtatott szó, a harmadik pedig „az általános rendeltetésű 
ember–számítógép-interface”. (Vö. Manovich 1997) Példája a Myst, az 1990-
es évek egyik legismertebb CD-ROM-ról futó számítógépes játékának nyi-
tójelenete, melyben a mozgókép, a filmes grafikából ismerős alkotói névsor 
gördülése, a könyv és a betűk, a kísérőzene, a számítógépes menü, az adat-
betöltődést jelző színesedő sáv elemei keverednek. (Ellenőrizhető a youtube-
on, l. Youtube – MrAske.)

Nem csupán egy számítógépes játék esetében keveredhetnek ezek az 
elemek, hanem minden számítógépen futó program felhasználói felületén. A 
„könyvtár”, a „kuka” (recycle bin), az IrfanView ikonpacája, a chat-program 
neve (messenger), a webes felületek grafikai megoldásai (könyv, színház, 
mozi metaforarendszere – vö. Ármeán 2008. 123.) mind különböző kultu-
rális konvenciókra emlékeztetnek, és olvasási, értelmezési hagyományokat 
elevenítenek fel akkor is, ha a számítógép képernyőjén új kontextusba kerül-
nek, és maguk is átértelmeződnek. 

2007-ben megjelent Information as an Aesthetic Event című cikkében jegy-
zi meg Manovich, hogy az interfész játékba kezd a felhasználóval. (Manovich 
2007a) Javaslatot tesz arra, hogy a fizikai interfészt a médiainterfésztől elvá-
lasszuk: például egy mobiltelefon esetében a fizikai interfész a gombokat, a 
telefon fedelét jelenti (no meg a töltő csatlakozási lehetőségét, a memóriakár-
tya helyét, a kamera elhelyezését stb.), a médiainterfész viszont a képernyőn 
megjelenő grafikus ikonokat, menüket és hangokat/animációkat.

Történetileg háromféle interfész között tehetünk különbséget: a 
parancssorinterfész a javakat szállította („deliver the goods”), azaz tervezői 
a tiszta funkcionalitásra és hasznosságra koncentráltak. A grafikus felhasz-
nálói felületek szolgáltatásokat („service”) csatolnak az interfészekhez. A kö-

Az interfész egyféle 
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ami általános képet ad 
az elemzőnek arról, hogy 
az adatrendezés milyen 
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náló rendelkezésére, illetve 
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vetkező fázis az, amikor az interfészek tapaszta-
latokká („experiences”) válnak. (Manovich 2007a)

Mindez tulajdonképpen esztétikai szempon-
tú rangsorolás, hiszen első körben még úgy tűnt, a 
tendencia az, hogy az interfész háttérben marad-
jon, eltűnjön a tartalom és a felhasználó szolgála-
tában (vö. Hohl 2009. 273.). Manapság mégis an-
nak vagyunk tanúi, hogy egy-egy kütyü (gadget) 
megjelenése ünnep, és a potenciális vásárlók a de-
signt, az esztétikai élményt, a felkeltett tapintási 
érzetet értékelik benne. Manovich az információs 

technológia teatralizációjának nevezi ezt a fejleményt, és az újabb tenden-
cia, amit megjósol, az az, hogy az építészet újabb irányzataihoz hasonlóan 
a nagy, széles, sima felületeké, képernyőké a jövő, amelyeket nem tagolnak, 
nem szakítanak meg gombok, csavarok. (Manovich 2007a)

A meghatározatlan, korlátlan terek érzetét keltő felületek egyelőre el-
képzelhetetlenek a weben, viszont a tér kiterjesztésének, a végtelenség meg-
idézésének már láthatók a stratégiái. Az egyik ilyen stratégia a képek előtér-
be kerülése a szöveggel kitöltött felületek rovására.

A számítógépen átszűrődő vizuális kultúrában megmutatkozik a képek 
mesterséges létmódja, így kiderül, hogy a képek nem megbízható megisme-
rési eszközök többé, hanem felfedik önnön korlátaikat (vö. Ármeán 2008. 
136.). Az interfész grafikai felületén a kép nem egységes és folyamatos lát-
vány többé, hanem részekre bontható, manipulálható (vágással, keretezés-
sel, egymásravetítéssel), rétegezhető. Manovich megfogalmazásában: „A 
képernyő mezője lehet egy különböző képekből álló kétdimenziós kollázs, 
lehet jelentéssel bíró elemek és absztrakt szövegek keveréke, vagy egyetlen 
térnek a képe, például egy utcáé vagy egy tájé. Véletlenszerűen vagy tévedés-
ből kattintgatva a képmező felületén, a felhasználó felfedezi, hogy a mező 
egyes pontjai linkeket rejtenek. A képernyő ilyen felfogása két egymástól 
különböző képi hagyományt ötvöz: a képi illúzió régebbi nyugati hagyomá-
nyát, amelyben a képernyő egy virtuális világra nyíló ablakként viselkedik, 
valami olyasmiként, amit nézni lehet, de használni nem; és a grafikus em-
ber–számítógép-interface újabb keletű konvencióját, amely világosan meg-
határozott parancsgombokra osztja fel a képernyőt, és alapvetően virtuális 
eszközpanelként kezeli azt”. (Manovich 1997)

2008-as könyvében Manovich az image map (Manovich 2008. 80.) ki-
fejezést használja, ami azt jelenti, hogy a kép apró részei felnagyíthatók, 
a folyamatos látvány felszabdalódik, a részek egésszé lépnek elő és külön 
vizsgálhatók, illetve hozzárendelhetők más látványokhoz.

Koten arra hívja fel a figyelmet, hogy a Manovich által leírt kettős vizu-
ális konvenciórendszer következtében a képernyő két egymással ellentétes 
üzemmódban működik: a felhasználó a képszemlélés passzív módját az esz-
közkezelés aktív módjával váltogatja. A képernyő olyan oszcilláló környezet, 
mely képes önnön felhasználóit is oszcillálásra bírni: érzékelés és aktivitás, 
a másik és az én, narratíva és absztrakció, szöveg és kép, forró és hűvös – 
ezek a pólusok. (Vö. Koten 2009. 92.)

A meghatározatlan, korlát-
lan terek érzetét keltő felü-
letek egyelőre elképzelhe-
tetlenek a weben, viszont 
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nek már láthatók a stratégi-
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szöveggel kitöltött felüle-
tek rovására.
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Az új médiában, az új digitális közegben a képeknek egyre inkább ki-
zárólagos megjelenési helye a képernyő, ennek folyománya pedig az, hogy 
minden kép interfésszé válik. (Manovich 2001a. 167.)

Adatbázis
Ahhoz, hogy az önmagunkról és a világról szerzett tapasztalatainkat, 

tudásunkat rendszerezzük, meg kell néznünk azt is, hogy milyen új szimbo-
likus formákat, milyen új módszereket kínál a web – a számítógépes kor, az 
„informatizált társadalom” (Lyotard) ezen paradigmatikus médiuma. (Vö. 
Manovich 2001a. 194.) 

A web „képek, szövegek és más adatrögzítők rendezetlen és végtelen 
gyűjteményének” (Manovich 2001b) tűnő világ modelljét szolgáltatja, mi-
közben maga rendezett és logikusan felépített adatbázisok alapján műkö-
dik. Csakhogy az adatbázisok logikája és rendezettsége nem látható, nem 
érzékelhető a felhasználó számára, aki akkor tud tájékozódni az informá-
ciórengetegben, ha a programozó utakat, módokat kínál neki erre, azaz meg-
teremti a rendezettség metaforáit is. Az adatbázisokhoz rendelt interfészek 
egyik feladata ez: értelmezési sémát kínálni a tájékozódáshoz. A felhasználó 
narrativitást, kezdetet és véget, oksági összefüggéseket, önazonos elbeszélőt 
keres, az adatbázis viszont nem így működik, ennek ellenére az adatbázis-
hoz is rendelhető narratív szál, elbeszélő, aki végigvezet a tárlaton, múzeu-
mi gyűjteményen (l. pl. a Louvre figuráját, aki készségesen áll a látogató ren-
delkezésére, és néhány kiemelt történet segítségével fogódzókat ad a Louvre 
kincseinek értéséhez).

A web kínálta legfontosabb szimbolikus forma az adatbázis, ami lehet 
logikusan rendezett, hierarchikusan, relációsan vagy objektumorientáltan 
felépített, mégis inkább az áttekinthetetlen információhalmaz metaforája. 
Ezért nem csupán az adatbázis értelmezéséhez folyamodunk narratívákhoz 
és metaforákhoz, hanem az adatbázis maga is jó metaforája az egyéni és 
kollektív kulturális memóriának vagy egyéb adatgyűjteményeknek (vö. 
Manovich 2001a. 191.).

György Péter a sorozat, a rács/rácsozat és a hálózat fogalmait elemzi 
egyik tanulmányában (György 2006), és ezeken keresztül jut el az adatbá-
zis fogalmához. A „komplexitás új rendszerei” adatbázisokon alapulnak, 
ezek megjeleníthetőségének kérdése pedig „a vizualizálás kulturális nor-
marendszereinek átalakuláshoz vezetett”. (Ua.) „Minden adatbázis nyitott 
gyűjtemény, s egyben további lehetőségek feltárható tartománya, minden 
remixelhető. A parafrázisok és palimpszesztek világa ez. Az eredetiség, ha 
van még, csupán az ismétlés és a variáció igen tágas lehetőségeiben rejlik. 
Minden gyűjtemény azonnal újabb gyűjtemények létrehozásának lehetősé-
gét kínálja fel, mintegy a bábeli könyvtár példájára, folyamatosan a vélet-
len múzeumok sorozata jöhet létre, pusztán a logikai lehetőségek rendjének 
megfelelően. [...] Míg az internet végtelen könnyedséggel szívta magába a 
különféle archívumokat, s a szemantikus web új lehetőségeket kínál a kü-
lönféle hibrid és ad hoc gyűjtemények számára, ami például komoly kihívás 
a kulturális örökségipar számára, addig a világháló saját archiválási rend-
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szerei különös képet, nehezen magyarázható entrópiát mutatnak. [...] A háló-
zati kultúra virtuális múltakat termel, de saját múltja: nincs”. (Ua.)

Manovich az adatbázis logikájának értelmezésekor irodalomelmé-
leti fogalmakhoz folyamodik, illetve olyan strukturális ellentétpárokra, 
dichotómiákra építő érvelést gyakorol, amelyről azt gondoltuk, hogy a há-
lózatok világa, a különböző kulturális gyakorlatokat, eszközöket hibrid mó-
don integráló globalitás felfüggesztett, érvénytelenített. Így az adatbázist a 
narratívával helyezi szembe, és a két pólus mellett olyan fogalmakat sora-
koztat fel, mint adat vs algoritmus, paradigma vs szintagma, jelentés hiánya 
vs jelentésesség.

A narratíva tekintetében Manovich Mieke Bal definícióját parafrazálja, 
amelynek értelmében ahhoz, hogy valamit narratívának tekintsünk, „kell, 
hogy legyen benne egy szereplő és egy narrátor; tartalmaznia kell három 
elhatárolható szintet, amelyeken a szöveg, a történet és a fabula megjelenik; 
»tartalma« pedig »a szereplők által okozott vagy megélt, egymáshoz kap-
csolódó események sorozata« kell hogy legyen”. (vö. Manovich 2001a. 201.; 
az idézet innen: Manovich 2001b) Könnyen belátható, hogy a listák, gyűj-
temények, felsorolások uralta felületeken nem képződik meg az egymáshoz 
kapcsolódó események sorozata, legfeljebb a felhasználó saját kereséseinek, 
képernyőről képernyőre haladó böngészésének lehet története, ami viszont 
sokszor megfordíthatatlan (a böngésző programok „vissza” gombja ellenére), 
visszakereshetetlen, megismételhetetlen, s így nem is újra átélhető és nem 
tehető vizsgálat tárgyává. A történetek, amik különböző oldalak tartalmai-

C. R. M.: Üresség
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ként fellelhetők a neten, inkább töredékek, nem kidolgozottak. A blogok me-
sélői mondhatják, mesélhetik az életüket, a történeteiket, a bemutatás mód-
ja mégsem kedvez a nagy narratívát, az önazonos elbeszélőt kereső olvasói 
szándékoknak. A kronológia összetartotta bejegyzéslista inkább a középkori 
annales-gyakorlatra emlékeztet bennünket, amikor a lejegyzőnek nem volt 
megfelelő rálátása a történtekre, hogy értelmezhesse az eseményeket, vagy 
pedig visszautasította a különálló események ok-okozati lánccá való össze-
fűzésének lehetőségét. (Vö. White 1987. 12.) Manovich következtetése sze-
rint az új médiában narratíva és adatbázis nem egyenrangú fogalmak. Bár a 
narratíva fogalmát gyakran használják annak homályos jelölésére, hogy az 
új médiaobjektumok hogyan hozzáférhetők a felhasználó számára (pl. hogy 
egy adatbázis elemeiből válogatva mindenki létrehozza a maga narratíváját, 
illetve hogy ezek a médiaobjektumok interaktív narratívákká állnak össze, 
melyekben a felhasználó a maga kénye-kedve és narratív döntései szerint 
bolyong), minden „narratíva” adatbázisra épül rá.

Narratíva és adatbázis dichotómiájának további árnyalásakor Manovich 
Roland Barthes-ra, illetve a szintagma és a paradigma fogalmakra hivat-
kozik. A szintagmatikus dimenziót a lineáris egymásra következéssel, a 
paradigmatikus dimenziót a meg nem valósuló jelentéslehetőségekkel azo-
nosítja. „Egy szintagmatikus dimenzióban az elemek in praesentia társít-
hatók, míg a paradigmatikus dimenzió elemei in absentia társíthatók. Egy 
írott mondat esetében például a mondatot alkotó szavak fizikailag egy darab 
papíron léteznek, míg a paradigmatikus egységek, amelyekhez ezek a szavak 
tartoznak, kizárólag az író vagy olvasó elméjében kelnek életre. [...] Követ-
kezésképpen a szintagma explicit, míg a paradigma implicit, az egyik valós, 
a másik elképzelt”. (vö. Manovich 2001a. 203.; az idézet Manovich 2001b) 
Mivel a paradigmatikus tengely tulajdonképpen egy adatbázis, természetes, 
hogy az explicit és az implicit, a valós és az elképzelt jellemzők ellentéte-
sen nyilvánulnak meg a hálózat világában: „Az új média megfordítja ezt a 
viszonyt. Az adatbázis (a paradigma) jelenik meg fizikailag, míg a narratíva 
(a szintagma) elvonttá válik. A paradigma kiváltságos, a szintagma elveszti 
jelentőségét. A paradigma valóságos, a szintagma virtuális”. (Uo.) Az inte-
raktív felületek választási lehetőségek sokaságát kínálják a felhasználónak, 
aki a paradigmatikusan (látszólag) egyenértékű opciók közül szelektál, bár 
a követett linkek lineáris sorának narratíváját igencsak meghatározza a dön-
tések minősége. Képernyő követ képernyőt, az egymásrakövetkezés időbeli-
sége a filmet idézi, a film szimbolikus formája tanított erre a tájékozódásra. 
Manovich felveti ugyan a (térbeliséget hangsúlyozó) egymás mellett létező 
képernyők interfészét, de el is veti, mint pillanatnyilag elszigetelt gyakorla-
tot. Az egy képernyőn több információ lehetősége 
az európai vizuális kultúrát évszázadokig uraló 
térbe helyezett narratíva kultúráját idézi, ahol 
minden kép egyszerre jelent meg. Manovich jól 
látja a tendenciákat: ha inkább az a csoda, hogy 
a web világában, az adatbázisok birodalmában 
egyáltalán léteznek még narratívák, akkor való-
színűleg csupán idő kérdése, míg kialakul vagy 

Narratíva és adatbázis 
dichotómiájának további 
árnyalásakor Manovich 
Roland Barthes-ra, illetve a 
szintagma és a paradigma 
fogalmakra hivatkozik. 
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újra előtérbe kerül az a séma, ami a vizualitás eredendően térbeli voltát a ké-
pek interfésszé vált korszakában is megmutatja. (A több képernyős kirakatok 
mintájára kialakított design egyes weboldalakon már ezt a tendenciát látszik 
kiszolgálni. L. pl. http://www.fallon.co.uk/, http://www.ideo.com/thinking)

Hibridizáció
„Hibrid gör–lat I. biol különböző fajtához tartozó egyedek keresztezésé-

ből v. kereszteződéséből keletkezett állat v. növény, amely szülőitől legalább 
egy öröklödő jellegben különbözik II. 1. pejor felemás, korcs 2. biol keresz-
tezett, keresztezésből létrejött 3. tud több összetevőből álló” (Bakos 1994. 
311–312.)

Manovich 2008-as dátumú weben közzétett szövegében egyféle történe-
ti áttekintéssel kezdi, és a számítógép felhasználásának fordulatait a számí-
tógép kulturális médiummá válásához, illetve a megjósolható jellemzők szé-
les körű adaptálásának korszakához köti. Ennek értelmében a számítógép 
jelentősége, metamédium jellege már az 1960-as, 1970-es években világosan 
látható volt, de az 1980-as években még a professzionális felhasználók sem 
engedhették meg maguknak azon technikai eszközök megvásárlását, ame-
lyek segítségével mindazokat a műveleteket, melyek a metamédium jelleget 
megadják, el is végezhették volna. Az 1990-es évek végén (1993–1998 között) 
következik be az a fordulat, ami a képek, a vizualitás teljesen új, hibrid nyel-
vét szüli. (Manovich 2008. 93., 95., 98.)

Milyen is ez az új vizuális nyelv?
Egy helyütt Manovich az új médiaállapot folyományaként kialaku-

ló globális esztétikáról, a design új nyelvéről beszél, ami a hasznossággal 
szemben az érzéseket, az elsődleges szenzoriális érzékelést helyezi előtérbe, 
és teljességgel a hibriditásról szól. (Manovich 2008. 81.)

A hibriditás annak a hatása, ahogyan a programokra, szoftverekre ala-
pozó munkafolyamatok módosítják a vizuális esztétikát. Erre a munkafo-
lyamatra az jellemző, hogy a formák végtelen variációit hozza létre, képes 
bármelyik médiumban ugyanazokhoz a technikákhoz, kompozíciókhoz és 
ikonográfiákhoz fordulni, a végtelenségig remixelhető, illetve egy és ugyan-
azon projektben könnyedén keverhet különböző forrású médiaobjektumo-
kat: videofelvételek rétegeit, beszkennelt állóképeket, animációkat, grafikát 
és tipográfiát. (Vö. Manovich 2008. 95.)

Manovich egyik példája az Imaginary Forces által a DC Comics szá-
mára készített intro-filmecske, melyben tipográfiai (rácspontok) és filmes 
(közelkép, zene) elemek keverednek. (Ua. 81., Imaginary Forces 1995) Szá-
mos alkotásban, videoklipben, reklámban találkozunk ugyanilyen effektu-
sokkal, és sokszor nem is az a fontos, hogy szétszálazzuk az alkotást, és 
azonosítsuk a különböző médiumok összetevőit, hanem az, hogy ezeket az 
alkotásokat egészében mint hibrideket, mint médiumok egymás melletti 
jelenlétén alapuló hatásegyütteseket fogjuk fel. (Vö. Manovich 2007b) An-
nál inkább érvényes ez, mert a származási hely visszakeresése semmiféle 
eredet(i) megtalálásával nem kecsegtet.
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Esztétizáció
Hohl (2009. 273.) Manovichnak tulajdonítja azt az elhíresült eszté-

tikai, formatervezési alapelvet, hogy a forma az emóciót követi. A „form 
follows emotion” a német Hartmut Esslinger találmánya, aki erre az elvre 
építve hozott létre 1969-ben egy időközben nemzetközivé vált design-tár-
saságot, a frog designt. Azt, hogy a formatervezés manapság látványter-
vezés is, mindenki tapasztalja mindennapi tárgyain, és a Manovich által 
leírt esztétizációs folyamatot is részleteiben ismerjük mindennapjainkból. 
Manovich az információs eszközök esztétizációjáról beszél („aesthetisation 
of information tools” Manovich 2007a), arról, hogy a megformáltság, a meg-
jelenés, a látvány, a design előtérbe kerül. 

Azt lehetne gondolni, hogy éppen a felhasználó felé információkat 
közvetítő eszközök, felületek esetében a közvetítést hangsúlyozó aspektu-
sok törlődnek, átlátszóvá válnak a felhasználás megtanulásának folyama-
tában, mégsem ezt tapasztaljuk. Az interfészek ugyanolyan erővel hívják 
fel magukra a figyelmet, mint amennyire az információátadást szolgálják: 
mindennapi kütyüink nem csupán a kapcsolattartás, az információszerzés 
stb. eszközei, hanem esztétikai objektumok is, melyek jó érzéssel töltenek el, 
szívesen vesszük őket kézbe, előszeretettel tesszük ki magunk mellé, hogy 
látványként gyönyörködjünk bennük.

„Csak semmi transzparencia!” (Bolter–Gromala 2006. 377.) – ez lehet-
ne a következő kulcsmondat, és ha a design jövőjéről való elgondolásokat 
nézzük, azok egybecsengnek ezzel. A designszellemű gondolkozást („design 
thinking” – l. pl. Brown 2008) nem csupán a formatervezésben alkalmazhat-
juk, hanem mindegyik szakmában, például az akadémiai életben, illetve az 
oktatásban is. (Vö. ICSID 2007)

Reflexivitás
Manovich 2008-as könyvének záróakkordja a művészetre vonatkozó 

kérdés: „Lehetséges-e a művészet a Web 2.0 után?” (Manovich 2008. 242.) 
A kérdés átfogalmazható: mi a professzionális művészet helye és szerepe 
egy olyan világban, ahol az új média lehetőségei következtében mindenki 
alkotó, és minden alkotás pillanatokon belül bárki számára hozzáférhető? 
Manovich következtetése az, hogy a kreativitás és az innováció nem a mű-
vészet kiváltsága immár, hanem több területen, de talán leginkább magának 
a webnek a fejlesztése területén találkozunk vele.

A művészet másik jellemzője, az önreflexivitás, önnön létrejöttének, lét-
feltételeinek megmutatása egy újabb felfüggesztés alatt álló aspektus. Aho-
gyan Ann-Sophie Lehmann tanulmányában („Láthatatlan munka: a művé-
szi gyakorlat reprezentációja a digitális vizuális kultúrában” – Lehmann 
2009) rámutat, a digitális közegben alkotó művész eltűnik az alkotása mö-
gött; az alkotás létrejöttének helyszíne nem látható, mert hibrid hely, egy-
szerre fizikai és virtuális, ráadásul időben sem állandó (ua. 37.); a művész 
digitális eszközeit jelölő ikonok a nem digitális, hagyományos művészi esz-
közkészletre referálnak (ecset, ceruza, toll, festékes vödör, vászon – ua. 38.); 
a digitális művészi munka egy része adatprogramozás, ami a művészi pro-
duktumban nem vagy nehezen vizualizálható.
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Miközben a web minden korábbi 
kontextusnál könnyebben és cáfol-
hatatlanabbul képes megmutatni a 
korábbi médiumok működési mecha-
nizmusait, képes demisztifikálni és 
kritikusan újraértelmezni, önnön me-
chanizmusait elfedi, a joggal elvárható 
újmédia-specifikusságot („new media 
specific” – Manovich 2001a. 208.) a lát-
hatatlanságba száműzi.

Bolter és Gromala a transzparencia 
és a reflexivitás esztétikai elveit a kód-
nézet és az interfésznézet kettősségé-
be fordítják át (Bolter–Gromala 2006. 
380.), ám a művészetet kereső felhasz-
nálónak az interfészek reflexivitása 
marad a vizsgálódási terep, mert keve-
sen képesek arra, hogy a kódolási nyelv 
lehetőségeinek kihasználásához ren-
deljék az esztétikai értékeket.

Vizualizáció
Úgy tűnik, Manovich újabb kuta-

tásai leginkább ezzel a fogalommal fog-
lalhatók össze, ő maga az adatok dina-
mikus vizualizálását a számítógép által 

lehetővé tett új kulturális formák egyikének tartja. Amikor 2002-ben a vizu-
alizálásról írt, azt hangsúlyozta, hogy ez is az infoesztétika egyik eszköze, 
amit az adat vizualizálással foglalkozó digitális művészek arra használnak, 
hogy érzékelhetetlen, reprezentálhatatlan (a romantika esztétikája értelmé-
ben fenséges) jelenségeket érzékelhetővé, felfoghatóvá tegyenek (ezért lenne 
ez a munka a fenségest megszüntető, ellenfenséges, anti-sublime). Akkori 
meghatározása szerint a vizualizálás nem vizuális természetű számszerűsí-
tett adatoknak a vizuális reprezentációját jelenti (Manovich 2002). 2010-ben 
közzétett tanulmányában már képi adatok képi újra megjelenítéséről, direkt 
vizualizálásról is beszél. (Manovich 2010) Ilyen direkt vizualizációs esz-
köz például a címkefelhő, ami a megjelenített adatok eredeti jellemzőit sok-
kal nagyobb mértékben megőrzi, mint a hagyományos grafikonok, hiszen 
eleve magukat a feldolgozott adatokat látjuk a vizuális reprezentációban is 
(nincsen átalakítás, ha egy szó gyakrabban fordul elő, mint egy másik, ak-
kor ezt a szót látjuk nagyobb betűkkel, nem egy nagyobb körszeletet vagy 
téglalapot). Az új médiakörnyezet (tárhely, feldolgozási gyorsaság, szoftver) 
lehetővé teszi, hogy nagy felbontású képek gyűjteményét lehessen áttekinte-
ni, a képek egyes jellemzőit automatikusan lehessen mérni és vizualizálni, 
ezáltal pedig a kulturális jelenségeket jobban meg lehessen érteni. Az új 
módszer a graf-IKON nevet kaphatná (image graph): az értelmezett képek 
mind megjelennek a vizualizálás során (infovis), egyetlen képbe sűrítve, 

C. R. M.: Emlék
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csak a valamely jellemző mentén történő rendezés során kiugranak az ösz-
szefüggések. Olyasmi ez, mint amikor színezéssel, szövegkiemelő írószerrel 
láttatunk összefüggéseket egy nyomtatott szövegben, miközben a szövegből 
nem törlünk, és nem is alakítjuk át a szöveget valami mássá. Leegyszerűsí-
tés, összevonás nélküli vizualizálás – ilyen projekt például az 1923 és 2009 
között publikált 4535 Time magazin címlapjának a megjelenítése egyetlen 
felületen, ami nyilvánvalóvá teszi, hogy borítók vizuális jegyeinek és tartal-
mának változásai fokozatosan, éveket átfogóan mentek végbe (http://zoom.
it/aCIq).

Következtetések
Lev Manovich munkáit néhány kulcsszó kiválasztásán és ezek tüzete-

sebb bemutatásán keresztül közelítettem meg úgy, hogy egyúttal lehetséges 
kitekintéseket is vázoltam az interfész és az esztétikum új médiában rejlő 
lehetőségei felé. Más olvasatban talán más kulcsszavak váltak volna hasonló 
fontosságúvá (nem említettem például a montázs, a modularitás, a numeri-
kusság stb. fogalmait, nem jártam körbe alaposabban a remix, az algoritmus, 
a variabilitás, az interaktivitás fogalmait).

Manovich írásainak hozzáférhetősége (minden letölthető a manovich.
net-ről), a mintegy egymást generáló gondolatok szerialitást, hálózatosságot 
kialakító szerkezete arra csábítja az olvasót, hogy a szótár, a blog vagy éppen 
a web metaforájában keressen közelítési lehetőséget, és elgondolkodjon az 
ismétlés szöveges, illetve képi alakzatain.
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Feminista kérdések
a kortárs magyar fi lmben

HORVÁTH IVETTA OTÍLIA

Feminizmus Magyarországon
 Ha megkérdeznek valakit Magyarországon, hogy mi a feminizmus, 

alapvetően két dologra asszociál: egy férfiak nélküli vagy egy leszbikus 
világra. Ennek hátterében egyrészt a gender és a nők, női jogok kérdések 
hazai diskurzusban betöltött kevéssé jelentékeny szerepe, másrészt törté-
nelmi okok állnak. Imre Anikó Hungarian Poetic Nationalism or Nazional 
Pornography? Eastern Europe and Feminism – With a Difference (Magyar 
költői nacionalizmus vagy nemzeti pornográfia? Kelet-Európa és a feminiz-
mus - némi különbséggel)1 című tanulmányában a rendszerváltást jelöli meg 
elsődleges okként. A nők hátrányos helyzetének kialakulásában kulcsszerep 
jutott mindenekelőtt a Kádár-rendszernek. Imre nézete szerint az ekkor rög-
zült viszonyok a rendszerváltás után is tovább éltek. Vagyis, a paternalista 
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diktatúra patriarchális rendszerét nem írták felül 
a politikai változások, sőt, az átalakulás kifeje-
zetten a férfiközpontú demokráciák létrejöttének 
kedvezett a térségben. A meghatározó pozíciókat 
a Kádár-korban és azt követően is, zömmel férfiak 
töltötték be. Imre a nők helyzetének változatlansá-
gát összefüggésbe hozza a nacionalizmus problé-
májával, amely a kétpólusú világ összeomlásakor 
újjáéledt Kelet-Európában, mintegy az új, globali-

zálódó világrendre adott válaszreakcióként. Mindeközben – írja Imre – a 
rendszerváltás implicit módon, az erőszak számos formáját hívta elő a nők 
ellen. Idesorolható a nők munkaerő-piaci hátrányos megkülönböztetése, az 
alulfizetettség, a családon belüli erőszak, a női képviselők rendkívül ala-
csony száma a parlamentben. Jellemző módon, az országgyűlésben ülő nők, 
gyakorta hangoztatják, hogy felelősségteljes munkájuk mellett ők elsősorban 
mégiscsak nők, anyák, feleségek. A nők elleni támadások hátterében kifeje-
zetten antifeminista elgondolások is tetten érhetők. Imre a posztszocialista 
országokban élő férfiak helyzetét a posztkolonialista országokban élő férfi-
akéval veti össze – nyugati nézőpontból mindketten kasztráltak. Az érintett 
férfiak pedig, a nyugati lenézettség okán, a maszkulinitás válságáért a nőket 
teszik felelőssé. Az állandó fenyegetettség tükrében tehát a nők félnek kiáll-
ni érdekeikért avagy a feminista értékek mellett.

 Mindazonáltal, miközben Imre tanulmánya a nyugati és keleti femi-
nizmus vizsgálatakor részletesen elemzi a rendszerváltás hatásait, megfe-
ledkezik ama tényről, hogy a nők és a nőjogok egészen más fejlődéstörténe-
ten mentek keresztül a kapitalista és a szocialista országokban. A második 
világháborút követően Magyarország, sőt nagyrészt Európa sem engedhette 
meg magának, hogy lemondjon a nők munkaerejéről. Míg azonban a nők 
munkába állása Nyugaton lehetőség volt, Kelet-Európában kötelesség. Va-
gyis Magyarországon a nőket megkérdezésük nélkül emancipálták. Ezen 
emancipációs döntésnek ugyan voltak pozitív hozadékai, így az általános, 
nőkre is kiterjedő választójog bevezetése és a felsőoktatásban való részvé-
tel egyenlősége, ám a szocialista emancipációt nem a nőjogok és a női ér-
dekérvényesítés hívták életre. A Rákosi-rendszerben a nők munkába állását 
gazdasági és ideológiai kényszerek mozgatták. Egyrészt a nőknek dolgoz-
niuk kellett, hogy hozzájáruljanak az országban folyó termeléshez, illetve 
el kellett, hogy tartsák önmagukat; másrészt a dolgozó nő a szocialista nő-
ideál megtestesítője volt. Korabeli fogalmakkal élve, ekkortájt a nőknek két 
fronton kellett helytállniuk: otthon és a munkahelyükön. A nők szerepének 
megváltozása, a nők feladatainak kibővítése tehát mindenféle előkészület 
nélkül, egyik pillanatról a másikra ment végbe. 

A Kádár-rendszer már gazdaságilag és ideológiailag (a társadalmi ki-
egyezés fejében), tehetett és tett is engedményeket a nők irányába. A mun-
kásnők immár bejuthattak a parlamentbe, sőt létezett a női képviselők szá-
mát meghatározó kvótarendszer is. Mindazonáltal a valódi döntéseket nem 
az Országgyűlés, hanem a Központi Bizottság hozta, vagyis, a magyar kira-
katparlamentben a nők szerepe is csak kirakatszerep volt. S bár a bölcsődék 
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és óvodák ellátták a gyerekek ingyenes felügyelet-
ét, hogy az anyáknak is módjukban álljon dolgoz-
ni, Kádár 1967-ben bevezette a gyest, ami egyfajta 
visszalépésként is felfogható. A gyes bevezetése 
egyrészt a nők kivonását jelentette a könnyűipar-
ból, minthogy az ott végzett munkájukra a továb-
biakban már nem volt szükség. Másrészt, a nők 

számára lehetőség nyílt, ha csak időleges is, a klasszikus anyaszerephez 
való visszatérésre. A megváltozott igényű nők számára azonban az otthon 
maradás újabb problémát jelentett, megjelent az úgynevezett gyes-neurózis. 
A klasszikus család létrehozásában pedig problémát jelentett, elsősorban a 
diplomás nőknek, hogy férjet találjanak. Az egyetlen, az őket érintő kér-
dések közül, amelybe a nőknek is volt egy kevés beleszólásuk, az abortusz 
ügye volt. Az abortuszbizottságok felállítása némi engedményt jelentett a 
Rákosi-rendszer teljes abortusztilalmához képest. Az abortuszról pedig vita 
folyhatott a Nők Lapja hasábjain. 

Mindeközben a Nyugaton végbemenő emancipáció alulról szerveződött 
és fokozatosan vált a nők számára és társadalmilag is elfogadottá. A nyugati 
nők a feminizmust nem a rájuk kényszerített hármas teherrel (család, mun-
ka, politikai szerepvállalás), azaz a túlzott igénybevétellel azonosították, 
hanem ama lehetőségekkel, amelyeket a feminizmus nyitott meg számuk-
ra, úgy mint a: tanulás, önmegvalósítás, kreatív munkavégzés és önállóság 
(anyagi és lelki-szellemi egyaránt). Egy kérdés azonban élesebben merült fel 
a nyugati nők esetében, mint a kelet-európaiakéban, és ez a kérdés nem más, 
mint a család vagy karrier kérdése. A nyugati országokban ugyanis nem 
létezett, vagy csak rendkívül rövid ideig járt a gyed/gyes-hez hasonló állami 
támogatás. Így a Nyugaton élő nők számára a választás a klasszikus női sze-
rephez való visszatérés vagy a(z ismételt) munkába állás között – a magyar 
viszonyokkal összevetve mindenképpen – nehezebb volt.

Nők és a női testek reprezentációja
 Imre meglátása szerint Magyarországon a nemi identitás összekap-

csolódik a nemzeti identitással. Tehát női karakterek a filmekben és az 
irodalomban gyakran mint a magyar nemzet allegóriája jelennek meg. Az 
allegória pedig nem hús-vér karakter, így nem lehet rajta számon kérni a 
nő hiteles ábrázolását. Az Imre által elemzett női karakterek a következő 
tulajdonságokban osztoznak egymással: szépség, cigány származás, sze-
xuális túlfűtöttség, továbbá alárendelt, gondoskodó, áldozati magatartás és 
idealizált jellem. E tulajdonságokat egybegyűjtve jól láthatóvá teszik, hogy 
a magyar film és irodalom előszeretettel erotizálja át női karaktereit és haj-
lik a klasszikus nőkép használatára. A fenti felsorolásból ugyanakkor az 
is kiderül, hogy, mint oly sokszor, a genderábrázolással összekapcsolódik 
a posztkoloniális elmélet által exponált faji (race) kérdés is. A tárgyalt mű-
alkotások ugyanis nem csupán áterotizálják női karaktereiket, de azáltal, 
hogy cigány identitással ruházzák fel őket, még inkább erősítik a nőkhöz 
kapcsolódó bizonyos sztereotípiákat. Így például azt, hogy a sötét(ebb) bőrű 
nők maguk a szexualitás manifesztumai. Laura Mulvey 1975-ben publikált 
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A vizuális élvezet és az elbeszélő film című híres-hírhedt tanulmányában 
rámutat, hogy a nő mint kép ábrázolódik a klasszikus hollywoodi moziban. 
„A szexuális egyenlőtlenség világában a szemlélés élvezete kettévált: aktív/
férfi és a passzív/női oldalra. A meghatározó férfitekintet kivetíti fantáziáit 
a női alakra, mely ennek megfelelően alakul. Hagyományos exhibicionista 
szerepükben a nők egyszerre vannak közszemlére téve és mások által meg-
bámulva, megjelenésük erőteljes vizuális és erotikus hatást hordoz, ezáltal 
konnotálva a megnéznivalóság fogalmát.” Olybá tűnik tehát, hogy az Imre 
által elemzett magyar filmeknek a mai napig sem sikerült túllépnie a férfi 
élvezetének kiszolgálásán.

S ha már Mulveyt említettem, ezen a ponton mindenképpen kívá-
natosnak tartom a feminista filmelmélet rövid áttekintését. Mint arra az 
imént utaltam, a nő képként tételeződik a filmben és történik ez azért, hogy 
áterotizált látványként a férfinéző élvezetét szolgálja. A nő a kasztrációs fe-
nyegetés manifesztuma a vásznon, aki a férfit veszélyezteti, tehát bűnös, így 
a férfinak jogában áll dönteni a sorsáról, arról, hogy megbünteti-e, avagy 
megkegyelmez neki. Milyen filmes eszközökkel ölt mindez testet a filmvász-
non? Alapvetően a nő sík képmezőben, testrészeit fragmentumokban láttató 
és/vagy az elbeszélésből kiszakítva történő ábrázolásban, képpé alakításá-
ban. Ilyen módon a film egyszerre éri el, hogy kiszolgálja a férfivágyat, hogy 
rávezesse a befogadót arra, hogy e vágy kielégítéséhez hogyan nézze a nőt.  
Egyúttal, a patriarchális rendet szolgálja azáltal, hogy a vászonra vivén, 
megkettőzi azt.

Mindeközben, a női néző élvezete nem megfontolás tárgya. Mary Ann 
Doane nézete szerint a nő élvezetét három azonosulási pozíció szolgálhatja. 
Amennyiben a női néző a női szereplővel azonosul, nem tesz mást, mint-
hogy elfogadja a ráosztott passzív tárgyszerepet, és önnön mazochizmusá-
ban leli örömét. Egy másik azonosulási mód a maszkulinizáció, amikor is 
a női néző egy keresztazonosuláson keresztül a férfi szereplővel és ez által 
az aktív szereppel azonosul, ebben az esetben azonban, a filmnézés idejére 
ideiglenesen le kell mondania saját női identitásáról. A harmadik azonosu-
lási mód a nárcizmus, ekkor, a női néző önmaga vágyának tárgyává válik, s 
hogy ezt eltitkolja a hatalmat birtokló férfi elől, kénytelen maszkot viselni. 
A feminista teória szerint a férfi tekintete és a hatalom birtokosa is a filmen.

 1996-ban Sólyom András Érzékek iskolája címen filmesítette meg Cso-
konai Lili/Esterházy Péter Tizenhét hattyúk című művét. Sólyom a rendszer-
váltást követően, a megváltozott filmes közegben egyszerre próbálta kielé-
gíteni filmjével a magyar és a nemzetközi közönség igényeit. Az Érzékek 
iskolája nem az első olyan filmes adaptáció a magyar filmtörténetben, amely 
egy női álnév alatt kiadott magyar író műve alapján készült. Bódy Gábor 
Nárcisz és Psychéje Weöres Sándor Psyché című verses regénye alapján ké-
szült. Úgy is mondhatnám, olyan  irodalmi művek ezek, melyekben a nő 
egy férfi szerző, művész, értelmiségi alteregójaként értelmeződik. Esterházy 
regénye heves vitákat váltott ki, különösen az író valódi személyének felfe-
dése előtt, mondván, a kérdéses mű nem egyéb, mint egy kurva beszámolója 
kalandjairól, mások azonban az archaikus nyelven írott szöveg irodalmi ér-
tékét dicsérték. Sólyom kettős céljának megfelelően alkotásában – ahogyan 
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ő fogalmaz – érthető filmnyelvet akart használni, 
hogy a fiatal közönséget megnyerje; ugyanakkor, 
folytatni kívánta a magyar poétikus hagyományo-
kat is. Ennek eredményeképpen a filmben egyfelől 
a melodrámai cselekmény és a meztelen női testek 
látványa érvényesül elsősorban, (szemben a re-
gény irodalmi értékeivel), másfelől a non-lineális 
narratíva, a fekete-fehér betétek, avagy Lili rajzai, 
melyek időnként megszakítják az elbeszélést a 

szerzőiség irányába mutatnak. Vagyis az Érzékek iskolája egyszerre tűnik 
átmenetnek műfajfilm és szerzői film, illetve nemzeti allegória és pornográ-
fia mint globális esztétika kötött.

 Az Érzékek iskolájának karakterei, legyen szó férfiakról vagy nőkről, 
meglehetősen sztereotip figurák. A főszereplő-narrátor Csokonai Lili sze-
mélyisége mintha skizofrén hasadtságban leledzene, úgy válik két részre. 
Ennek hátterében bizonyosan az áll, hogy a karaktert két színésznő játssza; 
Gryllus Dorka alakítja a fiatal Csokonai Lilit, míg idősebb kori megszemé-
lyesítője a csak hangban jelenlévő Lázár Kati. A két színésznő mintha két 
különálló felet testesítene meg, egy érzelmeitől vezérelt és egy intellektuális 
nőt. A két rész nem szervül egységes egésszé a filmben, azt sugallva, hogy 
e két nőtípus nem létezhet együtt, csakis külön-külön. A fiatal Lili szép és 
buta. S ahogy az előbbi két személyiségjegy nem tűnt összeférhetőnek, e 
helyütt épp ellenkezőleg, szépség és butaság, mintha csak együtt létezhetné-
nek. Lili a film során szűzből kurvává lényegül át. A leszbikus Szépasszony, 
a középkorú, unatkozó, megcsalt, elhanyagolt üzletember-feleség a nő egy 
másik típusát testesíti meg. E karakter a feleség és anya szerepét cseréli a 
kurváéra. Azonosítódjék a nő bármilyen szereppel, olybá tűnik, a minden 
nő kurva bélyeget nem kerülheti el. Mintha ez lenne az egyetlen életút, amit 
egy nő bejárhat.

 Korábban felvázoltam, hogy a feminista elmélet milyen mechanizmu-
sok mentén és milyen kategóriákkal dolgozik. Érdekes lenne számba venni, 
hogy ezek a már-már klisészámba menő jegyek, mennyire tetten érhetőek 
az Érzékek iskolájában. A filmben megjelenő nők mindegyike alapvetően 
másoktól függő, másoknak alárendelt, mások által használt és kihasznált 
– passzív nők tárgyszerepben. Igaz ez az olyan, csak rövid időre feltűnő sze-
replők esetében is, mint Kéri Márton felesége. A nő nem egyéb, mint szép 
kellék a férje mellett, státusszimbólum, mint a kertes ház vagy az autó. Ő egy 
másik szépasszony a filmben. A nők képi ábrázolása meglehetősen konven-
cionális, amennyiben gyakorta fragmentált, áterotizált női testeket látunk a 
vásznon. Azaz, a klasszikus hollywoodi mozihoz hasonlóan itt sem ritka a 
nő képivé lényegítése és időleges kiszakítása a narratívából. Ugyanakkor eb-
ben a filmben nem csak a férfiak használják ki a nőket, de a nők is egymást. 
Szépasszony számára Lili pótlék. Azokra a pillanatokra kell neki csupán, 
amikor a férje távol van családjától. Lili az, akitől ideiglenesen megkaphatja 
azt a figyelmet és intimitást, ami hiányzik a házasságából. Ugyanakkor, Lili 
számára Szépasszony még ennél is kevesebbet jelet, puszta időtöltést. A nő 
– miként arra a feminista elmélet rámutat – ebben a filmben is bűnös, a nő-
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nek bűnhődnie kell. Lili erkölcstelen, nős férfiakkal folytat viszonyt, tehát 
bűnös. Bűnösségét pedig még büntetése – egy autóbalesetben elveszíti lábait 
– után is igazolja: lelövi Mártont. Lili bűnös, Lili megbűnhődik.

 Sólyom azonban a férfiakkal sem kíméletesebb filmjében. Kéri Márton 
a hódító, jóképű, jómódú üzletember prototípusa. Mindemellett férj és apa, 
(bár személyisége ezen részeibe nem enged betekintést a film), aki megcsalja 
feleségét. Miként felesége, Lili is éppúgy csak kiegészítő életében, egy fiatal 
szerető, aki a gazdag üzletembereknek dukál, és aki szépségével és szen-
vedélyével izgalmat visz a férfi életébe. Miután azonban a lány tökéletes 
szépsége megcsonkul, felesleges lommá silányul Márton szemében, aminek 
helye a szeméttelepen van. A másik férfi a lány életében Nixos, az ősember-
ősférfi, egy ösztönvezérelt, állatias lény. Sokkal idősebb Lilinél, és ő az, aki a 
baleset után gondoskodik a lányról, így karaktere apafiguraként is olvasha-
tó. Ezt írja felül némiképp az a tény, hogy kapcsolata Lilivel alapvetően még-
iscsak szexuális jellegű, a lány így viszonozza a férfi törődését. Meztelen női 
testekhez hasonlóan, meztelen férfitestek is feltűnnek a filmben. A férfiak 
erotikus töltetű ábrázolása jócskán meghaladja a nőábrázolás sablonosságát. 
A beállítás mindig ugyanaz: pucér férfitest, hátulról, totálban.

 Imre Anikó nyomvonalán haladva megállapítható, hogy az Érzékek 
iskolájában szétválik poétikusság és pornográfia. A film idősíkjai külön-
válnak. A jelen képei realisták, a múlté stilizáltak, átesztétizáltak. Előbbi 
hús-vér nőket exponál, utóbbi idealizált nőképeket. Csokonai Lili nem alle-
gorikus figura, meztelensége, erotikus jelenetei nem rejtenek ki nem mon-
dott többlettartalmakat. A vásznon a nő szexuális tárgyként jelenik meg, 
feltehetően a közönségigényt kielégítendő.  A pornografikus jelleget csak 
időnként ellenpontozzák poétikus megoldások, ám ezek sem a személynek, 
a nőábrázolásnak szólnak. Határozottan kirajzolódni látszik tehát egy vonal 
a magyar irodalomban és filmben, mely az esetlegesen többértelmű, allego-
rikus, poétikus nőábrázolást pornográf felhangokkal cseréli fel.

A nő reprezentációja egy kortárs magyar életműben
 Az eddigi különálló példákkal szemben, most Szász János filmjeit te-

kintem át röviden, hogy megvizsgáljam, egy szerzői életmű fel tud-e mutatni 
egyéni megoldásokat a nőábrázolásban. Különösen izgalmas ez a kérdésfel-
vetés olyan filmek esetében, mint a Woyzeck, amely nem az erotika köré 
szerveződik. A történet középpontjában a megalázott, emberi méltóságától 
megfosztott egyén áll. Woyzeck, akárcsak Nixos az Érzékek iskolájából, ős-
férfi, állatias ösztönlény, akiből hiányzik minden intellektus. (Bizonyosan 
nem véletlen, hogy mindkét karaktert ugyanaz a színész játssza.) Egyszer-
smind jólelkű, gondoskodó ember, aki megpróbál jó férj és apa lenni. Jól 
mutatja ezt az a jelenet, amikor karácsonyfát visz haza a családjának. Ám 
erőfeszítése hiábavaló, felesége, Mari nem szereti őt, csak Woyzeck pénze 
kell neki – a nőnek csak azért kell a férfi, hogy eltartsa. Woyzeck szeretetre 
vágyik, de a világ és Mari is csak kihasználják, és válaszképpen ő képtelen 
bármit is tenni. Felesége kasztrálja, Woyzeck egyszerre bizonyul impotens-
nek munkában és magánéletben. Ellentétpárja a filmben a macsó rendőr-
figura, a potens tenyészbika, a talpig férfi. Ő a rend, a hatalom képviselője, 
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aki társadalmilag az emberek, szexuálisan pedig 
Mari fölött uralkodik. Utóbbit hangsúlyozza, hogy 
kapcsolata a nővel csupán testi jellegű. Ilyen mó-
don a nő szexuális tárgyként exponálódik. A férfi 
testének erotikus ábrázolása az Érzékek iskolájá-
ban látottakkal megegyező módon történik – pu-
céran, hátulról, totálban. Mari, a feleség anyából 
lesz kurvává a film során. Ráadásul egyszerre 
mutatkozik rossz anyának és rossz nőnek. Gyer-

mekét fattyúnak nevezi, egyértelművé téve, hogy az apa nem Woyzeck. Ám 
amikor szórakozni támad kedve szeretőjével, a rendőrrel, a gyereket még-
is Woyzeckre hagyja. Tehát a fattyút szülő Mari már korábban is rossz nő 
volt és most is az. Az Érzékek iskolája Lilijéhez hasonlóan ő is cigány, sze-
mélye ilyen módon egzotizált, ami által csak még erotikusabbnak hat. Az 
erős szexuális kisugárzással bíró nő tudatosan él és visszaél vonzerejével. 
Woyzecket rendre visszautasítja, megalázza, nevetségessé teszi – kasztrálja. 
Ez a magatartás és a kialakuló helyzet tükörképe az antifeministák által 
megfogalmazott maszkulinitásválságnak és a válság természetrajzának Ma-
gyarországon. Mari Lilihez hasonlóan bűnös, rossz anya és erkölcstelen nő, 
így bűnhődnie kell, Woyzeck megöli és ezzel ismét potens férfivé lesz. 

 A Witman fiúk genderképét tekintve nemigen tér el a Woyzecktől. A 
történet elején egy klasszikus családot látunk, amely az apa halálát követően 
széthullik. Így a két fiú, János és Ernő apa nélkül marad. Szász az által, hogy 
nem szerepeltet meghatározó férfikaraktert filmjében, egy Apa, Atya, Isten 
nélküli világot exponál. Ez egy gonosz világ. Vajon, azért ilyen gonosz, mert 
ez a világ a nők világa? A fiúk nem tekinthetők férfiaknak a filmben. Irénnel 
való kapcsolatuk nem avatja őket férfivá, mivel a prostituáltban az anyát 
keresik, azt a szeretetet és törődést, amit valódi anyjuktól nem kapnak meg, 
és nem a szeretőt. A felnőttek világát imitálják, ekképp a felnőtt szexualitást 
is. János például hallja anyját és Tállait szeretkezni. A fiúk életében felbuk-
kanó férfiak alkalmatlanok az apaszerepre. Anyjuk szeretője, Tállai már fél 
évvel az apa halála után a család házában alszik. Ahogyan ő fogalmaz, csak 
Witmanné teste és főztje miatt jár a házhoz. Amikor az asszony segítséget 
kér tőle a fiúk nevelésében, a férfi visszautasítja. A gyerekek tanára a másik 
lehetséges apafigura, akit még foglalkozása is predesztinál erre a szerepre. 
A férfi fegyelmező és büntető, mint a klasszikus ödipuszi apa. Sohasem kér-
dez vagy válaszol, a fiúk válasz nélkül maradnak akkor is, amikor az iskolai 
békaboncolás közben afelől érdeklődnek, hogy ez a művelet fáj-e az állatnak.

 A film női karakterei, induljanak bárhonnan, a film végére mind kur-
vákká lesznek. Az anya figurája megbukik klasszikus női szerepeiben. Rossz 
anya, aki nem törődik gyermekeivel és rossz feleség, aki férje halála után 
azonnal szeretőt visz a házhoz. Ő is, akárcsak az eddig elemzett nőalakok 
bűnös, ezért bűnhődnie kell – fia, János megöli. Irén a kurva klasszikus nő-
típusának plasztikus megtestesítője, lévén prostituált. Egyben anyafigura is, 
ő az, aki megadja a fiúknak azt a szeretetet, amit az anyjuktól nem kapnak 
meg. János udvarias volt Irénnel, segített neki, és ezt a nő figyelemmel és 
törődéssel hálálja meg. A fiúk iránti szeretetét azonban csakhamar felülírják 
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az érdekek. Szolgáltatásait immár csak anyagi ellenszolgáltatásért hajlandó 
nyújtani. Ajándékot kér a fiúktól, és a kérés teljesítése az anya megöléséhez 
vezet. A film harmadik női karaktere Eszti, a cselédlány. A fiúk olyan sze-
retetet kérnek tőle, mint amilyet Iréntől kapnak. Eszti először visszautasítja 
Jánost, később azonban megcsókolja Ernőt. Ernő még kisgyerek, így a lány 
viselkedése a megrontás felhangjával átitatott. Eszti szűzből lesz kurvává, 
bár ez az átalakulás meglehetősen (hang)súlytalan. Amikor az anya gyerme-
kei hollétéről érdeklődik Esztinél, a lány nem árulja el a fiúkat. Eme cseleke-
detével egyszerre védi őket az anyjuktól, ugyanakkor a fiúk így fosztatnak 
meg a változtatás és ezáltal a megmenekülés utolsó lehetőségétől. A két nő 
között nincs együttműködés, miként az összes elemzett filmből teljes mér-
tékben hiányzik a nők közötti szolidaritás.

 Néhány, a feminista kódrendszerbe ágyazódó klisé ebben a filmben 
is feltűnik. Na, mi van, kitúrtak anyuci ágyából? – cukkolják Jánost iskola-
társai. János ellenszenve Tállai iránt nem csak az elvesztett apa hiányára 
vezethető vissza, de kettejük ödipális versengő viszonyára is. A fiúk anya 
iránti vágya azonban csak pénzért, ellenszolgáltatásért elégíthető ki, így 
nincs valódi beteljesülés. A nő képi ábrázolása Szász e filmjében is a klasz-
szikus vonalat követi. Jó példa erre az a voyeur-jelenet, amikor János meglesi 
a vetkőző Irént. Irén maszkot visel, nőiességével hamis szeretetét álcázza. 
Jellemző a női testek fragmentált ábrázolása, a nő képpé lényegítése, a nő 
bűnösként való ábrázolása és megbüntetése.

 Szász eddigi utolsó filmje, az Ópium – Egy elmebeteg nő naplója című 
alkotás. A rendező nőalakjai ebben a filmben mind kurvák. Gizella, a pszi-
chiátria lakója úgy hiszi, hogy a gonosz, ami joggal értelmezhető szexualitás 
hatalmának, ott lakik az altestében. A gonosz nem férfihangon szól hozzá. 
Tehát nőin? Mindenesetre a nő gaz csábítóként való ábrázolása nem új gon-
dolat. Gizella szexualitásával kezelőorvosát dönti romba. A szűz szerepétől 
a kurva szerepéig jut el a film során. A flashback jelenetekből kiderül, hogy 
a nő egész életében anyját gondozta, így teljesítette a rárótt gondoskodó női 
szerepet. Hisztériás rohamai, amit a film női betegségnek titulál, ennek ki-
törési pontjai. Gizella egyszerre aktív és passzív. Aktív az írásban, olyany-
nyira, hogy e női aktivitásra dr. Brenner, a férfi féltékeny lesz. Ugyanakkor, 
helyzetét tekintve nagyon is passzív, hiszen, beteg és kiszolgáltatott, be van 
zárva, miként az valamennyi nőalak a filmben. Gizella kettőssége női sze-
repeit is áthatja, hol aszexuális gyermeki lény, hol bűnre csábító démon. 
Hortenzia nővér, a film másik nőalakja ugyancsak a szűz–kurva utat járja 
be. Egy apáca, aki Gizellához hasonlóan elcsábítja Brennert. Hortenzia vétke 
azonban súlyosabb, hiszen szüzessége elvesztésével megszegte fogadalmát. 
A kórházban apácák vigyáznak a betegekre, avagy ők zárják be, ők tartják 
fogva őket. Nők a nőket. Itt már nemhogy szolidaritásról nem beszélhetünk, 
de egymás megtámadásáról, kínzásáról kell, hogy szót ejtsünk. Dr. Brenner 
a film meghatározó férfialakja, Gizella orvosa. Pszichiáter, akinek feladata 
az emberek, a nők, Gizella analizálása. Esély a férfi számára, hogy megfejtse 
a hieroglifikus nőt. Akárcsak Gizellának, Brennernek is több szerepe van; 
gondoskodó orvosként az apafigura tulajdonságaival felvértezett, férfias ösz-
tönlény és intellektuális író. Passzív, impotens író, aki birtokolni akarja a 
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nőt, irányítani és kifosztani, elvenni az írásait. Egyszersmind morfinista, 
függő gyenge ember. Kiszolgáltatott a morfiumnak. Szinte már női, ahogy 
az injekciós tű behatol bőre alá. Amikor aktívvá, cselekvővé válik, vissza-
nyeri férfiasságát. Orvosként aktív, kreátor, isteni figura, aki kiműti Gizella 
agyának egy részét. Mindenesetre ez a film sem mentes a genderábrázolás 
és nőkről, férfiakról szőtt elképzelések kliséitől. A nő fragmentált ábrázo-
lása visszatérő elem, miként túlfűtött szexualitása vagy bűnössége. Gizella 
bűnös, mert megölte anyját és elcsábította Brennert. Büntetése az agyműtét; 
avagy ez maga a megváltás?

 Szász János filmjei poétikus alkotások. Ilyen módon bennük a nők 
vagy férfiak sztereotipizálása kevésbé látványos, kevésbé tetten érhető. Így 
a poétikusság és a pornográfia sem válnak szét oly látványosan. A nő poé-
tikusan ábrázolódik Szász filmjeiben, ám ez a poétikusság csak a látványt 
illeti. Az elemzett alkotásokban a pornográfia poétikussággal álcázott. A 
filmek nőábrázolása meglehetősen egysíkú. Szásznál minden nő kurva. A 
férfikarakterek is jobbára férfitípusok megtestesülései, esetükben némileg 
mégis összetettebb a kép. Szász filmjeiben a férfiak is lehetnek passzívak, 
elnyomottak, alárendeltek, vagy éppen gondoskodó, áldozati figurák. Ám, 
sorsuk ilyetén alakulását nem feltétlenül nők okozzák.

Jegyzetek

1  Imre Anikó: Hungarian Poetic Nationalism or Nazional Pornography? 
Eastern Europe and Feminism – With a Difference, online: books.google.com/
books?isbn=025334171X
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Nicolae Ceauşescu
és a maoista hatás MÁTÉ ERZSÉBET

„Ha egy szobrász márványba akarná vésni a mai Romá-
nia arculatát, nehezen tudná átfogni mindazt , ami ezekben az 
években hazánk városaiban és falvaiban létesült, rendkívüli ér-
zékenységre és határtalan türelemre lenne szüksége”.1

Nicolae Ceauşescu 

A hatvanas évek végén Románia gazdasági lendülete csökkenni kez-
dett, a fejlődő szocialista ország mítoszát felülírták az egyre gyakrabban 
jelentkező mezőgazdasági problémák.2 A gazdasági problémák orvoslására 
az RKP KB Végrehajtó Bizottsága  1970 áprilisában a jövedelmi adók csökke-
nését és „egyes díjszabás szerinti fizetések” emelését határozza el, ami a kis 
fizetések „a szocialista méltányosság nevében történő” növelését jelentette.3 

Rezumat (Nicolae Ceauşescu și infl uența maoistă)
Cultul personalității lui Nicolae Ceauşescu s-a radicalizat în anii 1970. După vizita efectuată în 

Asia de cuplul prezidențial, transformările retorice și politice s-au accelerat, astfel încât sistemul 
politic românesc și discursul propagandei de partid au împrumutat elemente maoiste. Secretarul 
general a conștientizat în cursul vizitei efi ciența maximă a propagandei, faptul că forța sistemului 
lui Mao este asigurată nu numai de organele de securitate, ci și de conștiința socialistă inoculată 
în populația Chinei. 

Cuvinte cheie
Nicolae Ceauşescu, cultul personalității, socialism, maoism, propagandă

Abstract (Nicolae Ceauşescu and the Maoist Infl uence)
Nicolae Ceauşescu’s personality cult became more radical in the 1970s. After the presidential 

couple’s visit to Asia, the rhetorical and political transformations have accelerated, so that the 
Romanian political system and the discourse of party propaganda borrowed Maoist elements. 
The General Secretary observed during his visit the major effi ciency of the propaganda, the fact 
that the power of Mao’s system was secured not only by security forces but also by the socialist 
consciousness inoculated in the population of China. 

Keywords
Nicolae Ceauşescu, personality cult, socialism, Maoism, propaganda
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1970. május 1-től a minimális fizetést havi 800 lej-
be állapították meg.

A pártpropaganda az akadozó élelmiszer-
ellátást a májusi országos árvízzel magyarázta, 
mire a vezetőség „sokrétű intézkedéseket hozott 
a megszakadt gazdasági és társadalmi tevékeny-
ség gyors újrafelvételére”.4 Nicolae Ceauşescunak 
az 1970-es árvízkatasztrófa során tanúsított ma-
gatartása – az árvíz sújtotta területeken tett sze-
mélyes munkalátogatása – országos szimpátiát 

keltett a lakosság körében. „A párt- és államvezetők érkezésének híre új erőt, 
biztonságérzetet adott a súlyos megpróbáltatásokat átélt város lakosainak”.5 
Nicolae Ceauşescu rögtönzött menhelyeket látogatott meg, intézkedett a ká-
rosultak ellátásáról. A személyes találkozásokkal megerősített gondoskodó 
államfő képe  retorikai elemévé vált Ceuşescu személyi kultuszának. Ő lett 
az a vezér, aki őrködik, vigyáz népe nyugalmára, biztonságára, aki atyai gon-
doskodással fordul az ország lakossága felé, aki „a párt élén, jóban, rosszban, 
mindig a nép körében van”.6 

Az árvízkatasztrófa után megszaporodtak Ceauşescu országjáró mun-
kalátogatásai: Hargita megye, a galaţi-i és tulceai kikötők után, Maros, Besz-
terce–Naszód, Olt, Máramaros és Szilágy megye következett. Elsősorban 
ipari létesítményeket, kísérleti állomásokat,  vegyi kombinátot stb. tekin-
tettek meg, ahol a főtitkár értékes és szakszerű gazdasági tanácsokat és a 
termelési folyamathoz kapcsolódó megoldásokat javasol. 

Az 1970-es év Románia számára külpolitikai szempontból is moz-
galmas évnek bizonyult. Áprilisban a V.I.Lenin-centenárium alkalmából 
Nicolae Ceauşescu vezetésével pártküldöttség (Mauer, a Minisztertanács el-
nöke, Király Károly KB VB póttag, Teodor Marinescu moszkvai nagykövet) 
utazott Moszkvába. Ünnepi felszólalásában Ceauşescu baráti gesztust tett 
a szovjet vezetés felé, elítélte a vietnami háborút, és korábbi álláspontját 
mellőzve síkraszállt azért, hogy az izraeli–arab konfliktus „békés, politikai 
alapokon, a Biztonsági Tanács 1967. évi határozata szellemében” rendeződ-
jék.7 Májusban újabb találkozóra kerül sor az RKP és az SZKP vezetősége 
között, ami ellentmondott a szovjet irányvonaltól függetlennek tartott ro-
mán politikának. 

 A Ceauşescu-kultusz szempontjából  a számtalan külföldi út közül a 
legfontosabb 1970-ben az elnöki házaspár amerikai látogatása volt. Az Egye-
sült Nemzetek Szervezete megalakulásának 25 éves évfordulóját 1970 ok-
tóberében, New Yorkban ünnepelték, és ez a jubileumi ülésszak bizonyult 
a legjobb alkalomnak a román vezető fogadására. A kéthetes amerikai utat 
Corneliu Mănescu külügyminiszter közbenjárásával, Nixon elnök szemé-
lyes meghívására szervezték meg, amire Nicolae Ceauşescu feleségét, Elenát 
is magával vitte. A kommunista államfő látogatása Amerikában már abból 
a szempontból is egyedülálló volt, hogy Ceauşescu volt az első olyan román 
államfő, aki hivatalosan Amerikban látogatott. A amerikai körút során Ka-
liforniában, Detroitban és New Yorkban járnak, több jellegzetes intézményt, 
múzeumot stb. tekintenek meg. (Guggenheim-múzeum,  Disneyland, a holly-
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woodi Universal filmstúdió stb.) „Az egész látogatás folyamán, mindenütt a 
miniatűr városkában, a festői sétányok mentén Disneyland számos amerikai 
vendége vette körül Nicolae Ceauşescu elnököt. Sokan közülük odaléptek 
hozzá, melegen köszöntötték, hangsúlyozták, hogy örömmel ismerik meg”.8 

A San Francisco-i látogatáson a Bank of Amerika elnöke, A.W.Clausen 
szervezett fogadást az elnöki házaspár tiszteletére, a jelenlevők egy része 
olyan cégeket képviselt, amelyek üzleti kapcsolatban álltak Romániával.9 A 
kaliforiai Fresnóban az egykori amerikai filmcsillag, Shirley Temple volt a 
Ceauşescu házaspár házigazdája, azonban személyének, mivel a színésznő 
tevékenysége teljesen ismeretlen volt Ceauşescuék számára, nem tulajdoní-
tottak nagy jelentőséget.10 A hivatalos fogadások, találkozók után, október 
19-én Nicolae Ceauşescu az ENSZ közgyűlésén is felszólalt. Az Agerpres 
tudósítója a román elnök felszólalását nagy jelentőségű, megkülönböztetett 
érdeklődést keltő eseményként írta le.11 Beszédében a koegzisztencia szelle-
mében a békés együttélés, a nemzeti függetlenség, a nemzetállamok létjo-
gosultsága, a gazdasági együttműködés mellett foglalt állást, ami a gyakori 
hidegháborús katonai konfliktusok idejében figyelemre méltó gesztus volt. 
A békés együttélés elvét ugyan nem Ceauşescu találta ki,  – Szovjetunió 
részéről még Hruscsov idejében elkezdődött egyfajta viszonyrendező folya-
mat (ennek a részét képezte Nyikita Hruscsov 1959-es amerikai látogatás 
is) – azonban azzal, hogy a román vezér is felkarolta a koegzisztencia elvét, 
újfent ráerősített a nyitott szocialista vezér képére.12 A felszólalásának má-
sik jelentős eleme a nemzeti szuverenitás, a frissen alakuló nemzetállamok 
sérthetetlenségének kiemelése volt, ami jól illeszkedett a kettős román poli-
tikai diskurzushoz: nemzeti szabadságot hirdetett, és ezáltal alátámasztotta 
a cseusiszta nacionalista irányvonal létjogosultságát.13

Beszédének harmadik meghatározó pontja a Kínai Népköztársaság felé 
tett gesztus volt. Az ENSZ vezetőség szemére vetette, hogy a szervezet ala-
pító tagját, Kínát „még mindig akadályozzák abban, hogy elfoglalja az őt 
megillető helyet”.14 A hetvenes években Kína harmadikutas pozíciót foglalt 
el a két hidegháborús nagyhatalom, Szovjetunió és az Amerikai Egyesült 
Államok között. Kommunista ideológiája ellenére a Moszkvával való kap-
csolata már a kezdetekkor ingatagnak bizonyult. Az 1912-ben kitört kínai 
polgárháború idején, az orosz bolsevik párt mintájára alapított Kínai Kom-
munista Párt Csen Tu-hsziu professzor irányításával ugyan könnyedén át 
tudta venni a szovjet irányvonalat, – a korabeli 
Kínára jellemző gazdasági-társadalmi viszonyok 
nagyban hasonlítottak az orosz forradalom előtti 
viszonyokra -, az őt követő Mao Ce-tung azonban 
a szovjet eljárással szemben nem a munkásosz-
tályban, hanem  a parasztságban látta azt a po-
litikai erőt, amire építhette a kommunizmust. 
Moszkva végig fenntartásokkal viszonyult Mao 
sajátos marxizmusához, nem bíztak lojalitásá-
ban, ahogyan rendszerének sikerében sem. A két 
kommunista ország közti konfliktus az ötvenes 
években elmérgesedett, a szovjet oldal több intéz-

A hetvenes években Kína 
harmadikutas pozíciót fog-
lalt el a két hidegháborús 
nagyhatalom, Szovjetunió 
és az Amerikai Egyesült 
Államok között. Kommu-
nista ideológiája ellenére 
a Moszkvával való kap-
csolata már a kezdetekkor 
ingatagnak bizonyult.
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kedésével15 is bebizonyította, hogy Mao Ce-tungot nem tekintették egyen-
rangú félnek. Sztálin – jogosan – attól tartott, hogy KKP vezére hatalmának 
végleges konszolidálása után, Tito mintájára, önálló politizálásba kezd. Az 
1962-es kubai válság után a két ország közti feszültség nyilvános formát öl-
tött, Mao nyílt szovjetellenes politizálásba kezdett. 1969-ben újabb esemény 
ingatta meg a Szovjetunió és Kína közötti kapcsolatot, amikor a kínai had-
sereg behatolt a szovjet felségterületnek tekintett Damanszkij-szigetre. Kína 
tulajdonjogát 1964-ben ugyan a szovjet vezetés elismerte, azonban a kínai 
csapatok behatolását Szovjetunió, az ország biztonságát veszélyeztető határ-
incidensnek tekintette. 

A hetvenes években Mao az Amerikai Egyesült Államok számára egy 
lehetséges, erős, szovjetellenes partnernek számítot, és Kína számára is fon-
tos volt egy gazdasági nagyhatalommal való szövetség, mivel fennállt annak 
a lehetősége is, hogy a szovjet–kínai konfliktus háborúhoz vezet.  

A  két nagyhatalom közötti partnerség kialakítására mindkét fél számá-
ra a román kommunista vezető, Ceauşescu tűnt a legalkalmasabbnak. Ro-
mánia kereskedelmi kapcsolatokat tartott fenn Kínával, ugyanakkor Nixon 
1969-es romániai látogatásakor az Egyesült Államok és Románia között po-
litikai és gazdasági együttműködés született.16 Ceauşescu a kínai probléma 
felvetésével üzent Nixon felé, hogy kész közvetíteni a két állam között. 

A román kommunista vezér személyi kultuszára nagy hatással volt az 
alkalmi nagypolitikai szerep. A hetvenes években a hazai sajtó nagy tekin-
télyű nemzetközi politikusként ünnepelte, akinek állásfoglalásai a nukleá-
ris leszerelés, a békés megoldások stb. mellett világpolitikai fordulóponthoz 
vezettek. 17 

„Véleményem szerint Ceauşescu elnök kimondottan politikai egyéni-
ség, egy olyan ember, aki mélyrehatóan ismeri a nemzetközi politikai prob-
lémákat. Higgadtan érvel, nagy súlyt helyez mindarra, amit mond, mindig 
következetes álláspontjához, elveihez. Ezért örvend népszerűségnek Auszt-
riában és az egész világban” – nyilatkozta 1970-ben Rudolf Kirchslaeger 
osztrák külügyminiszter.18

Az osztrák külügyminiszter mondatai jó szolgálatot tettek a radikalizá-
lódó vezérkultusznak, legitimizálta Ceauşescu fokozatosan központosított 
rendszerét. A radikális retorikai és belpolitikai váltás a vezérházaspár ázsiai 
körútja után felgyorsult, a romániai rendszer működési elvében, a propagan-
da diskurzusában maoista elemek jelentkeztek.

Mao Ce-tung Kínája
  A soviniszta-nacionalista marxizmus mentén felépített ázsiai kommu-

nista ország a hatalomkoncentráció mintapéldája volt. A Kínai Népköztársa-
ság 1949-ben Mao Ce-tung vezetésével alakult, az ország irányítását az 1912-
ben alapított KKP programja (a hagyományos kínai társadalom, a családi 
viszonyok, a helyi hatalmi formák felszámolása) határozta meg. Az ötvenes 
éveket a program szellemében a kemény megtorlás, a nagygazdagok elleni 
megalázó hadjárat jellemezte. Mindennapiak voltak a pontos dramaturgia 
szerint zajló, látványos koncepciós perek, kivégzések, lincselések. Az 1949 
és 1953 közötti periódusban  elkezdődött a földosztás, ezzel szemben félre-
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állították (szabályosan likvidálták) a földbirtokosokat; ugyanakkor megin-
dult egy politikai folyamat, amelynek nyílt célja a tradicionális társadalmi 
kötelékek felszámolása volt. Hamarosan a „földet mindenkinek” program 
kollektivizálássá vedlett át, 1957-re a vidéki lakosság 90 százalékát mezőgaz-
dasági szövetkezetekbe kényszerítették. 1956-ban  Mao Ce-tung látszólag en-
gedékeny lépéseket tett az értelmiség felé, amikor meghirdette a Száz virág 
mozgalmát.19 A pártvezér célja az volt, hogy bevonja a kínai értelmiségieket 
a párt munkájába, és jelezzék a KKP-ban észlelt visszaéléseket, kihágáso-
kat. Mao az értelmiséget az ideológiailag pontosan felkészült, a kommunis-
ta elveket hűen alkalmazó írni-olvasni tudó új értelmiségivel azonosította. 
A Száz virág mozgalom elsősorban ideológiai harc volt az államkapitaliz-
mussal szemben, azonban  számtalan kritika fogalmazódott meg a pártap-
parátussal szemben, és felmerült a parlamentáris demokrácia kérdése is. 
Mindezek mellett tévedés lenne a Száz virág kampányát a hruscsovi olvadás 
párhuzamában értelmezni. Mao mélységesen elítélte a szovjet vezetés Sztá-
lin-ellenes akcióját, és az álláspontját illetően az albán Enver Hodzsában 
partnerre is talált. A maoista program a pártdiktatúra legitimizációjának 
szerves része volt, és a túlzott kritikák megfogalmazóival szemben egy éven 
belül jobboldali elhajlás vádjával kemény megtorlásokat alkalmaztak.20

A maoista gazdaságpolitika rémterméke volt a Nagy kiugrás programja. 
A Nagy kiugrás Kína végtelen demográfiai potenciáljára és a kommunista 
öntudatból fakadó voluntarizmusra alapozott gazdaságpolitikai program 
volt. Az embernek le kell győznie a természetet!, a Nagy bátorság gazdag ter-
mést hoz! jelszavak jellemezték. Mao fel akarta venni a versenyt a nyugati 
országokkal, a legnagyobb vetélytársnak az Amerikai Egyesült Államokat 
tekintette.21 A szövetkezeti gazdaságokat népkommunákká alakították át, 
ezekben a kényszerközösségekben megszűnt mindenféle magántulajdon, kö-
zös étkezdékben ettek, a munkások gyerekeit óvodákban felügyelték. A ma-
gánélet teljesen ellehetetlenedett, az ember militarizált termelőerővé degra-
dálódott. A Nagy kiugrás eredménye: 1959-ben 40 millióan haltak éhen, 25 
millió kínai alultáplált volt. A hatvanas években Mao kénytelen volt belátni, 
hogy a program tarthatatlan következményekkel jár, így hamarosan kisebb 
engedmények születtek. 

A maoista kommunizmus harmadik markáns mozgalma az 1965-ben 
meghirdetett A nagy szocialista és kulturális forradalom volt.22  Maóék úgy 
értékelték, hogy nem elégséges a proletariátus politikai győzelme, a kom-
munizmus akkor teljes, ha felülkerekedik a mindennapok életstílusán, a 
gondolatokon, a művészet, irodalom, stb. területén. Ez az átváltás csak Mao 
tanításai, meglátásai mentén történhetett meg: ekkor adták ki Kínában  a 
Vörös gárda Bibliáját, Mao Piros könyvecskéjét. A kulturális forradalom a kí-
nai társadalom teljes átnevelését célozta meg, eredménye pedig egy erőteljes 
Mao-kultusz kialakítása volt.23 A Nagy vezér (Nagy kormányos, Nagy tanító-
mester) személyét misztifikálták, ugyanakkor a mindennapi életet szigorú 
szabályok mentén határozták meg. Pl. betiltották a parfüm használatát, be-
vezették a nemi jelleget teljesen takaró egyenruhát, 35 év alatt megtiltották 
a szeszesital fogyasztását, az iskolásokat, egyetemistákat, értelmiségieket 
mezőgazdasági munkára kötelezték.  
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Mao kulturális forradalma azontúl, hogy hi-
vatalosan leszámolt a mandarinok hagyományá-
val, a konfucionizmus elvét követve a vezér köré 
egy mély tiszteleten, alárendeltségen alapuló tár-
sadalmat teremtett. A kínai kultúrpolitika szám-
űzte a művészetből a valós emberi lényeket, az 
individuumot, és csak az allegorikus formát enge-
délyezte.24 Pl. a hagyományos kínai operák felcse-
rélése a mintaoperákkal, ami sokáig az egyetlen 
színpadi műfaj volt Kínában.25

 1967-re a program köré szerveződő vörösgárdisták (számuk egymillióra 
tehető) sorozatos agressziójukkal anarchiába süllyesztették az országot. Mao 
engedni kényszerült a kulturális forradalom szorításán, így is csak a munká-
sokból és katonákból toborzott propagandacsoportokkal sikerült megfékez-
ni a vörösgárdisták pusztításait. 1969-ben a párt hivatalosan vetett véget a 
vörösgárdista mozgalomnak, azonban a Mao köré szerveződő kultusz sért-
hetetlen maradt. A kulturális forradalom nyomán keletkezett visszaélések 
elítélésére csak 1981-ben került sor, ami eltekintett a Mao-kultusztól, a vezér 
politikai, ideológiai kilengéseitől.

Az RKP küldöttsége  Kínai Népköztársaságban
A Nicolae Ceauşescu által vezetett párt- és kormányküldöttség 1971. 

május 31-én utazott baráti látogatásra Kínába.26 A küldöttség tagja volt 
Elena Ceauşescu, Ion Gheorghe Maurer, a Minisztertanács elnöke, Manea 
Mănescu KB-titkár, Dumitru Popa, Ion Iliescu, George Macovescu és Romá-
nia pekingi nagykövete, Aurel Duma. Már a pekingi repülőtéren látványos 
fogadtatásban volt részük, helyi viseletbe öltözött emberek, vörösgárdista 
fiatalok, népi milicisták sorakoztak fel a repülőtéren, jelszavas táblákat, ro-
mán és kínai zászlócskák lengetve. A magas rangú fogadóküldöttség – Csu 
En-laj, az Államtanács elnöke, Csan Csin, a Politbüró tagja, Huan Jun-sen, a 
kínai néphadsereg nagyvezérkari főnöke, Csan Csun-csao, a sanghaji párt-
bizottság első titkára, Lin Biao alelnök felesége, U Fa-szien, a kínai néphad-
sereg helyettes nagyvezérkari főnöke stb.  – nagy hatással volt Ceauşescura. 
A román küldöttség a kínai katonai díszőrség mellett vonult el, „a repülőtér, 
mintha hatalmas szabadtéri színpad lenne: a színesen kavargó tömeg, impo-
záns folklórelőadás köszönti az érkezőket. Olyan hatalmas tömeg hullám-
zik az utcákon, amilyent csak nagy eseménykor látni Pekingben. Mintha a 
főváros apraja-nagyja kisereglett volna a kínai-román barátság útvonalára. 
Szűnni nem akaró éljenzés, lelkes ünneplés”.27 Amikor a hivatalos küldött-
ség gépkocsisora a Tien An-min térre ért, léggömbökkel árasztották el a pi-
ros és sárga virágcsokrokból kirakott román és kínai üdvözlő feliratokkal 
díszített teret, miközben hangszórókból forradalmi indulók hangzottak fel. 
A román vendégek szálláshelyének épületén hatalmas Ceauşescu-arckép dí-
szelgett (Nankingban a Nép téri legmagasabb épületen úgyszintén). 

Az ünneplés a látogatás második napján ugyanabban a stílusban foly-
tatódott. A pekingi Politechnikai Egyetemen a főépületig tartó egy kilomé-
teres útszakasz mentén diákok, oktatók ezrei lelkes éljenzéssel fogadták a 

Már a pekingi repülőtéren 
látványos fogadtatásban 
volt részük, helyi viseletbe 
öltözött emberek, vörös-
gárdista fi atalok, népi 
milicisták sorakoztak fel 
a repülőtéren, jelszavas 
táblákat, román és kínai 
zászlócskák lengetve.
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látogatókat. „Cao Fan diáklány nagy megilletődéssel mondotta: A kínai-ro-
mán barátság e fontos eseménye versírásra ihlette, a költeményt  a vendé-
geknek szentelte. A verssorok kifejezik a román vezetők látogatását hírül 
vevő diákok lelkes örömét, tükrözik a két népet összefűző, a távolságokat is 
megszüntető tartós kapcsolatokat, a román nép hősi múltjának és nagyszerű 
jelenének nagyrabecsülését. A vers a következő szavakkal zárul: »A két nép 
barátsága legyen nagy, akár a Kárpátok és a Himalája«”.28 

Nicolae és Elena Ceauşescut június 3-án Mao Ce-tung elnök, valamint 
Lin Biao alelnök hivatalos megbeszélésen fogadta, majd a román vendégek 
a tiszteletükre rendezett díszelőadáson vettek részt, ahol megtekintették a 
A női vörös osztag „modern forradalmi koreográfiai drámát”.29 A Sanghajba 
látogató román küldöttséget százezres tömeg, a gyárak elé kivezényelt mun-
kások, vörösgárdista fiatalok stb. fogadták, ünnepi hangulatban, a román–
kínai barátság jelszavait skandálva. Nankigban a repülőtér és a szálláshely 
közti 11 kilométeres szakaszon a zuhogó esőben százezres létszámú töme-
get vezényeltek ki a román vendégek és az őket fogadó kínai pártvezetőség 
üdvözlésére. „Az útvonal mentén, a két ország zászlóinak végeláthatatlan 
sora között, román és kínai nyelvű jelszavak: »Éljen a Kínai Kommunista 
Párt és a Román Kommunista Párt nagy egysége a marxizmus-leninizmus 
és a proletár internacionalizmus alapján!«, »Üdvözöljük Nicolae Ceauşescu 
elvtársat!«, »Éljen a kínai és a román nép barátsága!«, »Melegen üdvözöljük 
jeles román vendégeinket!«, »Melegen üdvözöljük a román párt- és kormány-
küldöttséget!«”. 

A román küldöttség gyárakat, egyetemeket látogatott meg, megcsodálta 
a kommunista építészet remekének számító nankingi hidat, majd megtekin-
tett egy Sanghaj közelében működő maoista népi kommunát is.30

 „A népi kommuna határában a delegáció tagjai megállnak egy búzatáb-
la szélén. Uan Ti-kan, a kommuna pártbizottságának titkára és forradalmi 
bizottságának elnöke melegen üdvözli Nicolae Ceauşescu elvtársat és a kül-
döttség többi tagját, majd meghívja őket az aratók körébe, akik nagy meleg-
séggel és rokonszenvvel veszik körül vendégeiket. Nicolae Ceauşescu elvtárs 
érdeklődik, milyen termést szoktak betakarítani ezekről a kétszer termő föl-
dekről”.31 Az adatok lenyűgözőek: határonként közel tizenegyezer kiló búza, 
ami két és félszerese az 1949-es termésnek; évente száztízezer szárnyast 
nevelnek, amiből hetvenkétezer piacra kerül; a keltetőkből kikelt csirkék 
két hónap alatt másfél kilósak, ugyanakkor harmincháromezer sertést te-
nyésztenek. Ceauşescut a maoista mintagazdaság felépítése csodálattal töl-
tötte el, mint ahogyan technikai fejletségük is. Mindezen eredmények mel-
lett  a kínai vezetés ideológiai munkáját, a hatékony és radikális forradalmi 
nevelőmunkájukat tartotta a leginkább figyelemre méltónak.32 A kulturális 
forradalom hatására teljesen megszűnt az individuum, a maoizmus hatására 
a kínai nép a párt egyeduralmának kiszolgáltatva korlátlanul irányítható 
tömeggé degradálódott. Az 1964-es látogatáshoz képest, 1971-ben Ceauşescu 
Kínában az egyeduralom mintapéldáját tapasztalhatta meg. Mao széles körű 
és grandiózus személyi kultusza, a vezérhez kapcsolódó népünnepségek, 
majd a Koreában tapasztalt, a dzsucse eszmerendszer  mentén kialakított 
militarizált diktatúra Nicolae Ceauşescut azonnali cselekvésre ösztönözték. 
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A hatvanas évek végén jelentkező liberálisabb, 
megengedő belpolitika  veszélyeivel Ceauşescu 
korán szembesült, így az ideológiai megnevelés és 
szorítás kérdése közvetlenül a hatvannyolcas ki-
állás után felmerült. A kulturális nevelő munka 
az 1971. március 5-én a román filmgyártás mun-
katársaival tartott megbeszélés után hivatalos 

programmá vált. A filmrendezőkkel, színészekkel, forgatókönyvírókkal stb. 
folytatott munka-összejövetelen a párt főtitkára az „időszerű és távlati kér-
dések” megbeszélése során arra a következtetésre jutott, hogy a filmkészítés 
legfőbb szempontja a korábbi gyakorlattal szemben a szocialista nevelés kell 
legyen.33 A megbeszélésen részt vevő rendezők így olyan filmek készítésére 
vállalkoztak, amelyek hűen ábrázolják a „román nép munkáját és a párt ve-
zetésével elért eredményeit”.34 

„Nemrégiben, amikor az írókkal, a képzőművészekkel és zeneszerzők-
kel találkoztam, beszéltem a nem sokkal előbb látott Mihai Viteazul című 
filmről. Nem az egyedüli azonban, amely nagy hatást tett rám; más törté-
nelmi vagy jelenkori tárgyú, társadalmi jellegű vagy más természetű film is 
tetszett. Sok olyan filmet is láttam viszont, amellyel kapcsolatosan feltettem 
magamnak a kérdést: vajon miért kerültek bemutatásra?”.35 

1971, március 8-án létrehozták a főtitkár-elnök jelenlétében a Román 
Rádió-Televízió Országos Tanácsát.36 A Tanács a román rádió és televízió te-
vékenységének „demokratikus, kollektív, széles reprezentatív”, vezető, azaz 
a rádiótelevízió programját irányító, határozatképes szerveként alakult meg, 
amely az RKP közvetlen irányítása alá tartozott. A pártbefolyás garantálá-
sára a Tanács elnökévé az újságírói múlttal rendelkező Dumitru Popescut, 
a „Dumnezeu” néven ismert főideológust nevezték ki. Popescu bőségesen 
kivette a szerepét a Ceauşescu-kultusz alakításában.37

A hivatalos ideológia a nacionalista mítosz, a neoproletkultot felkaro-
ló „kulturális forradalom” és a személyi kultusz irányába formálódott. A 
Tanács létrehozása mellett, a művelődési és oktatási intézmények ellenőr-
zésére létrehozták a Szocialista Művelődési és Nevelési Tanácsot (Consiliul 
Culturii si Educaţiei Socialiste).   

 A júliusi tézisek
1971. július 6-án, az ideológia, a politikai és kulturális-nevelő tevékeny-

ség terén dolgozó pártaktíva munkatanácskozásán, az RKP Végrehajtó Bi-
zottsága előtt tartott beszédében a főtitkár hivatalos programmá emelte a 
sokoldalúan fejlett szocialista társadalom ideológiai átnevelését. Az ázsiai 
körút során szembesült a maximalizált propaganda hatékonyságával, azzal, 
hogy Mao rendszerének erejét nemcsak az állambiztonsági szervek, hanem a 
kínai emberbe belenevelt szocialista öntudat is biztosította. A munkatanács-
kozáson elhangzott beszédben ugyan nincs utalás sem a kínai, sem a koreai 
stb. mintára, azonban egyes intézkedések (a tanulók bevezetése a termelés-
be, azaz a diákok kötelező mezőgazdasági munkája, a katonaság felhaszná-
lása az építkezésben, az megyei bizottságok havi ideológiai tanácskozásának 
bevezetése stb.) egyérelműen az ázsiai eljárásra utaltak.   

A hivatalos ideológia a 
nacionalista mítosz, a 
neoproletkultot felkaroló 
„kulturális forradalom” és 
a személyi kultusz irányába 
formálódott. 
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Nicolae Ceauşescu célja a hatalomkoncentráció volt. Romániában a het-
venes évek korai szakaszában már komoly jelei voltak a gazdasági hanyat-
lásnak, a politikai bekeményítés a gazdaságilag erőtlen cseusiszta politika 
hiányosságainak leplezését szolgálta. Az ideológiai tevékenység átszervezé-
sének kérdése már 1970-ben felvetődött, az RKP KB titkársága 1971 májusá-
ban meg is fogalmazta a párt propagandatevékenységének új irányvonalát. 

A propaganda álláspontja a gazdasági problémákra körülbelül így hang-
zott: Románia megfelelő gazdasági, politikai sikereket ért el, eredményesen 
munkálkodott a sokoldalúan fejlett társadalom megteremtésén, azonban ezt 
a sikert a kommunista öntudattal, szocialista etikával és alapos ideológiai 
képzettséggel rendelkező ember képes csak értékelni és tovább fejleszteni. A 
cseausiszta elképzelés alapján a sokoldalúan fejlett társadalom a következő 
feltételekkel valósulhatott meg: 

1. a termelőerők fejlesztése; 2. a termelőerők helyes területi elosztása, 
azaz a munkafeltételek biztosítása; (ez gyakorlatilag a munkásosztály lét-
számának, területi elosztásának növelését jelentette.) 3. területi átrendezés, 
urbanizáció, valamint a falvak tudományos alapokon történő megszervezése 
(ez az intézkedés is a munkásosztály növelését célozta meg.); 4. gépesítés, 
automatizálás, azaz a fizikai és az értelmiségi munka közti különbség csök-
kentése; 5. a kultúra fejlesztése, az életszínvonal növelése; 6. a nemzeti jöve-
delem újszerű elosztása (Ceauşescu ezt a lépést a fogyasztási és a termelési 
alap közti arány kiegyensúlyozásaként magyarázta.); 6. a termelési viszo-
nyok tökéletesítése; 7. az emberek tudatának átalakítása. A szocialista öntu-
dat fejlesztése nélkül a sokoldalúan fejlett társadalom nem valósulhat meg. 
„A népnek tudatosan kell cselekednie a sokoldalúan fejlett szocialista társa-
dalom megteremtésének folyamatában felmerülő összes kérdések megoldása 
céljából, tudatosan kell megteremtenie jövőjét”.38 Mindez pedig a társadalmi 
tevékenység megszervezésével és a kommunista ideológiát alkalmazó párt 
útmutatásával történhet meg. „Ezért teljes figyelmet szentelünk és fogunk 
szentelni a párt erősítésének, vezetőszerepe erősítésének, annak, hogy az 
összes pártszervek és szervezetek, minden egyes párttag teljesítse azt a kül-
detését és felelősségét, amely a néppel szemben, szocialista nemzetünkkel 
szemben hárul rá”.39

Az ideológiai átnevelés első lépésben a párttagokat, az aktivistákat érin-
tette. 1971-től kezdve Romániában csak abban az esetben kerülhetet bárki 
is vezető pozícióba, ha alapos (periodikusan ellenőrzött) ideológiai képzett-
séggel rendelkezett.40 A szakmai ismeret háttérbe szorult, fölé helyezve a 
politikai elkötelezettség súlyát. Az ideológiai nevelés fokozására az állami 
intézményekben, ipari egységekben stb. bevezették az marxista-leninista el-
veket ismertető képzéseket, ezeknek az óráknak a látogatása pedig  kötelező 
volt. Ezeknek a kulturális-nevelő előadásoknak a  célja a szocialista etikán 
alapuló hazafiság építése és növelése volt.

A júliusi tézisek szellemében 1971 végén már fokozták a propagandate-
vékenységet, gyakoribbá váltak a pártgyűlések, ahol a  pártszervezetek meg-
próbálták kialakítani a cseusiszta rendszernek kedvező, hivatalosan kiala-
kított és megkövetelt tömeghangulatot. Az oktatás terén is radikális váltásra 
került sor. Az egyetemeken, valamint az iskolákban bevezették a politikai 
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nevelőmunkát, a nyári szünidőben a diákoknak 
politikai átnevelő képzéseket szerveztek.41 A kínai 
mintára bevezették a tanulók számára a kötelező 
mezőgazdasági munkát, növelik a társadalomtu-
dományi órák, a kommunista ideológiát ismer-
tető előadások számát az iskolákban. Az oktatás 
ellenőrzése a KB Titkárság, valamint a megyei 

pártbizottságok közvetlen felügyelete alá került. Megnőtt a KISZ, valamint 
a Pionírszervezet szerepe, ezek a szervezetek főleg az ifjúság ateista, miszti-
cizmusellenes, hazafias nevelésében vették ki a részüket.42

A kommunista ifjúságot tömörítő szervezet, a KISZ tevékenységét első-
sorban a kozmopolitizmus elleni harcban határozzák meg, egyetlen filozófa, 
a marxista-leninista filozófia tanítását engedélyezték csak. A szocialista er-
kölcs szellemében betiltották a szeszesital-fogyasztást az ifjúsági szórako-
zóhelyeken. A munkásklubok, a művelődési otthonok tevékenységét szabá-
lyozták, működésüket a párt ellenőrzése alá vonták. 

A nevelőmunka a művészetek terén is jelentkezett. A filmiparban a Ta-
nács létrehozásával már megkezdődött egyfajta ideológiai átrendeződés. A 
propagandisztikus pártfilmek készítése mellett megszüntették a külföldi 
„dekadens” filmek importját, új film csak abban az esetben készülhetett, ha 
a párt jóváhagyta a forgatókönyvet, és az a kitétel a ritkán műsorra kerülő 
külföldi filmekre is vonatkozott. Egy színdarab próbája csak a párt beleegye-
zésével kezdődhet el, a KB Titkársága külön programot dolgozott ki olyan 
előadások (színdarab, operett, balett stb.) alkotására, ami a párt forradalmi, 
építő munkáját mutatta be. A  forradalmi művészet fő szempontja a szoci-
alista valóság ábrázolása, a szocializmus építőinek bemutatása. A hetvenes 
években olyan művek kerültek bemutatásra (Paul Everac: Vizek és tükrök 
(1971), Titus Popovici: Hatalom és igazság (1973), D.R.Popescu: A nyárikert 
törpéje (1973) stb.), amelyeknek főhősei a szocialista etika és erkölcs minta-
példányai, a magánéletről lemondó, a párt útmutatásának minden körülmé-
nyek között eleget tevő kommunista hős. 

A könyvkiadók munkája is a párt felügyelete alá került. Betiltották a 
krimiket, csak a szocialista etikának megfelelő román és – elvétve –  külföldi 
szerzők munkái jelenhettek meg. A korlátozás kiterjedt a sajtóra is: feladat-
köre kizárólag a pártideológia terjesztésére hárult, a rádió, valamint a televí-
ziós-műsorok műsorpolitikáját pedig a párt meglátásai alapján állították ösz-
sze. A televízióban ezután nőtt meg a román könnyűzenei műsorok száma, 
míg a hatvanas években megtűrt beat a tiltott listára került. Szigorú ellenőr-
zésnek vetették alá az irodalmi lapokat, folyóiratokat is. Az irodalmi lapok 
funkciója a pártideológia terjesztésére korlátozódott, a folyóiratokban csak 
a kommunista önbírálat szellemében fogalmazott kritikák jelenhettek meg. 

A pártvezetés minden eszközt megragadott arra, hogy a eleget téve a 
júliusi téziseknek, Románia lakosságát az új embertípus képére faragja. A 
magas felelősségtudatú, pártos forradalmi szellemű,  öntudatos kommunis-
tára már csak azért is szükség volt, hogy az olyan népszerűtlen intézkedé-
sek, mint a vasárnap munkanappá nyilvánítása a mezőgazdaságban vagy 
a jegyrendszer bevezetése stb. ne ütközzenek ellenállásba. A sokoldalúan 

A nevelőmunka a művésze-
tek terén is jelentkezett. A 
fi lmiparban a Tanács lét-
rehozásával már megkez-
dődött egyfajta ideológiai 
átrendeződés.
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képzett ember, képes megérteni és helyesen értelmezni a társadalmi fejlődés 
objektív törvényeit – jelentette ki Nicolae Ceauşescu 1972-ben az RKP Orszá-
gos Konferenciáján.43 

A kommunista Románia kulturális forradalma megfelelő táptalajt biz-
tosított a vezér személyi kultuszának kibontakozására. A művészetekben 
jelentkező hibátlan erkölcsű, megbízható, gondos, önfeláldozó kommunista 
hőst már csak egy lépés választotta el Nicolae Ceauşescu azonosításával.   

A vezér személyi kultuszának betetőzésére 1974-ben került sor. 1974. 
március 25-én az RKP KB plenáris ülésén módosították Románia alkotmá-
nyát. Az alkotmánymódosítás az elnöki intézmény létrehozására vonatko-
zott, a plenáris ülésen Nicolae Ceauşescut egyhangúlag a Román Szocialista 
Köztársaság elnökévé választották. Az elnök a haderők legfelsőbb vezére, 
valamint az Államtanács elnöke is lett, kizárólag ő nevezhette ki a  legfel-
sőbb katonai vezetőket, ezredeseket, marsallokat, stb. Az elnök kizárólagos 
joga az amnesztiahirdetés, az állampolgárság megadása és visszavonása, 
elnöki határozatok hozása.44 Ceauşescu hatalmát erősítette, félreállította 
Maurert, helyét a megbízható és befolyásolható Manea Mănescu vette át. 
Létrehozták a Végrehajtó Bizottság Állandó Büróját (Biroul Permanent al 
Comitetului Executiv), az új intézmény tagjai Ceauşescu bizalmi emberei 
lettek.45 Az RKP novemberi XI. kongresszusán, a közel 2500 küldött megerő-
sítette Ceauşescut autoritását, újból a párt főtitkárává választották. Vállalt 
hivatalos programmá emelték a sokoldalúan fejlett társadalom megterem-
tésének célját, a Román Szocialista Köztársaság elnöke pedig hatalmának 
szimbólumaként ettől az évtől kezdve használni kezdte az nemzeti színes 
pántot és a jogart. 

Elmaradtak a reformok, a '68-ban a világpolitika által csodált liberá-
lis szellemiség, a nyugati politikum által nagyra tartott politikai nyitott-
ság.1974 után Románia a sztálinista típusú, nemzeti vonalra épülő, autenti-
kus diktatúrába süllyedt.
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inek állandó gyarapítására, az nem lehet párt- vagy államvezető.” Nicolae 
Ceauşescu elvtárs expozéja. Falvak Dolgozó Népe, 1971. júl. 14, 28. (1257.sz)

41  „A pártnak, mint az egész társadalmi tevékenység vezető erejének 
szerepéről szólva, nem szabad mellőznünk sem az oktatást, sem az irodal-
mat, sem a képzőművészetet, sem a zenét, sem a tudományt, sem valamely 
más szektort, mert, amint már rámutattam, mi a szocialista társadalom 
felépítésének problémáját nemcsak az anyagi alap szempontjából, hanem 
általános összegfüggéseiben is tekintjük, ami felöleli a társadalmi élet va-
lamennyi anyagi és szellemi oldalát; tehát a párt erejének, vezetésének ér-
ződnie kell minden tevékenységi területem”. Ibidem.

42  Miszticizmusnak tekintették az összes vallást, legfőbbképpen a Jah-
ve tanúit üldözték.

43  Jelentés az RKP Országos Konferenciáján. Előre, 1972. július 21., 
XXVI. évf., 7683.

44  Burakowski, i. m., 176.
45  Cornel Burtică, Ştefan Andrei, Emil Drăgănescu stb.
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A szocialista embertípusról
DEMETER CSANÁD

„Mi úgy véljük és mindig úgy véltük, hogy a szocia-
lizmus történelmi hivatása nem csak abban áll, hogy az 

embert felszabadítsa az elnyomás és kizsákmányolás alól, 
hogy biztosítsa számára az anyagi jólétet, hanem abban is, 
hogy egy olyan felsőbbrendű szellemi civilizációt teremtsen, 

amilyent nem lehet létrehozni az új típusú, magas öntu-
dattal rendelkező, nagy kulturális és szakmai felkészült-

ségű, haladó erkölcsi és politikai arcélű ember kialakítása 
nélkül.”  

Nicolae Ceauşescu

Rezumat (Despre tipul omului socialist)
După cel de-al doilea război mondial, lumea a devenit una bipolară, împărțită în blocul țărilor 

capitaliste și al celor socialiste. În acestea din urmă, ideologia socialistă a început crearea tipului 
de om nou, care se rupe de trecut, construind noua orânduire, și devine un exemplu pentru 
întreaga societate. Un rol primordial este jucat de învățământul ideologic, organizat de nivelul școlii 
elementare până la nivelul persoanelor de vârsta a treia.
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communist states. In the latter ones there began the creation of a new type of man in accordance 
with socialist ideology, who, breaking up with the past, constructs the future, and stands as an 
example for society. The greatest role in this process was played by education in ideology, which 
followed the life of the individual from elementary education to old age.
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Az új típusú ember

 Mint minden új társadalmi és politikai rendszernek, a kommunizmus-
nak is megvolt a maga ideálja és ideológiája, amelyet létezése során igyeke-
zett megalkotni és tökéletesíteni. Jelen esetben arra próbálunk választ kap-
ni, hogy a közelmúltban hogyan is képzelték el és próbálták megalkotni a 
tökéletes embert, aki rendelkezik mindazokkal a tulajdonságokkal, amelyek 
követhetők és példaként állíthatók a társadalom elé. 

 Érdemes megfigyelnünk hogyan jellemezik egyes történetírók ezt az 
embereszményt: „A sztálini szovjet jövőkép letéteményese a proletár szár-
mazású és személyes proletármúlttal rendelkező kommunista káder, nem 
csupán azért, mert bizonyosan rendelkezik  a kommunista létre képesítő 
gyakorlati érzékkel (az osztályösztönnel), hanem mert elsajátította a mar-
xista kultúrát (ezt az elsajátítást általában «második születésként» éli meg), 
megszabadult a múlt béklyóitól (megölte a «régit» az új ember érdekében), 
és lankadatlan éberséget tanúsít az «ellenséggel» szemben, amelynek csak 
egy célja van: bármilyen eszközzel – akár erőszak árán is – felszámolni az 
új rendszert”.1

 A fent említett idézet röviden összefoglalja azokat a nélkülözhetetlen 
tulajdonságokat (feltétlen párthűség, elkötelezettség, éberség stb.), amelyek 
elengedhetetlenek egy igazi kommunista számára. Mindezen feltételek nél-
kül senki nem kerülhetett a rendszer hű szolgálatába, sőt potenciális ellen-
ségnek minősült.  

Hogyan lehetett valakiből jó kommunistát formálni?
 A második világháború után, azokban az országokban, ahol a vörös 

hatalom nyert teret, megkezdődött a társadalom gazdasági, kulturális és po-
litikai átszervezése, mindez az osztályharc elve alapján. Ennek előzménye-
ként fel kellett számolni a már meglévő társadalmi struktúra összes alkotó-
elemeit, és az újat kiépíteni. Három kategóriának az átalakítása, átnevelése 
jelentette a legfontosabb célkitűzést: a széles paraszti rétegek, a közép- és 
nagybirtokos arisztokrácia (beleértve az egyházakat is) és az értelmiség.2 
Köztudott, hogy mindezeket a párt emberei sikeresen megoldották 1948–49-
re, meg tudták szervezni a kollektivizmust, a magánjavak államosítását, az 
iskolák kisajátítását… Már a kezdetektől fontos volt a pártvezetők számára 
a „régi ember” személyiségének elpusztítása, és egy új „szocialista embertí-
pusnak” a kialakítása. Ez a folyamat végigköveti a szocializmus évtizedeit, 
természetesen mindig igazodva a hatalmon lévők programjaihoz. 1945 után 
többféleképpen próbálták létrehozni, átnevelni a tökéletes mintát, egyrészt 
erőszakkal, másrészt a propaganda és demagógia révén. 

Az erőszakos megoldás már a háború végétől jelen volt, hiszen az új 
rendszer le kellett, hogy számoljon minden ellenfelével, ezért elkezdődnek a 
munkatáborokba való internálások, a bebörtönzések és a kivégzések. Ennek 
a terrornak kettős szerepe volt, egyrészt biztosította a pártvezetők hatalmát, 
másrészt pedig a kommunista rezsim fennmaradását azáltal, hogy minden 
lehetséges ellenállást felszámolt. Erre jó példa, hogy mindjárt a háború befe-
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jezése után a Szovjetunióban katonatiszteket, rendőröket, nagybirtokosokat, 
papokat, értelmiségieket likvidáltak.

 Hivatalosan átnevelési eszköznek számított a Gulag létrehozása is, 
amely a munka által próbálta jobb észre téríteni az „eltévelyedett” embere-
ket. A valóságban azonban ez egy jó lehetőséget adott a hatalom számára, 
hogy félreállítsa, pszichológiailag és fizikailag megtörje a rendszer ellensé-
geit. 

A kommunizmus áldozatait több mint 10 millióra teszik, viszont még 
ma sem lehet biztosan tudni a pontos adatokat.3 A vezetők megalomániáját 
nem pszichológiai zavarokkal magyarázták egyes szakemberek, hanem egy 
szűken materialista és historicista filozófia elfogadásával, amely azt mondja 
ki, hogy „a tömegek tetszés szerint alakítható masszát alkotnak”.4

A másik módszert tekintve a legfontosabb eszköz az „agymosás” volt, 
amelyet a propaganda révén próbáltak megvalósítani. A hatalom átvétele 
után, a pártaktivisták minden eszközt megragadtak, hogy a marxista tanokat 
minél hatékonyabban közvetítsék a társadalom felé. Ellenőrzésük alá vonták 
a legfontosabb hivatalokat, bevezették a cenzúrát és elkezdték „népszerűsí-
teni” az új rendszert. Ebben a munkában fontos szerep jutott a sajtónak, a 
rádiónak, a mozinak, a televíziónak, a szépirodalomnak, a színháznak és a 
képzőművészeteknek. „Mindezen eszközöknek az ügyes felhasználása jelen-
tősen meggyorsítja a kommunista tudat és erkölcs törvényszerű kialakulási 
folyamatát, s ezzel a kommunizmusba való átmenetet is”.5– hangzott el a 
Szovjet Kommunista Párt XXII. Kongresszusán. 

Az aktivistáknak két csoportját különböztethetjük meg: az agitátorokat, 
akik a gyárakban, üzemekben mozgósították az embereket, és az informáto-
rokat, akiknek a legfontosabb szerepük a párt programjának népszerűsítése 
volt a sajtón keresztül.6 Emellett megjelennek még a faliújság mozgalmak,7a 
vezető személyek arcképmásának kifüggesztése, a hű kommunisták név-
jegyzékének kiplakátolása…

Mindezek azt a célt szolgálták, hogy a társadalom elfeledje a kapitalista 
múltját, és hű követője legyen az új ideológiának. Ezeknek a tanoknak a be-
fogadására a legalkalmasabb társadalmi réteg a fiatalság volt.

A fiatal kommunisták
 A legfogékonyabbnak az új generáció bizonyult, természetesen a megfe-

lelő ellenőrzött oktatás révén. Az iskola egy kivé-
telezett státust kap a szocialista rendszerben, hi-
szen a fiatalok képzése és nevelése csak ennek az 
intézménynek a segítségével valósulhatott meg. 
Ezekben az országokban az oktatást teljesen szov-
jet mintára szervezik meg, az orosz nyelv válik a 
második anyanyelvvé, ezzel szemben a nemzeti 
kisebbségek jogai háttérbe szorulnak.    

A jól kiképzett pedagógusok segítségével, a 
gyerekek elsajátítják a marxista-leninista tanokat, 
amelyek kötelező tantárgyként jelennek meg az is-
kolai programban. A pártideológia szerint e kép-

A másik módszert tekintve 
a legfontosabb eszköz az 
„agymosás” volt, ame-
lyet a propaganda révén 
próbáltak megvalósítani. 
A hatalom átvétele után, 
a pártaktivisták minden 
eszközt megragadtak, hogy 
a marxista tanokat minél 
hatékonyabban közvetítsék 
a társadalom felé.
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zés nélkül a diákok számára nem lesz érthető a többi tantárgy, mint például 
a történelem, jog, gazdaságtan. De nézzük meg hogyan is vélekedett erről 
Lenin: „A régit annak rendje és módja szerint leromboltuk, az már nem más, 
mint romhalmaz, aminthogy romhalmazzá is kellett változtatni. A talajt 
megtisztítottuk és az ifjú kommunista nemzedéknek ezen a talajon fel kell 
építenie a kommunista társadalmat”.8

Az iskolában lehetőség nyílt a legfontosabb fogalmak elsajátítására, 
hogy mit jelent például a népellenség, az osztályharc vagy a kulák. Kötelező-
vé válik a középiskola elvégzése mindenki számára, hiszen a „gyors tudomá-
nyos és technikai haladás” megköveteli a magasan képzett szakmunkásokat.

Miután a diákok elérték a felnőtté válás korát, már kívülről tudták a 
beléjük sulykolt frázisokat, és ha maradt olyan, aki még ekkor se vette komo-
lyan a párt tanításait egy újabb ideológiai átnevelésben részesült. Ezt pedig 
a kötelező katonaság jelentette, amely elég hosszú időre szólt, gyakran 2–3 
évre, de egyes helyeken, mint Kínában és Észak-Koreában 5 évig is eltartha-
tott a szolgálat.9 A hadseregben a fiatal besorozottak gyakran több ideológiai 
kiképzést kaptak, mint harcászatit. Ezért sok esetben a hazatérő katonák a 
falu pártkáderei lesznek, és jelentős párt- és állami funkciókat is betöltenek. 
A leszerelő fiatalok már megérett emberként lépnek a társadalomba, amely 
számukra még mindig nem biztosítja a nyugodt társadalmi beilleszkedés 
lehetőségét. Munkahelyükön is állandóan a párt ideológiáját hangoztatják a 
propagandáért felelős személyek, ezt még nyomatékosabbá teszik a hangos-
bemondók, a hirdetőtáblák, ideológiai képzések és a rendszeres munkahelyi 
gyűlések.  

Ifjúsági szervezetek
A fiatalság megfelelő nevelését, formálását és ellenőrzését két nagy ifjú-

sági szervezetnek kellett megoldania, ezek szovjet minta alapján szerveződ-
tek: a Pionír (Úttörő) Szervezet és a Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ).

Az elsőnek a legfontosabb szerepe a kisiskolások elindítása az új szocia-
lista embertípussá való formálás felé vezető úton. Ennek az elengedhetetlen 
feltétele volt az egyenruha, a piros nyakkendő és az eskütétel, amely nélkül 
nem válhatott senki igazi hazafivá. 

A KISZ-re hárult az a nehéz feladat, hogy a kommunista társadalom 
utánpótlását biztosítsa, és ugyanakkor jó vezetőket képezzen. Lenin a kö-
vetkezőképpen fejezte ki a kommunista ifjúsági szervezet célját: „Legyen a 
Kommunista Ifjúsági Szövetség rohamcsapat, amely minden munkánál segítő 
kezet nyújt, önálló tevékenységet fejt ki, kezdeményez… Az Ifjúsági Szövetség 
tagjának lenni annyit jelent, hogy úgy végezzük dolgunkat, hogy munkánkat, 
erőnket a közérdeknek szenteljük. Ez a kommunista nevelés lényege”.10 

Ez a szövetség szervezte meg a fiatalok által végzett közmunkákat, 
kirándulásokat, továbbképzéseket. A legnagyobb szerepe abban állt, hogy 
lehetőséget nyújtott a felemelkedésre. Nagyon sok pártfunkcionárius az if-
júsági szervezet köreiből került ki, és vált a kommunista rendszer ismert 
alakjává.
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C. R. M.: Az álmodó

A „Párt”
Az új ember kialakulásához elengedhetetlen feltétel, hogy az illető min-

tapárttag legyen, aki példaként áll a többiek előtt. A kommunista pártok 
számára is rendkívül fontos, hogy létezzen egy eszmény, amelyet követni 
lehet, és aki a kommunista hitvilág megtestesítőjévé válik. Ez a kettősség 
jellemzi a marxista-leninista pártideológiát. Egyes vélemények szerint: „A 
huszadik században a kommunizmus igazából hatalmas, örökké tökéletlen 
és befejezetlen próbálkozás e párthadseregek katonáinak homogenizálására. 
Ez a homogenizáció a kommunistává lenni hivatott férfiak és nők „bolsevik 
átformálásának” olvasztótégelye”.11
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 Ahhoz, hogy ezt meg tudja valósítani, a pártnak is kell rendelkeznie 
megfelelő kiválogató, képző és ellenőrző szervezettel, amely feltételt teremt 
mindazon férfiaknak és nőknek, akik azonosulni szeretnének az új em-
bertípussal. Az a párttag számított a legesélyesebbnek, aki szellemileg és 
érzelmileg is felkészült rá, illetve minden cselekedetével bizonyította ezt. 
Az aktivisták ezért rengeteg megmérettetésben vesznek részt addig, amíg 
kiérdemlik a nekik járó tiszteletet. Ennek érdekében megfelelően kell ön-
kritikát gyakorolniuk, magukévá kell tenniük a legfontosabb szabályokat és 
pártbüntetéseket. „Amikor a kívülről bekerülés szertartásaival a párttag ra-
dikálisan elválasztja múltját a jövőjétől, amikor ellenőrzése alá vonja a tagok 
életének minden mozzanatát, amikor megteremti a hűséggel arányos kivált-
ságok rendszerét, amikor a gyónást és a följelentést normává teszi, a párt 
igyekszik az egyént teljesen alávetni az intézménynek, és megpróbálja újra-
formálni tagjai egyéni és társadalmi személyiségét”.12 A baj ott kezdődik egy 
párt életében, ha tagjai már nem hisznek a hasznosságában, és nem érzik az 
általuk nagyra tartott szervezet létezésének szükségességét. A gazdasági vál-
ság és a nyugat felé nyitás a hetvenes évektől kezdve már megváltoztatta a 
társadalom és a hű káderek pártba vetett hitét, amely egyre inkább csak üres 
keretként szolgált. Ezzel együtt az új embereszmény is megváltozott. Habár 
végig igyekeztek megteremteni a tökéletes mintát, ez csak többé-kevésbé si-
került, és csak a személyi kultuszokban merült ki legtöbbször.  

Végezetül elmondhatjuk, hogy a szocializmus évtizedei alatt nem sike-
rült teljes mértékben megvalósítani a társadalom átformálását, bármennyire 
is igyekeztek a tökéletes embereszményt megalkotni. Viszont a propaganda-
g épezet annyira jól működött, hogy a nyolcvanas évek végéig senki se hitte 
el, hogy valaha megbukhat ez a rendszer.   
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Emlékek a kolozsvári magyar 
zenekritika történetéből:
Lakatos István (1895–1989)

KULCSÁR GABRIELLA

A kolozsvári zenei szakírás előzményei

A 19. század a romániai magyar zeneírás szempontjából összefonó-
dik azzal a ténnyel, hogy a város ebben a korszakban zárkózik fel a nyu-
gat-európai zenei élethez. Külföldi zenészek hangversenyeznek, zeneka-
ri tevékenység folyik a városban.  A romantika százada Kolozsvár zenei 
életében meghozza a rendszerezett zenei oktatást, ami magával vonja a 
zenei képzettség pozitív irányba való elmozdulását. A német nyelvű sajtót 
követi a magyar. „Amilyen mértékben fejlődik a városban megjelenő sajtó ol-

Rezumat (Pagini din istoria criticii muzicale clujene: István Lakatos /1895 – 1989/)
Written materials published in the press are a valuable documentary source for the reconstruction 

of the musical life of a city. The study presents the appearance of the fi rst texts of musical criticism 
in Cluj, then analyzes the remarkable musical events of Cluj in the 20th century by the activity of 
István Lakatos, follower of the Brassai–Seprődi tradition.
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vasottsága, olyan ütemben jelennek meg a lapok-
ban zenei írások”.1 Természetesen inkább a nagy 
eseményekről maradtak feljegyzések. „A lapok 
először csak zenei híreket közölnek, majd a zenei 
eseményekről való megemlékezés, illetőleg érté-
kelés következik [...] Csak a század (a 19. század 
– K. G. megj.) második felének utolsó negyedében 
merül fel az igény az oknyomozó, hiteles adatokon 
alapuló, tudományos igényű zenei tanulmányok 
iránt”.2  A kolozsvári zeneírás kialakulásában 
Brassai Sámuel (1800–1897) kiemelkedő egyéni-
ség volt, aki – Lakatos István szerint – „élvezhető 

és tanulságos” zenebírálatokat hagyott az utókor számára.3  Írásai a helyi 
zenetörténetben fontos állomást jelentenek, mivel átmentették a 19. századi 
Kolozsvár zenei életének történetét a következő generációk számára. Lakatos 
István szavaival élve, Brassai Sámuel zenekritikái  „fénysugárként mutatták 
meg az akkori magyar zenebírálóknak a helyes és igaz utat. Ezek a bírálatok 
feltűnést is keltettek, mert nem csak szakszerűek, igazságosak, de mindig öt-
letesek és érdekesek is voltak. A közönség élvezettel olvasta őket, mert tanult 
belőlük, de jól is mulatott mellettük. Mai szemmel nézve, ezek a bírálatok 
legszebb értékei az akkori zenekritikának. Szinte egyedülállóak voltak a ma-
gyar zenebírálat terén”.4 A minden iránt érdeklődő, sokoldalú tudós zenekri-
tikáiban ugyanolyan kérlelhetetlen, szókimondó, őszinte és igazságos volt, 
mint amilyennek minden más szakterületen mutatkozott, amit művelt. Ha 
életében írásait nem is övezte a megérdemelt figyelem, egyik életírója szerint 
azok „még most is utol nem ért példányokként ragyognak irodalmunkban”.5 

A 19. századi Kolozsvár zenei életében az első szakírók közt Brassai Sá-
muelt a kolozsvári zenekritika  megteremtőjének,  Seprődi Jánost (1874–1923) 
pedig az első tudományos módszerekkel  kutató zenetörténésznek tartjuk, 
aki Brassaihoz hasonlóan autodidakta módon képezte magát. Szorgalma és 
kitartó akarásvágya eredményeképpen „hamarosan  alapos elméleti felké-
szültségre tesz szert, s egyike lesz azoknak, akik nyíltan, lényegre tapintóan 
szólnak majd hozzá a zenei élet jelenségeihez”.6 Rövid időn belül a város 
egyik hangadó egyénisége lesz, aki kritikus szemlélettel bírál, vitatkozik. 
Seprődi zenekritikai munkásságát a 19. század utolsó évétől számíthatjuk. 
Írásaiban előadói egyéniségeket jellemez, bírálja a színház és opera műsor-
politikáját, elítéli a színház vezetőségét az előadások hanyatló színvonalá-
ért, bírálja a közönséget, ha inkább a külsőségeket és nem az igazi művészi 
értéket „honorálja”. Szót emel a magyar társadalmi középosztály zenei mű-
veletlenségének, a zenei analfabetizmus megszüntetésének érdekében. Kri-
tikáiban nemcsak marasztal és néha elítél, de ösztökél is: a fiatal tehetségek 
felkarolására, a jóindulatú kezdeményezésekre, a színvonalas hangverseny-
életre. A zenekritikus munkájában kiemeli az olvasottság, a sokoldalúság 
fontosságát.

A 19. századi Kolozsvár 
zenei életében az első 
szakírók közt Brassai Sá-
muelt a kolozsvári zene-
kritika  megteremtőjének,  
Seprődi Jánost (1874–1923) 
pedig az első tudományos 
módszerekkel  kutató 
zenetörténésznek tartjuk, 
aki Brassaihoz hasonlóan 
autodidakta módon képez-
te magát.
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Lakatos István, a Seprődi-hagyaték örököse

Lakatos István (1895–1989)7 zenetörténész, zeneíró, eredetileg  épí-
tészmérnöknek tanult,  majd 1946-ban a Bolyai Tudományegyetemen dok-
torált művészettörténetből, etnográfiából és irodalomtörténetből. Zenei 
tanulmányait magánúton kezdte, később Koncz Jánosnál tanult hegedülni 
a budapesti Zeneakadémián. A zenetörténeti kutatásra Seprődi János ser-
kentette, amint azt László Ferenc is megfogalmazta Lakatos 90. születés-
napjára megjelent köszöntő írásában: „Lakatos István személyesen vehette 
át kezéből a stafétabotot. A fiatal mérnök és vonósnégyes-vezető hegedűs 
előbb szórványosan tudósított zenei életünk eseményeiről, személyiségeiről 
és jelenségeiről[…] a harmincas években nőtt bele Seprődi  zenetörténészi 
munkakörébe. Ekkortól kezdve egyre több olyan, az ismeretterjesztő célt 
és a publicisztikai jelleget meghaladó írása látott napvilágot, amelyekben 
immár saját kutatásainak eredményeit vitte a nyilvánosság elé. E kutatá-
sok következetesen a honi múltra összpontosultak, különös tekintettel zenei 
intézményeink történetére, zeneművész elődök munkásságára, valamint az 
egyetemes zene nagyjainak erdélyi és bánsági kapcsolataira. Ezeken a terü-
leteken úttörő volt, akinek írásaira ma is lépten-nyomon hivatkoznak a nyo-
mában továbbkutató zenetörténészek”.8 Lakatos István egy, Banner Zoltán-
nal 1970-ben folytatott beszélgetésében9 maga utalt arra, hogy a Seprőditől 
átvett munkát „megbízatásnak” vette. Az említett Banner-cikkben Lakatos 
így emlékezik: »Amikor 1919-ben, a műegyetemi oklevéllel a zsebemben ha-
zatértem és napidíjas mérnöknek szegődtem a városhoz, magához hivatott 
Seprődi János, a református kollégium tudós tanára, és megkérdezte, nem 
volna-e kedvem az ő zenei feltáró munkáját folytatni?  Mintha csak érezte 
volna, mennyire sürget az idő: 1923-ban meghalt. És tudod, ki volt ez a Sep-
rődi János?« − tette fel a kérdést Bannernek, aki rögtön válaszolt: „Zenetör-
ténész és folklorista…”. »Ennél is több« − felelte Lakatos, és magyarázatként, 
némi büszkeséggel folytatta:  »Amikor 1922-ben Bartók először járt Kolozs-
váron, azzal érkezett: két embert szeretnék meglátogatni − Seprődi Jánost 
és Hevesi Piroskát*.« Arra a kérdésre, hogy Seprődi mégis vajon miért éppen 
őt válaszotta munkatársnak,  Lakatos szerényen válaszolt: »Valószínüleg 
vállalkozókedvem miatt.«10 Mindezek tudatában úgy tekintünk Lakatos Ist-
vánra, mint a kolozsvári zeneírás Brassai–Seprődi által elindított vonalának 
20. századi folytatójára, aki csaknem háromnegyed évszázadon át képviselte 

a kolozsvári zenei szakírást. A legszélesebb idő-
közt krónikái és zenekritikái ölelik fel, hiszen  
diákéveitől késő öregkoráig jelen volt ilyen írá-
sokkal, amelyek elsősorban Kolozsvár színes, 
gazdag hangversenyéletét tükrözték. László Fe-
renc szerint: „Brassai Sámuel óta nem volt cé-
hünknek* ekkora kort megért nagyöregje”.11

Lakatos István születésének századik évfor-
dulóján Benkő András, a zenetörténész utód, az 
egykori tanítvány tiszteletével, de elfogulatlanul  
írt emlékezést a muzsikus Lakatosról, „aki a ro-

E kutatások következete-
sen a honi múltra összpon-
tosultak, különös tekin-
tettel zenei intézményeink 
történetére, zeneművész 
elődök munkásságára, 
valamint az egyetemes 
zene nagyjainak erdélyi és 
bánsági kapcsolataira.
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mániai magyar zeneélet számos területén mun-
kálkodott”.12 Habár Benkő nemzedéke Lakatos 
Istvánnal csak a második világháború után talál-
kozott a kolozsvári Magyar Művészeti Intézetben, 
„de az alig ötvenen túl járó férfit már akkor »Pista 
bácsi«-ként köszöntötte/emlegette az Intézet leg-
több tagja”.13 László Ferenc, a tudós  nyolcvanadik 
születésnapja alkalmából írt cikkében, szintén 
Pista bácsiként emlegeti a város „nagyöregjét”, 
miközben néhány frappáns sorban megfogal-
mazza mindazt az értéket, amit Lakatos István Kolozsvár és az egész or-
szág zenetörténetében képvisel : „Képzeljük el Kolozsvár-Napoca zenei életét 
Lakatos professzor, a mi mindig derűs, városszerte népszerű Pista bácsink 
nélkül. Elképzelhetetlen! De ő nemcsak egy város híres embere, nemcsak 
mint a helyi hangverseny- és operaélet krónikása írta be a nevét a mi kis 
zenetörténetünkbe. Neve és műve nélkül a romániai magyarság művelődés-
története is elképzelhetetlen: zenei múltunk kutatóinak Seprődi–Lakatos–
Benkő filiációjában ő a folytonosságot biztosító középnemzedék: egymaga 
képviseli az utolsó Seprődi és az első Benkő-közlemény megjelenése között 
eltelt évtizedeket”.14 Akik ismerték, akik írtak róla, még a kilencvenedik 
életéve felé haladó tudósban  is „állandó jókedvét”15, ízes humorát tartották 
élete elixírjeként. Emlékező írásában Benkő András is hangsúlyozta Lakatos 
közismert, tréfára hajlamos természetét, miszerint: „Mindenki úgy ismerte, 
mint a fiatalos jókedv megtestesítőjét. Tréfára, szójátékra mindig készen fo-
kozta a vidámságot vagy oldotta a nyomott hangulatot. Közismert, értékelt 
előadói képessége élő változatában érvényesült elsősorban, de nyomtatásban 
megjelent tréfái sem maradtak hatástalanok. (László Béla, a Korunk szer-
kesztőségének főtitkára füzetnyi adomáját gyűjtötte össze és készítette sajtó 
alá. Kár, hogy  mai napig sem jelentek meg kötetben: sok kellemes perccel 
ajándékozta volna meg olvasóit!)”16*. László Ferenc egy későbbi írásában az 
ember- tudóst „örökifjú aggastyán”-ként emlegeti, aki „ mindennemű percér-
dekek fölé emelkedve, bölcs derűvel éli világát [...] Ezrével meséli a vicceket, 
és róla is számtalan adoma terjed szájról-szájra.[...] Pista bácsi a maga állan-
dó jókedvével valóságos lelki klinika. […] Jelenlétében nem lehet csüggedni, 
és  körülötte az embernek az az érzése, hogy lelkében kitört a világharmó-
nia” − olvashatjuk az idézett cikkben. László Ferenc az akkori zeneszerző-
szövetség titkárának, Vasile Tomescunak egyik találó  megjegyzését is idézi, 
miszerint Lakatos István „példaképünk az optimizmusban”.17  Lakatos Ist-
ván ízes humora abban az emlékiratban is megmutatkozik, amikor elmeséli, 
hogyan vette rá Kodály, hogy egy „róla fabrikált sztorit” mondjon el  néhány 
emléktárgy fejében. Habár Lakatos egy ideig szabadkozott, hogy ő „mindig 
nagy tisztelője” volt a Mesternek és róla semmilyen tréfás „Kodály-történe-
tet” nem terjesztett, végül egy Nagy István kórushangverseny kapcsán, ame-
lyen Kodály összes művei elhangzottak,  eszébe jutott egy mosolyt csaló 
történet: „... a folyosón hozzám jött Nagy István, és megkérdezte tőlem, hogy 
mit szólok az előadott művekhez. El vagyok ragadtatva – mondom –,  hiszen 
egyik szebb a másiknál. Ez a hangverseny emlékezetében marad mindazok-
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nak, akik meghallgatták. Azután azt kérdezte tőlem, mi a véleményem az 
előadásról. Remek volt minden, szívemből gratuláltam a jól végzett munká-
hoz, a pompás előadáshoz. No, mondja Nagy István, még csak azt kérdem 
meg tőled, hogy melyik tetszett neked a legjobban? Nekem, válaszoltam, az 
a kislány, a harmadik sorban, balról a negyedik... Kodály hangosan nevetett, 
majd a markomba nyomta a nekem szánt dolgokat, és elbocsátott utamra”.18 
Lakatos István  az első világháborút követően kapcsolódott be a kolozsvári 
zenei életbe. Kezdetben gyakorló muzsikusként kamarazenélt − a Lakatos-
kvartett előszeretettel népszerűsítette  Bartók, Kodály, Debussy, Dohnányi 
műveit −, majd előadói karrierjét tudományos kutatással egészítette ki. Írá-
sainak, rádióban és szabadegyetemeken tartott előadásainak legkedveltebb 
témái az erdélyi magyar zenéről, az egyetemes zenetörténet nagyjairól  szól-
tak. Külföldön is tartott  előadásokat, ezek közül az egyik legértékesebb a 
Carl Filtschről* szóló 1956-os verzió. Zeneművek elemzésére ritkábban vál-
lalkozott, a kivételek közül  Sosztakovics V. szimfóniáját, valamint Farkas 
Ödön dalait említhetjük meg.19 

Az erdélyi zenekritikusok már a 20. század első évtizedeiben felfigyel-
tek Kodály munkásságára. 1917−25 között a temesvári Zenei Szemle,  Járosy 
Dezső lapja, a kortárs Bartókról közölt írásokat, de Kodály jelentőségét, he-
lyét a modern magyar zene kibontakozásában Erdélyben először Lakatos Ist-
ván fogalmazta meg.20 Kodály művészetével való kapcsolatáról ő maga így 
vall: „Azok közé tartozom, akik tájainkon korán felismerték az új magyar 
zene és annak keretében Kodály Zoltán jelentőségét. Amíg Budapesten lak-
tam, ahol műszaki tanulmányaimat végeztem a Műegyetemen, rendesen ott 
voltam minden hangversenyen, ahol kortárs zeneszerzők műveit játszották. 
Hazakerülve 1919-ben Kolozsvárra, itt hamarosan bekapcsolódtam a város 
zenei életébe. Kamarazene-együtteseket szerveztem, és azok keretében pró-
bálkoztam Kodály Zoltán kamarazenéjének tanulásával és nyilvános be-
mutatásával. A város zenei körei mindezt jól látták. Ennek eredményeként 
olykor felkértek arra, hogy a helybeli sajtóban írjak az új magyar zenéről és 
alkotóiról. Már századunk első negyedétől szorgalmasan közöltem kisebb-
nagyobb írásokat Kodály Zoltánról és művészetéről.”21 Kodály és Bartók mű-
vészetét több ízben  méltatta, egyik 1936-ban írt tanulmányában olvashat-
juk:  „A XX. század első éveiben a hangversenyek műsorán új és szokatlanul 
különös szerzeményeivel ezt a két új nevet tanulja meg a közönség: Bartók 
Béla és Kodály Zoltán [….]. Ez a két komoly készültségű, nagyműveltségű, 
mély etikai érzéssel megáldott tehetség, igazuk teljes tudatában, felelősség-
érzettel járták az utat, melyet maguk elé tűztek”.22 Természetes tehát, hogy 
azt az első Kodály emlékkönyvet, amely a zeneszerző születésének 60. év-
fordulója alkalmából jelent meg, elsőként éppen Lakatos István, valamint 

az  a Szőllősy András  ismertette, akinek Kodály 
művészete című könyvét is  Lakatos recenzálta a  
Pásztortűz című folyóiratban 1944-ben.23 

Lakatos István életének nagy részét zenehall-
gatással töltötte. Benkő András a hetvenöt éves 
mestert köszöntve így írt: „Plakát- s műsorkol-
lekciója nemcsak azt tanúsítja, hogy hosszú éve-
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ket tenne ki a meghallgatott hangversenyek ideje 
(egy élelmes riporter már 1930-ban kiszámította, 
hogy addig »öt évet ült koncerteken« , s azóta ez 
az idő megtöbbszöröződött!), e gyűjteményekből 
megrajzolható városunk zenei életének félszáza-
dos múltja”.24 Ugyanabban az írásban Benkő is készít egy kis statisztikát 
mondván: „Amikor évekkel ezelőtt hozzákezdtem zenei bibliográfiájának 
összeállításához, megilletődve tapasztaltam, a munkához való töretlen vi-
szonyát (kiemelés a szerzőtől! Megjegyzés: K.G.) ( zeneírói, publicisztikai te-
vékenységének eredménye: kilencszáznál több nyomtatásban megjelent cím, 
tizennégy kézirat és majdnem kétszáz utalás munkásságára). Kirajzolódik 
a címek özönéből a város zenei életének minden fontos mozzanatában je-
lenlevő, s erre reagáló zenei közíró és zenetörténésznek a képe, gazdag te-
vékenysége. Tanúsítanak azonban a címek még valamit: mások alkotómun-
kájának, előadóművészetének őszinte megbecsülését is”.25 Lakatos István 
zenekritikusi tevékenysége két kieséssel (1923–1928, 1950–1953) bontako-
zott ki. Írásai között találunk híranyagot, krónikát, kritikát, könyvismer-
tetést, nekrológot, évfordulós cikket, előzetes beharangozó írást, valamint 
beszámolót. Szakírásai 1911−45 között leggyakrabban a Keleti Újságban, a  
Független Újságban, a temesvári Zenei Szemlében jelennek meg. Gyakran 
közöl a  Napkelet, Hölgyfutár, Erdélyi Szemle, Pásztortűz című folyóiratok-
ban. 1938-tól kezdve nagy gyakorisággal jelentkezik az Erdélyi Helikon ha-
vonta megjelenő szépirodalmi és kritikai folyóirat hasábjain. A budapesti  
A zene, a Magyar Zenei Szemle című lapoknak is küld cikkeket, króniká-
kat, tanulmányokat. Sokszor ugyanazt a témát átdolgozott formában, több 
lapban is közli.26 Időszakonként  kitartóan ragaszkodott egy-egy újsághoz, 
folyóirathoz, mint például:  1922–1940 között a Keleti Újsághoz, melynek 
Zenevilág címmel külön zenei rovata volt, 1936–1944 között a Pásztortűzhöz 
és szinte azonos időben az Erdélyi Helikonhoz (1938–1944), majd 1941–1943 
között a Kolozsvári Estilaphoz. Cikkeit újraolvasva a város zenei életének 
olyan fontosabb eseményeiből kaphatunk ízelítőt, mint: a kolozsvári zene-
társaság megalakulása és története,27 az első kolozsvári  magyar zenekonzer-
vatórium alapítása és  százhúsz éves  múltja.28 Megemlékezett a felekezeti 
gimnáziumok énekkarainak fellépéseiről. Helyesen ítélte meg a Romániai 
Magyar Dalosszövetség közösség- és ízlésformáló szerepét. Banner Zoltán, 
amikor 1970-ben a hetvenöt éves Lakatos Istvánnal interjúszerű emlékező 
cikket írt az Utunk folyóiratban, felemlegette azt a Lakatos-írást, amelyet Az 
erdélyi magyar énekkarok feladatai címmel a  Független Újság 1935. szept. 
21-i számában közölt, és amelyben az érintett a kórusokkal szemben támasz-
tott igényeit túl magas mércével  bírálta.29 A Banner-cikkből kiderül, hogy 
a Kodály Zoltánhoz is eljuttatott bírálatra, a nagy magyar pedagógus intő, 
bölcs szavakkal válaszolt:  »A magyarságnak létérdeke, hogy énekkarai [...] 
jobbak és magasabb légkörűek legyenek [...] Csak félek, a választott módszer-
rel nem sokat ér el. [...] Sokkal jobb módszer volna előbb 1−2 jobb karvezetőt 
személyesen megnyerni, 1−2 igazán jó művel megismertetni, s mikor elő-
adják, megírni, hogy ez a helyes út. A példa gyújtó hatású. [...] De főfeladat 
volna gyermek-és ifjúsági dalkörök szervezése. Ezt sem hírlapi zajjal, hanem 

Lakatos István zenekritiku-
si tevékenysége két kiesés-
sel (1923–1928, 1950–1953) 
bontakozott ki.
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csendben, tettel [...] Ismétlem: nem írni kell itt: tenni és a legkisebb kezde-
ményezést felkarolni. Nem kritizálni: termékeny, jó példát mutatni. Szíves 
köszöntéssel, Kodály Zoltán.« 30 

Lakatos István 1941−42 között a Kolozsvári Estilapban a Kolozsvári Fil-
harmóniai Társaság koncertjeit követi nyomon.31 Írásaiban ráfigyel az egye-
temi zenei életre, a fiatalok és tanáraik hangversenyeire,32 olyan  színházi 
zenés bemutatókra, mint Kodály Zoltán Háry János című daljátéka, Mascagni 
Parasztbecsület című operája és Rimszkij-Korszakov Seherezádé című ba-
lettje.33 Az 1942-ben megtartott kolozsvári művészeti hetek krónikájából 
számot adhatunk egy olyan  rendezvénysorozatról, amely több napon ke-
resztül foglalkoztatta az egész város zenét kedvelő közönségét.34  A hangsze-
res premierek közül Bartók hegedűversenyének 1943-as bemutatóját három 
lapban is ecseteli: az Erdélyi Helikonban, a Kolozsvári Estilapban és a buda-
pesti A zene című folyóiratban.35 Lakatos István hangszeres zenészként ért-
hető módon jobban koncentrált a kamarazeneestekre és a szimfonikus kon-
certekre, a Kolozsvári Zeneegylet és a Filharmóniai Társaság  
hangversenyeire,36 de írásaiban továbbra is nyomon követte az  énekkari te-
vékenység kiemelkedő eseményeit. Értékelte Nagy István tökéletes karnagyi 
munkáját, egy-egy fellépését az illető évad legszebb, legértékesebb zenei ese-
ményének minősítette.37 A második világháború után a Világosság38 című 
lap lett a kedvence (1945–1950), amelyben a város zenei életét több síkon 
követte. Az új, szocialista társadalomban, az államosítás következménye-
ként elsőként használja a főikola Kolozsvári Állami Zenekonzervatórium-
ként felvett hivatalos nevét.39 Rendszeresen közöl kamaraestekről: Zsembery 
Elvira, Szabó Géza, Halmos György zongoraestejeiről,40 Török Erzsi, Sigmond 
Márta dalestjeiről41, Zsurka Péter hegedűestjeiről.42 Tudósít az „Ardealul” 
filharmonikus zenekar43 hangversenyeiről, felméri a kamaraopera lehetősé-
geit Kolozsváron, hangsúlyozza a román–magyar zenei együttélés fontossá-
gát,44 üdvözli a zeneiskola kapuinak megnyitását.45 Megörökíti a Kolozsvári 
Állami Magyar Opera, valamint a Román Állami Opera együttesének e pe-
riódusban megtartott premierjeit, Smetana: Eladott menyasszony, Donizetti: 
Don Pasquale, Erkel: Bánk bán című operáinak, Humperdinck: Jancsi és Ju-
liska című daljátékának krónikáját,46 és mérleget készít a 1949-es évadról.47 
Az  ő tollából tudhatjuk meg, hogy Delly Szabó Géza48 erdélyi zeneszerző és 
kórusvezető nyerte meg a Magyar Népi Szövetség „Békeszózat”-pályadíját. 
1947-től a filharmonikusok hangversenyein megszaporodik a vendégművé-
szek száma. Kolozsváron koncertezik az akkor még fiatal Monique de la 
Brouchellerie (1915–1972) francia zongoraművésznő és Emil Ghilels 
(1916−1985) szovjet zongoraművész, akiket majd idősebb korukban újból 
hallhat a közönség. Lakatos cikkeiből az is kiderül, hogy habár az Állami 
Magyar Opera zenekara elsősorban a színpadi muzsika elkötelezettje,  szim-
fonikus hangversenyeken is fellép.49 Cikkei között viszonylag ritka a beha-
rangozó írás, Kodály Missa brevisének kolozsvári előadása alkalmával, való-
színű a zeneszerző és a Nagy István kórusa iránti tiszteletből, mégis ír 
műsorelőzetest.50 A második világháborút követő politikai helyzetnek meg-
felelően Lakatos fokozott figyelemmel kíséri a szovjet nagyhatalommal való 
művészi kapcsolatokat.51 A kor munkásosztály-centrikus, tömegnevelő tö-
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rekvéseire a címekben is utal. Egyik írásából megtudhatjuk, hogy a filhar-
monikusok a komolyzene népszerűsítését a munkásság körében  olcsó hely-
áras hangversenyekkel szolgálták.52 A korszak szocialista ideológiáját nem 
kerülhette meg, így 1955-ben a pártkongresszust  román nyelven köszöntöt-
te  a bukaresti Muzica című zenei szaklapban.53A Lakatos-életmű rövid 
elemzésében Benkő András  megemlíti a tudóst ért kritikákat is, amelyekre 
kétféleképpen reagált: az apró javításokat címekben, értelmezésben módosí-
totta.54 Deák Tamás Zenebírálatunk hiányosságairól címen megjelent 1950-
es bírálata után viszont szinte fél évtizeden át nem írt krónikát és kritikát, 
csak szakdolgozatot.55 1955–1975. között folyamatosan közöl az Igazság 
című napilapban, de elszórtan jelen volt az Előre, a Făclia napilapokban, az 
Utunk hetilapban, a Korunk folyóiratban, és tudósításokat küldött Kolozsvár 
zenei életéről a budapesti Új Zenei Szemle című szaklapba. 1956−1971 kö-
zött figyelemmel kísérte a lengyel és cseh zenét, a Varsói Fesztivál, illetőleg 
a Brnoi Zenei Ünnepségek zenei eseményeit. Kritikáiban, krónikáiban fi-
gyelmének fókuszában mindig ott találjuk a fiatal, „nagy jövőjű” zenészek-
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ről, − különös tekintettel a Gheorghe Dima Zeneművészeti Főiskola 
hallgatóinak egyéni és zenekari fellépéseiről, a végzős hangversenyekről − 
együttesekről szóló ösztönző írásait. Nem tévesztette szem elől a magyar és 
román zene párhuzamos kolozsvári megnyilatkozásait, a fiatal zeneszerzők 
szárnybontogatásait, a zeneszerző utánpótlás „friss terméseit”.  Írásaiban 
Jodál Gábor, Demián Vilmos, Oláh Tibor, Tudor Jarda, Cornel Ţăranu, Már-
kos Albert, Zoltán Aladár, Zeno Vancea, Alfred Mendelssohn, Junger Ervin, 
Mihail Jora, Csíky Boldizsár egy-egy zenekari, kamara-, vagy színpadi mű-
vének bemutatóját népszerűsítette. Előszeretettel őrizte az erdélyi és azon 
belül a kolozsvári zenés színpad fejlődésének különböző állomásait. Vissza-
pillantó krónikáiban összefoglalta egy-egy zenei hét vagy zenei évad rendez-
vényeinek erényeit és hiányosságait, pozitívumait és negatívumait.  Ez idő 
alatt olyan kolozsvári művész előadókat népszerűsített, mint Balogh Ferenc 
hegedűművész,56 Halmos György  zongoraművész,57 Nagy István,  a „kórus-
művek kiváló tolmácsolója”.58 Többször írt Ruha István hegedűművész és 
Weisz Ferdinánd zongoraművész  közös fellépéseiről59 és a szólista Ruha 
Istvánról.60 Az énekesekkel  sem bánt mostohán. Az Igazság napilap hasáb-
jain  Dan Iordăchescu bukaresti baritonról,61Albert Annamária énekesnő 
dalestjéről olvashatunk.62 Felfigyelt az akkor legfiatalabbakra is, ifj. Balogh 
Ferencre, és a később nemzetközi karriernek örvendő Ágoston Andrásra.63 
Elsőként üdvözölte az 1966-ban elindított és azóta évi rendszerességgel 
megrendezett Kolozsvári Zenei Ősz-fesztivált,64 és szintén elsőként figyelt 
fel a kiváló, később világszerte elismert Erich Bergel karmesterre.65  Kritiká-
iból a teljesség igénye nélkül, de mégis átfogó kép alakul ki a két világhábo-
rút követő években Kolozsváron vendégszereplő olyan világhírességek 
hangversenyeiről, mint: Dávid Ojsztráh világhírű szovjet hegedűművész,66 
Jean Fonda svájci zongoraművész67, Carlo Felice Cillario olasz karmester,68 
Gaspar Cassado spanyol gordonkaművész69, John Pritchard angol karmester 
70 Kurt Masur német karmester,71 Anatol Fistoulari ukrajnai születésű kar-
mester,72 Szvjatoszláv Richter orosz zongoraművész,73 Sebastian Benda sváj-
ci zongoraművész74 és még sokan mások. A román előadóművészekről írott 
krónikák-kritikák közül kiemelkednek az Antonin Ciolanról szólók, aki há-
rom együttes karmestereként vállalt szerepet − Állami Magyar Opera, Álla-
mi Filharmónia, Gh. Dima Főiskola − a város életében. George Georgescu 
főleg Beethoven Kilencedik szimfóniájának megszólaltatásával, Mircea 
Cristescu a filharmónia kamarazenekarának sikeres vezetőjeként és a Bar-
tók-művek ihletett előadójaként érdemelte ki Lakatos szakírói figyelmét.75 
Örömmel méltatta a zenei elemi és középiskola, későbbi elnevezéssel Zenei 
Líceum szerepléseit, kiemelve Guttmann Mihály pedagógiai rátermettségét, 
kiváló szakmai felkészültségét és korunk zenéje iránti kivételes elkötelezett-
ségét.76 Habár a Román Opera előadásait is több ízben népszerűsítette és az 
együttes egy-egy évadját visszapillantó krónikákban méltatta,  a  Kolozsvári 
Opera, illetőleg a Kolozsvári Állami Magyar Opera repertoárja messzemenő-
en teljesebben tükröződik írásaiban, mint a társintézményé. A Kolozsvári 
Állami Magyar Opera esetében több alkalommal értékelte Rónai Antal kar-
mester kiváló teljesítményét. Az opera műfaja mellett ritkábban szólt az ope-
rettekről, inkább odafigyelt a balettelőadásokra vagy a zenekari produkciók-
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ra.77 De nem elégedett meg csupán az  egyes operák, operettek, balettek 
előadásáról szóló kritikájával, rendszerint  az opera egy-egy évadjáról, évti-
zedéről is beszámolt. Az operaház negyedszázados fennállását, az intéz-
mény történetének megírásával köszöntötte, felmutatva az előzményeket és 
kijelölve az általa elképzelt utat a jövő felé.  A folytatásokban közölt hat feje-
zet (A kolozsvári operajátszás múltjából, A bemutatkozás, Nemzetközi játék-
rendjének kiépítése, Balett, operett, musical, Hazai művek a színpadon, Ho-
gyan tovább?) más formában ugyan,  a kolozsvári zenés színpaddal 
foglalkozó kötetének is szerves részévé vált.78*

Amíg a kezdetekkor, az 1920-as évek írásain hangsúlyozottan a króni-
kajelleg uralkodott,  későbbi éveiben az út az összegező beszámolókig terjed. 
A Romániai Magyar Szó, illetőleg az Előre számára gyakran írt egy-egy hó-
nap zenei eseményeiről összegező krónikát, könyvrecenziót. Ezek az írások 
nem annyira a szakszerű elemzésre, mint a krónikajelleg megőrzésére össz-
pontosítva, néhány módosítással a bukaresti Muzicaban is napvilágot láttak. 
Román nyelven a kolozsvári Tribuna hasábjain  főleg olyan hangverseny-
jegyzetekkel jelentkezett, mint az Enescu-fesztiválról szóló tudósítások.79 
Zenetörténészként leginkább Kolozsvár zenei múltjának tanulmányozása 
érdekelte. Életművében így fonódhatott össze a múlt és a város zeneéletéről a 
krónikákban, beszámolókban, kritikákban megfogalmazott jelen, egy olyan 
írói vénával, amelyről László Ferenc a következőképpen vélekedett: „Ter-
mészetesség, keresetlenség, egyszerűség jellemzi minden tettét és minden 
– kimondott vagy leírt – mondatát egyaránt”.80  Lakatos munkásságát összes-
ségében elemezve, Benkő András konklúzióját idézem: „Munkásságának 
eredményei beépültek zenei életünkbe és gyümölcsöztethetik a jelenkori ze-
netörténelmi irodalmunkat, kisebb mértékben az egyetemes zeneirodalmat 
tanulmányozókat is.”81 Korának számos kiemelkedő művészegyéniségével 
tartott baráti kapcsolatát őrzik a levelek, neki dedikált partitúrák, fotók. A 
kolozsvári zenetudós 75. születésnapján Banner Zoltán Nadja Boulanger-
nak „a  zenei nevelés nagyasszonyának” egyik  Lakatoshoz címzett leveléből 
idéz: „Magát most is mindenki szereti?”  Banner szerint „valóban furcsa” , 
hogy közel ezer zenei krónika, közlemény és tanulmány szerzőjét, „az er-
délyi kortárs zene ötven évének állhatatos (a legállhatatosabb) figyelőjét és 
narrátorát mindenki szeresse, aki a Zenéhez közel áll” – miközben e szeretet 
titkát számtalan kérdésben fejtegetve tulajdonképpen felvázolja mindazokat 
a tulajdonságokat, amelyek az addigi és valójában a további évek Lakatos 
Istvánját karakterizálják: „Vajon a végzett munka elkápráztató mennyiségi 
mutatószámáért szeretnénk csupán? Vajon csak a humoráért szeretnénk? 
[…] Vajon azért szeretnénk, mert személyében nem a különböző értékeket 
szembeállító, s ítéleteihez a premisszák szigorú dialektikáján át érkező 
elemző-kritikust, hanem a művészietlenséggel és művészetellenes korokkal 
szemben minden értéket azonos örömmel felmutató és védelmező (ám ebben 
megtéveszthetetlen látású) publicista-zeneírót kell tisztelnünk? Vagy azért 
szeretnénk, mert olyan muzsikus vagy zenekutató még nem fordult meg dol-
gozószobájában, akinek ne nyitotta volna meg önzetlen, munkatársi gyanút-
lansággal és persze titkolt önérzettel féltve gyűjtött zenei dokumentációját? 
Valóban azért, amin csak ő nevet keserűség nélkül, hogy : »a mérnökök kö-



ME.dok • 2012/4

84
C. R. M.: Utópia



85

ME.TEÓRIA

zött a legjobb muzsikus, a muzsikusok között meg a legkiválóbb mérnök 
voltam Kolozsvárott.«”.82

Következtetés

Zenei jelenünket csakis zenei múltunk ismeretében kutathatjuk. Egy 
adott zenetörténeti periódus, egy kor/korszak, egy város/régió zenei életének 
tudományos rekonstruálásában a sajtóban megjelent zenekritikák, króni-
kák, beszámolók, tudósítások dokumentumértékű forrásanyagot képeznek. 
A kolozsvári zenei élet jelenkori kutatásának  tehát egyik elengedhetetlen 
feltétele az „úttörő” zenei szakírók életművének ismerete. 

Jegyzetek

1  Lakatos, 1973: 5.
*  Lakatos István (1895–1989) zenetörténész. Kutatási területe az erdélyi 

román, magyar és szász zenekultúra volt. Zenetörténeti írásai az Erdélyi Mú-
zeum, Pásztortűz, Hitel, Studia Musicologica, Musica, Acta Musei Napocensis, 
Studii de Muzicologie, Magyar Zenei Szemle és Magyar Zene hasábjain jelen-
tek meg.

2  Lakatos, 1973: 6.
3  Lakatos, 1973: 18.
4  Lakatos: Brassai és a muzsika. Forrás: http://mek.niif.hu/ (1–4. p.) 

Letöltés ideje: 2010.06.12., 4 p.
5  Uo.: 4.
6  i. m.: 7.
7  Teljes neve: Lakatos István Imre. Írói szignója: a tempo. A George 

Dima Zeneművészeti Főiskola zenetörténeti tanszékének (1949–63) előadó 
tanára s a Román Akadémia kolozsvári fiókjának főkutatója (1955–68). Vo-
nósnégyesével számos modern művet mutatott be. Kutatási területe az er-
délyi román, magyar és szász zenekultúra. A Grove-féle nagy angol lexikon 
munkatársa. Zenetörténeti írásai az Erdélyi Múzeum, Pásztortűz, Hitel, Studia 
Musicologica, Musica, Acta Musei Napocensis, Studii de Muzicologie, a buda-
pesti Magyar Zenei Szemle és Magyar Zene hasábjain láttak napvilágot; a Ko-
runk új folyamában Verdi román és erdélyi magyar befogadásának útjáról ír 
(1963/4) és a romániai Richard Strauss-kapcsolatokat ismerteti (1964/10). A 
Kodály-emlékkönyvben (Bp., 1943) Kodály művészetének útja Erdélyben, a 
budapesti Zenetudományi Tanulmányok II. kötetében (1954) Erkel Ferenc élete 
és munkássága mint összekötő kapocs a magyar és román zenekultúra között 
c. tanulmányával szerepel. A Kriterion Zenetudományi írások c. sorozatában 
1977-ben A Kolozsvári Házi Zenekör, 1980-ban A Kolozsvári Zenetársaság 
(1887–1918), 1983-ban Szimfonikus zene Kolozsváron, 1986-ban Ruzitskáné 
Raczek Zsófia, a kolozsvári Zenekonzervatórium hegedűtanárnője c. tanulmá-
nyokkal szerepel. Munkái: Magyaros elemek Brahms zenéjében (ETF, 73., Kv., 
1935); Az új magyar műzene (ETF, 85., Kv. 1936); A román zene fejlődéstörténe-
te (ETF, 98., Kv., 1938); A muzsikus Ruzitskák Erdélyben (ETF, 111., Kv. 1939); 
A román népdal és irodalma (Kecskemét, 1939); Egy erdélyi muzsikus vallo-
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másai. Ruzitska György emlékezései [az] 1856. évből (Erdélyi ritkaságok 3. Kv. 
1940, 1944); Brassai Sámuel és a muzsika (Keresztény Magvető Füzetei 37. Kv., 
1941); Bibliográfia az 1919–1940 között erdélyi szerzőktől önállóan megjelent 
magyar zenei vonatkozású munkákról (Kecskemét, 1943); Zenetörténeti írá-
sok (1971); Kolozsvári magyar muzsikusok emlékvilága. Szemelvények a XIX. 
század zenei írásaiból (1973); A kolozsvári magyar zenés színpad. Adatok az 
erdélyi magyar nyelvű zenés színház történetéhez (Benkő András előszavával, 
1977). Kézirati hagyatéka Az én humoroidjaim c. anekdotagyűjtemény (László 
Béla gondozásában). Forrás:  Dávid Gyula (szerk.) Romániai magyar irodalmi 
lexikon. III. Kriterion Könyvkiadó., Buk., 1994. 316–317.;  Lakatos munkássá-
gának értékelésével elsősorban a magyar zeneírásban találkozhatunk, de fel-
fedezhetjük nevét a külföldi szakirodalomban is. A lexikográfia a negyvenes 
évektől tartotta számon; a rangosabb munkák közül a Szabolcsi–Tóth-, a Brockhaus–
Riemann- és Grove-lexikont említjük, valamint a Romániai magyar irodalmi 
lexikon III. kötetét. Forrás: Benkő András: Lakatos István (1895–1989). Erdélyi 
Múzeum., 57. kötet, 1995. 1–2.füzet.

8  László Ferenc: A tizedik évtized küszöbén. Utunk, 1985/9. In: László, 
1987: 75−78.

9  Banner Zoltán: Láthatóvá tenni muzsikáló városokat. Utunk, 1970. 
XXV. 14. sz. 9 . 

*Hevesi Piroska az első kolozsvári Bartók-előadók között említendő.
10  Uo.
11  László Ferenc: A tizedik évtized küszöbén. Utunk, 1985/9. In: László, 

1987: 76. * László a zeneszakírók összességét nevezi céhnek.
12  Benkő András: Lakatos István (1895–1989). Erdélyi Múzeum, 57. kö-

tet, 1995. 1–2.füzet
13  Benkő András: Lakatos István (1895–1989). Erdélyi Múzeum, 57. kö-

tet, 1995. 1–2.füzet
14  László Ferenc: Lakatos István. Művelődés, 1975/3. In: László, 1987: 

73.
15  László Ferenc: Ó megéri, mi megérjük? A Hét, 1980/11. In: László, 

1987: 75 .
16  Benkő András: Lakatos István (1895–1989). Erdélyi Múzeum, 57. kö-

tet, 1995. 1–2.füzet. * Kézirati hagyatéka Az én humoroidjaim c. anekdota-
gyűjtemény (László Béla gondozásában).

17  László Ferenc: Ő megéri, mi megérjük? A Hét, 1980/11. In: László Fe-
renc: Zenén innen zenén túl. Kriterion Könyvkiadó, Buk. 1987. 74–75.

18 Vendégségben Kodály Zoltánnál. Első megjelenése az Utunk, 1982/49., 
6. számában volt, majd László Ferenc (szerk.): Utunk Kodályhoz. Kriterion 
Könyvkiadó, Buk.1984. 234−235.

19  Benkő András: Lakatos István (1895–1989). Erdélyi Múzeum, 57. kö-
tet, 1995. 1–2. füzet, 2.2 bekezdés

* Carl Filtsch ( 1830−1845) Szászsebesen született, fiatalon  (Velencében) 
elhunyt zongoraművész, Chopin- tanítvány volt, akinek művészetét Liszt Fe-
renc is csodálta. 

20  Kodály Zoltán zeneszerzői jelentősége. Keleti Újság, 1923. márc. 1., 
majd 1933-ban az Erdélyi Szemlében ( XVIII–X). 9. sz. 9., 10. sz. 7., 11–12. sz. 
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5.) Kodály Zoltán, a klasszikus magyar zene megteremtője című tanulmányá-
ban.  Forrás: Benkő András: Lakatos István zenei bibliográfiája 1911–1969 In: 
Lakatos István: Zenetörténeti írások. Kriterion Könyvkiadó, Buk. 1971.

21  Vendégségben Kodály Zoltánnál. Első megjelenése az Utunk, 1982/49, 
6. Számában volt, majd László Ferenc (szerk.): Utunk Kodályhoz. Kriterion 
Könyvkiadó, Buk., 1984. 234−235.

22  Lakatos István: Az új magyar műzene. In: Dr. György Lajos (szerk.): 
Tudományos füzetek., Erdélyi Múzeum-Egyesület Kiadása, 85. sz., Minerva 
Irodalmi és Nyomdai Műintézet RT. nyomása, Cluj, 1936. 6. p.  Forrás: http://
mek.oszk.hu/07400/07489/07489.pdf, Letöltés ideje: 2011. aug. 30.

23  Lakatos István: Emlékkönyv Kodály Zoltán hatvanadik születésnap-
jára  címmel a Kalangya című irodalmi folyóirat 1943-as kiadásában, két ol-
dalnyi terjedelemben. (188–189 old.); Szőllősy András: Emlékkönyv Kodály 
Zoltán hatvanadik születésnapjára. Erdélyi Helikon, 1943/5, 283−284.; Laka-
tos István: Kodály művészete. (Szőllősy András könyve). Pásztortűz, 1944/1, 
47−48. Forrás: László Ferenc ( szerk.): Utunk Kodályhoz. Kriterion Könyvki-
adó, Buk. 1984., 12.

24  Benkő András: Zeneművészetünk szolgálatában. Igazság, 1970. febr. 
28.

25  Benkő András: Zeneművészetünk szolgálatában. Igazság, 1970. febr. 
28.

26  A kolozsvári zenetársaság megalakulása című írása eredetileg a  Füg-
getlen Újság, 1939. jún. 3-i számában jelent meg, majd A kolozsvári Zenetársa-
ság története címen újraközölve , kibővítve a Magyar Zenei Szemlében. (Bp., 
IV (1944), 89–113.); 1939-ben az Erdélyi Helikon, XII. 520–525 terjedelemben 
közli A százhúsz éves kolozsvári Magyar Konzervatórium születése című írá-
sát, amit 1941-ben Az első magyar zenekonzervatórium alapítása Kolozsvárott 
címen a Magyar Zenei Szemlében (Bp., I. 22–24) közöl újra.

27  A kolozsvári zenetársaság megalakulása Független Újság, 1939. jún. 
3., valamint A kolozsvári Zenetársaság története címen, Magyar Zenei Szemle, 
Bp., IV (1944)., 89–113.

28   A százhúsz éves kolozsvári Magyar Konzervatórium születése. Erdé-
lyi Helikon 1939, XII. 520–525 p. valamint Az első magyar zenekonzervatóri-
um alapítása Kolozsvárott Magyar Zenei Szemlében, Bp., 1941 I. 22–24.

29  Banner Zoltán: Láthatóvá tenni muzsikáló városokat. Utunk, 1970. 
XXV. 14. sz. 9.

30  Uo.
31  A Filharmóniai Társaság első zenekari estje, Kolozsvári Estilap. 1941. 

dec. 4 és dec. 20., valamint a Kolozsvári Estilap 1942: 18., 19., 58., 73., 83., 101., 
107. számaiban

32  A Kolozsvári Egyetemi Zenekar bemutatkozó hangversenye. Kolozsvá-
ri Estilap, 1942. 100. szám, valamint A kolozsvári zenekonzervatórium tanári 
karának hangversenye. Kolozsvári Estilap, 1942. 125. szám.

33  Háry János bemutatója a Nemzeti színházban. Kolozsvári Estilap, 
1942. 124. szám, valamint Parasztbecsület és Seherezádé bemutatója a nem-
zeti színházban. Kolozsvári Estilap, 1943. jan. 29. szám.
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34  A kolozsvári művészeti hetek zenei eseményei. Pásztortűz 1942. 
XXVIII. 283. és A kolozsvári művészeti hetek zenei kiállítása. A zene, Bp., 
1942., XXIII. 251−252.

35  Bartók Béla hegedűversenyének magyar bemutatója., Erdélyi Helikon, 
1943. XVI. 671−674.; A zene, Bp. 1943., XXV. 51−53. Ua.: Bartók hegedűverse-
nye Kolozsváron címen. Kolozsvári Estilap, 1943. ápr. 23.

36  A kolozsvári zeneegylet hangversenyei. Pásztortűz, 1940. XXVI. 176.; 
Erdélyi Helikon, 1940. XIII.120.; A Kolozsvári zeneegylet erdélyi hangversenye. 
Erdélyi Helikon, 1941. XVI. 204−205. Kamarazenekari hangverseny. Erdélyi 
Helikon, 1941. XIV. 359−360.; A Filharmóniai Társaság  első zenekari estje. 
Kolozsvári estilap, 1941. dec. 4.; A kolozsvári Zeneegylet operaestje. Pásztor-
tűz, 1941. XXVII., 239.; Az első filharmóniai zenekari est. Kolozsvári Estilap, 
1943. jan. 5.; Kolozsvári hangversenyélet. Erdélyi Szemle, 1944. 1. sz. 9.

37  A hatodik romániai magyar dalosverseny. Erdélyi Helikon, 1938. XI. 
466−467 p.; Éneklő ifjúság. Ellenzék, 1942. május 26.; Kodály-bemutató Ko-
lozsvárt. Világosság, 1948. május 19.

38  Világosság: Kolozsvárt 1944. okt. 18-án, egy héttel a város szovjet 
megszállása után indult napilap, amely 1952. ápr. 10-ig működött.

39  A Kolozsvári Állami Zenekonzervatórium évzáró vizsgahangverse-
nye. Világosság, 1945. júl. 4.

40  Zsemberi Elvira zongoraestje. Világosság, 1946. ápr. 14.; Szabó Géza 
zongoraestje. Világosság, 1947. május 15.; Halmos−Tokaji szonáta-est. Világos-
ság, 1947. május 18.; 

41  Török Erzsi dalestje. Világosság, 1946. ápr. 8.; Sigmond Márta dalestje 
a Művészeti Intézetben. Világosság, 1950. jan. 18.

42  Zsurka Péter hegedűhangversenye. Világosság, 1945. júl. 14.; Zsurka 
Péter kolozsvári hegedűestje. Világosság, 1946. júl. 25.

43  Az Ardealul Filharmonikus Zenekar a második világháború után 
jött létre, elsősorban a Román Opera és Román Zenekonzervatórium hangsze-
res muzsikusaiból. Forrás: Benkő András: Lakatos István (1895–1989). Erdélyi 
Múzeum, 57. kötet, 1995. 1–2. füzet

44  Román–magyar operaest a kolozsvári Egyetemi Diákházban. Világos-
ság, 1946. aug.

45  Az Egyesületi Zeneiskola megkezdi a tanítást. Világosság, 1946. júl. 
31.

46  Az „Eladott menyasszony” bemutatója az Állami Magyar Operában. 
Világosság, 1949. jan. 9.; Donizetti Don Pasqualéjának bemutatója a Magyar 
Operában. Világosság, 1950. jan. 27;   Jancsi és Juliska: Dalmű-bemutató a Ro-
mán Állami Operában. Világosság, 1949. jan. 27.;   „Bánk bán” bemutatója az 
Állami Magyar Operában. Világosság, 1949. márc. 11.

47   A Román Opera 1949. évi mérlege. Világosság, júl. 17.; Az Állami 
Magyar Opera első évada. Világosság, 1949. júl. 12.

48  Delly Szabó Géza nyerte meg a Magyar Népi Szövetség Békeszózat – 
pályadíját. Világosság, 1946. okt. 11.

*Delly Szabó Géza (Somogycsurgó, 1883. május 19. – Kolozsvár, 1961. 
november 1.)  Münchenben Max Reger tanítványa volt, Kolozsvári Konzer-
vatóriumban  Farkas  Ödöntől tanult. Bartók első kolozsvári méltatói között 
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tartjuk számon. Zeneszerzőként olyan  költők versét zenésítette meg, mint: 
Arany János, Petőfi Sándor, Ady Endre, Áprily Lajos és számos  Kodály Zoltán 
és saját  maga által gyűjtött népdalt dolgozott fel énekkarra, vagy énekhangra 
zongorakísérettel.

49  Az Állami Magyar Opera szimfonikus zenekarának hangversenye. 
Világosság, 1949. febr. 22.

50  Kodály új miséjének bemutatója elé. Világosság, 1948. május 8.
51  Zenekari hangverseny a szovjet−román barátság hete tiszteleté-

re. Világosság, 1949. nov. 13.; A moszkvai művészek hangversenye zeneka-
ri kísérettel. Világosság, 1948. nov. 16.; Zenei élet Szovjetüzbegisztánban és 
Szovjettadzsikisztánban. Világosság, 1949. nov. 9.

52  Az Ardealul Filharmonikus Zenekar olcsó helyárakkal munkások 
részére is megismétli kitűnő hangversenyét. Világosság, 1948. jan. 30.

53  Salut adus Congresului Partidului. Muzica, Buk. 1955. V. 11. sz. 14. 
Forrás: Benkő András: Lakatos István zenei bibliográfiája 1911- 1969. In: 

Lakatos István: Zenetörténeti írások. Kriterion Könyvkiadó, Buk. 1971. Füg-
gelék: 245–290.

54  Benkő András: Benkő András: Lakatos István (1895–1989). Erdélyi 
Múzeum, 57. kötet, 1995. 1-2. füzet.

55  Zenebírálatunk hiányosságairól című cikkében  Deák Tamás a kri-
tika kritikáját fogalmazta meg, amelyben Salamon László és Lakatos István 
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a polgári zenekritika üres, haszontalan szócséplését. Ezáltal elősegítik az uj 
zenebirálat fejődését, amelyet az uj közönség és müvészeink várnak a zenekri-
tikustól”.  (Igazság, 1950. április 23.)

56  Balogh Ferenc hegedűestje. Világosság, 1950. febr. 8.; Balogh Ferenc 
hegedűestje. Igazság 1965. ápr. 20.

57  Halmos György Schumann-estje. Utunk, 1955. X. 22. sz. 4.; Halmos 
György zongoraestje.  Igazság, 1961. dec. 9.;

58   A kórusművek kiváló tolmácsolója, Nagy István 50 éves. Utunk, 
1957.  XII. 30. sz. 10.

59  Igazság,1961. nov. 12.; Igazság 1964. jan. 21.
60  Igazság, 1966. febr. 23.; jún. 21., és 1965. jan. 9.
61  Igazság, 1964. nov. 25.
62  Albert Annamária dalestje. Igazság. 1960. dec. 14.
63  Három tehetséges ifjúnak tapsolhattunk. (ifj. Balogh Ferenc, Valentin 

Arcu, Ágoston András) Igazság, 1966. ápr. 20.
64  Csajkovszkij-művek az Őszi Zenei Hetek első hangversenyének műso-

rán. Igazság 1966. szept. 27.
65  Erich Bergel vezényelt. Igazság, 1967. május. 18.;  A hangversenydo-

bogón: kolozsvári előadóművészek. (Niculina Mirea, Szász Tibor, Erich Bergel). 
Igazság, 1967. okt. 11.
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66  Dávid Ojsztráh kolozsvári hangversenye. Igazság, 1962. jan. 26.
67  Jean Fonda svájci zongoraművész.  Igazság, 1964. febr. 27.
68   Vendégkarmesterek filharmóniánk élén. (Carlo Felice Cillario, 

Emanoil Elenescu). Igazság. 1964., május 14.
69  Világhírű művészek Kolozsváron. Gaspar Cassado és Kieka Hara estje. 

Igazság. 1964. szept. 23. Megjegyzés: a Kieka Hara név hibás!  Gaspar Cassado 
világhírű spanyol csellóművész felesége a japán születésű Chieko Hara zongo-
raművésznő, aki Franciaországban Alfred Cortot növendéke volt. Férje halála 
után, a művész emlékére Olaszországban elindította a International Gaspar 
Cassado Competition nevű fiatal tehetségeket promováló versenyt. 1989-ben 
tért vissza Japánba, ahol 86 évesen hunyt el.

70  Vendégkarmester: John Pritchard. Igazság, 1964. szept. 30.  
71  Filharmóniánk vendége: Kurt Masur. Igazság, 1964. okt. 27.
Megjegyzés:  az 1927-ben született német karmester neve helyesen Kurt 

Masur. Két alkalommal volt a Drezdai Filharmonikusok dirigense, 1955–
1958-ig majd 1967 és 1972 között, a kelet-berlini Komische Oper társulatával 
is dolgozott, 1970-től 1996-ig a nagy múltú Lipcsei Gewandhausorchester fő-
zeneigazgatója volt. Távozásakor a zenekar a Conductor Laureate címet ado-
mányozta neki.

72 Világhírű karmester filharmonikus zenekarunk élén. ( Anatol 
Fitoulari). Igazság, 1965. ápr. 20.

73  Szvjátoszláv Richter Kolozsváron.   Igazság, 1965. szept. 28.  
74   Találkozás Sebastian Benda zongoraművésszel. Igazság, 1966. nov.2.
75  Benkő András: Benkő András: Lakatos István (1895–1989). Erdélyi 

Múzeum, 57. kötet, 1995. 1–2. füzet.
76  Benkő András: Benkő András: Lakatos István (1895–1989). Erdélyi 

Múzeum, 57. kötet, 1995. 1–2. füzet.
77  Uo.
78  Benkő András: Benkő András: Lakatos István (1895–1989). Erdélyi 

Múzeum, 57. kötet, 1995. 1–2. füzet.
* Kötetben: Lakatos István: A kolozsvári magyar zenés színpad. Kriterion 

Könyvkiadó, Buk. 1977.
79  Benkő András: Benkő András: Lakatos István (1895–1989). Erdélyi 

Múzeum, 57. kötet, 1995. 1–2. füzet.
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renc: Zenén innen zenén túl. Kriterion Könyvkiadó, Buk. 1987. 74. 
81  Benkő András: Benkő András: Lakatos István (1895–1989). Erdélyi 
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Egy székelyföldi honismertető 
folyóirat
A Székelység (1931–1944) története és szerepvállalása

KOSZTOLÁNYI KATALIN

A magyar nyelv értelmező szótárában a honismeret szócikk alatt az 
áll, hogy „valamely hazai tájegységre vonatkozó biológiai, néprajzi, nyel-
vi, irodalmi, történeti és egyéb ismeretek összessége”.1 Ennél azonban tá-
gabb fogalom ez: alapfokú tudományos munkával járó tudatos tevékenysé-
get, illetve népnevelő mozgalmat is jelent.

A honismeret a társadalmi valóság megismerésére törekszik, és múltat, 
jelent, jövőt egyaránt érint. A múltra vonatkozó ismeretek feltárása ugyanis 
kihat adott település jelenére, megmutatva, honnan merre kell továbblépnie, 

Rezumat (Kosztolányi: Istoria și rolul revistei Székelység /Secuimea/ (1931–1944))
Revista Székelység, cu rol de popularizare a cunoștințelor despre Ținutul Secuiesc și locuitorii 

acestuia, a fost lansată în octombrie 1931 de renumitul geolog Bányai János, care a ”organizat, 
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vagyis magában hordozza a körülmények jobbító szándékát a jövőre nézve. 
Ez a honismeret egyik nagy pozitívuma. 

De nemcsak a település életét befolyásolja, hanem személyiségformáló 
hatást gyakorol végzőjére is azáltal, hogy ismeretekkel gazdagítja, megerősí-
ti azonosságtudatában, fogékonnyá teszi a közügyek iránt, cselekvésre sar-
kallja.  

A honismereti tevékenység harmadik jelentősége a tudomány segítésé-
ben rejlik. Alig van olyan szakterület ugyanis, mely megkerülhetné a helyi 
adatgyűjtést és -közlést. 

Egy honismereti folyóirat: a Székelység

A Székelység című, a Székelyföldet és népét ismertető folyóiratot 1931 
októberében indította Bányai János neves geológus,2  ki „egyszemélyes intéz-
ményként szervezte, vezette, írta és terjesztette” lapját3  Székelyudvarhelyről, 
„politikamentes munkaterületnek”4  szánva azt.

Nyomon követte a tudományos életet, majd’ minden szakterületet, szép 
számban jelentetett meg tudományos igényű cikkeket, ám a Székelység még-
iscsak adatgyűjtő és -közlő lap volt; szigorúan ügyelt a közérthetőségre és a 
veszendő értékekre. 

Néprajz, közművelődés, gazdasági és közélet, szépirodalom, történelem, 
megemlékezések, zene, sport, egészségügy, gasztronómia, humor, szerkesz-
tői üzenetek egyaránt helyet kapott benne, az elején kissé ömlesztve, majd 
egyre rendezettebben. Szerkezetére a szemleszerűség mellett jellemző, hogy 
bár havi folyóiratnak titulálták, gyakoribb volt az összevont lapszám. Ez a 
szerkesztés egyedül cipelt terhének és az anyagi nehézségeknek egyaránt 
betudható. Az is előfordul, hogy két évfolyamot átfogó négyoldalas tartalom-
jegyzéket közölt le belső mellékletként, csak hogy kiteljék a lap.5 Füzetmére-
tét többen kifogásolták, ám ezt Bányai így kommentálta: „ne köbméterezzék 
lapszámainkat, hanem sűrített tartalmánál fogva tekintsék azt – mint eddig 
is – adatgyűjtő tárnak”.6

1943-tól kezdve a lap „a székely anyaváros egyetemi ifjúsága munka-
közösségének támogatásával” jelenik meg, és „nemzetpolitikai szemle igé-
nyével lép fel”.7 1944-től már többtagú szerkesztőgárda8 áll a kiadóhivatal 
élén, az adminisztratív teendőket pedig a Székelység Lap- és Könyvkiadó 
Szövetkezet  látja el. Bányai egy kényes rágalomügy miatt félreáll a szer-
kesztéstől.9 Az „új idők” azonban nem kegyelmeznek a lapnak, 1944-ben a 
második szám megjelenésével véget ér története. 

A Székelység rovatai 

Bányai kezdetben jól kitalált, egységes lapszerkesztési elvet követ, van-
nak állandó rovatok, melyeknek a legelső lapszámban a rovatcímek alatt rö-
vid ismertetőjét is közli. 

A Székelyföldi lexikon és A Székelyföld kutatása rovat Székelyföld 
falvairól, legújabban felszínre került természeti kincseiről számolt be. Az 
egyik legérdekesebb felfedezés például a láng- vagy gyöngybaglyokhoz fű-
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ződik, melyek „… a lenyelt áldozatukat megemésztve a keményebb képződ-
ményeket (toll, szőr, csont stb.) nem az ürülékkel távolítják el a testükből, 
hanem azokat csinos hosszukás golyókká formálva, kiköpik. Ez az anyag 
árulja el a bagoly táplálékát, és ezek a köpedékek igen nagy tömegben fész-
kek közül találhatók”.10

Ugyancsak e rovat pályázati hirdetéseket, tudományos kutatásra vonat-
kozó felhívásokat is közzé tett: „Székelyföldi vadászok! A mezőt, erdőt bújó 
intelligens vadászközönség igen értékes adatokkal támogathatja a tudomá-
nyos kutatásokat, ha a tapasztalt élettani megfigyeléseit nemcsak társainak 
beszéli el, hanem pár sorban papírra vetve, átadja azokat a köznek is, ha 
azokat közlésre beküldi nekünk”.11

A Székely szótár nyelvtörténeti adatokat, tájszavakat, azok magyaráza-
tát gyűjtötte és tette közzé. A fintor szó székely értelemben például szürke 
vagy fehér színű daróc gyapjúszövetet jelent, széles, felgöngyölt, kétoldalt 
hullámos anyagot. Ez a hullámosság a fintor, fintorosság.12 A legalaposabb 
kutatást e tárgykörben József Dezső13  végezte, aki a Firtosváralján használa-
tos szavakat szedte kétoldalnyi terjedelemben össze.14

A Lapszemle a székelyföldi lapokat tartotta számon, többek közt a 
gyergyói Székely Szót, az udvarhelyi Székely Közéletet, a keresztúri Mező-
gazdasági Szemlét, a marosvásárhelyi Székelyföldet, valamint a Református 
Ifjúságot, a kolozsvári Magyar Népet, az ugyanitt megjelenő Erdélyi Tudósí-
tót és az Erdélyt, a brassói Erdélyi Turistát, a Csíki Lapokat, a szentgyörgyi 
Székely Népet, a kézdivásárhelyi Székely Újságot, az Aranyosvidéket, sőt a 
tordai Aranyosszék c. hetilap 1932-beli indítását is hírré teszi.  

Az Irodalom rovat a székelyföldi vagy elszármazott alkotók rövid élet-
rajzát ismertette, könyvek megjelenéséről számolt be, közérdekű írásokra 
hívta fel a figyelmet. Az olvasók innen értesülhettek a készülőfélben levő 
első japán–magyar szótárról Várady Gyula jóvoltából vagy Nyirő József15 

Uz Bence c. könyvének megjelenéséről, melyhez „Haáz F. Rezső rajzolt stí-
lusos címlapot, s a Globus-nyomda ízléses kiállitása ad megfelelő külsőt a 
münek”.16

A Székelység címlapján jelenik meg egy ideig a Csipetke, mely „nagy 
problemáink apró, kis, csipetnyi rövid megbeszélésére”17  volt alkalmas:
„… vajjon a rengeteg jótékonykodó akciókat egyesületeink nem tudnák-e oly 
módon értékesíteni, mint a gyergyószentmiklósiak, ahol varrottas munká-
kat készítenek s ezzel idegenforgalmunknak nyújtanak anyagot s a hasznot 
jótékony célokra adják”.18

Gyakran foglalkozik a lap gazdasági kérdésekkel, főleg a szövetkeze-
sítés ügyét támogatja. A 2. évfolyam egyik lapszámában egy egész oldalt 
szentel a témának: „Nyugaton régóta tisztában vannak a címben kifejezett 
fogalommal. Mi…! Csak sóhajtozni tudunk, s egyedüli produktív munkánk 
az esetleg meg-meginduló csíráknak az agyonütésében áll. Ezek a gondola-
tok késztették az elszármazott testvéreinket, amikor megmutatták a »Ma-
gyar Általános Gazdasági Szövetkezet« brassói megszervezésével az utat a 
pozitiv munkához”.19

A Székely néprajz rovatban főleg népszokásokról esik szó, azok eredetét 
boncolgatja (szentgericei kántálás, Mária-napi szokás Csíktapolcán, kará-
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csonyi madáreregetés Ditróban stb.) A népművészet tárgykörében jelentős 
Vámszer Géza20 folytatásos írása a csíki festékes szőnyegről21 vagy Pongrácz 
Vilmos értekezése a székely lakóházakról.22 Népviseletről, nyelvjárásokról, 
népi gyermekjátékokról is találni közléseket. 

A konyhaművészetnek is helyet szorít a lap, ételrecepteket, praktikákat 
téve közzé. Megtudhatjuk például, hogy mi a titka a sóskáposztának: „jól 
jegyezzük meg, hogy tiszta Isten ellen való vétek tormát tenni belé, ami a 
káposztának csipős, tubákos izt ad”,23 s hogy miként készül a majoránnás 
háromszéki kolbász, milyen az a kőrelepcs s a lőnye. Külön rovatszerkesztő 
is akad az idők folyamán Bányai János felesége személyében: B. Sólyom Edit 
foglalkozik a Székely konyhával.

Másik gyakori téma a sport, és ezen belül tárgyalja a fürdőéletet, falu-
turizmust, a nyaralási lehetőségeket, közegészségügyi kérdéseket, valamint 
az Erdély Kárpát-Egyesület tevékenységét. Avagy mindent, ami a testedzés-
sel bármilyen módon összefügg. Ennek értelmében itt kapott helyet a hír, 
miszerint Károly király és Mihály vajda 1933. júliusában „meglátogatták 
Tusnád-fürdőről gyalog felkapaszkodva a Szent Anna tavát”.24 A rovat egyik 
kedvelt, vissza-visszatérő témája a székelyföldi jégsport. Tudomást szerez-
hetünk például a csíki hokisok Kolozsvár feletti győzelméről (1932). Az is 
előfordul, hogy szakértőt szólalt meg: „A sportélet minket érdeklő székely 
vonásainak ismertetésére dr. Biró Lajost (KAC) kértük meg, aki 1926. óta 
Románia legjobb rúdugrója.”25 

Előkelő helyet foglaltak el a lapban az életrajzok, olvasni többek kö-
zött Orbán Balázs,26 Márton Áron,27 Benedek Elek,28 Kőrösi Csoma Sándor,29 

Baróti Szabó Dávid,30  csíktapolcai Xantus János31 életútjáról. 
A tudományos ismeretek terjesztése (madártani megfigyelések, bar-

langkutatás, ásványkincsek, régészeti leletek bemutatása) és a történelmi 
visszatekintők (elsősorban a székelyek eredetéről, a székelyek és románok 
közti viszonyról szólóak) szintén nagy számban jelennek meg a lap hasábja-
in. Legendákat is leközöl (ha hinni lehet a leírtaknak, a székely bölénynek a 
gyergyói havasokban volt az ősi élőhelye32). 

A szépirodalomnak szintén helyet biztosít a Székelység: többek között 
Csanády Györgytől,33 Horváth Istvántól,34 Botár Bélától,35 Sík Sándortól36 kö-
zöl verseket. A Góbéságok rovat a székelylélek tréfás megnyilatkozásait, szi-
porkáit gyűjtögette. 

A Lármafa rovat amolyan eseménynapló volt, igazi szenzációs (már-már 
bulváros) hírekre bukkanni itt: Zsögödi Nagy Imrének37 Budapesten nyílik 
kiállítása (1931); Szentgyörgyi Albert38 1932-ben Csík vidékén járt; 1933-ban 
Kodály Zoltán39 Székelyfonója nyitja a híres milánói Scala Opera szezonját; 
Törökországban az Attila nevet ajánlják a lapok, „mint a legtisztább török 
nevet, a most megindult uj elnevezési akció folyamán”.40 Vészhírekről is 
szó esik ugyanitt: Háromszéken malária van terjedőben, 1932 júliusában 
Olthévizen árvíz söpör végig stb. Beleásva magunkat a rovatba, komoly tár-
sadalmi kórképekkel találhatjuk magunkat szembe: „A Bácskába áttelepített 
bukovinai székely testvéreink utánzásra méltó módon tettek hitvallást a faj-
tánkat pusztító alkohol ellen…”.41 Ez a rovat közli a veszteségeket, számol be 
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a jövő reménységeiről, székely jeles személyek előmeneteléről. Az itt megje-
lent hírekhez a szerkesztő nemegyszer gratulációt, kommentárt fűz. 

Politikával – a kezdeti elképzelésnek megfelelően – egészen 1940-ig 
nem foglalkozott. A második bécsi döntés következményeiről „boldog ha-
zatérésként”, „új honalapításként” emlékezik meg, hazafias verset jelentet 
meg Rákosy Zoltántól,42 illetve hírül adja a magyar honvédek bevonulását 
Erdélybe.43 

Az utolsó oldalon, illetve a hátsó borítón kaptak helyet a szerkesztői 
üzenetek, az olvasói kérdések és az arra megadott készséges válaszok, az elő-
fizetők névsora, ajánlott irodalom, felhívások, meghívók, gyászjelentések, 
hirdetések és ősreklámok.

A fentiek alapján elmondható tehát, hogy a Székelység bír a honismeret-
re jellemző változatosság jegyével. Ugyanezt sugallja a képi illusztrációkra 
fektetett hangsúly is: az írásokhoz mellékelt fotográfiák, rajzok, térképek, 
illetve a címlapon szereplő portrék, tájképek csak még jobban színesítették 
a lapot. 

A tartalom tematikusságát illetően is volt próbálkozás. Ezek a lapszá-
mok teljesen rovatmentesek, az adott témához kapcsolódó írások találhatók 
benne. Az 1933. évi 6. lapszámot például Odorheiu – Székelyudvarhely vá-
ros ismertetésének, a székelység anyavárosának szenteli, mindezt az idegen-
forgalom fellendítése reményében. És Orbán Balázs halálának fél évszáza-
dos évfordulója is megérdemel egy speciális kiadást, melyben születésének 
pontos évét, iskolai osztályzatait, halotti bizonyítványát is közzéteszi.44

A Székelységben fellelhető műfajok

A Székelység szerkezeti-tartalmi vizsgálata, illetve a szövegek formai 
ismérveinek alapján ezen írások mindegyike beilleszthető bármely sajtómű-
faji csoportba, illetve -családba, még ha olykor kezdetlegesek, esetlenek és 
stilisztikai szempontból kifogásolhatók is. Előfordulásukat felsorolásszerű-
en ismertetem: 

1. Tájékoztató műfajok
Hír: „Megtalálták Attila pallosát. A cseh határ mellett fekvő Kis-alsóva-

dász község határában egy pásztor nemrégiben egy aranypallost talált. Az 
értékes tárgy 3700 grammot nyom, és a szakértők véleménye szerint Attila 
hun királyé volt. A műkincset a budapesti Nemzeti Muzeumban helyezték 
el”.45

Közlemény: „A Székelyek Kolozsvári Társasága a közelgő iskolai év 
bezárására való tekintettel felhivja azon szülők figyelmét, kik fiaikat ipa-
ri pályára szánták, hogy lépjenek érintkezésbe a Társaság titkári hivatalá-
val (Cluj, strada Cogalniceanu no. 7.). Üresedés van már most: városi szücs, 
kesztyügyári, cipész és asztalos tanoncok részére”.46

Tudósítás: a sepsiszentgyörgyi gazdasági-ipari kiállításról.47

Riport: a székelyderzsi honfoglalás kori sírról.48
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2. Publicisztikai műfajok (hosszúságuk miatt csak részleteket közlök)

Vezércikk: Az uj kezdet című, melyben arról ír Bányai, hogy folyatja 
a Székelyföld és adatai közzétételét. „Nehéz, küzdelmes tiz év zúgott el fe-
lettünk […] Nem ültünk összetett kézzel s vártuk a megváltást, hanem dol-
goztunk s most még fokozottabb erővel kellene és tudnánk is munkálkodni, 
ha… ha komisz, rosszmáju gáncsoskodással nem kellene számolni. Szóval 
a mult kisért ha más formában is s az ezutáni utunk is küzdelmes lesz, de 
bizunk a mégis nagy többségben levő eddigi megértők támogatásában s me-
gyünk egyenesen előre, mert a produktív munkára szükség van!”.49

Nyílt levél: Megbicskáztak minket is! címmel a Gödöllőn élő Szépvizi 
Balás Bélának vág vissza Bányai, aki A Székelység c. lapjában „nem átallja 
belénk mártani a pennáját”, „a mi bőrünkön akar előfizetőket csalogatni”, 
gúnyolódik „a szegénységünkkel, hogy csak amolyan 2–3 hónapban oly vé-
konyan tudunk megjelenni”, az asszonyt (Bányai feleségét) is belevegyítette 
a dologba,  ráadásul „ügyes üzleteskedő”, hiszen szándékosan a Székelység 
után nevezte el lapját.50 

Hírmagyarázat: Egy székely gazda a királynéval van rokonságban. A 
hír maga: „Dózsa Árpád makfalvi birtokost a csendőrség letartóztatta fel-
ségsértés miatt, mert azt állította, hogy a királynéval atyafiságban van.” A 
hírmagyarázat szerint a gazda bebizonyította állítását, levezette családfáját, 
így az ellene indított eljárást megszűntették.51

Kommentár: Ártatlanul leütöttek egy bevonuló katonát címmel Bányai 
egy szerencsétlen esetet kommentál, miszerint a besorozás előtt álló, „földig 
részegedett, éktelenül lármás”, megvadult lelkületű csíkszenttamási és som-
lyói legények összeverekedtek, a duhajkodás pedig emberéletet követelt. A 
csíkjenőfalvi Benes József rosszkor volt rossz helyen. Bányai a fiatalok italos 
tempóját kísérő közönyre hívja fel cikkében a figyelmet.52 

Jegyzet: Székelyföldünk és népünk megismerése címen íródott a kö-
vetkező: „A falumonográfiák készitésével a tanitóság vette kezébe főként 
a népesedéssel kapcsolatos adatgyüjtést, más oldalról meg a tudományos 
szakembereink indultak neki a részletek feldolgozásának […]. Midőn ezt a 
nagyfoku munkakészséget látjuk minden oldalról, önkéntelenül felvetődik 
bennünk az a kérdés, hogy a felmerült s állandónak igérkező munkálatok 
egységes irányitására nem volna e jó, ha egy közismertté tett intézet szer-
veztetnék!?”.53

Glossza: „A szíves vendéglátás nálunk szokatlan viszonzását mutatta 
be valami Melius N. József nevű versfaragó ember, aki a mai szük téma vi-
lágban a csiki vendéglátóit akarta, de inkább a szépirodalmat szennyezte 
be alkotásával. A dologhoz hozzá se szóltunk volna, ha az ügy oldalhajtásai 
olyan vitákra nem adnak alkalmat, aminek semmi értelme nincsen! […] A 
megtörtént esetnél sokkal fájdalmasabbnak látjuk az egész ügyből kisarjadt 
egymásra való acsarkodást. Hát érdemes? És ilyenekért tudunk csak aktivak 
lenni?”.54

Recenzió: A Székelyföld irásban és képben c. kötetről, melyet Dávid Jó-
zsef megyemonográfus szerkesztett, s mely „pótolni akarja a már fogyóban 
lévő s ritkaság számba menő orbánbalázsi munkát”.55
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Műbírálat: Sz. Horváth Lajos székely nótái egy kötetsorozatban, mely 25 
évnyi szorgalmas munka eredménye. „Az előttünk álló füzetek kellemesen 
lepnek meg stilszerü és az elérendő célhoz méltó külsejükkel, olyannal, ami-
lyet még eddigelé az erdélyi hangjegypiac nem produkált. A népszerüvé vált 
darabok mind a Keresztur vidék nótatermő lelkét tükröztetik vissza, s tudo-
mányos szempontból is mindenike valósággal nyeresége a kutatásoknak.”56

Tanulmány: Barlangjaink (benne Aranyosszék, Csík megye barlang-
jai).57

Monográfia: A két Sófalva.58

Visszaemlékezés: Több mint 40 évvel ezelőtt indult meg az első heti-
lap Gyergyóban. A Gyergyói Hírlap, melyet Kalmár Imre alapított 1898-ban, 
„társadalmi, szépirodalmi és közgazdasági irányzatu volt a politika teljes 
kizárásával, melyet mindvégig meg is tartott”. A cikk írója, Gy. Blénessy Ala-
jos szerint „minden anyagi támogatás nélkül, a maga erejéből, hosszu időn 
át fennálló hetilapunkról kötelességünk nem csak megemlékezni, hanem 
példaképül állitani társadalmuknak és vezetőinknek”.59

Életrajz: Szabó György római katolikus plébánosé, aki 1856-ban szüle-
tett Csiba községben, akkori Marostorda megyében. Pályáját házi tanítóként 
kezdte a gróf Lázár családnál, majd Nagyernyére került, ahol templomot épí-
tett és megalapította a Hangya tej- és állatbiztosító szövetkezetet. Alkohol-
ellenes missziót folytatott, ő volt az Alkoholellenes Szövetség megalapítója 
is. Később Gyergyószentmiklóson lett főesperes, ugyanitt árvaházat működ-
tetett.60

Nekrológ: Dr. Schmidt Béláról, aki Budapestről került Marosvásárhely-
re az I. világháború előtt. „Egy talpig munkás és önzetlen emberrel kevesebb 
lett Székelyföldön. […] Értékes volt a székelyföldi közegészségügy javítására 
indított szerkesztői munkája […] Éltető eleme volt az Erdélyi Múzeum Egy-
let nehéz munkájának […] s rengeteg elfoglaltsága közt tudott módot találni 
dalárda szervezésre is. […] Egy izig vérig székellyé vált emberrel megfogyat-
kozott munkaközösségünk. Áldott legyen az emléke”.61

3. Járulékos műfajok, gyakorlati műfajok
Ételrecept: „A málépite. A törökbuzalisztet este meg kell forrázni (jó 

még hozzátenni egy kis búzalisztet is, hogy finomabb legyen!). Jól össze-
vegyítjük, és egy jó óra hosszat meleg helyen hagyjuk, majd reggelig hideg 
kamrába helyezzük el. Aztán egy zsírral jól kikent tepsiben, lerben kisütjük, 
mint a más tésztát. Négyszögü darabokra felvágva szolgáljuk fel, cukros fa-
héjjal behintve”.62
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4. Szolgáltató műfajok
Hirdetés, reklám: 

1. sz. ábra     2. sz. ábra
 
Programajánló: „Ifjusági táborozás Olaszteleken aug. 15–19. között, 

amelyre az egész Székelyföld ifjúsága készül. Jelentkezések Kolumbán Ellák 
Telisoara – Olasztelek címre küldendők augusztus 5-ig. Részvételi díj: 25 lej, 
napi étkezés 25. Pokrócot, párnákat hozzon mindenki. Lányokat magánhá-
zaknál szállásolják el. Az ilyen nyári kirándulásokkal egybekötött táboro-
zásra ideálisabb helyeket találni sem lehet, mint itt, a Székelyföldön”.63

Árukapcsolás (lapelőzetes): 

5. Kiegészítő műfajok
Pályázati felhívás: „A Székelyek Kolozsvári Társasága a mai gazdasági 

kérdésünknek nyelét fogta meg, amidőn gondoskodik arról, hogy székely fi-
aink megbizható helyen legyenek elhelyezve […]. Pályázatot hirdet: népbal-
ladára, népdalgyüjteményre, 3 népmese, legenda, elbeszélés, tréfa megírá-
sára). Pályadíj: 1000–1000 lej. Beadási határidő december 31. A pályaművek 
jeligés levéllel adandók be”.64
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Értesítés: „Az utólag jött előfizetőinket tisztelettel értesítjük, hogy amíg 
a tartalomból jutott a második számból, addig meg is küldöttük, későbben 
már csak a visszaküldött példányokból pótolhattuk. Akik nem kaphatták 
még meg, azoknak szives elnézését kérjük. Ameddig lehet, pótoljuk a visz-
szajött példányokból, mennyiben nem sikerülne, úgy előfizetésük megfelelő 
részletét átvisszük a jövő évre”.65 

Helyreigazítás: „Adataink pontosságának kedvéért a következő fonto-
sabb sajtóhibák kiküszöbölésére hívjuk fel olvasóink figyelmét: 1. sz. Hírek 
rovatában Bogla helyett Boga teendő, 2. sz. szintén a hírek közt K. Zatureczky 
Emilia helyett Berta és a 27. oldalon a rovásírás c. cikkben Jankovich neve 
helyett Jacubovich teendő!”66

Apróhirdetés: „Ősi székely kopjafamintákkal faragott, színezett virág- 
és rózsatakarók megrendelhetők Szentgyörgyi András tanítónál Ighiu, p. 
Sanpaul, jud. Odorheiu.”67 

Gyászjelentés: „Kövesdi Boér Károly ny. ref. lelkipásztor munká-
ban dús, de anyagiakban nem bővelkedő élet után 68. éves korában 
Székelyudvarhelyen elhunyt. Szerény, követésre méltó példát hagyott 
ránk”.68 

Szerkesztői üzenet: „? Budapest. A Puskás cikk megküldéséért köszö-
net. Nem is gondolja, mennyire jól esik a nem várt figyelmeskedés. Miért 
nem közli a nevét?”69 

6. Humorra épülő műfajok (viccek)
Mit főz vacsorára, szomszédasszony? 
Turós puliszkát főznék, ha lisztem vóna, de a turóm es elfogyott.70 

7. Képekre épülő műfajok

Grafika: Haáz F. Rezső rajza a marosszéki viseletről

3. sz. ábra
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Ábra: a Tusnád-fürdő melletti vár alaprajza   

  4. sz. ábra

Fotográfia: korabeli felvétel báró Orbán Balázsról 

5. sz. ábra
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Képhír: 

6. sz. ábra

8. Újságazonosító műfajok

Impresszum: 

7. sz. ábra
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5. Sajtónyelv és tipográfia 

A Székelység formatervezése egyszerű, de egységesnek egyáltalán nem 
mondható. A tipográfiai vizsgálat során szemügyre vettem a szövegközlés 
megformálását, a tér- és képrendezést, az oldalszámozást, kiemeléseket, be-
tűtípusokat és méretet, a színválasztékot, a díszítőelemeket. Utóbbi kategóri-
ába tartozik a fejléc, a cikkeket elválasztó vízszintes lénia vagy csillagocska, 
illetve a hirdetések kerete.

Az újságcím grafikai ábrázolásán kívül a lapban klasszikus antikva 
betűtípusok fordulnak elő, többféle is az évek során. A reklámok szövegei 
rendszerint más betűkkel szedettek, mint a cikkeké. A betűméretek is vál-
toznak: a címek nagyobbak, a lábjegyzetek, szerkesztői üzenetek általában 
kisebbek. Iniciálékat nem, kiemelést viszont gyakran alkalmaz: a szövegek-
ben kurziválással oldja meg a fontosabb mondatok, adatok, személyek neve-
inek kiemelését és kövér betűket használ a címeknél, alcímeknél. A tipográ-
fiai elemeket a fekete szín uralja. Színezést az első évfolyam lapszámaiban 
használ csak, ahol a címlap és a borító külső és belső felén hozott informá-
ciók pirosak. A képek, illusztrációk, táblázatok is fehér-feketék, bár nem túl 
gyakoriak. Helyük általában a szöveget elválasztva, középen van, de találni 
olyan oldalt is, ahol az illusztráció mérete miatt függőlegesen helyezkedik 
el. 

Az oldalszámozás egy évfolyamon belül folytatólagos, felül található, a 
külső margókhoz igazítva. A rovatcímeket hol balra, hol jobbra zárja, a cik-
kek címét általában középre teszi. Hasábok nincsenek, a cikkek egy tömböt 
alkotnak, folytatólagosak és nincsenek bekeretezve. Az írásokat bekezdések 
tagolják. 

A Székelység szövegeinek elemzésekor a legszembetűnőbb jelenség né-
hány hosszú magánhangzó – í, ű, ú – teljes hiánya. Ez vélhetőleg a nyomdai 
szedésnek tudható be, hiszen az á, é, ó és ő betűket ellenben használja. Van-
nak szavak, melyeket rendszeresen helytelenül használ, sokszor vét az egy-
be- és különírás szabályai ellen és elvétve gépelési elírások is előfordulnak. 
Az írásjelek közül ritkán, de megesik, hogy a vessző elmarad. Pontot használ 
szinte kivétel nélkül a címek végére, idézőjeleket pedig a cikkben előfordu-
ló címek kiemelésére. Előszeretettel folyamodik rövidítésekhez nagyrészt a 
vallások, tisztségek, intézmények, földrajzi köznevek, tudományágak eseté-
ben. 

Erdélyben a két világháború közt megjelenő magyar lapok úgyneve-
zett írott nyelvi kódváltáson mentek át, és ez alól a Székelység sem kivétel. 
A folyóiratra is igaz a korszakra jellemző zűrzavar és az abból fakadó kö-
vetkezetlenség, ahogy a cenzúra hol erősödő, hol gyengülő hatása szintén 
megfigyelhető, a névjelölések változatos volta legalábbis erről tanúskodik. 
A román/magyar/kétnyelvű adatok váltakozása a helyazonosítást, tájékozó-
dást elősegítő földrajzi- és intézménynevekben, illetve a hivatalos iratoknál 
érhető tetten és leginkább; politikamentes irányvonalának köszönhetően a 
lap tartalmába nem tudott beleszólni a cenzúra. 

A névhasználati korlátozást a második bécsi döntés oldja fel, a „felszusz-
szanásról” így vall Bányai: „1940. augusztus 30. a már régen várt nap, amed-
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dig a Székelység kiszedett sorai is hónapokon keresztül várták türelmetlenül 
a megjelenést, a szabad magyar levegőt. Lapunk hosszú, tízéves múltja alatt 
sokat kellett küzdenünk a fojtogató iga alatt s a legkörmönfontabb módon 
kellett sorainkat összerójuk, hogy össze ne akadjunk ellenőrzőinknek min-
denben szándékosságot látó s kutató kritikájával.”71 

Nagyrészt ennek az „ügyeskedésnek” is köszönhető, hogy a Székelység 
azok kevés magyar sajtótermék közé tartozott, amely az 1940-es évekig fenn 
tudott maradni a számtalan lapbetiltás, sajtóper ellenére. 
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Egy amerikai konferencia
margójára

NAGY ÉVA

Az Amerikai Magyar Tanárok Egyesülete (AHEA) 2012. április 26.–
29-e között tartotta 37. Nemzetközi Konferenciáját New Yorkban (Long 
Island University, Brooklyn Campus ),  amelynek interdiszciplináris té-
maköre Magyar határok, [e]migrációk, diaszpórák,  átfogta a magyar 
kultúra, történelem, néprajz, irodalom, nyelvészet, szépművészet, zene 
területét.

Az elhangzott változatos előadások színesek, érdekesek voltak, többnyi-
re látványos videoanyaggal illusztrálva.  A 70 előadó az Amerikai Egyesült 
Államokból és Európából érkezett a felhőkarcolók városába. Az Amerikában 
élő magyarok olyan témákra fektették a hangsúlyt, mint pl. emigráció, ma-

Rezumat (Pe marginea unei conferințe americane) Asociația Profesorilor Maghiari din Statele 
Unite (AHEA) a organizat în perioada 26-29 aprilie 2012 cea de-a 37-a Conferință Internațională 
la New York (Long Island University, Brooklyn Campus), a cărei tematică interdisciplinară – 
Granițe, [e]migrații, diaspore maghiare – a cuprins domeniile culturii, istoriei, etnografi ei, literaturii, 
lingvisticii, artei și muzicii maghiare. Din prezentarea autoarei – șefă de cabinet secretar de stat 
– afl ăm că maghiarii din America pun accentul pe teme precum emigrația, programele de studiu 
maghiare din universitățile americane, artiști maghiari din America, cultura maghiară, diplomația în 
Statele Unite, etc. Evenimentul de marcă a avut de asemenea invitați din Ungaria. 

Cuvinte cheie
 America, conferință, maghiarime, emigrație, învățământ

Abstract (On the Margin of an American Conference)
The Associaton of Hungarian Educators in America (AHEA) held its 37th International Conference 

in New York (Long Island University, Brooklyn Campus) on 26–29 April 2012. Its interdisciplinary 
subject, Hungarian borders, [e]migrations, diasporas, comprised the fi elds of Hungarian culture, 
history, ethnography, literature, linguistics, fi ne arts and music. As revealed by the presentation 
of Dr. Éva Nagy, State Secretary Offi ce Manager, Hungarians living in America focused on issues 
such as emigration, Hungarian educational programmes in American universities, Hungarian 
artists in America, Hungarian culture and diplomacy in America, etc. Participants from Hungary 
also took place in this distinguished event.

Keywords America, conference, Hungarians, emigration, education

dr. Nagy Éva államtitkári kabinetigazgató
Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium – Bukarest
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gyar oktatási program az amerikai egyetemeken, 
magyar művészek Amerikában, magyar kultúra, 
diplomácia Amerikában, stb. A rangos rendez-
vényre érkeztek előadók Magyarországról is.

Kovács Mária és Kecskés Judit miskolci egye-
temi tanárok  Együtthaladó - Oktatási programról 

a Magyarországon tanuló migráns gyermekek számára témakörrel tartottak 
beszámolót.

A Miskolci Egyetemen kidolgozott Együtthaladó program fő célja a ma-
gyar közoktatásban tanuló emigráns gyermekek magyar nyelvi kompeten-
ciáinak fejlesztése annak érdekében, hogy integráltan oktathatóvá, az isko-
lai tananyagban osztálytársaikkal „együtthaladó”-vá váljanak, továbbá az 
emigráns gyermekeket tanító pedagógusok szakmai felkészítése. A magyar 
közoktatásban jelenleg nincs olyan tankönyvcsalád, amely figyelembe ven-
né a nem magyar anyanyelvű diákok eltérő magyar nyelvi kompetenciáit, 
s interkulturális pedagógiai programmal is csak kevés iskola rendelkezik. 
Ezért az Együtthaladó program keretében olyan magyarnyelv-oktatási se-
gédanyagok készültek Magyarországon a 11–14 éves korosztály számára és 
készülnek a 9–10 éveseknek, amelyek három (A1–B1) nyelvtudási szinten 
használható, illeszkednek a Nemzeti Alaptantervhez, s a matematika, bioló-
gia-környezetismeret, magyar nyelvtan, magyar irodalom tantárgyak tartal-
mi alapját használja fel a magyar nyelvi fejlesztéshez. Az előadók bemutatták 
a program tartalomalapú, nyelvközpontú oktatási szemléletét, a segédanyag-
ok társadalmi-nyelvi integrációt segítő feladattípusait és a migránsok kultú-
rájának, anyanyelvének megőrzését célzó feladattípusait. A programot eddig 
négy iskolában, különböző tanítási módszerekkel próbálták ki, ennek is kö-
szönhetően 2011-ben elnyerte az Európai Nyelvi Díjat. 

Érdy Miklós független kutató, aki a korai Közép-Ázsia lovasnomád 
kultúrájával foglalkozik, A magyarság keleti eredetéről és hun kapcsolatá-
ról tartott előadást. A kutató, aki már számos írással gazdagította a magyar 
őstörténet irodalmát, az utóbbi évek során végzett, nem publikált helyszíni 
kutatómunkájának gazdag eredményét hozta most nyilvánosságra. 

Havas Judit irodalomtörténész Az utolsó szó keresése – Jékely Zoltán, 
Szent György és a sárkány címmel tartott előadást, abból kiindulva, hogy 
Jékely Zoltán április 24-én, Szent György napján született, s talán éppen 
ezért nem található különösnek, hogy a mesében és a néphitben egyaránt 
szereplő figura, Szent György, valamint a sárkány és a kettejük viszonya, 
életművének jelölt vagy jelöletlen formában kardinális motívuma. 

Továbbá előadások hangzottak el a magyar nyelv tanításáról, mint ide-
gen nyelv, a csángók oktatásáról és még sok más érdekes témáról a magyar 
kultúra, történelem, néprajz, irodalom, nyelvészet, írott és audiovizuális 
média, szépművészet, zene területéről. 

Romániából, rajtam kívül, részt vettek előadók a kolozsvári Babeş–Bo-
lyai Tudományegyetemről és a marosvásárhelyi Sapientia Egyetemről. 

Zsemlyei Borbála Kolozsvárról Toldalékhasználati bizonytalanságok az 
erdélyi magyar elektronikus médiában című tanulmányát ismertette, amely-

Érdy Miklós független kuta-
tó, aki a korai Közép-Ázsia 
lovasnomád kultúrájával 
foglalkozik, A magyarság 
keleti eredetéről és hun kap-
csolatáról tartott előadást. 
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nek célja bemutatni és elemezni a romániai magyar elektronikus média 
nyelvhasználatában megfigyelhető toldalékhasználati bizonytalanságokat. 
A kutatás forrása a 2012 januárjában leadott magyar nyelvű audiovizuális 
műsorok monitorizálása alapján összeállított jelentés. Mivel maga az előadó 
is részt vett a kutatásban, azt tapasztalta, hogy – az élő adás okozta izgalom 
vagy a kétnyelvű környezetben bizonytalanabbá váló anyanyelvhasználat 
miatt – a megszólalók meglehetősen gyakran a kontextusba nem illő tolda-
lékot használják, legyen szó akár derivációs (pl. melléknévképzők felesleges 
halmozása: búgós hang búgó hang helyett), akár inflexiós toldalékokról (pl. 
-ba/-be rag -ban/-ben helyett). A tanulmány célja pontosan feltárni, hogy mi-
lyen toldaléktípusokat érint ez a probléma, továbbá egy gyakorisági vizsgá-
latot végezni arra vonatkozóan, hogy melyek azok a toldalékok, amelyek a 
„legérzékenyebben” reagálnak a különféle külső hatásokra (pl. van-e ebből 
a szempontból különbség inflexiós és derivációs toldalékok között, a ragok 
körében van-e különbség vonzatok ragjai és szabad bővítmények esetragjai 
között stb.), továbbá azt megnézni, hogy az egyes régiók nyelvhasználata 
között van-e különbség ebben a tekintetben.

Gál Noémi marosvásárhelyi előadó ismertetőjének címe: A magyar 
nyelv Romániában: diaszpóra és a nyelvi revitalizáció lehetőségei.

Előadásában a magyar nyelv helyzetét mutatta be Romániában, a nyelv-
csere és nyelvmegtartás kontextusait, illetve a nyelvi revitalizáció lehető-
ségeit. A legfontosabb kérdés az, hogy a magyar nyelv veszélyeztetettnek 
nevezhető-e Romániánban, és hogy valóban szükség van-e a nyelvfelélesz-
tésre. Az  előadó kitért arra a három demográfiai helyzetre, amelyben a ro-
mániai magyar nyelvhasználók élnek: a nyelvi tömbben, a szigethelyzetben, 
illetve a diaszpórában ugyanis különböző feltételei vannak a nyelvhaszná-
latnak és a nyelvmegőrzésnek. Mindezeket a nyelvcsere visszafordításának 
fishmani skálája segítségével próbálta körvonalazni.

Sárosi-Márdírosz Krisztina Marosvásárhelyről a Hivatalos nyelvhasz-
nálat az audiovizuális média hírműsoraiban és tudósításaiban címmel 
tartott előadást.  A jelen kutatás alapját az az adatbázis képezi, amelyet a 
2011. november 20. és 2011. december 6. közötti időszakban, a Sapientia–
EMTE marosvásárhelyi karának Alkalmazott Társadalomtudományi Tan-
széke által (együttműködve a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar 
és Általános Nyelvészeti Tanszékével) végzett 
sajtómonitorizáció során gyűjtöttek, és amely 
hanganyag formájában állt rendelkezésükre. Az 
elemzés figyelmének középpontjában a román 
nyelvből történő fordításnak betudható nyelvi 
jelenségek állnak. A hivatalos, közigazgatási és 
politikai nyelvezet mellett kitértek a sajátos kom-
munikációs helyzetnek betudható (rádió és tévé-
műsorok, interjúk) nyelvi jelenségekre is. 

Saját előadásom címe Látni, hallani a szöve-
get a romániai magyar audiovizuális médiában 
volt. Ebből a témakörből doktoráltam a buka-
resti Hungarológia Tanszéken dr. prof. Murvai 
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Olga egyetemi tanár vezetésével, ugyanis több éven át a Román Rádió, va-
lamint a Román Televízió magyar adásainak voltam szerkesztő-bemondó-
ja. Előadásomban hangsúlyt fektetek a rádióban és televízióban használt 
nyelvezetre és az elhangzó szöveg interpretálására, kommunikativitására. 
A beszéd általános jellemzéséből kiindulva, a megszólalás, megszólaltatás 
kérdését fejtegetem. Ezeket követi a szöveg és a hangzásforma kapcsolata, 
a műfaj és az akusztikus stílusideál kapcsolata, valamint a szöveg (monda-
tok) hangzásának (intonálásának) szerepe, hangsúlyt fektetve a szöveg és a 
szupraszegmentális eszközök kapcsolatára, a szöveg megszólaltatásakor. Ez 
a kérdés a rádió- és tévéhírek szövegformájára és megfogalmazási, megszó-
laltatási gondjaira épül. Szó van a kommunikatív, informatív megfogalma-
zásról, az ún. kétarcú szerkezetről, a hírmondatok tagolásáról, a típushibák-
ról, a hírek logikai felépítéséről és kommunikativitásáról, mondhatóságáról. 
Mindezek aktuális példákkal vannak alátámasztva a Román Rádió Nemzet-
közi Szolgálatának magyar adásában és az RTV bukaresti magyar nyelvű 
adásaiban elhangzott szavakkal, mondatokkal, szószerkezetekkel, valamint 
kérdésekkel. Országunkban és külföldön is már több alkalommal tartottam 
előadást, valamint könyveket adtam ki a fenti témában.

Számomra és kolleganőim számára is, Az Amerikai Magyar Tanárok 
Egyesületének (AHEA) 37. Nemzetközi Konferenciáján való részvétel volt első 
„fellépésünk” az óceánon túl, amely egyben óriási élményt jelentett szá-
munkra mind szakmai, mind élettapasztalat szempontjából. 

Más világ Amerika. Érdekes és jó volt „bepillantani” az ottani életbe, a 
mindennapokba. Jó érzés volt elbeszélgetni az OTT élő fiatalabb és idősebb 
magyarokkal, meghallgatni ki-ki történetét, hogyan sodorta az élet szele 
Amerikába őket. Megható volt közelről látni az eddig csak képernyőn és ké-
peken látott híres épületeket, felhőkarcolókat, a sok-sok különböző embert 
és életmódjukat stb. Nagyon színes és érdekes világ Amerika.

Az AHEA-val kapcsolatos információk megtekinthetők a http://ahea.net 
honlapon.
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Zárug Péter Farkas: Csapdába 
került demokrácia.
Tanulmányok, elemzések, zsurnalisztikák, L’Harmattan 
Kiadó, Budapest, 2009.

LAKATOS ARTÚR

A sajtóra is kiható, magyarországi közéleti megosztottságot figyelve 
érdeklődéssel vettem kezembe Zárug Péter Farkas ezen kötetét, mely az 
elmúlt években megjelent tanulmányainak, elemzéseinek, politikai pub-
licisztikáinak gyűjteménye. A kötet címét, mint ahogy ez az előszóból is 
kiderül, egy, a Magyar Nemzetben alkalmilag publikálásra kerülő cikk-
sorozat inspirálta, záró írásai, a Nomenklatúra-Eldorádó első és második 
része pedig egyértelmű állásfoglalást jelent a Bajnai-kabinet megalakulá-
sára vonatkozóan.

Rezumat (Zárug Péter Farkas: Democraţia în capcană. Studii, analize, publicistică./.  
L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2009.)

În această carte, cunoscutul jurnalist şi analist politic al dreptei democratice din Ungaria, Péter 
Farkas Zárug, analizează principalele evenimente ale vieţii politice maghiare recente, prin oglinda 
unor studii şi scrieri publicistice. Prezentul volum reprezintă o lectură interesantă pentru oricine 
care doreşte să cunoască evenimentele vieţii politice maghiare ale anilor trecuţi, din punctul de 
vedere al acestui specialist.

Cuvinte cheie
Péter Farkas Zárug, Ferenc Gyurcsány, Ungaria, alegeri, Fidesz, Partidul Socialist Maghiar

Abstract (Zárug Péter Farkas: Trapped Democracy. L’Harmattan, Budapest, 2009.)
The present volume  represents a collection of studies and other writings of the well known 

Hungarian journalist and political analyst, Zárug Péter Farkas, who refl ects on events of the 
recent years of politics in Hungary, until the moment of the Bajnai government. It can represent 
an interesting lecture for all those who want to refl ect on these issues from the point of view of a 
specialist devoted to the values of political right.

Keywords
Zárug Péter Farkas, Gyurcsány Ferenc, Hungary, elections, Fidesz, Hungarian Socialist Party

Lakatos Artúr, Ph.D.
történész, kutató, Kolozsvár 
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A mindössze 144 oldalas kötet 21 írást tartal-
maz: a műfajokat illetően – a szerző osztályozása, 
csoportosítása szerint – három tanulmányt, nyolc 
elemzést és tíz publicisztikát. A tanulmányok tu-
lajdonképpen jegyzetrendszerrel ellátott, érdekes 
témájú összefoglalók. A magyar médiastruktú-
ra gyökerei és az „átmenet” problémája a média 
rendszerében a magyarországi sajtó függőségét–
függetlenségét elemzi, történelmi perspektívából 
megközelítve, különösen nagy hangsúlyt fektetve 
a rendszerváltás óta eltelt időszakra. A Néhány 

gondolat a nemzet fogalma és a nemzeti identitás globális kihívásai kapcsán 
a Nemzet fogalmának meghatározása kapcsán elemzi a kifejezés értelme-
zéseit, elsősorban a magyar politológiai szakirodalom (Bibó István, Szűcs 
Jenő, Erdei Ferenc, Romsics Ignác) összefoglalói és a globalizáció kortárs 
jelensége kapcsán. A szerző végül megfogalmazza saját egyéni véleményét 
is arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne egy közös értékekre alapozott, de 
mégis új típusú, a kortárs világrend körülményei között is életképes nemzeti 
identitás létrehozása, azaz a jelenleg már meglévő felfogások „versenyképes-
sé” tétele.

A Csapda és kitörés a kortárs gazdasági világválság kapcsán a neoli-
berális gazdaságpolitika – amelyet a szerző a legfőbb felelősként könyvel el 
sok más, nyugati és nem nyugati gondolkodóval együtt, a jelenleg kialakult 
globális helyzetért – ugyanakkor konstruktív kritikával is illeti az akkor 
még ellenzéki politikai váltóerő, a Fidesz–KDNP válságretorikáját (jobban 
mondva legtöbb esetben ennek hiányát), végül szubjektív jellegű javaslato-
kat fogalmaz meg arra vonatkozóan, hogyan lehetne a válság magyar gaz-
dasági vonatkozásait egy időben kezelni a magyar politikai-erkölcsi válság 
bizonyos elemeivel. Ezek közé a javaslatok közé tartozik az új típusú gaz-
dasági diplomácia kialakítása: a szerző szavaival élve „Szakítani kell azzal 
a bankárdiplomáciai felfogással amely 1989–1990-től fogva tartja a magyar 
külpolitikát, és amelynek egyetlen imázsformáló szándéka és prioritása az, 
hogy jó adósnak tüntesse fel Magyarországot”, valamint az olyan intézményi 
reformok, mint új Alkotmány, kisebb Parlament és nagyobb szerep a válasz-
tási folyamatokban az egyéni megméretkezéseknek, a köztársasági elnök 
jogkörének kiszélesítése, elsősorban a parlament és a kormány tevékenysé-
gének felügyelete terén, „a média rendszerének mentálhigiénés szemléleten 
nyugvó újraszabályozása” (vagyis kimondatlanul, de a sorok közül éreztetve 
– új médiatörvényi szabályozások), a magyar oktatás, egészségügy és hadügy 
helyzetének szanálása, a hazai vállalkozások támogatása, valamint tizedik 
pontként egy erkölcsi irányelv, amely konstruktív, de maróan ironikus kriti-
ka is egyben, ahogy a szerző írja: 

„Gőg helyett bölcsesség, de kíméletlen keménység egy nemzeti fordulat 
után. Megfelelő embert a megfelelő helyre. Mind az APEH élére, mind belügy-
miniszternek, nem boltolni Kaja Ibrahimmal és Josip Tottal.”

Elemzései témáit ugyan-
csak az elmúlt évek külön-
böző politikai eseményei 
és jelenségei kapcsán 
megfogalmazott gondola-
tai, eszmefuttatásai adják, 
a Magyar Nemzetben, 
Magyar Hírlapban vagy 
Magyar Demokratában 
megjelentetett cikkei. 
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Véletlenszerű-e vagy sem, a javaslatok egy részét – hasonló vagy mó-
dosított formában –  gyakorlatba ültetette a polgári kormány, vagy épp e 
recenzió keletkezése idején kivitelezési folyamatban van.

Elemzései témáit ugyancsak az elmúlt évek különböző politikai ese-
ményei és jelenségei kapcsán megfogalmazott gondolatai, eszmefuttatásai 
adják, a Magyar Nemzetben, Magyar Hírlapban vagy Magyar Demokratában 
megjelentetett cikkei. Mindegyik külön-külön véve is érdekes és hasznos ol-
vasmány, emellett forrásanyagot is jelenthet más szakemberek kutatásaihoz. 
Néhány írás inkább elméleti jellegű, a politika–jogrend–moralitás hármas 
határait feszegető témák körüljárásával íródott, mások pedig a közelmúlt 
magyar politikai eseményeiből következtetéseket levonó esszék: az elsőre a 
„Kétpártrendszer vagy többpártrendszer?” a másodikra pedig a „ A rendszer-
váltás deficitje az államfőválasztásban” a legjobb példa.

A könyv harmadik strukturális egysége a „Publicisztikák”, amely a 
szerző legolvasmányosabb és egyben a legszubjektívebb hangvételű írásait 
tartalmazza. Zárug Péter Farkas ezúttal tényszerűen tekint a dolgokra, nem 
elemző, hanem újságíró, publicista, az eseményeknek nem távoli szemlélő-
je, hanem ars politicáját markánsan, szókimondóan megfogalmazó újság-
író, akinek véleményét, értékítéletét alapjában határozzák meg konzerva-
tív, nemzeti, keresztény és polgári értékei. Ezen egyéni értékrend tükrében 
szemléli Bozóki András miniszterré történő kinevezését, a 2005-ös államfői 
választások körüli hercehurca mozgatórugóit, Pálinkás József MTA elnökké 
választásának körülményeit. Legütősebbnek talán a kétrészes „Nomenkla-
túra- Eldorádó” című kötetzáró írást érezzük, mely a Gyurcsány–Bajnai-
kormányfőváltás kapcsán íródott, enyhén szólva is kritikus hangvétellel.

A fiatal erdélyi származású – marosvásárhelyi születésű – politológus-
publicista ezen kötete mindenképpen érdekes és értékes olvasmány. Átla-
pozva mindvégig nyilvánvaló a szerző beállítottsága, amelyet ő maga nem 
is rejt véka alá. Mindvégig szenvedélyes hangvétellel, de érvekre építve fo-
galmazza meg véleményét, mond értékítéletet. Teszi mindezt nem abszolút, 
axiómaszerű kinyilatkoztatásokban, hanem legtöbbször építő kritikával il-
letve „saját oldalát”, valamint az ezt képviselő politikai erőket is. Olvasmá-
nyossága mellett a kötet újabb viták gerjesztésére is alkalmas, ugyanakkor 
forrásanyagot is jelenthet az eljövendő, témát érintő kutatások számára.
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Szerkesztési alapelvek

Arra kérjük munkatársainkat, hogy szerkesztőségünkbe eljuttatott írásaik 
műszaki előkészítésénél vegyék figyelembe az alábbi követelményeket:

– a szöveget egy doc, docx vagy rtf kiterjesztésű file tartalmazza,
– a tanulmányok (a kulcsszavakat és a kivonatokat leszámítva) lehetőleg 

ne legyenek nagyobb terjedelműek 20 ezer leütésnél,
– a dokumentumot a cím vezesse be, alatta a szerző nevével,
– a tanulmány címe után tüntesse fel angol és román nyelven, vesszőkkel 

elválasztva, azokat a kulcsszavakat, amelyeket körbejár az illető tanulmány,
– a 8–10 soros angol és román nyelvű kivonatot a főszöveg előtt, a 

kulcsszavak előtt helyezze el,
– ezt kövesse a szerző bemutatkozása: 2–3 sorban tartalmazza a szerző 

tudományos fokozatát, munkahelyét, illetve adott esetben (ha valamilyen 
tudományos fórumon is elhangzott) az előadás helyét és időpontját, valamint 
a szerző elérhetőségét (e-mail),

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

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

– idézőjelek: „” 

A szakirodalomra való hivatkozás módjai

– több szerző esetén az első szerző neve et alii rövidítéssel; 
tanulmánykötetek esetén szerkesztő neve szerk. rövidítéssel,

– internetes források esetén feltüntetjük a letöltés dátumát is.

Szakirodalom/könyvészet szerkesztése

– kérjük, hogy a könyvészetüket az ún. szerző – évszám módszert 
használva szerkesszék meg (ez azért javallott, mert ilyenkor nem kell 
megismételni minden jegyzetben a könyv/tanulmány teljes bibliográfiai 
adatait), a szerző nevénél ne használjanak sem kiskapitálisokat, sem 
verzálokat,

– idegen (nem magyar) nevű szerző esetén a bibliográfiai leírási módszer: 
családnév, személynév,

– amennyiben egy szerzőnek egy évben több munkája jelent meg, ezeket 
az évszám után tett kisbetűkkel különböztessük meg a hivatkozásokban és a 
bibliográfiában.
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Kiadó. 
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McQuail, Denis (2003): A kommunikáció funkciói. In: Horányi Özséb 

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

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

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

Hivatkozás a könyvészetre (a végjegyzetben):
Berne 2000a, 25. (az utolsó számjegy az oldalszámot jelöli)
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Archívumokra, levéltárakra, magángyűjteményekre azok belső 
katalógusrendszere szerint hivatkozzunk.
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