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ME.fotográfi a

Czire Alpár 1976. április 24.-én született 
Székely keresztúron. Itt végezte középiskolai tanul-
mányait, majd Brassóban szerzett testnevelő tanári 
oklevelet. Tizenöt éve tanít szülővárosában. 

A fényképezés világába édesapja vezette be, 
gyerekkorában. Szenvedélyét kb. tíz éve űzi profesz-
szionális szinten is – ez idő alatt részt vett számos 
kiállításon és fotóversenyen, közölt katalógusokban 
és szervezett műhelytáborokat.

*
Ars poeticájából:

Arra törekszem, hogy a fénykép annak a töré-
keny pillanatnak a megragadása legyen, amely ma-
gába sűrít egy egész történetet. Akár megismertet 
valamit, akár felidéz, a nézőt magával ragadja egy 

időutazásra: a befogadó nem csak szemlélőjévé, hanem részesévé is válik a 
lefényképezett táj létrejöttének, megérti a fotókon megörökített emberek törté-
neteit – azokéit, akik dolgozva imádkoznak, és őszülő fejjel is bíznak abban, 
hogy vetésükre lágyan fog esni az eső, és gyümölcseiket édesre ízesíti a Nap.

Az általam fotózott helyek „éteri életterei” a lét alapjainál elhelyezkedő 
embereknek, azoknak, akik otthon vannak az erdők rengetegeiben, a hegyek 
csúcsain, de  helytállnak a hétköznapok kilátástalan küzdelmeiben is. Mun-
káimban az ő világról való tudásukat szeretném megörökíteni és példaként 
felmutatni.
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Doktori értekezés
a Korunk történetéből
Botházi Mária: A harmadik Korunk első évtizedének szerkeszté-
si koncepciói a közéleti témák tükrében 

Az általam irányított doktori képzés tíz éve alatt huszonöt jelölt védte 
meg értekezését a BBTE Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi 
Karán. A Kommunikáció- és Médiakutató Intézet – Minerva – könyvtárában 
is megtalálható dolgozatok közül öt foglalkozik magyar (nemcsak erdélyi irá-
nyultságú) sajtótörténeti témával. A Győrffy Gábor, Zsugán Gedeon Gyula, 
Sas Péter, Zólya Andrea Csilla „nyomvonalát” nemrég Botházi Mária szélesí-
tette. Hadd jelezzük, hogy mindenik tudományos megmérettetést a magyaror-
szági opponensek is hitelesítették (Buzinkay Géza sajtótörténész, Nyíri Kristóf 
filozófiatörténész, akadémikus, Szörényi László, az MTA doktora, irodalom-
történész, Tarján Tamás irodalomtörténész). Szörényi László jelenléte kétszer 
is alkalmat adott arra, hogy a sajtótörténet-írás időszerű kérdéseit Kolozsvárt 
is megbeszéljük.      

Amikor Botházi Mária a széles pászmájú Korunk-kutatások folytatása 
mellett döntött, legszívesebben lebeszéltem volna szándékáról. Több okból is. 
Az igaz, hogy a kolozsvári folyóirat három folyama közül az első kettő le-
zárult történelmi korszakokban keletkezett, de a történelmi viszonyrendszer 
függvényében, illetve a szerkesztőségi koncepció változó tendenciái szerint 
mindenikben voltaképpen több laptörténeti szakasz különböztethető meg, és 
ezek ma mind újraértékelést igényelnek.

Kiderült aztán – és éppen Botházi Mária kutatásai nyomán –, hogy a 
harmadik folyam sem mondható egyenes ívűnek: a jelen és a jövő kihívásai, a 
laptörténeti múlt egyes kiemelkedőbb szakaszainak időnkénti augmentálásai 
ugyanis más és más értékszerkezetet hoztak létre. Fölöttébb nehéz a különbö-
ző korszakok és szakaszok politikai-ideológiai és eszmetörténeti folyamatait 
egyetlen értékskálára kivetíteni. Még akkor is, ha 1989 végén, 1990 elején 
az akkori szerkesztőség úgy döntött, hogy szellemi védjegyként továbbra is 
megőrzi a lap címét. A múlt év őszén egy budapesti konferencián Szegedy-
Maszák Mihály akadémikussal azt latolgattuk: minek köszönhető, hogy „bal-
oldali híre” ellenére szellemi és szakmai presztízse van ma is a Korunknak? 
Azt gondolom, hogy ebben a disszertációban is ott rejlik erre a válasz. De ez 
egyben azt is jelzi, hogy a 20. és 21. századi folyóirat-kultúrában nem köny-
nyű elhelyezni a lapot. Már csak azért sem, mert a kevés számú laptörténeti 
konferenciázásoktól eltekintve hosszú idő óta stagnál az intézményi keretben 
végzett magyar sajtótörténet-írás. Az 1892-es évnél elakadt például a nagy 
akadémiai vállalkozás. A magyar sajtó történetével az utóbbi időkig legbe-
hatóbban foglalkozó Buzinkay Géza is csak 1918-ig mutatja be az erdélyi 
sajtóműhelyeket. De ami azóta történt kisebbségi nyelvterületeken, az nem 
tárgya a magyar sajtó történetének? Ha lenne ésszerű munkamegosztás, ezek 
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megírása akkor is azokra tartozna, akik belülről ismerik a kisebbségi magyar 
sajtó életét és műhelyeit.

Ha elfogadjuk ezt az érvelést, akkor attól sem tekinthetünk el, hogy a 
rész és az egész viszonyát azonos alapelvű koherencia hassa át.

Az alábbiakban Botházi Mária értekezésének nyilvános vitáján elhang-
zott értékelésekből emelünk ki továbbgondolásra serkentő részleteket.

Dr. Cseke Péter egyetemi tanár, a dolgozat tudományos irányítója

Dr. Szörényi László Dsc egyetemi tanár értékeléséből: 

[…] Mindenekelőtt szeretném leszögezni, hogy számomra igen nagy 
megtiszteltetés opponensként részt venni ebben a doktori eljárásban. 
Ugyanis a Korunk című folyóiratot rendkívül fontosnak tartom, nem csupán 
a szűkebben vett sajtótörténet, hanem az egész magyar eszmetörténet és iro-
dalomtörténet szempontjából is. Azt hiszem, jól fejezte ki a szakma ide vo-
natkozó véleményét az a kedves kollégám, Szabó G. Zoltán, aki egyszer úgy 
nyilatkozott – és éppen az 1990-ben indult, Kántor Lajos által főszerkesztett 
harmadik folyamról –, hogy összehasonlítva a Korunk egy-egy számát az 
azonos időpontban megjelentetett magyarországi folyóiratok megfelelő szá-
maival, egészen biztos, hogy a nagyobb szellemi izgalmat és a pontosabb 
megállapításokat az ember legtöbbször a kolozsvári lapban találja meg. Ép-
pen ezért Botházi Mária doktorandus témaválasztását rendkívül szerencsés-
nek és indokoltnak tartom.

Indokoltnak tartom azonban a hatalmas téma észszerű szűkítését is, 
amely szorosabb célkitűzésként az ún. közéleti témák feldolgozását válasz-
totta. A szerző értekezésében több helyen le is szögezi, hogy természete-
sen az egyéb megközelítésmódokat és témákat (szépirodalom, művészetek, 
néprajz, nyelvészet, filozófia, természettudományok stb.) szintén rendkívül 
fontosnak és színvonalasnak tartja a Korunk hasábjain a tárgyalt tíz évfo-
lyamban, azonban ezek feldolgozása messze meghaladná a doktori disszer-
táció engedélyezett és elvárt kereteit, és csak remélni tudja, hogy akad majd 
vállalkozó e feladat megoldására is. Azért tartom ezt a szűkítést nem csupán 
kényszerű kompromisszumnak, hanem észszerűnek is, mert például az álta-
lam és a Korunk gárdája által is méltán a lehető legnagyobb írók között nyil-
vántartott Mészöly Miklós nemhiába adott az újrainduló harmadik folyam 
első számába egy remek novellát (A wimbledoni jácint), amelynek megvan 
a kisebbfajta robbanással is felérő helyi jelentősége az adott kontextusban, 
majd később szintén nemhiába engedett át a lapnak olyan naplójegyzeteket, 
amelyek igen sokáig sehol sem jelentek meg a magyarországi sajtóban, még-
sem lehetne Mészölyt az ő életműve monografikus érintése nélkül tárgyalni 
ebben a folyóirat-stratégiai összefüggésben. És ez természetesen vonatkozik 
más kiváló írókra, művészekre, tudósokra is.

Teljesen indokoltnak tartom a szerző azon módszerét, amelyet a legkor-
szerűbb magyar és idegen nyelvű szakirodalom alapján alakított ki, s amely-
nek alapján a „közéleti témák” közé a következőket sorolta be: 1. sajtó és mé-
dia, 2. egyházak, 3. kisebbségek, 4. a különböző nemzetiségek együttélése, 5. 



7

AULA

a magyar egyetem kérdése, 6. az erdélyi magyar-
ságtudat. Természetesen lehetne még ezt tovább 
bontani vagy akár alcsoportokat képezni, hiszen 
például az 1991/11-es tematikus szám, amely a 
Szórványban címet viseli, olyan megközelítésmó-
dot kívánt, amely nem egészen azonos a kisebbsé-
gekről való beszédmód megszokott módszertani 
követelményeivel, és nagyon sokszor világtörté-
nelmi összefüggéseket is érint; vagy az egyházak 
témakörét is lehet még tovább bontani, a jól elváló 
egyházpolitikai és egyháztörténeti, illetve val-
lástörténeti megközelítésre, de mivel mindezek 
legtöbbször egy-egy írásban összebonyolódva je-
lennek meg, ezért nem volt rossz vagy hiányos a 
föntebbi csoportosítás. (Ezt a szórványkutató kü-
lönszámot azért is tartom nagyon fontosnak, mert a nemrég elhunyt, kitűnő 
Veress Zoltán 1986-os svédországi emigrációja után gyönyörű élő példáját 
nyújtotta annak, hogy a Korunk legjobb értelemben vett szellemében hogyan 
lehet megújítani, és újraformálni, jó irányban továbbfejleszteni egy nyugati 
magyar, az adott esetben svédországi emigrációt.)

Végül indokoltnak és hasznosnak tartom a felméréshez és az adatsorok 
összeállításához használt kérdőívet, amelyet a szerző a függelékben közöl, 
valamint azt, hogy egy különleges témát külön szövegekkel is illusztrál 
szintén a függelékben; ez olyan téma, amely az adott évtizedben és azóta is 
egyik legközpontibb kérdése az erdélyi magyar politikának, ez pedig nem 
egyéb, mint az önálló, vagy a teljesen, vagy a bizonyos értelemben önálló 
magyar felsőoktatás kérdése.

Eszmeileg teljesen helyesnek tartom azt, hogy az értekezésben tár-
gyalt harmadik folyam legfőbb törekvésének azt tartja, amit Kántor Lajos 
az 1990/1-es szám programadó, bevezető tanulmányában ki is fejt, hogy 
a kommunizmus bukása után a folyóirat visszatér a kezdetekhez, azaz az 
alapító főszerkesztő, Dienes László habitusához, nyitottságához és sokolda-
lúságához. Ezért helyénvalónak tartom az értekezőnek azt a választását is, 
hogy a disszertáció első felében összefoglalja a Korunk előző két folyamának 
történetét. Ez azért nélkülözhetetlen a szűkebb téma szempontjából, mivel 
az egyetlen romániai magyar folyóirat, amely nem változtatta meg címét 
Ceauşescu bukása után, az éppen a Korunk, amely rendkívül önkritikusan 
szembenézett a saját múltjának sötét foltjaival is, de a dienesi alapítás korá-
ban felfedezte azt a kezdőpontot, amit érdemes, szabad, sőt szükséges vál-
lalni és folytatni. Erről az első, visszatekintő részről megállapíthatjuk, hogy 
igen arányosan használja fel a sajtó- és irodalomtörténeti szakirodalomból 
azokat a mozzanatokat, amelyek fő mondanivalójának előadásához szüksé-
gesek. És mivel ezt a visszatekintést, amelyet a VI. hosszú fejezet tartalmaz, 
megelőzi egy rövid összefoglalás a ’90-es újraalapítás dátumától egészen 
napjainkig a romániai magyar sajtó posztkommunista korszakáról, a kere-
tes szerkesztés megteremti az olvasó számára a lehetőséget arra, hogy immár 
történelmi távlatból szemlélhesse a részletes analízisre kiszemelt évtized, a 

Ez azért nélkülözhetetlen 
a szűkebb téma szempont-
jából, mivel az egyetlen 
romániai magyar folyóirat, 
amely nem változtatta meg 
címét Ceauşescu bukása 
után, az éppen a Korunk, 
amely rendkívül önkritiku-
san szembenézett a saját 
múltjának sötét foltjaival 
is, de a dienesi alapítás 
korában felfedezte azt a 
kezdőpontot, amit érde-
mes, szabad, sőt szüksé-
ges vállalni és folytatni.
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20. század utolsó évtizedének Korunk-évfolyama-
it. 

Rátérve itt még a formális, a külalakot is érin-
tő bírálatra, először is megállapíthatom, hogy az 
egész dolgozat jó felépítésű, logikus áttekintést 
nyújt, és külalakjára is majdnem nyomdakész. […] 
Az első témakör a sajtóról és médiáról szóló közlé-
sek vizsgálata. Olyan írásokat sorolt ide a szerző, 
amelyek egyrészt elsőrendű adalékokat tartalmaz-
nak az évtized romániai sajtótörténetéhez, más-
részt regisztrálják az egyes cikkek írásának válto-
zó retorikáját. Nagyon sok adalékot ismerhetünk 
meg a sajtópiac robbanásszerű átalakulásáról, 
amelynek következményei rendkívül sok virágzó, 
majd frissen alapított lapot végül le is töröltek a 
térképről. A szerző mindig külön figyelmet fordít 
arra, hogy az adott szorító helyzetben mennyire 

vannak átpolitizálva a szövegek. Ez ennél a témakörnél ugyanolyan magától 
értetődő egyébként, mint a többi kiválasztott közéleti alcsoportnál, hiszen a 
Korunk véleményem szerint sikerrel valósította meg a Kántor Lajos és Cseke 
Péter által irányított szerkesztőség évtizedében legfőbb feladatát, vagyis 
hogy mintegy felsőbb énje legyen az egész romániai magyar sajtónak, akár-
miről is szól, mindig a döntő helyzetben lévő vagy legalábbis adott esetben 
arra alkalmas vezető értelmiség tagjait szólítsa meg! (Vesd össze például 
Cseke Péternek az 1992-es évfolyamban megjelent tanulmányát, amely a Tri-
anon óta eltelt évtizedeket is magában foglalja, és amelynek címe: Egyetlen 
hatalmunk: a (sajtó)nyilvánosság, A kisebbségi sajtó önvédelmi és társada-
lomépítő ereje [1918–1992], illetve Kónya Sándor és Szőcs Géza beszélgetését 
ugyanabban az évfolyamban: Hatalom vagy szolgálat? Beszélgetés az erdélyi 
magyarság sajátos politikájáról. Az egész szétágazó gondolatmenetet a fő-
szerkesztő, Kántor Lajos bevezetője [1992. július] helyezi európai összefüg-
gésekbe: Súly alatt a sajtó.)

A második diskurzus az egyházakra vonatkozik. Részben megdöbbentő 
dokumentumokat tartalmaz, így például a román titkosrendőrséggel együtt-
működő papokról, másrészt a helytállás szívszorító példáit elemzi, harmad-
részt nélkülözhetetlen, a művelődéstörténet szakemberei számára alapvető 
adalékokat elemez arról, hogy a magyar nyelvű közép- és felsőfokú oktatás 
elsorvasztása ellen milyen nagy áldozatokkal léptek fel az erdélyi magyar 
egyházak, amelyek saját legjobb kádereiket és szakembereiket fogták be, 
hogy pótolják lehetőség szerint az elitképzés hiányosságait. A Korunk ezút-
tal is tökéletesen hiánypótló, elég például Jakab Gábor tanulmányára utal-
ni (A meggyilkolt bíboros kései utóda, Márton Áron, 1990/10.), vagy merész 
és konfliktusvállaló, amikor románból fordítva közöl olyan tanulmányt is, 
amely nemzeti alapon mentegeti a román ortodox egyház abszolút behódo-
lását a kommunista zsarnok előtt (Ioasaf barát: Írás az ősi nemzet és egyház 
védelmére).

Részben megdöbbentő 
dokumentumokat tartal-
maz, így például a ro-
mán titkosrendőrséggel 
együttműködő papokról, 
másrészt a helytállás 
szívszorító példáit elemzi, 
harmadrészt nélkülözhe-
tetlen, a művelődéstörté-
net szakemberei számára 
alapvető adalékokat elemez 
arról, hogy a magyar 
nyelvű közép- és felsőfokú 
oktatás elsorvasztása ellen 
milyen nagy áldozatokkal 
léptek fel az erdélyi magyar 
egyházak. 
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A harmadik komplex témakör felöleli azokat a közleményeket, amelyek 
általában vonatkoznak a kisebbségi kérdésre. A Korunk ebben a kérdéskör-
ben is a lehető leghitelesebb és legfontosabb tanúkat tudta elérni és meg-
szólaltatni. Elég talán arra utalnom, hogy nem kisebb ember, mint maga 
Balogh Edgár írt egy döbbenetes cikket a szlovák politika által ma is fasisz-
tának tartott és kiátkozott Esterházy János védelmében: Esterházy, a ma-
gyar Wallenberg (1993/3). Avagy olyan kiváló történészeket tudott megnyerni 
A Balkán kapuja c. különszámához, mint az azóta elhunyt Niederhauser 
Emil, általában ezt a lehető legkényesebb kérdést is mindig tudományos és 
történeti alapon közelítette meg, hogy a gyűlölködés méregfogait lehetőség 
szerint kihúzza. Példaszerű ebben a tekintetben a szintén e tárgykörbe föl-
vett cigánykérdés komplex bemutatása; például akkor tudták megszólaltatni 
a legkiválóbb magyar ciganológust, Vekerdi Józsefet, amikor ő a magyaror-
szági politika ostobasága miatt teljesen kiszorult a cigánykérdés tárgyalásá-
ból. A lap nem riadt vissza az olyan, végtelenül összetett kérdések érintésétől 
sem, mint a Bánság nemzeti sokszínűsége, vagy merte rögtön a történtekkel 
egy időben rögzíteni az erdélyi szász, illetve általában vett romániai német 
exodus történéseit. Tudjuk végül, hogy a székelyek eredetének és kultúrájá-
nak vizsgálata rengeteg megoldatlan kérdést tartogat, éppen ezért emelném 
ki külön az 1994. júniusi tematikus számot, amely igen szellemesen a Szé-
kely hieroglifák címet viseli, és amely ritka egységbe tudja fogni a kultúratu-
dományi és a szociográfiai megközelítést a történeti alapozással. Egyébként 
például az Uz Bencéről itt közölt Hajdú Farkas Zoltán-írás mutatja, hogy 
szinte lehetetlen szétválasztani az irodalmi és a történeti szociográfiai meg-
közelítést.

Az együttélés-témát előnyére különbözteti meg az általános, más sajtó-
orgánumokban tapasztalható megközelítéstől az, hogy sosem elégszik meg a 
legszűkebb értelemben vett román–magyar együttélés elemzésével, hanem 
folyamatosan figyelembe veszi a volt Jugoszlávia, illetve Csehszlovákia terü-
letén élő magyar kisebbség helyzetét is. Az értekező nagyon helyesen tartja 
kiemelkedőnek az ilyen témájú írások mögé rajzolt világtörténelmi és vi-
lágpolitikai összefüggéseket is. És hogy végül ez hogyan függ össze megint, 
elválaszthatatlanul a kultúrával, azt a legjobban talán Kántor Lajos cikke 
mutatja (A Szobor és a polgár, 1994/7.), amely a kolozsvári Mátyás-szobor 
sorsával illusztrálja az együttélés témakörét. Egyébként, hogy talán ebben 
az összefüggésben is hangsúlyozzam ismét a nemzetközi megítéltetés fon-
tosságát minden magyar szellemi teljesítménnyel kapcsolatban, akkor is, ha 
kisebbségi, akkor is, ha többségi, ami a külvilágot sokszor nem is érdekli, 
hadd utaljak arra, hogy amikor Kántor Lajos egy magyar íróküldöttség tagja-
ként 2001-ben Kínában járt, akkor azzal tudta meggyőzően indokolni a kínai 
vendéglátók előtt az erdélyi magyarság szellemi súlyát, hogy elmondta: A 
2000-ben Nobel-díjjal kitüntetett, franciaországi emigrációban élő kínai író, 
Kao Hszing-Csien A buszmegálló című tragikomédiáját a kolozsvári Magyar 
Színház 1990-ben nagy sikerrel bemutatta, a Korunkban pedig Visky And-
rás mindjárt az újrakezdő, első számban mesteri tanulmányban méltatta.

Az egyetem-téma kapcsán már utaltam a szöveges függelékkel is alátá-
masztott gazdag érvanyagra, amely ezt a tengeri kígyóra emlékeztető, remél-
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hetőleg egyszer megnyugváshoz jutó kérdéskört olyan elemzésekben tárja 
fel, amelyek az összes lehetséges megoldástípust érzékeltetik, pozitív és ne-
gatív oldalról egyaránt.

Az utolsó diskurzuscsomagra külön azért nem is térnék ki, mert hiszen, 
mivel az erdélyi magyarságtudatra vonatkozik, talán ennek a gyűjtőköre a 
legtágasabb, ugyanakkor a legjobban van kiszolgáltatva, természeténél fogva 
az esetleges politikai megközelítésnek. Hogy a Korunk a vizsgált időszakban 
mindig a lehető legszélesebb körben próbált meg tájékozódni, azt azzal le-
het bizonyítani, hogy alaposan elolvassuk az 1993-as évfolyam első számát, 
amelyben egyaránt találhatunk addig kiadatlan Bibó-szöveget, Bárdi Nán-
dor bevezetésével, külön ide kért Fejtő Ferenc-szöveget, Kundera-fordítást, a 
főszerkesztő, Kántor Lajos elmélkedését a Korunk visszanyert értékeiről és 
folyamatosan, mindenáron elérendő egyetemességelvárásairól, a szerkesz-
tőségi főtitkár, Cseke Péter tanulmányát, amelyben – Ritoók János elparen-
tálásából kiindulva – azt vizsgálja, hogy miképpen kell és lehet tartósan 
megőrizni a lap Dienes Lászlótól származó eredeti intencióját, de olvashat-
juk benne Salat Levente szubjektív vallomását arról, hogy mi az, amit ő tart 
személyesen a legfontosabbnak a Korunkban, vagy Orbán Viktor elemzését, 
amelyben igen józan elveket fektet le a követendő Kelet-Európa-politikáról. 
[…]

Dr. Tapodi Zsuzsa egyetemi docens értékeléséből:

[…] Jelentős lépés a hazai magyar sajtótörténet egyik fejezetének a feltá-
rásában Botházi Mária doktori értekezése. Az olvasót óhatatlanul hatalmába 
keríti az a fájdalmas érzés, hogy milyen gyorsan vált át mindenkori jelenünk 
közeli és távolabbi múltba, ugyanakkor arra is rádöbbenhet, hogy milyen 
hallatlanul izgalmas, máig aktuális kérdéseket feszegető számok születtek a 
harmadik Korunk útkereső első tíz évében. A dolgozat egy szellemi műhely 
tüzetes vizsgálatát tűzte ki céljául, azaz a romániai rendszerváltás gazdasá-
gi, társadalmi és politikai folyamatába ágyazva mutatja be és elemzi azokat 
a történéseket, melyek a megváltozott körülmények között helyét kereső és 
helyét megálló értelmiségi elit szellemi törekvéseit, a folyóirat arculatának 
alakításában vállalt szerepét jellemzik.  

A szerző eredeti kutatásai nyomán egy, a tág értelemben vett kultúra-
tudomány körébe sorolható, igazi interdiszciplináris doktori értekezés jött 
létre, melyben a politológia, szociológia, szociolingvisztika, kommunikáció-
elmélet, diskurzuselemzés, irodalom- és mentalitástörténet kérdésfelvetései 
termékenyen hatják át egymást, miközben precízen körvonalazódik a romá-
niai magyar sajtó történetének egyik fontos fejezete. Az interdiszciplinaritás 
természetesen következik mind a tanulmányozott szövegkorpuszból –  lévén 
a lap indulása óta összetett világnézeti-kulturális-tudományos fórum – mind 
a doktori folyamat irányítójának, dr. Cseke Péter professzornak – aki az adott 
korszakban maga is a Korunk irányadó szerkesztői közé tartozott – sokfelé 
tekintő, modellértékű munkásságából.
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Az előzményeket feltáró Korunk-történet főbb 
szövegeinek – Balogh Edgár, Botka Ferenc, Cs. 
Gyímesi Éva, Cseke Péter, Gáll Ernő, Kántor Lajos, 
Nagy György, Pomogáts Béla, Széles Klára, Tóth 
Sándor és mások írásainak – a számbavétele nyo-
mán a szerző jó érzékkel ismeri fel, hogy a rend-
szerváltás után szerkesztői szerepet vállalók arra 
kényszerültek, hogy újragondolják a lap profilját, 
és ehhez az ösztönzést a folyóirat első szerkesz-
tőjének munkájában találták meg: a Dienes-féle 
modellhez kellett visszanyúlniuk. A legendás(ított) szerkesztő, Gaál Gábor 
nevéhez fűzhető harmincas évekbeli beszűkítés –  amely folyamat értelme-
zése polémiát generált a kilencvenes évek második felében –  kényszerűen 
folytatódott a második folyamban is. Bár az 1957-től hatalmi mézesmadzag 
szerepben újraindított Korunk szerkesztői, a korábbi eszmeiség kontinuitá-
sát jelentő Gáll Ernővel az élen, mindent megtettek, hogy  széles körű tudo-
mányos tájékoztatást nyújtsanak, főképp amikor – a hetvenes évek nyitása 
után – a nyolcvanas években a lapnak egyre szűkebbre szabott mozgástérben 
kellett kulturális intézményeket pótolnia. Ez mellékkiadványok és a társa-
dalomszervező intézmények létrehozása révén vált lehetővé, olyan tudomá-
nyos fórumot teremtő mellékletekkel, mint Korunk Füzetek, Korunk Évköny-
vek és olyan nagy presztízsű rendezvényekkel, mint a Korunk Délelőttök és a 
Korunk Kör összejövetelei vagy a Korunk Galéria kiállításmegnyitói. 

A harmadik folyamban a Kántor Lajos nevével fémjelzett szerkesztési 
út szükségszerűn elkanyarodott az előzőektől, módosult a szerkesztőség ösz-
szetétele is. E váltás értelmezése céljából Botházi Mária részletesen elemzi 
az 1991-es baloldaliságszámot, valamint Kántor Lajos és Gáll Ernő levél-
váltását mint a lap baloldali múltjával való szembenézés jelentős aktusát. 
Ez a szembenézés fontos állomása annak az útkeresésnek is, amely az új 
folyam első évében jellemzi a folyóiratot, s amely beleilleszkedik a románi-
ai rendszerváltás általános kontextusába. A dolgozatnak az átmenet éveiről 
szóló komplex összefoglalója a közelmúlt történelmével foglalkozó tankönyv 
fejezete lehetne, mivel a szerzőnek sikerül ennek a zavaros periódusnak a 
leglényegesebb összefüggéseit világosan bemutatnia. A politikai-gazdasá-
gi változásokkal szoros összefüggésben álló szellemi történéseket pedig a 
sajtóhelyzet részletes ismertetése révén sikerül megvilágítania. Ezt az ösz-
szefoglalást egészíti ki a függelékben a kilencvenes évek magyar időszaki 
kiadványainak listája. 

Az útkeresés jellemzését és elemzését követően a kutatás tárgyának és 
a vizsgálat módszertanának felvázolása következik, tehát annak a számba-
vétele, hogy milyen témákkal, milyen gyakorisággal és hogyan foglalkozik 
1990 és 2000 között a kiadvány. Bemutatásra kerül, hogy az egyes évfolya-
mokban miként kezeli a súlypontot adó témákat a szerkesztőség. Egyetérthe-
tünk a szerző által megfogalmazott felismeréssel, hogy a Korunk harmadik 
folyamának induló évtizedében a közéletiség, a kisebbségi lét forró kérdései 
hangsúlyos szerepet kapnak, s ezzel a kilencvenes évek új arculatot kereső 

A dolgozatnak az átme-
net éveiről szóló komplex 
összefoglalója a közelmúlt 
történelmével foglalkozó 
tankönyv fejezete lehetne, 
mivel a szerzőnek sikerül 
ennek a zavaros perió-
dusnak a leglényegesebb 
összefüggéseit világosan 
bemutatnia. 
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folyóirata visszakanyarodik az 1926-os indulásakor meghatározó témakö-
rökhöz: haza, kisebbségi magyarság, nagyvilág. 

Botházi Mária a Habermas által bevezetett közéletiségfogalomra ala-
pozva (reprezentatív, kritikai és manipulatív nyilvánosság), s azt a Falkai 
Gábor által átértelmezett és a Heller Mária négyes felosztású nyilvánosság-
modelljével kiegészített felosztási rács mentén csoportosítja a Korunkban 
napvilágot látott, közösségi-kisebbségi témákat tartalmazó írásokat. 

A szerző kiemeli a Korunkban megjelenő közéleti problematikából az 
erdélyi magyar sajtó, az egyházak, a kisebbségek, az együttélés, az erdélyi 
magyar egyetem és az erdélyi magyarságtudat csomópontjait, s az ezekről 
szóló diskurzusokat kvantitatív tartalomelemzésnek veti alá. 417 tanulmány 
részletes vizsgálatából kibontva arra a következtetésre jut, hogy a harmadik 
Korunk első tíz évének írásaiban fontos szerepet kap a szakmai öntükrözés: 
egyik vezető témakör a sajtó/média helyzete a rendszerváltás korában. Kri-
tikai elemzésének tárgya a romániai magyar közélet bírálatának hiánya, a 
közélet és sajtó összefonódása, a televízió társadalmi és kulturális hatásai. 
A Korunk egyházat érintő diskurzusai izgalmas témájukkal keltenek figyel-
met: a papok együttműködése a Securitatéval, a belső megújulás szükségle-
te, a hívek igényeinek felmérése és jobb elérésük, a szekták előretörése. Az 
egyházak múltjának bemutatása, toleranciája, az erdélyi ökumené jellemzői, 
az általuk létrehozott értékek és kiemelkedő személyiségek bemutatása kap-
csolódik az egyházak oktatásban betöltött szerepének az újraértelmezésével 
is.

Botházi a Korunk kisebbségdiskurzusait a következőképpen csoporto-
sítja: kisebbségiségünk története, a viták bemutatása, közösségünk válsá-
gának külső és belső okai, a román közösség intoleranciája, az anyanyelv 
gyakorlásának, a magyarság megélésének korlátozott lehetőségeiről szóló 
írások. Ezeket egészíti ki a máshol élő magyar kisebbségek és a cigányság 
életének és kultúrájának bemutatása, valamint az erdélyi múlt és jelen ki-
emelkedő személyiségeinek, művészeinek, szellemi műhelyeinek bemuta-
tása. Ugyancsak ehhez a témakörhöz kapcsolható az együttélés problémáit 
megragadó írások csoportja.

Helyesen állapítja meg, hogy az egyetem-témakörnek szentelt írásokban 
is megfigyelhető a tudományos megközelítés igénye, a múlt és a jelen tág, 
európai kontextusának a bevonása a jelenségek értelmezésébe. Az erdélyi 
magyarságtudatra vonatkozó szövegeket vizsgálva arra a következtetésre 
jut, hogy a témát mind szinkron, mind pedig diakrón módon (a transzszil-
vanizmus szellemiségének, hatásainak leírásával) közelíti meg a Korunk. 

Átfogó táblázatokba foglalva és szemléletes ábrákkal illusztrálva ösz-
szegzi a kutatás eredményét. A fent említett témákat a Korunk „elsősorban 
tanulmányokban és esszékben (46%), majd publicisztikai írásokban járja 
körül (24%)”. A kvantitatív elemzésből az is kiderül, hogy a szerkesztőség 
igen fontos szerepet szán az olvasószolgálatnak, a recenziók jóval nagyobb 
szerepet kapnak a lap hasábjain (13%), mint a hagyományosnak tekinthető 
sajtóműfajok. 

A szerzőkre vonatkozó megállapítás – miszerint az írások java részét 
erdélyi magyar szerzők jegyzik, ám megfelelően hangsúlyos a magyarorszá-
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gi és kisebbségi magyar szellemi élet képviselőinek jelenléte is, román és 
idegen nyelvűként jelölt szerző azonos mértékben van jelen a hasábokon – a 
lap korábbi hagyományát továbbvivő szerkesztési koncepciót árul el.

Szintén a dienesi hagyományt vélhetjük felfedezni abban a számszerű-
leg kimutatott jellegzetességben, hogy a vizsgálati témáinkhoz elsősorban 
erdélyi fókuszban és fókuszból közelít a Korunk, „és érdekes módon nagyobb 
arányban vizsgálja tágabb összefüggésekben azokat, mint elsősorban orszá-
gos kitekintéssel (27%, illetve 19%).” Ezt a jellegzetességet erősíti – ám a Gaál 
Gáborhoz kapcsolódó hagyomány „itt és most” imperatívuszának tovább-
élését is felmutatja – a folyóirat nevével egybecsengő jellegzetesség, hogy 
„főként a jelen kérdései kapcsán kapnak teret a lapban az általunk vizsgált 
témák”, s a fokozott Erdély-centrikusságra utalhat „a múltba tekintés is a 
sürgető kérdések megválaszolásakor.” 

„A vizsgálat igen érdekes eredménye, hogy az átolvasott 417 anyag 
csupán egy százaléka vitázó, vitaindító, és 89 százalékban (valamit) leíró 
anyagokról beszélhetünk.” Ezen nincs mit csodálkoznunk, hiszen az erdé-
lyi magyar kultúra létrejöttekor önvédelemre rendezkedett be, a kilencvenes 
évek elejének politikai történései pedig újra a sorok összezárására késztették 
az erdélyi magyarságot. Egyetérthetünk Botházi Mária e jelenséggel kap-
csolatos árnyalt összegzésével is: „A (társadalmi, politikai, gazdasági – és a 
sor tetszés szerint folytatható) – valóság gyakran visszafogja a többszólamú-
ságot, a  párbeszédet és az építő vitákat, és ezt nyilván méréseink is alátá-
masztják. Az említett időszakban a Korunkból (is) szinte teljesen hiányoz-
nak az ilyen jellegű anyagok. Láttuk, a Korunk általunk vizsgált időszaka 
az, amelyet Papp Z. Attila a preprofesszionális, majd a lassú konszolidáció 
időszakának nevez az erdélyi magyar sajtóban, és amelyet egyneműsítő, ho-
mogén diskurzus, konfliktuskerülés jellemez. Ide sorolható az a gyakorlat 
is, amely szintén jellemző vonása volt akkori sajtónknak, hogy a jelen aktuá-
lis, gyakran tabuként definiálható problémáit a (nemzeti) múlt hasonló kér-
déseinek vizsgálata, bemutatása révén ragadja meg, mintegy példát mutatva 
a közösségi hagyományok révén.”

Helyesen mutat rá Botházi Mária, hogyha 2013-ban a Korunkat kiegyen-
súlyozott világlátású és témakezelésű lapként értékelhetjük, ebben a meg-
határozó szerep a lap harmadik folyamának útkereső szerkesztőire hárult. 
Reméljük, a dolgozat nyomtatott formában mielőbb az érdeklődő olvasók 
asztalára kerülhet. […]

Bakk Miklós egyetemi docens értékeléséből:

[…] Úgy tűnik, hogy témaválasztásában a szerzőt mindenekelőtt szemé-
lyes érdeklődése irányította; tájékozottsága ugyanakkor hosszas előzetes ta-
nulmányokra is utal. A kutatási probléma megfogalmazása tehát a kérdéskör 
hosszasabb, kiérlelt végiggondoltságán alapszik. Figyelmét felkeltette, hogy 
a Korunk harmadik folyamának első évtizedét (az 1990–1999-es időszakot) 
jóval kevesebben tekintették át, mint a folyóirat korábbi időszakait, és e vizs-
gálódás hiánya éles és izgalmas kontrasztban van a folyóirat korábbi sza-
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kaszait elemző irodalom bőségével. Míg a korábbi 
időszakokra nézve jelentős memoárirodalom és 
fontos irodalomtörténeti munkák állnak a kutatók 
rendelkezésére, és ezek a klasszikusabb sajtó- és 
művelődéstörténeti megközelítésben születtek, 
a kilencvenes évek kutatása már újabb módsze-
rek és kontextuselemzések felhasználását teszi 
szükségessé. A téma jelentőségét fokozza, hogy a 
kérdést a rendszerváltás és az annak első évtize-
dében végbemenő nyilvánosságszerkezeti átala-
kulás tükrében kell újrafogalmazni. 

A dolgozat első fejezete a kutatás előzményeit 
tekinti át. A Korunk-irodalom eddigi legfontosabb 
művei részben maguknak a szerkesztőknek a visz-
szaemlékezéseiből, részben pedig irodalomtörté-
neti összegzésekből állnak (lásd Gáll Ernő, Kántor 

Lajos, Nagy György, Pomogáts Béla és mások munkáit), amelyek esetében az 
ideológiakritikai megközelítés volt a legkézenfekvőbb. A szerző módszer-
tani újítása az, hogy a téma kutatásában a kvantitatív tartalomelemzés és a 
diskurzuselemzés módszerét is bevezeti, megpróbál tehát szakítani a koráb-
bi leíró és ideológiakritikai eljárásokkal. 

A diskurzuselemzés megköveteli, hogy a szerző a textus–kontextus 
tengelyen is elhelyezze a kutatási témáját. A dolgozat két kontextust tartott 
meghatározónak: a) a rendszerváltás politikatörténeti kontextusát és b) az 
erdélyi magyar nyilvánosság szerkezetének átalakulását. A két kontextus 
megkülönböztetése, elhatárolása alapvető. A diskurzuselemzés módszerta-
nában több szerző is javasolja egy távoli (perem)kontextus (ez olyan elemek 
segítségével épül fel, mint osztályok, etnikai összetétel, intézmények, kul-
turális környezet stb.), valamint egy közeli kontextus (amely az interakciók 
közvetlenebb vonatkozásaira összpontosít) megkülönböztetését. Azonban a 
disszertáció szerzője nem alkalmazza ezt: a dolgozat esetében nincs vilá-
gos, hierarchikus meghatározása a kontextusoknak. Viszont az a kettősség 
rajzolódik ki, hogy a rendszerváltás kontextusa a tematika szempontjából, 
a nyilvánosságtörténet pedig az agenda setting feltételei tekintetében lehet 
meghatározó. 

Itt kell megjegyeznünk, hogy a két kontextus meghatározása mellé még 
egy fontos kutatási dimenzió kínálkozik, amely a Korunk szerkesztése szem-
pontjából ugyancsak releváns: a szerzői és olvasói kör vizsgálata az elitku-
tatás nézőpontjából. Indokolttá ezt főleg az teszi, hogy a lap új folyama egy 
megváltozott, jóval összetettebb és rétegszerkezetében dinamikusabb elit-
csoporthoz szól. 

Az erdélyi magyar eliteket ma is összeköti „erdélyiségük”, azonban 
ez az erdélyiség már más tartalmú, mint ahogy azt a korábbi korszakok 
„transzszilvanista vitái” megjelenítették, akár az ideológiai indíttatást, akár 
az irodalmi-eszmei örökség újraértelmezését tekintjük. Ebben a változásban 
pedig az elitszerkezetek megváltozásának kell döntő jelentőséget tulajdoní-
tani. A fontos változások közé sorolhatjuk a gazdasági elit szerepének meg-

Itt kell megjegyeznünk, 
hogy a két kontextus meg-
határozása mellé még egy 
fontos kutatási dimenzió 
kínálkozik, amely a Korunk 
szerkesztése szempontjá-
ból ugyancsak releváns: 
a szerzői és olvasói kör 
vizsgálata az elitkutatás 
nézőpontjából. Indokolttá 
ezt főleg azt teszi, hogy a 
lap új folyama egy megvál-
tozott, jóval összetettebb 
és rétegszerkezetében 
dinamikusabb elitcsoport-
hoz szól. 
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erősödését, a kulturális elit szimbólumtermelő szerepének megmaradását, a 
műszaki elit növekvő politikai súlyát stb. (lásd Kovách Imre [szerk.]: Elitek a 
válság korában. Budapest, MTA Politikatudományi Intézet – MTA Etnikai-
Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Argumentum Kiadó, 2011, p. 519–521). Az 
elitkutatás dimenziójának az előtérbe helyezése tehát a dolgozatba foglalt 
kutatás kiszélesítésének, kiegészítésének a – talán legfontosabb – iránya.

Bár a kutatott korszak világosan elhatárolható a Korunk korábbi idő-
szakaitól, Botházi a kontinuitáselemeket is keresi. Ezt főleg a szerkesztői-
főszerkesztői hitvallásokban fedezi fel, és a folyóirat harmadik – vizsgált 
– korszakára nézve azt tartja meghatározónak, hogy a Kántor Lajos főszer-
kesztőségével indult harmadik folyam „a Dienes-modellhez nyúl vissza”, 
azaz ahhoz a nyitottabb szerkesztési koncepcióhoz, amelyet legtöbb szer-
ző a polgári baloldal hagyományához sorol, szemben az ötvenes évek Gaál 
Gábor-i koncepciójával, amelyre a kommunista korszak doktrinér merevsé-
ge volt a jellemző a korábbi, indító hagyományhoz képest. Míg a kilencve-
nes évek elejének a Korunk szerkesztésével kapcsolatos vitái (például Cs. 
Gyímesi Éva és Tóth Sándor vitája) tulajdonképpen ideológiai viták voltak, 
Botházi megközelítése nyitás ama – módszertanilag is jelentős – irányba, 
amely a szerkesztői szerepfelfogás, a történelmi kontextus és a nyilvánosság 
szerkezeti meghatározottsága közötti feszültségtérben keresi a lap agenda 
settingjének meghatározóit. A megközelítés módszertani jelentősége abban 
rejlik, hogy az elemzési eljárás átvihető más lapstratégiák vizsgálatára is.

A Korunkat a disszertáció szerzője az „értelmiségi közbeszéd” egyik leg-
jelentősebb fórumának tekinti. E kimondatlan alaptézis részben a közélet fo-
galmának a meghatározásában jelenik meg; a szerző a klasszikus habermasi 
kiindulóponttól jut el a Heller Mária által vázolt kommunikációelméleti mo-
dellhez, majd utal az átmenet sajátosságainak a kérdéseire („reprezentatív 
közéletiség”, „keretizmus”), anélkül azonban, hogy a kommunikációs mezőt 
elvileg négy részre felosztó két oppozíció erdélyi sajátosságait közelebbről 
is igyekezett volna meghatározni. Úgy vélem, a dolgozat itt egy jelentős, új 
vizsgálódási dimenziót teremtő lehetőséget hagyott ki.

A módszertani előkészítést a Korunk 1990–1999 közötti számainak te-
matikus vizsgálatában érvényesíti a szerző. A főleg tematikus számokra tö-
rekvő szerkesztési stratégia eredményeit figyelembe véve a következő „köz-
életi témákat” teszi tartalomelemzés tárgyává: 1) sajtó, média; 2) az egyház, 
egyházi élet; 3) a kisebbségek kérdése; 4) az együttélés; 5) az erdélyi magyar 
egyetem; 6) erdélyi magyarságtudat. A kvantitatív elemzés e témakörök ese-
tében az egyes írásokat tekinti alapegységnek, és azok műfaji besorolásá-
ra, a szerzők „hovatartozására” (romániai magyar, magyarországi magyar, 
máshol élő kisebbségi magyar, kivándorolt magyar, román, egyéb idegen 
nyelvű), valamint az „anyag típusára” (leíró, vitázó-vitaindító, párbeszé-
des, más) terjed ki. E deszkriptorok meghatározása elsősorban a szerkesz-
tői koncepciók alakulásának kvantitatív jellemzéséhez elegendőek. További 
két változó – a „téma megragadása” (lehetséges besorolási értékek: romániai 
fókusz, erdélyi fókusz, kitekintés a nagyvilágra, más) és a „témakezelés idő-
síkja” (lehetséges besorolási értékek: múlt, jelen, jövő, kevert, semleges) – a 
finomabb diskurzuselemzés megalapozását segíti.
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Az egyes közéleti beszédmódokat a szerző témakörök szerint igyekszik 
azonosítani. A „közéleti beszédmódok” azonosításában egyformán szerep-
hez jutnak a tematikai meghatározottságok (amiben a rendszerváltás közege 
és a szerkesztési alkalomszerűségek tekinthetőek meghatározó feltételek-
nek), valamint a diszkurzív elemek; a szerző a „közéleti beszédmódot” te-
hát nem a diskurzuselemzés klasszikus értelmezéséből kiindulva határozza 
meg.

A sajtóval kapcsolatos témákban határozottan diszkurzív vonásnak kell 
tekintenünk a közszereplés kritikai dimenziójának a hiányát, valamint a 
médiaszövegek átpoetizálódását (172.old.). Az egyházzal kapcsolatos témák 
esetében, úgy tűnik, nincs uralkodó diszkurzív jellegzetesség; ennek oka 
valószínűleg az (amint a Korunk első, egyházzal kapcsolatos számának a 
fogadtatásából is kiderült), hogy az egyház kérdései teljesen kiszorultak a 
korábbi nyilvánosságból, és most jelentek meg.

A kutatás konklúziói szerint a „kisebbségdiskurzusok” a legszerteága-
zóbbak. Az ezzel kapcsolatos értelmiségi-közéleti megnyilatkozásokban 
jelen van a „nem lehet”-viták öröksége, valamint a „súly alatt a pálma”-tí-
pusú metaforikus megközelítés mindenkori újraaktualizálása. Mindez arra 
utal, hogy a „kisebbségi léthelyzet” folyamatos válságként való értelmezé-
se elsősorban az értelmiségi „közéleti beszédmódja” révén realizálódik. 
A Korunk-írások szerint ennek előidézői részben független körülmények (az 
ország rossz gazdasági helyzete, a román politikum érdektelensége, a román 
közösség intoleranciája, az anyanyelv gyakorlásának, a magyarság megélé-
sének korlátozott lehetőségei), de részben „mi magunk” vagyunk, azaz: az 
erdélyi magyar közélet belső feszültségei. Ezt a diskurzust nem változtatja 
meg a kisebbségi „létmód” bemutatásának bővítése, azaz kiterjesztése sem 
(a Felvidéken, Délvidéken, Kárpátalján, valamint a Nyugaton élő magyarság 
életének és helyzetének bemutatása, a cigányság életének és kultúrájának a 
bemutatására stb.) 

Ezzel a diszkurzív helyzettel függ össze – például – a „kisebbségtudo-
mánynak” a Korunkban történő megidézése is. Bár ez a „tudomány” a tu-
dományok klasszikus diszciplináris rendszerében nem létezik, csupán kü-
lönböző tudományterületeket bevonó, interdiszciplináris kutatásokról lehet 
beszélni, a Korunk értelmiségi-közéleti beszédmódjában mégis felbukkan, 
és a „kisebbségtudományra” ekként benyújtott igény inkább egy beszédmód 
megalapozásának, s kevésbé egy új (módszertanában interdiszciplináris) tu-
dományág megalapozásának tűnik.

Az együttélés témakörében a szerző négy tematikai-diszkurzív tömböt 
mutat ki. Ezek közt talán azok jelenthetnek markánsabban diszkurzív kiin-
dulópontokat, amelyekben a sorsszerűség és a vállalás erkölcsi dimenziója 
az erőteljesebb (az együttélés imperatívusza, az identitás megválasztása és 
vállalása).

Az egyetem témája a fogalmilag legjobban tagoltak közé tartozik, mind-
azonáltal annak okán, hogy a legélesebb, szinte táborképző viták ebben a 
kérdésben voltak, diskurzusalapozóvá is vált.

Végül, az erdélyi magyarságtudatra fókuszáló vizsgálat szerint egy kor-
társ erdélyiségi diskurzus is kialakulóban van. Ennek esélyeit növeli, hogy 
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az egyes előbbi témák diszkurzív hozadéka is beépülhet egy (a történelmi 
előzményekre is építő) új transzszilván diskurzusba.

Összegezve: a disszertáció 417 Korunk-cikk kvantitatív tartalomelem-
zését végezte el 5 témakör szerint. A vizsgált írások majdnem fele (46%) 
tanulmány és esszé, következésképpen alkalmasak arra, hogy az erdélyi 
magyar értelmiség „közéleti beszédmódjának” diszkurzív kiindulópontjait 
is elemezhetővé tegyék. Ezt a disszertáció el is végzi, anélkül azonban, hogy 
vállalkozna a tisztán diszkurzív sémák feltárására. Mindez szükségszerű-
en adódó önkorlátozásként is értelmezhető, ugyanis egy átfogó beszédmód-
elemzésnek igazából nem szabad, nem lehet megállnia egyetlen lap határa-
inál. […]

Czire Alpár  felvétele
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A magyar sajtótörténet-írás
néhány kérdése
Emlékeztető, szempontokkal és reményekkel

LENGYEL ANDRÁS

A magyar sajtótörténet-írás története talán legnagyobb apálykorsza-
kát éli.1 Ez a helyzet számos ok miatt alakult ki. Azok, akik a sajtótörténet 
művelésének meghatározó személyiségei voltak (Dezsényi Bélától, mond-
juk, Kókay Györgyig) az utóbbi évtizedekben voltaképpen utódok nélkül 
maradtak – helyük így üres hely. 

Ez azonban már csak személyi következmény. A bajok mélyebben ke-
resendők, s alighanem összefüggenek a magyar tudományszervezés „eset-

Rezumat (Întrebări despre scrierea istoriei presei maghiare)  Marii istorici ai presei maghiare (de 
ex. Béla Dezsényi sau György Kókay) nu au predat ștafeta generațiilor, dar cea mai mare problemă 
este faptul că istoria presei maghiare nu a fost concepută ca și istoria critică a vieții publice. Autorul 
recomandă ca în continuarea scrierii istoriei presei maghiare să fi e luate în considerare premizele 
socioculturale ale textelor analizate, să fi e prezentate redacțiile, rolul acestora în transmiterea 
informațiilor spre publicul larg. Lengyel deplânge faptul că sunt foarte puțini bibliografi  ai istoriei 
presei (Sándor Scheiber, Éva Lakatos etc.). Autorul recomandă ca în viitor să fi e luate în considerare 
mai mulți factori sociali și să se pună un accent mai mare pe organizarea cercetărilor aprofundate.

Cuvinte cheie istorie, presă maghiară, bibliografi , aspecte sociale, redacții

Abstract  (Questions about writing the history of the Hungarian press) The historians great of 
Hungarian media (ex. Béla Dezsényi or György Kókay) did not transmitted their realizations over 
the generations. The biggest problem is that the history of the Hungarian press was not write as 
critical history of the public life. The author recommends that the history of the Hungarian press to 
be continued taking attention to the sociocultural premises too of the texts analyzed, their role in 
the transmission of information to the public. Lengyel is disappointed that very few bibliographers 
of media history exists (Sándor Scheiber, Éva Lakatos and so on). The author recommends bigger 
attention to factors and more organized research.

Keywords history, Hungarian press, social references, publishers

Lengyel András,
irodalomtörténész, PhD
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legességeivel”, az azok mögött kimutatható rend-
szerszükségletekkel. A sajtótörténet-írás ugyanis 
nemcsak filológiai jellegű történeti diszciplína, 
hanem egyben kritikai tudomány is. A sajtótör-
ténet valóságos tendenciáinak fölmérése, mér-
legre helyezése, túl a történeti-filológiai rekonst-
rukció szép és nehéz feladatán, lényege szerint 
nyilvánosságkritika: megmutatja a nyilvánosság 

alakulásának történetét, és egyrészt föltárja a nyilvánosságkorlátozás tör-
téneti formáit, eszközeit, megoldásait, másrészt érzékennyé tesz a jelenben 
megnyilvánuló hasonló tendenciák, például a manipulációk érzékelésére. 
Mondhatnánk: automatikusan leleplezi azokat. Ma viszont a manipulációk 
korát éljük. Az úgynevezett „kommunikációs” munkatársak például ott ta-
lálhatók a legkisebb intézményektől az üzleti és politikai élet csúcsaiig, és 
ezek a „kommunikátorok” azért kapják fizetésüket, hogy ne az igazat mond-
ják, hanem a megbízóik érdekei szerinti kedvezőt. A médiaszak, amely szá-
mos felsőoktatási intézmény tanrendjében jelen van, és tömegesen képezi a 
„szakembereket”, a „kommunikációra”, azaz jelentős részben a manipuláció 
fortélyainak és módozatainak elsajátítására készít föl. Az a stúdium tehát, 
amelynek a „közjó” érdekében a nyilvánosság kialakításához és fönntartásá-
hoz kellene szakembereket nevelnie, gyakorlatilag az ellenkezőjét teszi. Így a 
sajtótörténet-írás sokrétű, nagy fölkészültséget és odaadást kívánó munkája 
automatikusan leértékelődik és háttérbe szorul, s a „szakma” nem tudja el-
látni azt a feladatot, amit egy jól működő kulturális élet a sajtótörténészektől 
méltán elvárhatna. Több mint szimptomatikus, hogy az akadémiai magyar 
sajtótörténeti összefoglalás2 1892-nél megrekedt, s ma remény sincs rá, hogy 
ez a vállalkozás valaha is teljessé legyen, vagy hogy a szervezett munka egy-
általán folytatódjék. A sajtótörténet-írás által szabadon hagyott helyre pedig 
betörnek más diszciplínák ambiciózusabb szervezői és aktivistái. 

 Ma tehát arról beszélni, hogy milyen lesz a magyar sajtótörténeti nagy-
monográfia, ha lesz, ha egyszer mégiscsak megszületik, utópisztikus, irre-
ális gyakorlat. A valódi, soron lévő feladatok megkerülése. Amit ma lehet 
tenni, az még a sajtótörténet lehetséges metaelméletének vérszegény vázla-
tánál is lényegesen szerényebb, ám – gyakorlatiasabb feladat. Ma azt kell (és 
lehet) bemutatni, ha röviden, szinte utalásszerűen is, hogy mi az a helyzet, 
amelyből ki kell, s talán ki is lehet még törni – ha meglesz hozzá az akarat. S 
jelezni kell (mert jelezni már lehet) a lehetséges kutatási irányokat.

A sajtótörténet sajátszerűsége

Mi adja a sajtótörténet-írás speciális nehézségét, mondjuk így, sajátsze-
rűségét? A kutató, ha munkába kezd, kinyomtatott szövegekkel találkozik, 
amelyek jellegük és tartalmuk szerint nagyon sokfélék, s ezek a merőben kü-
lönböző megnyilatkozások, a versektől és novelláktól kezdve a különféle cik-
kekig, riportokig és hírekig, sőt a hirdetésekig, sajátosan elrendezett együttest 
alkotnak. Nyilvánvaló, hogy ezek a szövegek (szövegcsoportok) megkerül-
hetetlenek, sőt bizonyos értelemben ezek azok, amelyekben a „lényeg” ke-

Az a stúdium tehát, amely-
nek a „közjó” érdekében 
a nyilvánosság kialakítá-
sához és fönntartásához 
kellene szakembereket 
nevelnie, gyakorlatilag az 
ellenkezőjét teszi. 
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resendő. De ezek a szövegek nem magukban jelentik a problémát, amelyet 
meg kell oldani – megszületésüknek ugyanis előzetes szociokulturális és 
technikai föltételei vannak, és maguk a szövegek is csak azért érdekesek, 
mert olvasókhoz jutnak el: olvassák őket. A szövegek előtt is, megszületésük 
után is tehát egy nagyon komplikált összefüggésrendszer van jelen, amely 
a szövegek termelése és fogyasztása szemszögéből megkerülhetetlen. A saj-
tótörténet-írásnak tehát, ha meg akar felelni feladatának, e föltételrendszert 
is kutatnia kell. Azaz társadalom-, technika- és ipartörténeti kérdésekkel is 
szembesülnie kell. Sőt, mivel a „késztermék”, a kinyomtatott újság mindig 
meghatározott jogi, szociokulturális és politikai kontextusba kerül, amely 
meghatározza annak aktuális értelmezését, a sajtó történetének hátterében, 
egyebek közt a politikatörténet szempontjai is fölmerülnek. Az a vád tehát, 
amely a sajtótörténészekkel szemben gyakorta fölmerül, hogy tudniillik 
mindent csak az irodalomtörténet szemszögéből értelmeznek, mindent az 
irodalomra redukálnak, ha igazi sajtótörténészről van szó, komolytalan vád. 
A sajtótörténet kutatásának persze releváns aspektusa az irodalomtörténé-
szi megközelítés – olyannyira, hogy a modern magyar irodalom történeti 
vizsgálata gyakorlatilag elképzelhetetlen a sajtó módszeres és körültekintő 
kutatása nélkül. De nem az egyetlen aspektusa. Ha nem lenne a szó nagyon 
elkoptatva, azt kellene mondanunk, hogy a sajtótörténet-írás, amennyiben 
megfelel feladatának, egy komplex, integratív gyakorlat.

 Ez szükségképpen van így. A lapelőállítás, ismeretes, a legszűkebben 
értelmezett keresztmetszetben is a szerkesztőség, a nyomda és az úgyneve-
zett (önmagában is bonyolult feladatkörű) kiadóhivatal egymástól merőben 
különböző, de egymásra utalt, lényegileg összekapcsolódó, s egészet csak 
együtt alkotó háromosztatú intézményrendszerében történik. Merőben más 
munkát végez a szerkesztőség, mint a nyomda vagy a kiadóhivatal, s mind-
egyiket csak sajátszerűségeinek figyelembevételével lehet adekvátan megér-
teni és leírni. A történeti kutatás ezt az össze- és egymásba kapcsolódó hete-
rogenitást csak ideiglenesen, egy-egy részfeladat teljesítésének időtartamára 
szűkítheti le valamely terület vizsgálatára. A földolgozó munka azonban 
csak akkor válik teljessé, ha valamennyi részterület fölmérése megtörtént, s 
lehetővé válik a különböző műveletek és összefüggések egységes folyamat-
ként való leírása. A sajtótörténész tehát az egyik munkafázisban, mondjuk, 
irodalom- és gondolkodástörténész, a másik fázisban ipar- és technikatör-
ténész (de a tipográfiai kérdések megítélése miatt egyben a vizualitás kuta-
tója is!), a harmadik fázisban gazdaságtörténész. 
Majd, mindezek után, a médium hatástörténeté-
nek fölmérőjeként, a politika, a jog és (egyáltalán 
nem utolsósorban) a szociokulturális viszonyok 
kutatója. A tömegmédia gondolati és technika elő-
állítása ugyanis, ismételjük meg, kiegészül a fo-
gyasztásával. A médiának hatástörténete is van, 
sőt ez a hatástörténet adja meg létének értelmét, 
így, értelemszerűen, reakciókat vált ki a recepció 
során – többek közt előhívja a jogi szabályozást, 
sőt a korlátozás igényét is. Az pedig azután szinte 
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automatikusan megszüli a törvényi előírásokat, a 
gyakorlati – előzetes – cenzúrát vagy az – utóla-
gos – sajtórendészeti ellenőrzést. Azaz a média, 
amely a maga módján leképezi az adott gazdasági 
és szociokulturális viszonyok valamennyi lényegi 
összefüggését, mint a nyilvánosság megteremtésé-
nek és fönntartásának leginkább szem előtt lévő 
eszköze, sokféle elvárás és reakció kereszttűzében 
áll. Ezért, tetszik vagy sem, a médiával szemben 
támasztott igények, s a média teljesítményére 

adott reakciók maguk is a sajtótörténet részei: kutatható és kutatandó terü-
letei.

 A sajtótörténet-írás aktuális teendőit e sajátszerűségek végiggondolá-
sa során lehet kijelölni. Ám a teendőket a téma természetének ismeretében, 
de nem szabadon ötletelve, hanem csak egy adott kutatástörténeti szituá-
ció követelményeit fölismerve, azokhoz igazodva lehet (és kell) megtalálni. 
A kutatás nem most kezdődik, a sajtó történetére vonatkozó kutatásoknak 
már hosszú előtörténete van, azaz sok minden már (jól-rosszul) föl van 
tárva, le van írva, a mulasztások és hiányok hátterében pedig sokszor na-
gyon komoly okok (például forráshiány!) húzódnak meg. Egy úgynevezett 
„korszerű” szempontrendszer puszta fölvonultatása tehát nem elegendő, sőt 
– sok vonatkozásban – kontraproduktív. Az adott kutatástörténeti helyzet 
predeterminálja, hogy most mit lehet és mit célszerű meglépni. A szituáció 
ismeretében eldönthető, hogy mi az, ami a további munka előföltételévé, sőt 
előmozdítójává tud lenni, ha most elvégezzük. S átlátható, hogy mi az, ami-
re majd építeni lehet, s mi az, aminek látványos fölvetése nem több mint jó 
szándékú utópia vagy rosszhiszemű, áltudományos csillogás – a hozzá nem 
értők megtévesztésére.

A számbavétel

A sajtótörténet tárgya természetesen nem egy-egy (mégoly fontos) új-
ság, hanem a médiumok időben alakuló és változó összetételű rendszere. 
Ez a tény automatikusan előtérbe állítja a bibliográfiai fölmérés kérdését, 
hiszen mielőtt bármiféle vizsgálatba belekezdenénk, célszerű látnunk, hogy 
milyen elemekből épül föl ez a rendszer, mikor, mely lapok tartoznak bele, 
az idő előrehaladásával mely lapok esnek ki belőle, s melyek lépnek be a fo-
lyamatba új lapokként stb. Azaz, tulajdonképpen mi is az a tárgy, amelynek 
vizsgálata a feladat. E téren, hála sok nemzedék és sok „névtelen” kutató 
erőfeszítéseinek, viszonylag jól állunk. A modern magyar sajtó regionális 
bibliográfiai számbavétele3 gyakorlatilag megtörtént. Az egyes megyei bib-
liográfiák (a megyék sorrendjében) a következők: Bács-Kiskun / Birck Edit 
(1986), Békés / Kovács Mária et al. (1974), Baranya / Surján Miklós (1992), 
Borsod-Abaúj-Zemplén /Fülöp Attila (1964), Abaúj-Torna, Gömör-Kishont és 
Zemplén / Csatlós Istvánné (1989), Csongrád /Kárász József (1974), Fejér / Fü-
löp Attila (1965), Győr-Moson-Sopron / Horváth József (2001), Hajdú-Bihar / 
Korompainé Szalacsi Rácz Mária (1973), Heves / Nagy Józsefné (1972), Komá-
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rom / Bárdos László István, Horváth Géza (1962), Nógrád /Praznovszky Mi-
hály (1982), Pest / Békés József (1977), kiegészítése: Drahos Istvánné (1997), 
Somogy / Kellner Béla (1957), Szabolcs-Szatmár / Farkas Margit (1969), Szol-
nok / Arató Antal, Szász Andrásné (1976), kiegészítése: Szathmáryné Rékasy 
Ildikó (1981), Vas / Krajevszky Gizella, Takács Miklós (1964), Tolna / Fülöp 
Attila (1980), Veszprém / Nagy László (1957), Zala / Horváth Ferenc (1978). 
Ezzel, bár arról nem lehet beszélni, hogy a földolgozottság naprakész len-
ne (ilyen helyzet soha sem lesz), de a munka nagyja megtörtént. A megyei 
sajtóbibliográfiák elkészülte azt jelenti, hogy nagyjából az 1960-as évekig, 
címmel és néhány alapadattal, regisztrálva van a Magyarországon megje-
lent újságok teljes mezőnye. (Sőt alkalmilag és esetlegesen az 1960 utáni 
termés is.) E vonatkozásban nagy hiány persze, hogy olyan jelentős vidé-
ki sajtócentrum, mint Szeged, kimaradt a Csongrád megyei kötetből, sőt a 
kötet megjelenése (1874) óta sem pótolta senki ezt a hiányt. (Aki dolgozott 
rajta, Lisztes László, sajnos már sok éve hiányzik közülünk, utóda pedig, 
úgy látszik, egyelőre nincs.) A föltárt nagy anyag kummulációja voltaképpen 
csak technikai és pénzkérdés, a nehezén már túl vagyunk. A más megkö-
zelítésű, gyűjtött anyagát más szempontok szerint összeszedő bibliográfi-
ák megléte ugyancsak segítség. Így érdemes tudni, hogy készen van több 
korszakbibliográfia4 is, legutóbb például Ferenczyné Wendelin Lidia5 vet-
te számba két vaskos kötetben és egy vékonyabb mutatókötetben az 1921 
és 1944 közötti periodikatermést. Az összeállítás korlátja, hogy a fölmérés 
csak a mai Magyarország területére vonatkozik, máshol kiadott lapokat nem 
regisztrál. Hibája, hogy a könyvtárosok között élő babonákhoz igazodva a 
gyűjtést az 1921. január elsejei állapottal indítja, ám a szóban forgó időpont 
semmilyen szempontból nem valóságos szakaszhatár. Nagy előnye viszont e 
munkának, hogy megszületésével egy nagyon fontos periódus válik átlátha-
tóvá. A meglévő bibliográfiák teljes körű számbavétele persze itt nem lehet 
cél, ez egyébként is csak egy bibliográfiák bibliográfiájával volna elvégezhe-
tő. Annyi azonban alighanem már az eddig mondottakból is látszik, hogy 
teendők ugyan vannak (bibliográfiákból soha sem lehet elég), de az, ami már 
most is rendelkezésünkre áll, viszonylag jó alapot ad a munkához.

 Nagy könnyebbség, hogy sok részterület már megtalálta bibliográfusát. 
A speciális gyűjtőkörű bibliográfiák közül jelentősége okán külön megem-
lítendő Lakatos Éva munkája, a magyar irodalmi folyóiratok bibliográfiája,6 
amely negyven füzetben a Petőfi Irodalmi Múzeum bibliográfiai sorozatá-
ban jelent meg. Ez a munka leírásaival és annotációival hamar nélkülözhe-
tetlen kézikönyv lett, a kutatók mellett a régi, becses művek kereskedelmi 
forgalmát lebonyolító aukciók szervezői is haszonnal forgatják. Ugyancsak 
az ő munkája a színházi lapok bibliográfiája,7 amely immár második, javított 
és bővített kiadásban is megjelent. A maga nemében egyedülálló Scheiber 
Sándor bibliográfiája a magyar zsidó lapokról.8 De 
megemlíthető (speciális ideológiatörténeti jelen-
tősége okán) az ifjúsági és diáklapok bibliográfi-
ája9 is, amely az életrajzi lexikográfia legjelesebb 
(bár igen nehéz természetű) művelőjének, Viczián 
Jánosnak az érdemes munkája.
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 Ebben az összefüggésben külön pozitívum-
ként említhető meg egy sajátos, speciális néző-
pontot érvényesítő adattár:10 Voit Krisztina (és 
levéltáros segítője, Czaga Viktória) adattára a 
budapesti sajtóról. Ez a munka bibliográfiai föl-
mérésnek ugyan csak hozzávetőleges – több is, 
kevesebb is, mint a ténylegesen megjelent lapok 
bibliográfiai leírása. (Több, mert a tervezett, de 
végül a megjelenésig el nem jutott lapok nyomait 
is összegyűjti. Kevesebb, mert a leírások bibliog-

ráfiai szempontból nem teljes körűek, inkább csak orientáló jellegűek.) Az 
összeállítás azonban ezt figyelembe véve is jól használható. Igazi kézikönyv. 
Nagy értéke, hogy speciális hozadéka, a lapokra vonatkozó közigazgatási és 
adminisztrációs iratok fölkutatása és levéltári jelzetüknek föltűntetése új le-
hetőségeket nyit meg a kutatás előtt. A fővárosi levéltár vonatkozó anyaga 
önmagában persze nem fedi le a lapok teljes működését, csak indulásuk, 
regisztrációjuk közigazgatási dimenziójáról vall, de így is jelentősen gaz-
dagítja a fölhasználható (sajnos, többnyire nem túl gazdag) forrásanyagot. 
Bennük sok olyan összefüggés dokumentálódik, amelyeknek ismerete ter-
mékenyítő hatású lehet. Az adattár léte automatikusan fölveti azt a lehető-
séget, amelyet akár feladatként is meg lehetne jelölni: a nagy, fontos lapokra 
vonatkozó, s Voiték által már fölkutatott iratokat gyűjteményes kötetekben 
közzé lehetne s kellene tenni. Egy ilyen forráskiadvány, amelynek elkészí-
tése megint „csak” idő és pénz kérdése, sokat lendíthetne a sajtótörténeti 
kutatáson. (A neheze a feladatnak már meg van oldva.)

 Bibliográfia persze nemcsak a lapok egyenkénti számbavételéhez, re-
gisztrációjához szükséges. Maga a lapok történetét földolgozó irodalom is 
bibliográfiai betakarítást igényel. Ha nincs fölmérve a szakirodalom, nem 
lehet tudni, mi az, amit már elvégzett a kutatás, s mi az, ami még földolgo-
zatlan, ami „fehér folt”. E téren az utóbbi időben jelentős eredmények szü-
lettek. A magyar sajtótörténeti irodalom válogatott bibliográfiája,11 amely 
még József Farkas irányításával készült, régóta (1972) rendelkezésünkre áll, 
a maga nemében nélkülözhetetlen, de ma már bizonyos, nem képes telje-
sen lefedni tárgyát. (Eleve az irodalomtörténeti kutatás mellékterméke volt, 
csak válogatott anyagot adott, s megjelenése óta is történt ez-az.) Szerencsére 
legjobb, legtermékenyebb bibliográfusaink egyike, Lakatos Éva, akinek az 
élete évtizedek óta a hírlapok között telik, régóta, módszeresen gyűjti az ide 
vonatkozó adatokat. S az utóbbi időben az Országos Széchényi Könyvtár jó-
voltából lehetősége nyílik rá, hogy gyűjtését közreadja. Az ő (négy plusz egy 
kötetre tervezett) sajtótörténeti bibliográfiája, amelyből az első három kötet 
már megjelent12 (s a többi anyaga is együtt van) automatikusan új helyzetet 
teremt a sajtótörténeti kutatásban. Ez a munka (miként az előzményének 
tekinthető József Farkas-féle kötet is) a magyar sajtótörténet irodalmát re-
gisztrálja. Az a tény, hogy most kb. négy évtized módszeres munkájának 
eredményeit takarítja be, önmagában is elárul valamit jelentőségéből. S 
nagy erénye, hogy (sok bibliográfiával ellentétben) teljesen új, eddig még 
soha nem bibliografizált címeket ad, s a föltárt anyag mennyiségben is sok-
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szorosa annak, ami eddig regisztrálva volt. Elmondható, olyan adatbázis az 
övé, amely minden további sajtótörténeti kutatás kiindulópontjául szolgál. 
A föltárt anyag ambivalens tanulsága azonban az, hogy a szakszerű történeti 
földolgozások száma jóval kisebb, mint elvárható volna: az új bibliográfia 
anyagának legizgalmasabb s legtöbb lehetőséget kínáló része forrásértékű 
nyersanyag: egykori sajtóközlemény. Ez egyszerre kritikája a magyar sajtó-
történeti kutatásnak, s lehetősége a további munkának. Kritika, mert jelzi, 
hogy a sajtótörténeti kutatás jóval szerényebb és esetlegesebb a kelleténél és 
a lehetségesnél. De egyben remény is: a sajtóanyag ugyanis, amelyet Lakatos 
Éva föltárt, lényegében új, és semmi mással nem pótolható forrásokat emel 
be a kutatás szemhatárába – az egész magyar sajtó történetét illetően. 

 Ha megjelenik a „plusz egy” kötet, amely az anyagban való tematikus 
keresést fogja megkönnyíteni, érdemes lesz az egész anyagot abból a szem-
pontból is végiggondolni, hogy „merre tovább”.

 Lakatos Éva anyaggyűjtése (az egy-egy lapra vonatkozó híradások 
mennyisége és tematikája révén) jól kirajzolja, mely lapok voltak az igazán 
jelentősek, mely lapok recepciója mutatja egykori szerepük megkerülhetet-
lenségét. A bibliográfiának ez a tanulsága természetesen csak azt erősíti 
meg, amit a gyakorló kutatók amúgy is tudnak. De a saját tapasztalat és a 
recepciótörténet közvetett tanulsága együtt lehetővé teszi, hogy a kutatás 
megalapozottan kijelölje azt a 40–50 lapot, amelyre a kutatás fő erőinek kon-
centrálódnia kellene. S amelyeket az egyetemi szakdolgozatok, doktori disz-
szertációk témájaként is előtérben lehetne tartani. (De ez a tanulság már a 
bibliográfiai munka keretein kívülre vezet.)

Egy-két speciális teendő

Bibliográfiai jellegű vagy valamiképpen speciális bibliográfusi kom-
petenciát és erőfeszítést is igénylő feladat természetesen ezután is bő-
ven lesz még. A fő irány azonban nyilvánvalóan kettős: a meglévő anyag 
kummulációja és kiegészítése. Az utóbbi végezhető részletekben, kisebb ada-
gokban is, s e téren mindig is lesz teendő is, eredmény is. A kummuláció 
már bonyolultabb kérdés, komoly előföltételei vannak. Az egységesítés 
megköveteli az informatikai tervezést, méghozzá annak egy speciális, nem 
pusztán logikai-matematikai szempontokat érvényesítő változatát, egy olyat, 
amely szem előtt tartja a sajtótörténet sajátszerű igényeit, megoldandó ak-
tuális és távlati feladatait. Mindenekelőtt azt lenne jó tisztán látni, hogy az 
időrend (ez a triviálisan egyszerű, ám egyedül „természetes” csoportosítás) 
hogyan rendezi el a magyar sajtótörténeti anyagot 
– címleírásokban. Azaz, ismerhessük meg, hogy 
egy-egy adott évben mely lapok alkották a magyar 
sajtótörténetet. Ez természetesen nem azt jelente-
né, hogy minden évben, újra és újra meg kellene 
adni a lap teljes címleírását (esetleg sok évtizeden 
át). A teljes címleírásra csak az indulás évében 
lenne szükség, azt követően elég lenne a cím uta-
lásszerű rögzítése. A lényeg, hogy a folyamat való-

 Ha megjelenik a „plusz 
egy” kötet, amely az 
anyagban való tematikus 
keresést fogja megkönnyí-
teni, érdemes lesz az egész 
anyagot abból a szempont-
ból is végiggondolni, hogy 
„merre tovább”.
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ságos időrendje láthatóvá váljék. Ez a munka (vagy 
bármely más szempontú kummuláció elkészítése) 
sajnos nem képzelhető el komoly intézményi hát-
tér nélkül. Egy ilyen munkához már pénz és tech-
nika is szükséges, ilyesmit „szerelemből”, egyéni 
áldozatvállalással már nem lehet elvégezni.

 Szerencsére könnyebben és gyorsabban kivi-
telezhető feladatok is adódnak. A nagy lapok (de 
még a kisebb, „vidéki” vagy marginális lapok is) 
hatalmas mennyiségű föltárandó anyagot rejtenek 
magukban. Ezek számbavétele, vagy akár csak 
egy-egy újság anyagának átfogó repertorizálása jó-
részt még előttünk álló feladat. E téren az egyik le-

hetséges minta, a Petőfi Irodalmi Múzeum sajtórepertóriumainak sorozata,13 
amely még Botka Ferenc szervezőmunkájának (és természetesen sok alkalmi 
„bedolgozó” napi erőfeszítésének) volt eredménye. Sajnos, ez a projekt Botka 
idő előtti, megfontolatlan nyugdíjazása miatt félben maradt, s folytatására 
azóta sem történt kísérlet. Itt a sorozat folytatása is értelmes cél lehet, de új 
vállalkozások, új szempontok érvényesítése is meggondolandó. Nem könnyű 
kérdés persze, hogy a mai, korlátozott lehetőségek közt dolgozva, mi mindent 
lenne célszerű már most, haladéktalanul földolgozni, s mit csak később. S a 
szempontok kijelölése is érdemi eszmecserét igényelne. Néhány jól megfog-
ható szövegtípus szerencsére már most is, szinte automatikusan megjelölhe-
tő. Ilyen mindenekelőtt az irodalmi anyag. A magyar vers- és novellatermés 
az egykori újságok bibliográfiai földolgozása nélkül az irodalomtörténészek 
számára is „elsüllyedt Atlantisz”. (A magyar irodalom nagyon sokáig nem 
folyóiratokhoz, hanem napi- és hetilapokhoz kötődött.) De kialakíthatók a 
sajtóműfajokra koncentráló bibliográfiák is. Így például a bűnügyi riportok 
bibliográfiai számbavétele (akárcsak egyetlen nagy lap esetében is), majd 
a regisztrált anyag egy részének szöveggyűjteményben való közzététele, e 
fontos sajtóműfaj megismerése szempontjából éppúgy fontos lenne, mint az 
anyag társadalomtörténeti aspektusú vizsgálata számára. Mindez, mutatis 
mutandis, elmondható a vezércikkekről, általában a politikai publicisztiká-
ról is. Ezek ismerete nélkül a magyar politikatörténet valódi alakulástörté-
nete vagy a politikai gondolkodás története lényegében véve homályba vész. 
S ha valaki azt hiszi, hogy ezek voltaképpen nem sajtótörténeti feladatok, s 
csak az irodalom- és politikatörténészek dolga, hogy e téren is dolgozzanak, 
téved. Ezekben a más diszciplínák alá is besorolható feladatokban a szó leg-
szorosabb értelmében vett sajtótörténeti funkciók teljesülése érhető tetten.

 Magam, megvallom, ezeken túl megkülönböztetett érdeklődéssel fo-
gadnám még az úgynevezett kulturális hírek bibliográfiai fölmérését is. S itt 
nemcsak a hosszabb, cikkszerűen megfogalmazott szövegekre kell gondol-
ni, sőt elsősorban nem azokra, hanem a pár mondatos rövid hírekre. Ez az 
anyag, ha akár csak egyetlen lap egy-két évére koncentrál is az összegyűjtő, 
hihetetlenül gazdag művelődéstörténeti panorámát tár föl. A hír címleírása 
és a hozzá kapcsolódó (szükség szerinti) annotáció együtt, nagy sorozattá 

Így például a bűnügyi ripor-
tok bibliográfi ai számba-
vétele (akárcsak egyetlen 
nagy lap esetében is), majd 
a regisztrált anyag egy 
részének szöveggyűjte-
ményben való közzététele, 
e fontos sajtóműfaj meg-
ismerése szempontjából 
éppúgy fontos lenne, mint 
az anyag társadalomtörté-
neti aspektusú vizsgálata 
számára. 
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összeállva, számos történeti diszciplína számára szolgáltat majd fölbecsül-
hetetlen fontos információkat.

 Az ilyesféle munkák (a komplex sajtótörténet-íráshoz mérten) viszony-
lag „egyszerűek”. Jó irányítással az úgynevezett könyvtárosi rútin (és szor-
galom) is szép eredményekhez vezet. Önmaguktól, erőfeszítés és munka nél-
kül azonban ezek az adattárak sem születnek meg.

Hogyan tovább?

A sajtótörténet-írás soron levő feladatai tematikus, extenzív értelemben 
kimeríthetetlenek, s így kijelölhetetlenek. Valamennyi lapról, amelyről ed-
dig nem született tanulmány (vagy nem kellő színvonalú született), lehet 
írni, valamennyi összefüggés, amely eddig dokumentálatlan, dokumentál-
ható: új adalékok és új értelmezések automatikusan kínálkoznak. Nem is 
véletlen, hogy ma voltaképpen ez a „pragmatikus” gyakorlat érvényesül: írok 
arról, ami éppen adódik. S azt kell mondanunk, hogy jó, hogy legalább ez 
van, legalább ez életben tartja a sajtótörténeti kutatást. A módszeres mun-
kához azonban, tetszik vagy sem, ennél mindenképpen több kell: a kutató 
szeme előtt ott kell hogy lebegjen a lapcsinálásnak az a modellje, amely lé-
nyegében minden lapra vonatkozik, s amely – elvontan – kijelöli azokat a 
pontokat, amelyekre a kutatómunkának összpontosulnia kell. Másképpen a 
kevés erőt elnyeli a „rossz végtelennel” való reménytelen küzdelem.

 Az alábbiakban ezért, e modell utalásszerű fölvázolása közben, meg-
próbálom kijelölni azokat a területeket, amelyeket ma elsősorban vizsgálni 
szükséges, s amelyeknek empirikus bemutatása, „dokumentálása” nélkül 
nincs érdemi sajtótörténet-írás. Amit így elveszítünk egy potenciális téma-
katalógus vonatkozásában, megnyerjük a kérdésirányok világossá válása 
révén.

A sajtótörténet mint gazdaságtörténet

A modern lapkiadás intézményrendszere (szerkesztőség, nyomda, ki-
adóhivatal) távolságokat hidal át: információkat, véleményeket, hiedelmeket 
közvetít oda, ahová azok a szűk körű személyes érintkezés hagyományos 
csatornáin már nem jutnak, nem juthatnak el. (E funkciót egy üzemszerűen 
szervezet intézményrendszer és a modern technika együtt teszi lehetővé.) A 
távolságoknak az intézményesített áthidalása azonban, mint minden üzem 
működtetése, pénzbe kerül, költségeit meg kell fizetni. A modern médiumok 
rendszere pedig kivált költséges (jóllehet ez a költség megoszlik a szerep-
lők között). A sajtótörténet-írás egyik megkerülhetetlen – előzetes – kérdése 
tehát a lapkiadás társadalmi és egyéni költségeinek fölmérése. Ha meggon-
doljuk, hogy az a laptulajdonos, aki lapot ad ki, egy nagyon összetett és költ-
séges üzemet tart fönn, nyilvánvaló lesz, hogy a sajtótörténész egyik legelső 
feladata már speciális összefüggések körébe, a gazdaságtörténet körébe visz 
el. S itt speciális feladatok sora vár rá. Föl kell mérnie, hogy mennyibe kerül 
a szerkesztőség helyiségeinek bére (a szerkesztőség lehet egyetlen szoba, de 
lehet egy egész újságpalota), a szerkesztőségi infrastruktúra (fűtés, világítás, 
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telefon stb.), az újságírók bére,14 a nyomdaszámla 
(vagy ha saját nyomda tartozik a vállalathoz: a 
nyomdának az adott lap előállítására eső költsé-
ge), a kiadóhivatal dolgozóinak bére és működé-
süknek egyéb tárgyi és személyi költsége (beleért-
ve a tulajdonképpeni terjesztés költségeit is) stb. Ez 
az összefüggés akár „alantasnak” is mondható, ha 
e feladatra a magas kultúra exkluzív szövegeinek 
magasából tekintünk alá, ám a „piszkos anyagiak” 

megléte vagy hiánya „kemény korlátként” befolyásolja a lapkiadást. Szinte 
automatikusan meghatározza a fönntartható lapok számát és jellegét stb. Az 
elképzelt, „eszményi” médiamodellt a realitások szintjére szállítja le, s tény-
legesen megvalósítható lapvariációkat eredményez. S nem pusztán a „pénz” 
megléte a meghatározó: az is döntő, hogy „honnan jön a pénz”, hogy ki állja 
a költségeket. A lapkiadáshoz szükséges tőkét ugyanis vagy valamely közü-
let (például állami szerv, egyház, esetleg a főváros) biztosítja részben vagy 
egészben, vagy az egyéni elhivatottság és ambíció, vagy a racionális üzleti 
számítás. Mindegyik finanszírozási módnak speciális következményei van-
nak. Az állami/közületi szubvenciónak például politikai ára van: annak az 
érdekeit, aki a pénzt adja, figyelembe kell venni a lap profiljának és irá-
nyultságának kialakításakor. Ha egyéni elhivatottság és/vagy passzió fede-
zi a költségeket (mint például a Pesti Napló esetében Surányi József, majd 
Hatvany Lajos tulajdonlása idején), akkor a tulajdonosi ízlés és önkény lesz 
a profilmeghatározó. Ha pedig a lap szigorúan üzleti alapon működik, akkor 
a lapot a fizetőképes kereslet igényeihez kell igazítani. (Ezek a meghatáro-
zottságok persze a gyakorlatban sokszor kombinálódnak, s még az üzleti 
„racionalitás” sem független bizonyos üzleten kívüli és túli megfontolások-
tól. Az újságkiadás mindig, ha nem vallják be, akkor is, bizonyos igények és 
hiedelmek kialakítása érdekében történik.)

 Mindez azonban csak így, összefoglalva egyszerű. Az empirikus re-
konstrukció, a források szegénysége és esetlegessége miatt, ha nem is tel-
jesen lehetetlen, de nagyon nehéz. (Azok, akik a sajtótörténészek szemére 
vetik gazdaságtörténeti mulasztásaikat, ezzel a helyzettel nem számolnak 
eléggé.) A rossz forrásadottságok mindenesetre elsőrendű feladattá teszik a 
világos szempontok szerinti módszeres forrásfeltárást, illetve a már meg-
lévő vagy könnyen hozzáférhető források új szempontú, speciálisan sajtó-
történeti érdekű elemzését. Ám ez persze, bármily sajnálatos is, hosszú és 
aprólékos munka nélkül nem megy. A munkát nehezíti, hogy a média gazda-
sági (elő)feltételeinek kutatása speciális ismereteket igényel. Olyan kutatók-
ra van szükség, akiknek, gazdaságtörténeti képzettségükön túl, a levéltári 
anyagokban való gyors tájékozódáshoz szükséges ismereteik is megvannak. 
(E vonatkozásban leginkább azokra a levéltárosokra lehetne számítani, akik 
a levéltári anyag rendezése, előkészítése közben nagy mennyiségű gazda-
ságtörténeti érdekű forrást ismernek meg, s akik a sok, egyéb szempontból 
hasznosítható dokumentum közt is fölismerik a sajtótörténeti relevanciájú 
anyagokat. Ha ezeket regesztaszerűen kigyűjtenék vagy, ami még jobb lenne, 
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és/vagy passzió fedezi a 
költségeket (mint például 
a Pesti Napló esetében 
Surányi József, majd 
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közzé is tennék a szakfolyóiratokban, egy idő után már komoly előrelépést 
lehetne tapasztalni.)

 Annyi bizonyos, a sajtótörténet gazdasági dimenziójának empirikus 
föltárásához nem vezet királyi út.

A szerkesztőség társadalomtörténete

A lapelőállítás folyamatában, ha az intézményrendszer már „fölállt”, 
ha tehát a lap, mint olyan már létezik, az első, ami vizsgálatra szorul: a 
szerkesztőség. A teendők itt is többrétegűek, összetettek. Magát a tárgyi föl-
tételek adott szerkezetét is lehet és kell vizsgálni. Nyilvánvaló ugyanis, hogy 
egészen más lehetőségekről árulkodik, mondjuk, Cholnoky Viktor hetilapja, 
a Balatoni Hírlap (1898/99), amelynek szerkesztősége egyetlen helyiségben 
volt, s e bérelt szoba címe is (kényszerűségből) háromnegyed év alatt nyolc-
szor (!) változott, mint Az Est három nagy lapot egységes intézményrend-
szerben működtető és egész „palotát” elfoglaló konszernje. A tárgyi fölté-
telek számbavétele természetesen nem annyira a szokásos értelemben vett 
kényelmi szempontok kielégítésének föltárását jelenti. A lényeges a lapkészí-
tés infrastruktúrájának a számbavétele. Alapvető feladat annak tisztázása, 
hogyan van a szerkesztőség összekapcsolva az információtovábbító rendsze-
rekkel (például távíró- és telefonösszeköttetés), megvannak-e a „jó” kézirat 
előállításának technikai eszközei (például: írógép) avagy csak az „olló” és a 
„ragasztó” áll rendelkezésre, kiépült-e a nyomdával való gyors és kényelmes 
összeköttetés szervezete és folyamata stb. Alapvető fontosságú sajtótörténeti 
adat, hogy amikor a gyorsaság és a mozgékonyság megvalósítására törekvő 
Az Est megindult, nagy és fontos beruházásnak számított a három szerkesz-
tőségi írógép és a relatíve sok telefonvonal. Az infrastruktúra fölmérése és 
leírása azonban csak a feladatok egyike, méghozzá a könnyebbike. A szer-
kesztőség ugyanis, lényegét tekintve, maga a lap előállítását végző újságíró-
csoport. (S persze az az intellektuális kapacitás, amelyet ezek az újságírók 
együtt képviselnek, s amelyet a lap érdekében nap mint nap mozgósítanak.) 
Egy-egy lap legfontosabb paraméterei közé tartozik, hogy mennyi és milyen 
minőségű újságírója van, a lapot irányítók (felelős szerkesztő, segédszerkesz-
tő, éjjeli szerkesztő) mennyire tájékozottak, mennyire látják át a viszonyokat, 
s rendelkeznek-e a munka irányításához szükséges képességekkel (például 
szervezni tudással), megvan-e a kellő számú segédszemélyzet („szolgák”, ki-
futófiúk, majd az egyre fontosabbá váló gépírónők stb.). 

 A sajtótörténeti kutatás egyik megkerülhetetlen feladata (ha egy adott 
lapról van szó) az adott szerkesztőség (időben változó) személyi összetételének 
pontos rekonstrukciója, azaz: mikor, kik dolgoztak a szerkesztőségben? Majd, 
már az összetétel ismeretében, a csak „névről” ismert újságírók konkrét élet-
történettel bíró, szociokulturális fenoménként való bemutatása. Ez persze 
a legtöbb esetben csak „mini” életrajzokat követel a sajtótörténészektől, s 
ehhez a munkához Szinnyei József és Gulyás Pál nevezetes biobibliográfiai 
lexikonjai15 jó kiindulást biztosítanak. De sajnos, ezek a maguk nemében 
eléggé nem becsülhető lexikonok sem tartalmaznak minden újságíróról szó-
cikket, s akikről vannak is bennük adatok, azokról is sokszor hiányosak 



ME.dok • 2013/1

30

és esetlegesek a fölgyűjtött adatok. E helyzet már 
önmagában is jelzi, hogy az életrajzi információk 
egyszerűnek látszó összegyűjtése sokkal kevés-
bé egyszerű, mint ahogyan azt sokan gondolják. 
Ezeknek az embereknek a túlnyomó többsége 
ugyanis ma már „névtelennek” és elfeledettnek 
számít, jó esetben is csak ugyanaz a néhány adat 
forog róluk. Márpedig a lexikontömörségű kis 

életrajzok meghatározott, szociológiailag releváns adatsorok meglétét (vagy 
fölkutatását) föltételezik – bizonyos adatok nélkül az egész életrajz csak fe-
csegés. (Az iskolai tanulmányok számbavétele vagy a szakmai curriculum 
leírása nélkülözhetetlen. Maga a képzettség hiánya vagy félbeszakadása is 
beszédes. Újságírók közt föltűnően sok volt a „félbemaradt egzisztencia”.)

 A tömör, de releváns adatokban gazdag kis újságíró-életrajzok elké-
szítése és (folyamatos) közzététele mindenesetre szép, ám egyáltalán nem 
könnyű (és bizonyos szakmai körökben, sajnos, le is becsült) feladata a saj-
tótörténet-írásnak. Az esetlegességek felé elkanyarodó, „locsogó” életrajz 
persze kerülendő: fölösleges is, káros is. Szószaporítás. A megvalósítandó 
cél úgy is meglehetősen nagy: végső soron ugyanis a teljes mezőnyt kell 
számba venni, s egy ilyen prozopográfiai adatbázis csak hosszú időre el-
nyúló, szervezett munka eredménye lehet. A módszeresen végiggondolt, kis 
lépésekben előrehaladó, de folyamatos munka azonban olyan, sajtótörténeti 
érdekű szociokulturális adatbázist eredményezne, amelyet semmilyen más 
megközelítés nem tudhat pótolni. (S amely mellékesen sok más történeti tu-
dománynak is hasznos segédlete lenne.)

 Az, hogy az „életrajz” ősrégi műfaj, s művelése nem eléggé „korszerű” 
a „modern” médiaelméletek szemszögéből, a dolog lényege szempontjából 
irreleváns. Azokban az országokban persze, ahol ez a föltáró munka már rég 
megtörtént, ott csak élni kell az adatbázis másodlagos elemzéséből adódó 
lehetőségekkel. De a magyar sajtótörténet-írás, sajnos, ezt a feladatot még 
nem oldotta meg, a munka még nagyon is aktuális.

A szerkesztőség mint szöveg-előállító műhely

Egy-egy lapszám szöveganyaga, amelyet a nyomda sok példányban elő-
állít, megsokszoroz, a terjesztés rendszere pedig a maga hálózata révén az 
olvasókhoz eljuttat – a szerkesztőség produkciója. Az újságírók azok, akik 
a távirati és telefonjelentésekből, a kőnyomatosokból stb. összegyűjtik az 
információkat; akik – riporterként – utánamennek egy-egy eseménynek és 
érdekes vagy fontos összefüggésnek; akik megírják a politikailag orientá-
ló vezércikket; akik értelmezik a mindennapi élet aktuális fejleményeit (az 
időjárás alakulásától a közlekedés anomáliáiig); akik „olvasnivalóval” (tár-
cákkal, könyv- és színházi kritikákkal) szolgálnak az olvasóknak, stb. Ez a 
munka oly fontos a lapelőállítás folyamatában, hogy azt mondhatjuk, szű-
kített értelemben ez a munka maga az „igazi” lapcsinálás, s ennek eredmé-
nye, a kinyomtatott szöveg az, ami a lapról a legfontosabb következtetések 
levonását lehetővé teszi. A szöveg, amely nyomtatott formában ránk marad, 

Az, hogy az „életrajz” 
ősrégi műfaj, s művelése 
nem eléggé „korszerű” a 
„modern” médiaelméletek 
szemszögéből, a dolog 
lényege szempontjából 
irreleváns. 
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s ma is elolvasható és értelmezhető, egyszerre a sajtótörténet-írás elsődleges 
tárgya s legfontosabb forrása. Enélkül sajtótörténet elképzelhetetlen.

Ez a helyzet automatikusan kijelöli a szorosabb értelemben vett sajtó-
történet-írás feladatait. Közülük a legfontosabb néhány feladat itt is megem-
lítendő.

 (1) Elsőrendű teendő a lap hírszolgálatának fölmérése, elemzése.16 Itt 
az elsődleges forrás számunkra maga a lap: a közölt „hírek”, de esetenként 
más, hosszabb szövegek, például riportok is. A lap explicit forrásmegjelölé-
sei (tudniillik, hogy honnan származik az információ) és elejtett utalásai, 
valamint „külső” források alapján tisztázható, milyen intézményrendszer 
szolgáltatta a lapban közölt híreket. A közölt anyag elemzése pedig megmu-
tatja a beérkező hírek szelektálásának szempontjait és előföltevéseit: gya-
korlatát. Alapvetően fontos kérdés, hogy a fejlemények mely körére figyelt a 
lap, s mi volt az, amit figyelmen kívül hagyott, amiről hallgatott. (Ez utóbbi 
kérdéskör legalább olyan fontos, mint a közölt híranyag.) A lap preferenciái 
e két szempont egyidejű érvényesítése során válnak érzékelhetőkké. S itt, a 
hagyományos filológiai akríbia mellett nagy szerepe lehet az úgynevezett 
tartalomelemzésnek is, amely reprezentatív minta alapján a rejtve érvénye-
sülő tendenciákat is képes kimutatni.

 (2) Külön feladat lehet a puszta információtermelésnél összetettebb szö-
vegeket eredményező riporteri munka számbavétele. (Az alapeset a bűnügyi 
riport,17 amely minden más riportnak is őse és mintája.) A riport, jellegéből 
adódóan, a „valóság” valamely részletének olyan bemutatása, amely nemcsak 
információkat ad, de a maga nézőpontjának érvényesítése közben valóságde-
finiáló, valóságkonstruáló szerepet is betölt. Azaz a riportnak nem egyetlen, 
s talán nem is a legfontosabb szerepe, hogy új, „hiteles” valóságmozzana-
tokkal ismertesse meg olvasóit. Ezeknek a valóságfragmentumoknak az ösz-
szerendezése, koherens (vagy legalábbis a koherencia érzetét keltő) egésszé 
szervezése a riportnak az új (rész)információk szolgáltatásánál is fontosabb 
teljesítménye. Az olvasó persze csakugyan az „újdonságokra” figyel, azok ér-
deklik, azokért olvassa a riportot, de közben, öntudatlanul, elfogadja, átveszi 
a „valóságnak” az újság által bemutatott, új mozzanatokból összeálló össz-
képét is. Azaz, hallgatólagosan elfogadja a fölkínált valóság-meghatározást. 
(A riport ilyen szerepének megértéséhez jó példa Az Est legendás bűnügyi 
riporterének, Tarján Vilmosnak18 a munkássága.)

 (3) Külön feladatot jelöl ki a nagy lapok „kreatív” munkatársainak telje-
sítménye.19 Ők nem pusztán úgynevezett nagy nevek, s nem is csupán azért 
érdekesek, mert – többnyire – maguk is politiku-
sok vagy írók. Bennük elsősorban az az érdekes 
és tanulságos, hogy az új fejlemények másodlagos, 
értelmező földolgozását végzik el (ahogy hajdanán 
mondták: újságból írnak újságot), ám ez az értel-
mező munka, amely a maga nemében legalább 
annyira új, mint egy hír, a maga szerepét az olva-
sók orientálásában találja meg. Írásaik megadják 
a valóságértelmezésnek azt a finom hangolását, 
amely eligazít az élet bonyolult fejleményei között 
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– utólag, történeti távlatból pedig magát a törté-
neti folyamatot segítenek megérteni. Ez az újság-
író-típus Kossuth Lajostól Kemény Zsigmondon 
és Deák Ferencen át Ady Endréig (és tovább, a ma 
már kevésbé ismert újságírók hosszú soráig) való-
ban nagy munkát végzett. Teljesítményük, intel-
lektuális szempontból is, jelentős: „menet közben”, 
hosszabb mérlegelési idő nélkül, olyan releváns 

értelmezéssel álltak elő, amelyek így vagy úgy, egy egész közösség számára 
orientálók voltak. Ennek az értelmező funkciónak a kutatása nem azonos az 
úgynevezett „publicisztika” műfaji szemlézésével. Itt ugyanis nem pusztán 
a szövegszerűség a lényeges, hanem a gondolkodástörténeti dimenzió. (Más 
kérdés, s nem is lényegtelen kérdés persze, hogy ezek az értelmező cikkek 
többnyire „megírva” is jól vannak, szövegként is érdekesek.) A teljesítmény 
lényege azonban mindig gondolkodástörténeti.

 (4) S külön feladat az irodalmi termés számbavétele és bemutatása is. 
Ez, látszólag, csupán az irodalomtörténet-írás egyik, sajtóhoz kapcsolódó 
részfeladata, s nem a sajtótörténészek, hanem az irodalomtörténészek dolga. 
Valójában, nem árt leszögezni, több annál és speciális sajtótörténeti dimen-
ziója is van. Az irodalom (elsősorban a novella és a vers, de a folytatásos re-
gény, sőt még a színházi és könyvkritika is) ugyanis nagyon sokáig a média 
egyik legfontosabb anyagát jelentette. Szerves része volt minden újságnak, 
ez volt az „olvasnivaló”, s irodalom nélkül nem volt újság az újság. A fiktív, 
képzelt világ jelenléte a referenciális szövegek közt nemcsak természetes 
volt, de nagyon sokféle fontos funkciót is betöltött – egyebek közt a valóság-
konstrukciók és a vágyak összehangolását. Nem is véletlen, hogy az újságíró 
szakma nagyon sokáig jórészt az irodalmi ambíciójú fiatalok közül rekru-
tálódott, irodalom és újságírás sokáig teljességgel összefonódott. (Jellemző, 
hogy egy-egy nagy író, például Ady életrajzának és életművének kutatása 
sokszor lényegesen több sajtótörténeti összefüggést tisztázott már eddig is, 
mint a sajtótörténet-írás. Ez a helyzet persze nemcsak az irodalomtörténé-
szek dicsérete, de a sajtótörténészek kritikája is.)

 (5) Speciálisan sajtótörténeti szempontot jelent viszont annak vizsgá-
lata, hogy mindaz a szöveg, amely egy-egy lapban megjelent, milyen konk-
rét (sajtó)műfajokban realizálódott, s ezeknek egymáshoz való viszonya és 
aránya hogyan alakult.20 A médiumok konkrét karakterét nem utolsósorban 
ennek a szempontnak a következetes érvényesítése teszi meghatározhatóvá. 
Szimptomatikus, hogy a magyar sajtótörténet egyik korszakküszöbjét abból 
a tényből lehet leginkább kiolvasni, hogy az induló Az Estben a terjedelmes, 
hosszú vezércikkek helyét a rövid, egyhasábos vezércikk vette át – s a bőven 
adagolt bűnügyi riport (amely egy-egy esetben akár több kolumnányi terje-
delmet is elérhetett). A műfajok egy-egy lapon belüli jelenléte (vagy hiánya), 
s az, hogy melyik műfaj milyen súllyal szerepelt a lapban, messzemenően 
jellemzi az adott médiumot. (Jobban, mint – mondjuk – politikai irányult-
sága.) 
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 A magyar sajtótörténeti tipológia csak ilyen konkrét műfajtörténeti 
vizsgálatok eredményeként születhet meg, s a sajtó igazi történetét e tipoló-
gia időben előrehaladó átrendeződése, alakulástörténete rajzolja ki.

 Egy dolog a szövegtermelés elemzéséről szólva bizonyos: forráshiány-
ról e területen nem lehet szó. „Csak” elemzési szempont, elemzőképesség és 
szorgalom kérdése minden. Elemzendő szöveg bőven, talán túl bőven is van.

A nyomda, azaz a szövegek technikai megsokszorozása

A lapelőállítás második fázisa a szövegek technikai megsokszorozása 
– azon az anyagon (papír), s abban a formában (mozgatható és csoportosít-
ható betűkből kialakított nyomófelület ismételt lenyomtatása), amit a kor 
technikai szintje lehetővé tesz. Ez a munka, értelemszerűen, speciális kö-
rülmények közt, a nyomdában történik, egy-egy munkaszakasz lényegében 
minden nyomdában azonos módon.21 A lapelőállítás e fázisa mégsem be-
szélhető el egy „általános” nyomdatörténet keretében. Nyomda és nyomda 
között ugyanis szempontunkból óriási különbségek lehettek (s persze voltak 
is). A kis „kócerájtól” a nagyüzemig sokféle változattal kell számolni, s a 
nyomda méretéből és jellegéből adódó technikai és szervezeti különbségek 
egyénileg variálják a lapelőállítás elvont sémáját is. A szedés, a korrektúrá-
zás, a tördelés, a nyomófelületek (ilyen vagy olyan) kialakítása, a nyomtatás, 
a nyomtatott ívek szétosztása (stb.) mint munkafázis persze kis különbsé-
gekkel minden nyomdában megvan. De a nyomda méreteiből és egyéb pa-
ramétereiből adódó technikai, szervezeti és létszámkülönbségek nemcsak 
színezik a lapelőállítás munkáját, de messzemenően meg is határozzák azt. 
Két vonatkozás különösen fontos itt: az előállításra fordítandó idő és az el-
érhető példányszám. A munkaidő lerövidülése egyebek közt azért fontos, 
mert a megtakarítható idő kitolja a lapzárta idejét (azaz egyre frissebbé teszi 
a másnap olvasható híreket), de azért is, mert így a terjesztés mozgástere is 
megnő: el lehet érni a postavonatot, amely „vidékre” is időben eljuttatja a 
példányokat, azaz a „vidéket” időben egész közel lehet hozni a fővároshoz, 
stb. (Szimptomatikus, hogy a „békebeli” vasúti menetrend helyreállítását 
az 1920-as évek közepén Az Est hatalmas fejleményként ünnepelte. Tegyük 
hozzá, joggal. A változás a teríthető példányok számában, s következéskép-
pen pénzben is mérhető volt.) A nagy példányszámú bulvárlapok megszüle-
tésének technika előföltétele pedig az úgynevezett rotációs gépek munkába 
állása volt. Azokat a példányokat ugyanis, amelyek nem készülnek el idő-
ben, ha tartalmilag volna is rájuk igény, nem lehet eladni.

 A nyomda kérdése első szinten nyilvánvalóan technikatörténeti kérdés. 
Vizsgálata speciális technikatörténeti tájékozottságot és készültséget köve-
tel. Az adott lap előállításában részt vevő géppark, s a gépeket különböző 
minőségben (pl. szedő, tördelő, gépmester) működtető nyomdászok számba-
vétele azonban az adott nyomda történetének és a médiatörténetnek is egy-
aránt része. És sajtótörténeti nézőpontból mindez ráadásul kiegészül egy sor 
„mellékes”, de a szóban forgó lap minőségét messzemenően meghatározó 
kérdés vizsgálatával. A használt betűk metszésének, fokozatainak és más 
jellemzőinek vizuális szépsége, olvashatósága, „praktikussága” speciális ti-
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pográfiai vizsgálatot22 igényel, miként az illuszt-
rációk (rajzok, metszetek, fényképek) technikai 
kivitelezése és vizuális hatása23 is. Általában el-
mondható, egy-egy lap tipográfiai képe, amelyre 
pedig alig szokott figyelem jutni, nem mellékes, 
hanem lényegi sajtótörténeti kérdés. A tipográfiai 
arculat kilép a nyomdaüzem kereteiből, s – mivel 
eléri és befolyásolja az olvasót – a kommunikáció, 

a „médiahatás” fontos összetevőjévé válik. A „technikatörténet” tehát, szinte 
észrevehető ugrás nélkül, automatikusan a vizualitás kutatásába vált át. S 
hogy ez a szempont pénzben és sikerben is mérhető szempontként vehető 
számba, Az Est példája önmagában is jól demonstrálja. Az Est ugyanis, a tö-
megmédium státusára törekedve, tudatosan odafigyelt arculatának minden 
kis részletére. Címfejét, amely a lap emblematikus megjelenítőjévé lett, Fa-
lus Elek, a kor talán legnevesebb tervezője rajzolta, körzetei és díszei neves 
grafikusok művei, s a hasábbeosztás és a betűk megválasztása, alkalmazá-
suk arányainak kialakítása szintén nagy gonddal történt.

 A tipográfiai arculat sokoldalú vizsgálata a sajtótörténet-írás különál-
ló, speciális területe lehet, amelynek eredményei sokféle összefüggésben is 
perdöntőek.

 S arra is érdemes figyelni, hogy a napi munkában egy-egy lap érte-
lemszerűen megkapta a „saját” nyomdászát is, azt, aki folyamatosan rajta 
tartotta szemét a lapon. A Hét esetében az 1890-es években ilyen ember volt 
egy bizonyos Csató (akit még Ignotusék is emlegetnek, magukhoz tartozó-
nak tartanak), a „régi” Pesti Naplónál ilyen volt Marics Ágoston, aki már a 
kiegyezést (1867) előkészítő híres húsvéti cikk megszületése körül is bábás-
kodott, majd, mint úgynevezett főtördelő évtizedeken keresztül meghatá-
rozta a lap tipográfiai arculatát. (Sőt nemcsak azt: az anyagtorlódás miatt 
kihagyott, illetve a „mégis beszuszakolt” szövegek megválasztásával volta-
képpen a „szerkesztésbe” is belefolyt.) De tudunk arról, hogy egyes újság-
íróknak (például a „szépen”, de nehezen olvashatóan író Móra Ferencnek) 
külön szedője volt, olyan szedő, aki jól tudta olvasni kéziratait. Az úgyneve-
zett mesterszedők pedig a hirdetések és más, speciális tipográfiai konstruk-
ciót igénylő szövegek egyedi szedésével az olvasók közvetlen befolyásolójává 
váltak. S az ilyesféle példák száma gyarapítható. A nyomdász voltaképpen 
hozzátartozott a laphoz (akkor is, ha a lap nem a saját nyomdájában készült). 
Vagyis, leszögezhető: sajtótörténeti szempontból a nyomdatörténet egyszer-
re technikatörténet, szakmatörténet (annak összes következményeivel) és 
vizualitástörténet.

 A munkába bevonható források tekintetében, sajnos, a helyzet itt is 
felemás. Egyrészt maga a kinyomtatott lap sokoldalú (például tipográfiai) 
elemzése önmagában is elsőrendű információforrás. A legfontosabbat ez 
mondja el a nyomdai munkáról. (S ez a „forrás” értelemszerűen korlátlanul 
rendelkezésünkre áll, csak az elemzés nézőpontjának és metódusának meg-
választása jelenthet gondot.) Másrészt viszont bizonyos, hogy sok minden 
csak „külső” források bevonásával tisztázható. Ilyen források a nyomdatör-
téneti statisztikáktól, mondjuk, a nyomdaszámlákig sokfélék lehetnek, de – 
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sajnos – vagy vannak, vagy nincsenek. Számuk nem gyarapítható tetszés és 
igény szerint. A kutatás tehát kiszolgáltatott a forrásadottságoknak. Annál 
inkább fontos tehát, hogy a speciálisan sajtótörténeti megközelítés mindig 
ki legyen „élesítve”, azaz minden fölbukkanó forrásra ebből a szempontból 
figyeljünk. 

 E kutatási terület tehát nem utolsó sorban az új források föltárásának 
függvénye. A módszeres és folyamatos forrásföltárás radikálisan új helyzetet 
teremthet.

A kiadóhivatal, mint a lap és az olvasók közötti intézményi kapocs

A lapkiadás harmadik fázisa a kiadóhivatalban, illetve a kiadóhivatal 
szervezésében történik. Ez a szervezeti egység az adminisztráció szervezete, 
s mint ilyen fontos irattermelő. Már az újság előállításának megkezdése előtt 
is szerepe van (előfizetők gyűjtése), „menet közben” e szerv foglalkozik az ol-
vasók egyéni publicitásigényének kielégítésével, a hirdetésekkel, de feladata 
jelentős részben az elkészült (sokszorosított) lappéldányok sorsának alakítá-
sában (terjesztés) van. Ez utóbbi alapvető jelentőségű munka. Az előfizetők-
höz el kell juttatni a lapot, s akkortól, amikor az utcai árusítás is gyakorlat 
lesz, az „utcára” is ki kell vinni a lapot. Azaz meg kell szervezni a szállítást, 
a kézbesítést, a rikkancsok példányokkal való ellátását stb. A kiadóhivatal 
munkájának24 legalább három, elvileg jól megfogható területe van, amelyek-
re utólag a kutatást is célszerű koncentrálni. Az egyik az előfizető-gyűjtés 
folyamata, amely részben magából a lapból is nyomon követhető (ezek az 
előfizetésre ösztönző felhívások több szempontból is kiaknázható források), 
részben azonban a kiadóhivatali iratok függvénye. (Az előfizetők címjegyzé-
ke, ha megvan, igen jól hasznosítható forrás, sok kérdés tisztázására alkal-
mas. A gond általában ezek hiányából fakad. S ez a hiány sajnos semmi más 
forrással nem pótolható teljes értékűen.) A másik terület a hirdetések dolga. 
Ez a terület sokáig teljesen kívül maradt a kutatás figyelmén, pedig vizsgá-
lata sok tanulsággal jár. Itt a kiindulópont maga a lap ide tartozó anyaga.
A hirdetés-kutatás szempontjából izgalmas kérdés, milyen arányban van je-
len a hirdetés egy-egy lapszámban, mekkora bevételt jelent ez a lapnak, s mi-
lyen körből regrutálódnak a hirdetők és a hirdetések. Egyáltalán: mi az, amit 
egy adott korszakban hirdetni lehet és kell? S e hirdetmények a mindennapi 
életnek mely szféráit „fedik le”, mutatják meg? Bármily paradox is, tény: sok 
mindent nem a lap cikkeiből, riportjaiból lehet megtudni az egykori életről, 
hanem a hirdetésekből. Ezeknek történeti szempontú vizsgálata akár külön 
kutatási terület is lehet – tartalmuk, de képi/vizuális megjelenítésük okán 
is. Harmadik terület a terjesztés adott módjának és formáinak tisztázása. Itt, 
tudjuk, a kézbesítők általi (helyi) kihordás, a postai kézbesítés és az utcai 
(rikkancsok által lebonyolított) közvetlen eladás a legfontosabb változatok, 
de trafikokban („tözsdék”-ben) is árusítottak újságokat.

 A terjesztés folyamatát, elvontan, viszonylag könnyen lehet rekonst-
ruálni, ott azonban, ahol a konkrét egyéni előfizető (vásárló) belép a képbe, 
a rekonstrukció mindjárt nehézzé (és sokszor megvalósíthatatlanná) válik. 
A kutató „okosságát” a forráshiány egy pillanat alatt anulálja. A szervezettör-
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téneti kérdések viszonylag egyszerű tisztázása mellett tehát a legfontosabb 
feladat e téren az előfizetőket regisztráló jegyzékek és más, hasonló termé-
szetű iratok fölkutatása és közzététele. Egy-egy ilyen jegyzék előkerülésének 
sajtótörténeti jelentősége alig becsülhető túl. Szerencse, hogy olykor fölbuk-
kannak olyan, hasonló természetű források is, mint a lapok példányszám-
adatait tartalmazó listák, amelyek némileg pótolják az előfizetők hiányzó 
jegyzékeit. Ezek használhatósága persze korlátozott, s „megszólaltatásuk” 
sem a legegyszerűbb, ha a puszta számokon túl akarunk lépni. 

 A kiadóhivatal, amely közvetlenül érintkezik az olvasókkal és ezt 
az érintkezést dokumentálja is, a lapkiadás folyamatának egyik fontos, de 
történetileg sajnálatosan homályban lévő szervezete. E helyzet kutatástör-
téneti szempontból számos problémával jár. Jó lenne minél többet tudni e 
területről, hiszen az újságolvasók történeti „bemérése” nagyrészt ennek a 
függvénye. Ugyanakkor nem áltathatjuk magunkat, az előrelépés itt nehéz. 
A legfontosabb, legaktuálisabb feladat tehát nem az elemzés elméleti appará-
tusának fölvonultatása, hanem a forrásföltárás javítása. Minél több forrás áll 
majd rendelkezésre, annál tágabbra nyílik az elemzés lehetősége.

 Okosnak lenni e területen nem elég, itt szerencse: megfelelő források 
is kellenek.

A kontextus, amely maga is lényeges

A sajtótörténet egyik dimenziója, paradox módon az adott médiumon 
kívül helyezkedik el. Részben a lapok egymás közötti viszonya jelenik meg 
itt: az a gyakorlat, amelynek eredményeként az egyik lap mást és másként ír 
meg, mint társai, jóllehet – elvileg – ugyanarról az életvilágról beszél mind-
egyik. S ez a gyakorlatilag mindig kialakuló „másság” nemcsak a média-
összképet tagolja, de politikai és világnézeti frontvonalakat is kijelöl közöt-
tük. Az érdekes itt elsősorban nem a politikumban keresendő, amelyre pedig 
oly sok időt szokás fordítani, hanem egy mélyebben fekvő összefüggés: az, 
hogy a különbségek következtében milyen világok képződnek le – virtuáli-
san, de az olvasói tudatban is? E kérdéskör tehát jóval összetettebb, mint az a 
banalitás, hogy az egyik lap ilyen, a másik lap olyan, és sok mindenben nem 
értenek egyet, olykor vitáznak is egymással. A kérdés éppen az (s ez adja a 
kutatás tétjét), hogy az egymástól különböző lapok együtt, azaz a médiu-
mok összessége milyen lehetséges világ határait jelöli ki? S ez a társadalomra 
jellemző mentális tagolódás hogyan felel meg a valóságos szociokulturális 
tagoltságnak? Másképpen megfogalmazva ugyanezt: milyennek mutatja a 
médiumok összessége a valóságos világ mentális metaképét? (Ebben az ösz-
szefüggésben az úgynevezett kognitív nyelvészet jöhet a sajtótörténész se-
gítségére.) Egy-egy korszak megértése szempontjából ez a kulcskérdés, de ez 
már jóval túlmutat azon, amit hagyományosan sajtótörténeti problematiká-
nak szokás tartani. A világ metaképét azonban tagadhatatlanul a médiumok 
működése eredményezi. Az úgynevezett medialitás, amely a közvetítések 
sajátos rendszereként működik, s mint ilyen kitágítja és megkonstruálja az 
egyénileg befogadható világ képét.
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 De nemcsak a médiumok egymás közötti viszonya és együttes hatása 
van kívül egy-egy adott lapon. Az a szociokulturális és jogi kontextus is „kí-
vül” van, amely körülveszi a médiát, s reagál arra, egyik elemét preferálva, 
a másikat akadályozva. A reagálások a be- és elfogadó olvasástól a szerkesz-
tőségi ablakokat kővel bezúzó elégedetlenségen és a nyomdák szétverésén 
át a jogi ellenőrzésig, sőt korlátozásig (azaz a nyilvánosság korlátozásáig) 
terjed. A legnehezebb kérdés, empirikus közelítésben, ezek közül a szokvá-
nyos „olvasás” történeti bemérése. E vonatkozásban jószerével még minden 
teendő konkrét megfogalmazásra és megoldásra vár. A lapok elleni „társa-
dalmi” föllépések eseménytörténete már egyszerűbben rekonstruálható, bár 
az ide vonatkozó, időben és térben szétszórt adalékok összegyűjtése is kitar-
tó, módszeres munkát igényel. (Sajnos, lényegesen gazdagabb anyag lenne 
összegyűjthető, mint az „normális” viszonyok között várható lenne. Elég itt 
csak a Népszava és Az Est elleni atrocitásokra gondolni.) A jogi kontrol (a 
törvényektől a sajtórendészeti ellenőrzésen át az előzetes cenzúráig és a lap-
betiltásokig) már könnyebb és hálásabb téma,25 viszonylag sokat is tudunk 
róla, ha nem is eleget. A jogi korlátozásnak azonban a jogi oldala a legkevésbé 
érdekes, az csak politikai akarat kérdése. A „cenzúrában” (bármely változata 
legyen is szőnyegen), nem a jogi, hanem a gondolkodástörténeti kérdések az 
igazán érdekesek. Az, hogy a „cenzor” hogyan szól bele tiltásaival a valóság 
egyéni meghatározhatóságának folyamatába, s hogy milyen habitualizálódó 
„közös tapasztalatokat” szül a nyilvános beszéd szabadságával kapcsolat-
ban. Ha ugyanis az a tapasztalat szilárdul meg újságíróban és olvasóban 
egyaránt, hogy lehet szabadon beszélni, az egészen más szövegeket – s szö-
vegértelmezéseket – generál, mintha a „szabadság” korlátozottságának élmé-
nye válik tapasztalattá. (Természetesen a nyilvános beszéd szabadságát nem 
csak az államhatalmat megtestesítő „jog” korlátozhatja, de az úgynevezett 
„lapérdek” is. Igaz, ez utóbbit persze más lapok másféle érdeke, esetleg el-
lenérdekeltsége részben kiegyenlíti, ellensúlyozza – de soha sem teljesen. S 
van tabu, amely valamennyi egyidejűleg létező lap működésében jelen van, 
s így társadalmi amnéziát okoz.)

 Egy lap története önmagában is bonyolult kérdéseket vet föl. A lapok 
teljes mezőnye ezt a bonyolultságot csak fölerősíti, sőt új, még összetettebb 
dimenzióba helyezi.

A sajtótörténet-írás fórumai

A magyar sajtótörténet-írásnak ma alig van fóruma. Három folyóirat 
jöhet szóba, amelyek elvileg folyamatosan és tudatosan közölnek ilyen jel-
legű tanulmányokat. A Magyar Könyvszemle (amely alcíme szerint is könyv- 
és sajtótörténeti folyóirat), a Médiakutató és a kolozsvári ME.dok. Anyag-
föltáró, forrásközlő közlemények publikálására közülük is csak a Magyar 
Könyvszemle vállalkozik. A Médiakutató (ahogy a neve is sejtetni engedi) a 
médiakutatásnak a nyomtatott sajtóénál tágabb körű, s nem is annyira tör-
téneti, mint inkább elméleti jellegű folyóirata. A ME.dok, amely kisebbségi 
körülmények között jelenik meg, és eleve szerény lehetőségekkel bír, saj-
tótörténeti írásokat szintén csak mellékesen közöl – tematikája, kényszerű 
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árukapcsolás ez, sok minden másra is kiterjed. A másféle tematika jelenléte 
pedig, értelemszerűen, elveszi a helyet a sajtótörténettől. A sajtótörténet-írás 
zászlóshajója a Magyar Könyvszemle lehetne, erre hagyományai is predesz-
tinálják, ám jelenlegi vezetése és (a szerkesztőségre nyomást gyakorló) hát-
országa egyre inkább a „régi magyarosok” közül kerül ki. A lap így, eléggé 
nem sajnálható módon, egyre inkább elveszti sajtótörténeti karakterét. Az 
a lap, amelyik leginkább sajtótörténetinek volt nevezhető és főszerkesztője 
(Buzinkay Géza) is sajtótörténész volt, a Magyar Média (2000–2002) alig két 
évig tudott talpon maradni – s újraindítására nincs remény. De jellemző, 
hogy, sajátos módon, még ez a lap sem lehetetett maradéktalanul az, aminek 
lennie kellett volna. A történészi ambíciójú újságírók erre is a kelleténél job-
ban rátelepedtek. Márpedig a sajtótörténet-írás túlzottan komoly dolog ah-
hoz, hogy kvietált újságírókra lehetne bízni. Az összkép nem túl szívderítő, 
s ezen az sem változtat lényegesen, hogy alkalmilag, időnként más lapok is 
közölnek a sajtótörténet körébe vágó tanulmányokat.

 Nagy kérdés, lehet-e tenni valamit a helyzet javításáért? A mai körülmé-
nyek közt, sajnos, alig. A legfontosabb az lenne, hogy a Magyar Könyvszemle 
sajtótörténeti karaktere ismét megerősödjék, és a lap a számára szükséges 
cikkek megszületését szervezőmunkájával ösztönözze. Azok a tanszékek 
pedig, amelyek, elvileg sajtótörténeti jellegű kutatásra is fölkészítik hall-
gatóikat, témakijelöléseikkel, irányító munkájukkal némi módszerességet 
vigyenek a fölkészítésbe, egyben használható tanulmányok megszületését 
ösztönözzék. (Az áltémák álfeldolgozása csak a diplomagyártás igényeinek 
felel meg, értelme nincs.) 

 Ha a Magyar Könyvszemle sajtótörténeti karaktere erősödne és a kü-
lönböző történeti diszciplínák művelői közül kiválasztódna egy olyan gár-
da, amelyik tartósan e feladatnak szentelné ideje egy részét, s folyamatos és 
módszeres sajtótörténeti kutatást (is) végezne, a hanyatlás – talán – megál-
lítható lenne.

Végszó

Ha a szorosabb értelemben vett kutatási teendőket összefoglalóan akar-
juk kijelölni, azt kell mondanunk, két nagy feladatcsoport kínálkozik. Az 
egyik a meglévő források (mindenekelőtt maguk az újságok) új szempontú, 
módszeres elemzése. Az eddig rejtve maradt összefüggések fölszínre hozása. 
A másik az új lehetőségeket kínáló források fölismerése és módszeres össze-
gyűjtése, folyamatos közlése. Egyik feladattal sem érdemes várni a másikra, 
meg kell tenni, amit lehet. De az eredmények, amelyeket az egyik területen 
elérünk, várhatóan a másik területen is gyümölcsözőek lesznek. A két végé-
ről folytatott módszeres munka révén egyre inkább megnyílik majd a komp-
lex történeti sajtóelemzés lehetősége.

 Egyéni elszántság és intézményi háttér nélkül azonban még a jelenlegi 
helyzet sem stabilizálható.
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20  A mai és az egykori sajtóműfajok azonosítása kerülendő, a sajtótör-
ténet-írásnak az egykori gyakorlatot kell elemeznie. Sőt éppen a kettő közötti 
különbségek az igazán érdekesek.

21  A hírlapokat is előállító nyomdákról viszonylag sok írás szól (pél-
dául a Magyar Grafikában), de ezek az írások többnyire rövid vázlatok, al-
kalmi méltatások stb. A módszeres nyomdatörténeti kutatás még a nyom-
dák cím szerinti nyilvántartásáig is csak részleges eredményekkel jutott el. 
Vö. az OSZK számítógépes adatbázisával: Clavis Typographorum Regionis 
Carpathicae (ez az 1473 és 1948 között működő nyomdákat és nyomdászokat 
regisztrálja).

22  A tipográfiai arculat elemzése nagy tipográfiai tradícióra építhet 
(Kner Imrétől és Tevan Andortól, mondjuk, Szántó Tiborig), de a történeti 
hírlapelemzés konkrét szempontjai és metódusai jórészt még kialakítatla-
nok.

23  E vonatkozásban elsősorban a karikatúrák terén születtek komo-
lyabb eredmények. L. például: Buzinkay Géza: Borsszem Jankó és társai. Bp., 
1983., vö. még: Gyöngy Kálmán: Magyar karikatúristák adat- és szignótára 
1848–2007. Bp., Ábra KKT, 2008.

24  A kiadóhivatali munka vizsgálatához saját esettanulmányomhoz 
utalhatom az érdeklődőt, amelyet Az Est igazgatójáról, Sebestyén Arnoldról 
írtam. (Megjelenés előtt A mindennapok szemüvegkészítői című kötetben, 
Nap Kiadó.) Vö. még: Lengyel András: A Hét kiadóhivatali igazgatójáról. = 
MKsz, 2012. l.sz.74—92.

25  A cenzúratörténetnek viszonylag nagy irodalma van, bár ez az iro-
dalom jórészt esettanulmányokból áll össze, s nem mentes a leegyszerűsí-
tésektől. Vö. például a József Farkas szerkesztette, már idézett bibliográfia 
(1972) vonatkozó tételeivel.
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Innovatívabbak, akik
külföldön is tanulnak: 
a megszerzett tudást 
azonban haza kell hozni
Beszélgetés Barabási Albert-László hálózatkutatóval, 
a Harvard Egyetem professzorával

SZÁSZ ISTVÁN SZILÁRD

Összecsukható biciklivel érkezett az előre egyeztetett beszélgetésre: ez 
a kép jól szimbolizálja Barabási Albert-Lászlónak, a hálózatkutatás világ-
hírű kutatójának könnyedségét, közvetlenségét, aki barátságosan fogadott 
budapesti irodájában. 

Rezumat (Interviu cu Albert-László Barabási, profesor la Universitatea Harvard)
În acest interviu István Szász Szilárd îl întreabă pe renumitul profesor Barabási despre realizările 

sale profesionale și drumul pe care l-a urmat spre succesul internațional. Din interviu afl ăm detalii 
interesante despre copilăria, adolescența și studiile lui Barabási, care ne și explică unele teorii-
cheie ale rețelelor. Articolul se adresează mai ales tinerilor cercetători: îi îndrumă să urmeze studii 
în străinătate, care îi vor ajuta să-și lărgească aria de interese și activități, dar și personalitatea. 
Însă cel mai important lucru, afi rmă Barabási, este faptul următor: cunoștințele dobândite în 
străinătate trebuie fructifi cate acasă, în comunitatea din care provine tânărul cercetător.

Cuvinte cheie rețele, internet, studii, străinătate, universitate, societate

Abstract (Interview with Albert-László Barabási, professor at Harvard University)
In this interview Szilárd István Szász asks how Professor Barabási realized his professional 

achievements and followed the path to international success. From the interview we learn 
interesante details about his childhood, adolescence and Barabási’s studies, and he explains some 
key theories of networks. The article is addressed especially to young researchers: it guides to 
study abroad, which will help to broaden the scope of interests and activities, and personality. 
But the most important thing, says Barabási, is that this: knowledge acquired abroad most to be 
invested at home, in the community from which the young researcher comes.

Keywords Networking, Internet, studies abroad, university, society

Szász István Szilárd, a BBTE alumnusa, 
a kolozsvári Szabadság napilap munkatársa
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Lapunk arra volt kíváncsi: erdélyi magyarként 
hogyan lehet olyan teljesítményt elérni, amellyel 
a világporondon is megállja a helyét az ember. 
A Popular Science amerikai lap 2011 novembe-
rében úgy írt róla: ez az az ember, aki vezethet-
né a világot. A Wired 2003-ban az év tudósának 
választotta, 2010-ben pedig úgy írtak róla, mint 
aki ismeri az útjainkat. Jelenleg 45 éves, azonban 
tudományos publikációinak és könyveinek szá-
ma már most meghaladja a 200-at, több mint 300 
előadáson, konferencián vett részt. Tagja az Ame-
rikai Fizikai Társaságnak, az MTA és az Academia 
Europaea külső tagja.

Szobrászat vagy fizika?

– Világhírnévnek örvend, ez azonban hosszú folyamat gyümölcse. 
Hogy jobban megérthessük ezt az utat, először arra kérdeznék rá: honnan 
indult, hogyan emlékszik gyerekkorára?

– Balánbányán nőttem fel. Mindenkinek tetszik a saját gyerekkora (ne-
vet). Kertész Imre gyönyörűen megfogalmazta a gondolatot, miszerint még 
a koncentrációs táborban is vannak szép pillanatok. Ezzel nem azt akarom 
mondani, hogy Balánbánya bármilyen szinten koncentrációs tábor lett vol-
na. Ellenkezőleg. Szerintem gyerekparadicsom volt: a hegyek közötti keskeny 
völgybe épített kisvárosban szánkózni, korcsolyázni lehetett, közel volt a ter-
mészet, a hegyoldal, a sziklák, az erdők. A kis hegyi városoknak megvan a 
maguk varázsa: azt a paradicsomi légkört nem lehet összehasonlítani a mai 
nagyvárosi élettel. 

Számunkra nem volt probléma, hogy kommunizmus van-e, vagy nincs, 
hogy sorba kell-e állni, vagy nem: ez része volt az életnek, és nem gondoltunk 
arra, hogy másképp is lehetne. Később Csíkszeredába kerültem gimnázium-
ba. Csíkszereda a magamra találás helye, az itteni intellektuális környezetben 
számos barátra tettem szert. Kedves élmények fűznek mind Balánbányához, 
mind Csíkszeredához. Azt gondolom, hogy csíkszeredai vagyok balánbányai 
gyökerekkel.

– Korábban művészettel is foglalkozott, miért döntött a tudomány mel-
lett?

– Szobrász szerettem volna lenni a gimnázium elején. Sokáig jártam 
rajzórákra, szobrászatórákra, de a fizika jobban ment. Akkor – ha jól tudom – 
öt hely volt az egyetemen, szobrászat szakon. Az atomfizikán – ahova végül 
jelentkeztem – szintén nem volt sok hely, de azért volt néhány tucat. A fizika 
intellektuálisan jobban megragadott. Már a gimnázium idején eldöntöttem, 

Ezzel nem azt akarom 
mondani, hogy Balánbánya 
bármilyen szinten kon-
centrációs tábor lett volna. 
Ellenkezőleg. Szerintem 
gyerekparadicsom volt: 
a hegyek közötti keskeny 
völgybe épített kisvárosban 
szánkózni, korcsolyázni 
lehetett, közel volt a termé-
szet, a hegyoldal, a sziklák, 
az erdők. 
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hogy fizikus leszek. Mire az egyetemre kerültem, a városi könyvtár minden 
fizikával kapcsolatos könyvét kiolvastam. Lassan a szobrászat elhalványult, a 
fizika átvette a helyét. Ez nem azt jelenti, hogy a művészet iránti érzékenység 
halványult el bennem. Bár nem praktizálok, tehát nem próbálok semmilyen 
módon műtárgyakat létrehozni, de továbbra is művészetpártoló vagyok. 

– Az egyetem választásakor a fizika mellett döntött. Román nyelven 
kezdte az egyetemet…

– Igen, Bukarestbe mentem továbbtanulni. Nemcsak, hogy románul ta-
nultam, de mi voltunk az első évfolyam, amelyik nem tudott magyarul fel-
vételizni. Minden korábbi korosztálynak lehetett magyarul felvételizni, a mi 
évünkben azonban nem. Bár már korábban híre ment a magyar közösségben, 
hogy nem fogják többet megengedni, de ezzel akkor szembesültünk igazán, 
amikor beültünk a felvételi vizsgára, és nem volt magyar tétel. Ennek ellenére 
bejutottam. 

Abban az időben volt néhány fizika kar az országban: Bukarestben, Ko-
lozsváron, Temesváron. Szerettem volna Kolozsvárra menni, a fizikusképzés, 
a kutatóképzés azonban Bukarestben volt a legjobb. Nem azért, mert ott jobb 
emberek lettek volna, hanem azért, mert sokkal jobb körülmények közt folyt 
a felkészülés. Ezek azok az évek voltak, amikor Kolozsváron nagyon nehéz 
volt szaklapokhoz, szakkönyvekhez jutni. Ezek Bukarestbe még bejutottak. 
Ha az ember fizikus akart lenni, akkor minden más szempontot félretett: ér-
zelmit, nyelvit és még sok minden mást. 

Nagyon szerettem, rengeteget kutattam. Megjelentek az első cikkeim 
nyugati szaklapokban, mindez olyan időszakban, amikor jó néhány tanárom-
nak nem volt külföldi szaklapban cikke. 

Kolumbán Gábor, akit már korábbról ismertem, előttem végzett az egye-
temen. Amikor Bukarestbe kerültem, bemutatott néhány embernek, akikkel 
érdemes volt kapcsolatot kiépíteni. Andrei Dorobanţu volt az egyik, aki a 
könyvtárnak volt az igazgatója. Segítségével hozzáfértem folyóiratokhoz és 
könyvekhez. Azokat a témákat kutatta, amik engem is érdekeltek. Ez akko-
riban a káosz és a fraktálok tanulmányozását jelentette. Együtt publikáltunk 
két vagy három cikket. Izgalmas időszak volt. 

– Itt kezdődött a fizikusi pályafutása…

– Édesapám a Hargita megyei múzeumok igazgatója volt. Eltanácsoltak 
bennünket az országból, kezünkbe adták az útlevelet, amivel jelezték, hogy 
ideje távoznunk. Ez harmadév végén történt, nem is fejeztem be teljesen az 
évet, mert az utolsó vizsgára már nem tudtam elmenni. Így kerültem Buda-
pestre, ott diplomáztam. Ez ’89 nyarán történt. Édesapám a rendszerváltás 
után hazament, nekem már nem volt értelme visszamennem. 

A negyed-, ötödév Budapesten kutatási év volt. Vicsek Tamás volt az 
akkori témavezetőm, vele diplomáztam. Körülbelül tíz cikket írtunk, ami kü-
lönböző nyugati lapokban jelent meg. Vicsek Tamás akkor tért vissza Ameri-
kából. Ő is új volt a rendszerben, mivel több év távollét után tért vissza, én 
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is új voltam. Egymásra találtunk, ami nagyon sike-
res egymásra találásnak bizonyult. 

„Marslakóként” Amerikában

– Az útja innen átívelt az óceánon túlra.

– Az a döntésem, hogy Amerikába megyek to-
vábbtanulni, nemcsak szakmai, hanem anyagi kér-
dés is volt. Ha Magyarországon doktoráltam volna, 
akkor a doktorátusi fizetésem körülbelül a fele lett 

volna a diákösztöndíjamnak. Ez nem gond annak, akinek helyben van a csa-
ládja, akinek van hol laknia, de számomra komoly egzisztenciális kérdéseket 
vetett fel, mivel egyedül voltam Budapesten. Így kaptam Amerikában ösz-
töndíjat, amit tűrhetően megfizettek. Azt terveztem, hogy elmegyek néhány 
évre, ledoktorálok, majd visszajövök. 

Olyan kiváló emberekkel volt szerencsém dolgozni Magyarországon, 
mint az említett Vicsek Tamás, vagy Kertész János, akik világszínvonalat 
képviselnek, ezért nem láttam, hogy Amerika szakmailag mit tudna nyújtani 
sokkal jobbat. Néhány hónap után rájöttem, hogy nyújthat többet: nem arról 
van szó, hogy jobb kutatói vannak, mint Vicsek Tamás, vagy Kertész János, vi-
szont ott sok ilyen tehetség van. A bostoni kör tele volt hihetetlen kutatókkal 
és intellektuális lehetőségekkel. Rájöttem, hogy ez a lépés nemcsak anyagilag 
volt szükségszerű, hanem intellektuálisan is.

Immár 21 éve, 1991 óta élek Amerikában. Pillanatnyilag meg  osztom az 
életemet Budapest és Boston között.

– Egy anekdota szerint Enrico Fermi egyszer a galaxist benépe-
sítő magasan fejlett népekről elmélkedve megkérdezte, hogy hol van-
nak? Erre válaszolta Szilárd Leó, hogy itt vannak közöttünk, de ma-
gyaroknak mondják magukat. Amerikában a múlt században – töb-
bek között – Neumann Jánosra, Szilárd Leóra, Teller Edére, Wigner Je-
nőre, Kármán Tódorra úgy tekintettek, mint marslakókra. Magyarként 
Amerikában hogyan tekintenek Önre, hogyan találja meg a helyét?

– Egyrészt Amerikának teljesen mindegy, hogy valaki magyar vagy indi-
ai, ha az, amit nyújt, értékes. Másrészt a magyarok valóban nagy tiszteletnek 
örvendenek. Jellemző, hogy különböző korokban különböző szakirányok lép-
nek rivaldafénybe. A 20. század elején, közepén a fizikusok vezettek, pilla-
natnyilag a matematikusok kapnak nagyobb figyelmet a világban. A komplex 
rendszerek kutatásában is nagyon erős a magyar vonal. Elhangzottak olyan 
utalások, miszerint minimum magyarnak kell lenni, hogy az ember labdába 
tudjon rúgni ezen a területen. A hálózatelméleten belül Erdős Pál és Rényi 
Alfréd számítanak elődeinknek, akik a 60-as években ezzel a kérdéssel fog-
lalkoztak. Karinthynak a neve is megjelenik a szakirodalomban, aki a kisvi-

A bostoni kör tele volt 
hihetetlen kutatókkal és 
intellektuális lehetőségek-
kel. Rájöttem, hogy ez a 
lépés nemcsak anyagilag 
volt szükségszerű, hanem 
intellektuálisan is.
Immár 21 éve, 1991 óta élek 
Amerikában. Pillanatnyilag 
meg  osztom az életemet 
Budapest és Boston között.



47

ME.TEÓRIA

lág-elméletet már 1929-ben leírta. A magyar tudományos hírnév öregbítése 
folyamatos. 

„Behálózva”

– Nagy sikernek örvendő könyveiben közérthető nyelvezettel fogal-
mazza meg a hálózatokról szóló hatalmas tudását. Hogyan határozná meg 
a hálózatokat és a hálózatkutatást?

– Olyan világban élünk, amelyben minden cselekvésünk hálózatokon 
keresztül, vagy hálózatoknak köszönhetően valósul meg: a kommunikáció 
a kommunikációs hálózatokon keresztül történik; a telefonálás lehetősége 
a telefonhálózatnak köszönhető; azt, hogy kit hívunk, a társadalmi hálónk 
határozza meg, és attól függ, hogy kit ismerünk, kit tudunk felhívni, kit me-
rünk felhívni. Az ismeretségi körünk lényegében egy társadalmi hálót ír le. 
Biológiai egzisztenciánk is egy genetikai hálótól függ: az, hogy egészségesek 
vagyunk, azt jelenti, hogy a háló megfelelően működik. Ha megbetegszünk, 
akkor a hálóban valami megromlik. Az üzleti életbe nem javasolt belépnie 
annak, aki nem hálózatokban gondolkodik: mind a termelés, mind az el-
adás, mind a vevő megtalálása „hálózati probléma”. Körül vagyunk véve há-
lózatokkal, amiket talán nem veszünk észre, azonban kulcsszerepet játsza-
nak mind a biológiai egzisztenciánkban, mind a mindennapi életünkben. 

A hálózatelmélet lényegében matematikailag, kvantitatívan próbálja le-
írni ezeket a hálókat. Megpróbáljuk feltérképezni ezeket a hálózatokat, hogy 
jobban megérthessük ezeket a rendszereket annak érdekében, hogy eszközö-
ket gyárthassunk. Attól kezdve, hogy hogyan adjunk el  egy terméket sikere-
sen, egészen addig, hogy mely génrendszerre kell orvosságot találjunk, hogy 
a rákot meggyógyítsuk, a hálózatelmélet megoldásokat javasol. Ez tulajdon-
képpen egy matematikai elmélet.

Körülbelül tíz éve teremtődött meg annak a lehetősége, hogy bonyolult 
hálókat fel lehessen szisztematikusan térképezni, így matematikailag lehet 
tanulmányozni. Miközben a hálókat tanulmányoztuk, számos megdöbbentő 
eredményre jutottunk: bár a hálók, a csomópontok, a huzalok nagyon kü-
lönböznek egymástól, architektúrájuk mégis nagyon hasonló. Azért létezhet 
hálózatelmélet, mert a hálózatoknak megvannak a belső törvényszerűségei. 

– Szóba került Erdős Pál és Rényi Alfréd munkássága. Ők véletlensze-
rű hálókat képzeltek el. Ehhez képest mi az új az Önök kutatásaiban?

– Munkásságuk jelentős módszertanilag, ugyanis nagyon sok eszközt, 
amelyet manapság használunk a hálózatelméletben, az Erdős–Rényi páros 
dolgozott ki. Rengeteget tanultunk tőlük. Nekik nem állt rendelkezésükre tér-
kép, ezért olyan plauzibilis modelleket építettek fel, amelyeknek volt értelme 
az ő szempontjukból, de amikor a térképek a kezünkbe kerültek, kiderült, 
hogy a valódi hálózatok nem úgy néznek ki, mint ahogy ők képzelték el. Ők 
úgy gondolták, hogy a csomópontok teljesen véletlenszerűen kapcsolódnak 
egymáshoz. Ennek az egyik következménye az lenne, hogy a legtöbb csomó-
pontnak körülbelül ugyanolyan számú huzala, kapcsolata lenne. 
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A társadalmi hálóban ez azt jelentené, hogy a legtöbb egyénnek ugyan-
olyan számú barátja volna, nem lennének nagyon népszerű és kevésbé nép-
szerű egyének a társadalomban. 1999-ben mi fedeztük fel, hogy ez nem így 
van. Az első nagyobb hálózattérkép, amit készítettünk a világhálóról, arra 
utalt, hogy a világunk nem ilyen demokratikus. A legtöbb csomópontnak 
alig van huzala, és van néhány hihetetlenül csatolt csomópont nagyszá-
mú huzallal, amelyek lényegében összekötik a hálót. Ezek az úgynevezett 
skálafüggetlen hálók. Kiderült, hogy lényegében ezek sok fontos hálóban 
megjelennek, a sejthálótól a társadalmi hálóig, az internetig. Ezek a nagy cso-
mópontok megváltoztatják a rendszer viselkedését. 

Visszatérve Erdősre és Rényire: a módszerek, amelyeket kidolgoztak, a 
mai napig érvényesek, a modell viszont, nem írja le a valódi hálókat. Ez az, 
amit mi ’99-ben újragondoltunk, és találtunk egy olyant, amelyik sokkal kö-
zelebb áll strukturálisan a valódi hálókhoz: az úgynevezett skálafüggetlen 
modellt.

Nem omlik össze az internethálózat

– Maradva az internetnél: a könyveiben arról ír, hogy a csomópontok 
tartják össze a hálózatokat, tehát ha elegendő számú csomópontot vennénk 
ki, akkor az részhálókra esne szét. Az interneten van néhány mamutcég, 
amelyik uralja az internetes világot, mint például a Google, a Facebook. Mi 
történne, ha egy jól szervezett támadás során megpróbálnák ezeket kiiktat-
ni a hálózatból?

– Az internet egy infrastrukturális hálózat, amelyben a csomópontok 
routerek, vagy számítógépek, amelyek egymással össze vannak kapcsolva. 
Több ezer router tartozik a Google-höz, de mi általánosan nem routerek 
hálózataként, hanem mint keresőprogramra tekintünk a Google-re. Az 
internettel szembeni támadás nem egy Google elleni támadás, hanem igazá-
ból egy routerek elleni támadás lenne. Az a tény, hogy az internetet néhány 
nagyon sok huzallal rendelkező csomópont tartja össze, arra utal, hogy tá-
madható a rendszer. A jó hír az, hogy a véletlenszerű hibákkal szemben jól 
védekezik ez a hálózat. Ezt bizonyítja, hogy ha néhány hálózatra kapcsolt 
számítógép vagy router meghibásodik, az internet még nem omlik össze. A 
rossz hír, hogy ha koncentrált támadást indítanának a nagy csomópontok-
kal szemben, akkor ez egy kaszkádszerű lerobbanást hozna létre. 

Kérdés viszont, hogy miért nem látjuk ezt. Ennek több oka van. Az 
egyik az, hogy a cégek védik ezeket a routereket. Az egyik legnagyobb ilyen 
csomópont Chicagóban van. Ez egy földalatti intézmény, hadseregszerű 
védelemmel, a fizikai védelmen túl pedig elektronikai védelemmel is ren-
delkezik, hogy ne lehessen digitálisan megtámadni. A másik érv pszicholó-
giai: azoknak, akik ezt létre tudnák hozni, nem éri meg egy olyan brutális 
támadást előidézni, amely során az internet összeomlik, ugyanis akkor az 
eszköztáruk, amellyel további dolgokat tudnának létrehozni, megszűnne. 
Ha valakik támadást akarnak indítani, akkor az elsősorban nem eszközmeg-
szüntetésre irányul, hanem azokat az intézményeket támadják meg, ame-



49

ME.TEÓRIA

lyekről úgy gondolják, hogy kárt okoznak egy bizonyos rendszerben. Így pl. 
megtámadják a CIA-t, az FBI-t, a Fehér Házat, és így tovább. 

Nem izolál az internet

– Említette, hogy a hálózatok nagyon hasonló szerkezetet mutatnak, 
így a társadalmi háló is. Egyre elterjedtebbek az új közösségi hálók, mint 
pl. a Facebook, a Twitter, így a hálózatkutatók olyan adatbázishoz férhet-
nek hozzá, mint eddig még soha. A virtuális térben megmarad ez a struktú-
ra? Nem áll fenn annak a veszélye, hogy a valóságos kapcsolatok áttevőd-
nek a virtuális térre, így az emberek egyre inkább izolálódnak? Tehát ha 
minél több időt töltünk Facebookon, a valós kapcsolathálónk egyre inkább 
szétbomlik?

– Az első kérdés, hogy megmarad-e a struktúra: a válasz az, hogy igen. 
Végeztünk kutatásokat a Facebookon, a Twitteren, és sok más szociális hálón, 
beleértve a korai Iwiwet is. Azt látjuk, hogy ugyanazok a struktúrák ismétlőd-
nek meg, mint a valódi társadalmi hálóban: a skálafüggetlen háló jelenik meg 
az internetes közösségekben is. Ezek a közösségi hálók letérképezik a valóságot, 
nem találják ki újra azt.

Kezdetben voltak remények arra, hogy a közösségi hálók úgy fognak mű-
ködni, hogy újabb barátságokat hoznak létre. Ma már tudjuk, hogy nem erről 
van szó. Egyszerűen a létező ismerőseinket képezzük rá az online felületre. 
A másik kérdés, hogy történik-e izoláció? Én nem hiszek ebben. A kutatá-
sok nem arra utalnak, hogy ez valóban izolálttá tenne bennünket. Valóban 
egyre több időt töltenek az emberek közösségi hálókon, de ugyanakkor egy-
re kevesebbet tévéznek. Úgy gondolom, hogy ezeknek összetartó szerepük 
van, ugyanis azt a lehetőséget adják meg, hogy a barátainkkal kapcsolatban 
tudjunk állni, akkor is, amikor fizikailag nem vagyunk a környezetükben. Az 
úgynevezett gyenge kapcsolatokat is fenn tudják tartani. Pl. 15–20 éve nem 
látott gyerekkori barátokkal könnyen fel lehet venni a kapcsolatot, és nagyon 
könnyen követni is lehet egymást.

Szerintem a média hajlamos arra, hogy mindig a negatív dolgokra fek-
tesse a hangsúlyt. Ha van egy kicsi cikk valamelyik harmadrendű újságban, 
amelyik arról ír, hogy az internet valamilyen módon elidegenít, akkor ez sza-
lagcímes hírré válik egycsapásra. Alapjában véve ez badarság. A legtöbb fi-
nomkutatás arra utal, hogy az internetnek nagyon erős pozitív szerepe van a 
társadalmi közösségek kialakulásában. 

Kapcsoljuk le az internetet, mert nem jó nekünk? Ha az eszköz megszü-
letett, akkor inkább próbáljuk meg a lehetőséget intelligensen használni arra, 
hogy pozitív hatásokat érjünk el a társadalomban.  Én mindig is internet-
optimista voltam és vagyok. Hajlamosak vagyunk eltúlozni az internet negatív 
szerepét. Ez nem azt jelenti, hogy nincs negatív szerepe, de a pozitív szerepek 
messze túlmutatnak a negatívokon.  

Az ilyen típusú gondolkodás hasonló az átlagszülők tipikus félelméhez 
(akár Amerikában, akár Erdélyben), miszerint a gyereküket el fogják lopni. 
Amerikában készítettek egy felmérést, ami szerint statisztikailag kb. 850 évig 
kéne várni arra, hogy valaki ellopja az utcasarokra kitett gyereket.  
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Rosszul mérjük fel a félelmek valódi alapját.  Ha a gyerekemnek valaha 
valami baja lesz, akkor az a legnagyobb valószínűséggel az én vagy a feleségem 
figyelmetlenségének lesz az eredménye. Ugyanez van az internettel is: ezek az 
apró félelmek felerősödnek a sajtón keresztül az egyén pszichológiájában, ami 
nem reális. 

– A hálózatkutatás eredményeiből mit lehetne alkalmazni a sajtóban?

– Máris alkalmazzák. Az újságíró szerepe az, hogy eldöntse, mi a hír, de 
ahhoz hogy eldönthesse, hozzá kell jutnia a hírekhez.  A Facebook olyan eszköz, 
ami rengeteg információt szolgáltat, továbbá az online médiából is tájékozódhat 
az újságíró. Próbáljuk csak meg összehasonlítani a hírforrást most és harminc 
évvel ezelőtt.  Manapság hírekben, információkban úszunk. Korábban az újság-
írónak az volt a dolga, hogy megpróbálta kipiszkálni az információt. Manapság 
az újságíró szerepe az, hogy szelektáljon, hogy eldöntse, mi az, ami hírértékkel 
bír a közössége számára, és mi nem. Megváltozott az újságírás. Ez a hálózatoknak 
köszönhető, az online világnak, internetnek, Facebooknak, Google-nek. Emiatt 
egyre kevesebb újságíróra van szükség. A legtöbb újságíró manapság blogol. Ez 
azért van, mert az azonnali reakciót várja el tőlük a szakma és a médiafogyasztó 
társadalom.

Innovatívabbak, akik legalább fél évet töltenek
külföldön

– Mit javasol azoknak a jó képességű erdélyi fiataloknak, akik most in-
dulnak a pályájukon? 

– A kérdés az, hogy mit akarnak csinálni. Ha kutatók akarnak lenni, akkor 
el kell gondolkodniuk azon, hogy milyen szinten szeretnék ezt csinálni, és hol 
adódik erre leginkább lehetőség. Érdekes példa, hogy az elmúlt században Né-
metország tudományos teljesítmény szempontjából nagyon előrehaladt, sikeres 
tudományos országgá vált, míg Ausztria lemaradt. Mi a különbség a kettő között? 
Hogy lehet az, hogy két azonos nyelvet beszélő országból az egyik a tudományos 
világban előretőr, míg a másik lemarad? Annak ellenére, hogy Ausztriának óriási 
volt a tudományos teljesítménye az előző századfordulón: minden nagy tudós 
megfordult Bécsben. A válasz az, hogy Németország nemcsak a belső terme-
lésre hagyatkozott, hanem felismerte annak a fontosságát, hogy a professzorok 
külföldön is megmérettessenek. Ez csak akkor működik hatékonyan, hogyha az 
ország ugyanakkor befogadó országgá is válik: megfelelő állást ajánl azoknak, 
akik visszajönnek. Ausztria nem csinálta ezt. Ott az egyetemeken belül felfele 
„buktatták” az embereket, nem volt külső megmérettetés. 

Visszatérve a mai fiatalokra: fel kell készülni arra, hogy manapság a tudo-
mány, de bármilyen szakma globális. Ezért globálisan kell versenyezni. Ezt csak 
úgy lehet elérni, ha ismerjük a versenytársakat. Ehhez el kell menni külföldre, 
tapasztalatra kell szert tenni, és vissza kell jönni. 

Az elmúlt évben számos kutatás jelent meg a találékonyság, az innováció 
területén. Mindegyik innovációs teszt arra utal, hogy azok az egyének, akik leg-
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alább fél évet éltek az anyaországukon kívüli országban, sokkal innovatívabbak. 
Ha egy ilyen tesztet elvégez egy amerikai, aki csak Amerikában élt, gyengébben 
fog teljesíteni, mint egy olyan amerikai, aki eljött egy évre Európába, aztán visz-
szament a saját országába. Ezek kimondottan logikai, innovációs tesztek, tehát 
nem azt kérdezik, hogy mi Franciaország fővárosa. 

Valószínű, arról van szó, hogyha egy más közösségben élünk, kutatunk, dol-
gozunk, akkor ez lényegében rákényszerít arra, hogy ugyanazokat a problémákat 
más szemszögből nézzük. Ez tulajdonképpen az innováció. Nagyon fontos, hogy 
a fiatalok kóstoljanak bele más kultúrákba. Turistaként elmenni nem elég, benne 
kell élni egy ideig az idegen kultúrában. 

Amint már jeleztem, ha kutatásról van szó, akkor a kutatási világ globális. 
Szinte nulla az esélye annak, hogy egy bizonyos témában a szakembert hely-
ben kapjuk meg. A szakember a világ valamelyik másik részén lesz, akihez el 
kell menni, tanulni kell tőle, és vissza kell hozni ezt a tudást. Ha valaki kutatói 
pályára lép, fel kell készülnie arra, hogy bizonyos időt külföldön kell töltenie. 
Ugyanakkor a helyi intézményeknek fel kell készülniük arra, hogy visszacsábít-
sák ezeket a fiatalokat.

BARABÁSI ALBERT-LÁSZLÓ Bostonban 
él, ahol a Northeastern, valamint a Harvard 
Egyetemen dolgozik. A komplex hálózatok 
úttörő kutatója, tudományos munkásságáról 
számos Nature és Science cikk tanúskodik. A 
2008-as amerikai elnökválasztáson Obama 
kampánystábja számára kötelező olvasmány 
volt a 2002-ben (magyarul 2003-ban) megje-
lent Linked (Behálózva) című tudományos 
bestsellere, amelyben a hálózatok alapszerke-
zetéről értekezik közérthető nyelven. A 2010-
ben megjelent Villanások című könyvében a 
hálózatok dinamikáját tanulmányozva az 
emberi viselkedés kiszámíthatóságáról gon-
dolkodik. Legújabb könyvének szerkesztése 
és fordítása interaktívan történik: a fejezetek 
folyamatosan egy online felületre kerülnek 
feltöltésre, ahol a felhasználói visszajelzések 
beépülnek a könyvbe. Barabási 1967-ben, a 

Balánbánya melletti Karcfalván született. Balánbányán nevelkedett, a gimná-
ziumot Csíkszeredában végezte. Egyetemi tanulmányait a Bukaresti Egyetem 
fizika és mérnöki szakán kezdte, amit végül a budapesti Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetemen fejezett be. A Bostoni Egyetemen szerzett doktori fokozatot, 
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A „tartalmában szocialista 
és formájában nemzeti”
stílus kényszere a 
kelet-európai művészetben
 A szocreál születése és elhalása

SZUSZÁMI ZSUZSANNA

A második világháborút követően berendezkedő új hatalom megszi-
lárdulásától, a sztálini elvek szélesebb körű beágyazódásától számítható 
a szocreál időszaka. 

Rezumat (Constrângerea stilului ”socialist în conținutul său și național ca formă”  în arta est 
europeană. Nașterea și moartea realismului socialist.)

Curentul artistic care a trebuit să înlocuiască în anii 1930 toate stilurile de până atunci era defi nit 
de I.V. Stalin ca fi ind ”socialist în conținutul său și național ca formă.” Țările blocului răsăritean 
s-au conformat întocmai cerințelor: artiștii mai apropiați realismului au reușit să îndeplinească mai 
ușor criteriile, iar cei care s-au împotrivit au fost interziși. Arta plastică maghiară din Transilvania 
prezenta trăsături specifi ce în perioada dezghețului cultural de după 1965. Ca ironie a sorții, unii 
artiști au reușit doar cu greu să se debaraseze de instinctele din trecut. Identifi carea noilor căi 
de creație a fost difi cilă pentru toți aceștia. Cuvinte cheie  realism socialist, realism critic, arta 
transilvană, purifi care, Asociația Barabás Miklós

Abstract  (The pressure of the “socialist in content, national in form” style in the East European 
art. The birth and death of the socialst realism.) 

“Socialist in content, national in form” – this is how Stalin described the ideology that was 
to replace all others in the 1930s. Countries of the Eastern Bloc dutifully conformed to the new 
ideology, and the artists closer to realism found it easier to carry out this task. Those who refused 
to do so were blacklisted. The Hungarian fi ne arts of Transylvania offered a unique picture during 
the post-1965 period of cultural relaxation. Ironically, certain artists had a hard time getting rid of 
the lasting effects of indoctrination. The path to fi nding new meaning was long and diffi cult for all 
of them.  Keywords socialist realism, critical realism, fi ne arts of Transylvania, clean-up, Barabás 
Miklós Union

Szuszámi Zsuzsanna, a BBTE doktorandusa
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Magyarországon a kifutása rövidebb, míg 
Romániában egészen Gheorghe Gheorghiu-Dej 
haláláig tart a korszak, amelynek ezen belül is pe-
riódusai voltak – hol enyhébb, hol szigorúbb kö-
vetelményekkel. Vannak olyan szakemberek, akik 
„zárójelbe” teszik ezt az erőszakkal megkövetelt 
alkotási módot, és a 20. század művészettörténetét 
a szocialista realizmus mellőzésével igyekeznek 
tárgyalni.1 Ez kockázatos vállalkozás olyan szem-
pontból, hogy a négy évtizedet magában foglaló 
időszak túlságosan is hosszú, és erőteljesen rá-
nyomta bélyegét az alkotói stílusokra ahhoz, hogy 

egyszerűen ne vegyük figyelembe. 
A korszak alkotásaira a sematizmus és a formalizmus minősítés illik 

leginkább, e kettő közötti skálán helyezhetők el az akkoriban készült mun-
kák.2 Korstílusról és korszellemről van szó, mely a művészet minden ágát 
meghatározta. Aradi Nóra 1970-ben még „tudatosan vállalt szemléletről” be-
szél, amikor meghatározza a szocreált.3 A stílushoz való viszonyulás 1990 
előtt nem is lehetett más, a kommunista jelképek tiltása csupán 1990 után 
valósulhatott meg, és a szocreálnak az emlékezetből való kitörlésére tett kí-
sérletek csupán 1990 után kezdődhettek el. A szocialista realizmus gyökerei 
mindenképpen a realizmusban és a 19. században keresendők, illetve a 20. 
századi avantgárd mozgalmakban. Aradi Nóra már a századforduló kapcsán 
is szocialista művészetről beszél, amely korszak nem szűkölködött a kriti-
kai realista törekvésekben, a kritikai magatartás pedig, véleménye szerint, 
elengedhetetlen sajátja a szocialista művészetnek, hisz az alkotásokban a 
művész társadalmi ítélete tükröződik. Aradi Nóra a szocialista realizmus 
gyökereit az 1848-as forradalmi mozgalmakban mutatja ki, elsősorban ter-
mészetesen, Delacroix és Courbet művészetében. Az 1990 előtti magyar 
művészettörténet előszeretettel emlegette Munkácsy kritikai realizmusát a 
szocialista realista törekvések előzményeként. 

A kritikai realizmus másképp jelentkezett Oroszországban, másképp 
Franciaországban, Németországban, Olaszországban és más módon a kelet-
európai államokban. Oroszországban a peredvizsnyikek mozgalma volt az 
első, melyet az uralkodó osztály elleni tudatos tiltakozás jellemzett, ugyan-
akkor az 1870-es években a művészeti akadémiák szelleme ellen szálltak 
síkra. Egyedi volt azonban ebben a magatartásban az egyértelmű kritikai 
viszonyulás, illetve a közönséggel való kapcsolat keresésének tudatossága. 
A művész–mű–közönség4 egységének fontossága Oroszországban később a 
kritikairealista törekvések szervezettségéhez vezetett. Németországban a 
francia–porosz háború után felgyorsult a kapitalizálódás, s ez a 19. század 
végére már a művészetben is éreztette hatását: a művészeket foglalkoztatta a 
proletariátus élete, viszonyulásuk sokszor társadalomkritikával is vegyült. 
A 19. század végére – a megerősödő munkásmozgalmak miatt – már Euró-
pa-szerte megjelent egy új tematika és egy új kritikai viszonyulás. Ekkor 
kezdtek a művészek a parasztság életére koncentrálni, ekkor kezdett előtérbe 
kerülni a paraszti sors kritikai vizsgálata. Az orosz festészetben ekkor már 

Aradi Nóra már a század-
forduló kapcsán is szoci-
alista művészetről beszél, 
amely korszak nem szű-
kölködött a kritikai realista 
törekvésekben, a kritikai 
magatartás pedig, véle-
ménye szerint, elengedhe-
tetlen sajátja a szocialista 
művészetnek, hisz az alko-
tásokban a művész társa-
dalmi ítélete tükröződik.
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tűnőben volt a parasztság szerinti osztálymeghatározás, s mind gyakrabban 
jelent meg a munkás, illetve a parasztból lett munkás városi típusának alak-
ja, majd a társadalomról ítéletet formáló hős típusa. Új motívumanyag, új jel-
rendszer alakult ki: a városi élet, a tömegábrázolás. A szocialista képzőmű-
vészet kezdeti történetének egyik fordulópontja volt a századforduló német 
művészete, melyben a tömeg fokozatosan, képileg, osztálytömeggé érlelődik. 
(Fordított irányú törekvések is zajlottak ebben az időszakban, a városiasodás 
közepette a művészek a városból kimenekültek a természetbe, megváltozott 
művész és valóság viszonya, megszületett az impresszionizmus.) Impresszi-
onizmus és tömegábrázolás keveredésének eredménye ebben az időszakban 
Ştefan Luchian művészete, aki impresszionista eszközökkel közvetítette a 
társadalomról alkotott felfogását. 

Magyarországon a munkásmozgalom terjedésének függvényében a mű-
vészet is később kezdett el érdeklődni a társadalmi és osztályproblémák 
iránt, mint Franciaországban, Oroszországban vagy Németországban. A szo-
cialista törekvések az 1910 körüli magyar avantgárdban gyökereztek, majd 
az első világháború éveiben felcsapó nagy nemzetközi forradalmi hullám-
ban bontakoztak ki, és a Tanácsköztársaság művészetében érték el csúcs-
pontjukat. Megjelentek az úgynevezett agitátorképek, amelyeknek témája a 
sztrájk, a tüntetések, a tömegmegmozdulások voltak (Kernstok Károly, Mun-
kácsy Mihály, Révész Imre). 1910 körül, az első világháborút megelőző nagy 
nemzetközi válság idején, a forradalmi illúzió csalódássá alakult, és álta-
lános jelenséggé vált a művészi funkció társadalmi jellegének tagadása. Az 
avantgárd és a szocialista törekvések egyaránt a tagadáson alapultak, azzal 
a különbséggel, hogy a szocialista művész – az avantgárd alkotóval szemben 
– nem elégedett meg a puszta tagadással. A húszas évek végén azonban is-
mét fellendültek a szocialista törekvések Magyarországon. Később Csömöri 
József író egy előadásában a Neue Saschlichkeithez, az új tárgyilagossághoz 
hasonlította a szocreál művészetet, azzal a különbséggel, hogy véleménye 
szerint ez utóbbi érzelemdúsabb, míg Kmetty János festő- és grafikusmű-
vész, az 1930-as útkereső kísérletek fényében a kubizmust tartotta a „szoci-
alisták forradalmi művészetének”5 Magyarországon. Hamar kiderült azon-
ban, hogy a háború felé sodródva a valóság megragadására kevésbé alkalmas 
a kubista eszköztár, a racionális, elemző magatartás. A második világháború 
hajnalán drámai erejű, expresszív és rendkívül érzelemdús képek születtek. 

A Szovjetunióban az 1930-as évek elején kezdődött az egységes szocia-
lista realista stílus hirdetése, egységes kritikai mércévé alakítása. A Szovjet-
unió és Németország az a két terület, amely a szocialista törekvések gyújtó-
pontját képezte, ahol a szocialista művészet talaját 
tudatosan készítették elő,6 ahol a szocialista és a 
forradalmi törekvések számítottak a leghaladóbb, 
legkövetkezetesebb magatartásnak. A szovjet mű-
vészetben egyre elterjedtebb lett a proletárábrázo-
lás, kezdetét vette a személyi kultusz, egyre több 
Lenin-ábrázolás jelent meg. A Szovjetunió és más 
országok szocialista törekvései közötti lényeges 
különbség nem az eszközökben, a nyelvezetben és 

Az avantgárd és a szocia-
lista törekvések egyaránt 
a tagadáson alapultak, 
azzal a különbséggel, hogy 
a szocialista művész – az 
avantgárd alkotóval szem-
ben – nem elégedett meg a 
puszta tagadással. 



ME.dok • 2013/1

56

a stílusban keresendő, hanem a koreszmény felismerésében, az új embertí-
pushoz való közelítésben. 

Az orosz avantgárd művészek – a nyugat-európaiakkal ellentétbe – nem 
lelkesedtek a technikai vívmányokért, a haladásért. A technikai invázió ha-
tásait valamilyen módon enyhíteni, kompenzálni akarták a művészet révén. 
A haladást destruktívnak vélték, amely nem tartható fenn a hagyományos 
módszerekkel. Kazimir Malevics, az orosz absztrakt művészet jeles képvise-
lője többször is kifejtette, hogy a haladást meg kell állítani, mert nem vezet 
sehova, tehát teljesen értelmetlen. Megállításának egyetlen módja lehet an-
nak túlszárnyalása. Malevics eljutott a teljes absztrakcióig, saját stílusirány-
zatát szuprematizmusnak nevezte, a Fekete négyzet lett az orosz avantgárd 
egyik fő műve. A Malevicshez hasonló orosz avantgárd művészek egyik ra-
dikális újítása abban az eszmében rejlett, hogy az emberi tudatot a tudatalat-
ti uralja, melyet egy új világ és új ember létrehozása érdekében irányítani 
lehet. Az Októberi Forradalmat és két év polgárháborút követően, miközben 
az ország romokban hevert, az avantgárd művészek által oly nagyon vágyott 
újrakezdésnek elérkezett az ideje, csak teljesen másképp, mint ahogyan el-
képzelték: feltétlen támogatásukról biztosították az új bolsevik hatalmat. 
A művészek egy teljesen új világ felépítésén dolgoztak, elképzeléseik ha-
tártalanná váltak. Többnyire a valóságból építkeztek, és a politikai életre 
reflektáltak. A húszas évek elejére azonban az avantgárd művészek a szov-
jet hatalom elnyomásának célpontjává váltak, az új gazdaságpolitika (NEP) 
esztétikai és főképpen politikai szempontból értetlenül állt a művészeti tö-
rekvések előtt. Később, a szocialista országokban a legtöbb reformkísérlet 
számára a NEP ideológiai hivatkozási alap volt. Az orosz avangárd lassan 
teljes mértékben az államapparátus ellenőrzése alá kerül, benne a hagyomá-
nyos figuratív stílus keveredett a párt által megkövetelt propagandisztikus 
elemekkel. Mindezek ellenére a kettősség tetten érhető, a hivatalostól eltérő 
elágazások az orosz avantgárdban is jelen voltak. 

Az avantgárd önállóságát hivatalosan a Szovjetunió Kommunista Párt-
ja Központi Bizottsága 1932. április 23-i határozatában szüntette meg, amely 
rendelet feloszlatott minden csoportosulást, és a művészeket szovjet „kreatív 
munkásoknak” titulálva jól meghatározott központi szervezetekbe sorolta. 
Mindez a sztálini korszak első ötéves tervének része volt, amely tartalmazta 
az iparosítás felgyorsítását, a kollektivizálást, a NEP felszámolását, a szabad 
gazdaság bármilyen maradványának megszüntetését, az ellenzék elnyomá-
sát. A sztálini cél – a „szocializmus egy országban” – elérésére olyan mód-
szert dolgoztak ki, amellyel a társadalom minden szintjét, a mindennapi 
életet is ellenőrizni tudták. Lenin híres megfogalmazása alapján, miszerint 
a kultúra „a párt közös ügyének része,”7, a szovjet hatalom mindent felszá-
molt, ami egyedi volt a művészetben.  A „szocialista realizmus” minden 
művészeti ágban kötelezővé vált, egyedüli módszerévé, amely felváltotta 
a proletárművészetet, a proletár realizmust. Nem elhanyagolandó, hogy a 
sztálini elvárások tulajdonképpen kielégítették azt az avantgárd igényt, mi-
szerint a művészetnek nem kell a mindennapi életre reflektálnia, hanem 
egy sajátos esztétikai-politikai terv eszközeivel kell alakítania a világot, for-
málnia és művelnie kell a tömegeket. Sztálin nem újfajta művészetet akart 
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teremteni, hanem a régit, a klasszikus értékeket kívánta átvenni, és ellenőrzés 
alatt tartani. Úgy vélte, a szocialista realizmus Oroszország megmentője a bar-
bár erőkkel szemben, védi a klasszikus értékeket az avantgárddal szemben.  
A szocreál első festészeti megnyilvánulása Joganszon: Kommunisták vallatá-
sa című munkája. Az 1937-es Párizsi Világkiállítás két véglete volt Muhina: 
A munkás és a kolhozparasztasszony, illetve Picasso: Guernica című alkotása. 

A második világháborút követően, akárcsak a kelet-európai országok 
nagy részében, Romániában is a stílusjegyek furcsa keveredése volt tapasz-
talható a művészetben: a hagyományos és a modern szemlélet közötti in-
gadozás, illetve a realista megvalósítások és az avantgárd törekvések ösz-
szecsapása. A háború utáni zűrzavarban a művészeti élet folytatni kívánta 
az azelőtti esztétikai elképzeléseket, törekvéseket, amelyek azonban a há-
ború utóhatásai miatt szociális szempontból sokkal érzékenyebbek voltak. 
A szürrealizmus is újabb lendületet vett, a román művészet ugyanis a ’30-as, 
’40-as években erős avantgárd talajon nyugodott (Tristan Tzara, Constantin 
Brâncuşi, Marcel Iancu). A háborút követően a szürrealista művészek cso-
portja rendkívül aktívvá vált, és kapcsolataik is fokozottabbá váltak a francia 
szürrealizmussal. Ennek nemzetközi szintű baloldali irányultsága azonban 
sok művész számára idegenné vált, s már a negyvenes években az inkább 
„szociális” és „haladóbb szellemű” művészet felé közeledtek, felhagytak a 
szürrealizmussal, és egy ismét megtalált realizmus híveivé váltak, amelyik 
egyenesen torkollott bele a szocialista realizmusba. 

A háború után a művészeti élet még a hagyományokhoz igazodva indult 
újra, kiállítások nyíltak, még zajlott a szabad műkereskedelem. A művészek 
és az értelmiség igyekezett nem tudomást venni az új „népi demokratikus” 
rezsimről, vagy éppen nem volt hajlandó együttműködni vele. Ez a maga-
tartásuk, később sokuknak komoly gondokat okozott. A kommunizmus és 
a felszíni nyugati parlamentarizmus határán történő lebegés azonban 1947 
végén véget ér. A népi köztársaság kikiáltása után a kommunista hatalom 
azonnal elkezdte a társadalom „radikális átalakítását”, a régi értékrend és a 
kulturális intézmények átszervezését a szovjet modell szerint. A múlttal tör-
ténő teljes szakítás 1948-ban következett be, miután Gheorghe Gheorghiu-
Dej hazatért a Kominform első üléséről, amelyen meghirdették a hideg-
háborút.  Elindult az a hadjárat, melynek keretében a teljes értelmiséget a 
kommunista államhatalom szolgálatába állították. Az ideológiai propagan-
da itthon is minden létező kommunikációs eszközt felhasznált, akárcsak 
minden szovjet nyomás alatt álló kelet-európai  országban. 

Magyarországon és Romániában is elsősorban irodalmi alapfogalmat 
kellett átültetni a képzőművészet nyelvére, és azokat tartalommal ellátni. 
A szocialista realizmus minden országban felhasználta a régi korok hagyo-
mányait, a „legértékesebb vívmányokat”.8 1945 után még a posztnagybányai 
hagyományok, a nonfiguratív, a szürrealista látásmód volt elterjedt a ma-
gyar művészek körében, ezekből igyekeztek új ábrázolásmódot, egy új realis-
ta művészetet létrehozni. Magyarországon ekkor lángoltak fel az esztétikai 
viták, melyek egyre inkább politikai színezetet nyertek. Az absztrakcióviták 
nyomán művészek sorát rekesztették ki a művészeti közéletből, akiket ezál-
tal meg is bélyegeztek. A kultúra ideológiai fegyverként működött a hatalom 
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kezében, amely teljes mértékben irányított min-
den művészeti megmozdulást. A nem hivatalos 
művészeti mozgalmakat ellenzékinek nyilvání-
tották, és harcot indítottak ellenük. A művészek 
állandó pszichikai és társadalmi nyomás alatt áll-
tak, ha nem feleltek meg a követelményeknek fél-
reállították őket, ugyanakkor tilos volt bármilyen 
kapcsolattartás a Nyugattal, betiltottak minden 
információáramlást, amely a nyugati irányzatok-
ról adott hírt. A törvényszegőket letartóztatták, és 
bíróság elé állították. A szovjet modell követelmé-

nyei közé tartozott a művészeket tömörítő szakszervezetek beszüntetése, a 
galériák és magán-kiállítóterek bezárása, a művészeti kiadványok és kiadók 
államosítása, a szabad műkereskedelem felszámolása. Mindezek helyett új, 
központosított intézmények és szervezetek létesültek. 1948-tól évente szer-
veztek állami kiállításokat, melyeket a hatalom szigorúan ellenőrzött, és 
amelyekből a művészeknek kötelező volt kivenni osztályrészüket, ha meg 
akarták őrizni tagságukat, és jelen kívántak lenni a művészeti életben. Ek-
kor, 1948-ban jött létre a Művészeti Alap is, amelyik egyfajta segélyező szer-
vezete lett a művészeknek, amelyet természetesen szintén az állam ellen-
őrzött. Átalakult a művészeti oktatás is, a régi oktatási intézmények helyét 
átvette a bukaresti és a kolozsvári Képzőművészeti Intézet.  1950-ben alakul 
meg a Képzőművészeti Szövetség, amely a művészeti élet minden vetületét 
ellenőrzése alatt tartotta. A népköztársaság kikiáltása után, az államosítá-
sok idején, a művészeknek párttörténeti tanfolyamokat kellett látogatniuk, 
vitadélutánokon és előadásokon kellett részt venniük, hogy megismerked-
hessenek az új művészet ideológiai kérdéseivel. Minden szinten zajlott az 
ideológiai felkészítés.

Furcsamód, ebben az időszakban, a kommunista hatalom, anyagilag 
rendkívül előnyösen támogatta a művészeket, magas szerzői jogokkal illette 
őket, biztosította a rendszeres állami megrendeléseket, illetve jutalomban 
részesítette a „hivatalos” vagy „integrált” művészeket. Az államhatalom te-
hát egyfelől, látszólag, támogatni kívánta az alkotó tevékenységet, másfelől 
ugyanaz a hatalom teljes mértékben irányítása alatt is tartotta a kulturális 
életet. A művészek, az állami támogatás fejében különböző témák kidolgozá-
sát kellett hogy vállalják. (Ferenczy Júliának, aki nehéz anyagi körülményei 
miatt jutott támogatáshoz, például a nyári falusi munkálatokat és a román–
magyar megbékélés tematikáját feldolgozó festményeket kellett volna készí-
tenie.)9 Mindez teljes esztétikai és morális hanyatláshoz vezetett. Otto von 
Simpson találó megfogalmazása szerint, a szocreál művészeti stílus hason-
latos volt a középkorban használt Biblia Pauperumhoz, a Szegények Bibliájá-
hoz, amelynek mindenki számára érthetőnek kellett lennie. Olyan vizuális 
propagandáról van szó, melynek valószerűtlenségét egy idealizált, hamis 
ikonográfia támasztja alá. A nép szolgálatába állított művészetnek szakíta-
nia kellett a nyugati, burzsoá kultúrával, az alakulásában megtorpant, imp-
resszionista, illetve posztimpresszionista, valamint népi hagyományokra 
épülő művészettel. Természetesen a hatalom, az új, erőszakosan átalakított 
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kulturális értékek beágyazása során a kritikusokra is támaszkodott, akiket 
szintén a pártérdekeknek megfelelő szócsőként használt. Így váltak a kriti-
kusok a művészek támogatóiból politikai harcosokká az új eszmék megho-
nosításának folyamatában. 

Az 1944-es felszabadulást követően mind a román, mind a magyar ér-
telmiségi társadalom megoszlott. A Barabás Miklós Céhen belül, Kolozsvá-
ron, elsősorban a generációs különbségek osztották meg a művészeket.10 Az 
idősebbeknek még megadatott a lehetőség, hogy Nyugaton tanuljanak és do-
kumentálódjanak, a fiataloknak azonban már nem. Nemcsak személyes el-
lentétek, hanem művészeti és politikai orientációk is elválasztották a művé-
szeket. Barátok váltak ellenségekké és egymás feljelentőivé. A céh tagjai két 
csoportba tömörültek: a Független Hivatásos Képzőművészek és a Hivatásos 
Képzőművészek csoportjába. A Szolnay Sándor vezette Hivatásos Képzőmű-
vészek tömörülése könnyebben érvényesült a baloldali hatalom alatt, de a 
Független Hivatásos Képzőművészeknek is sikerült a szovjet parancsnok-
ság engedélyével 1944. december 17. és 1945. január 10. között kiállítaniuk. 
A háború után volt Kolozsváron az első képzőművészeti tárlat.11 A Hivatásos 
Képzőművészek csoportja eldöntötte, kiiktatják a függetleneket, a „rebelli-
seket”, ezért az ún. nonkonformistákat purifikáló bizottság elé állították a 
művészkollégák. A purifikálások nemcsak a magyar képzőművészek között 
zajlottak, hanem az írók és műszaki értelmiség körében is az egész ország-
ban. A tisztogató bizottság élére Kós Károly került. Az egykori szemtanúk 
szerint, a purifikálás egyik oka a többek között a Ferenczy Júliát, Incze 
Ferenczet, Brósz Irmát, Gy. Szabó Bélát is tömörítő baráti társaság azon ki-
jelentése volt, amely szerint Szolnay Sándor közös pénzeket tulajdonított 
el a Barabás Miklós Céh kasszájából. Ezeket a művészeket az ötvenes évek 
közepéig zaklatták, kizárták a kiállításokról, a Képzőművészeti Szövetség-
ből, meghurcolták, közéleti szereplésüket lehetetlenné tették.  A purifikálás 
másik oka az a törekvés volt, hogy a Bukarest által megítélt állami támo-
gatások minél kevesebb művész között oszoljanak el. A szövetségen belüli 
tagrevízió során döntő szava volt Abodi Nagy Bélának, Kovács Zoltánnak, 
Andrásy Zoltánnak, Bene Józsefnek. A Képzőművészeti Szövetségből törté-
nő kirekesztéseket, Ferenczy Júlia esetében is például, Andrásy Zoltán írta 
alá azzal az indoklással, hogy „nem értették meg a szocreált”.12 A szóban 
forgó képzőművészek alkotásainak művészi színvonala kapcsán – Andrásy 
Zoltán a kilencvenes évek elején, Tibor Szabó Zoltánnak azt nyilatkozta, ön-
magával is ellentmondásba keveredve – hogy „nem az a művészet, hogy sok 
apróságot festek, mindezt bravúrral csinálom, és közben jól érzem magam! 
Kellett valami olyasmit is felmutatni, ami megkülönbözteti az embert a töb-
bi száz festőtől”, majd azt mondta: „szakmailag mégiscsak képviseltek egy 
színvonalat”. A szövetségből kirekesztett művészeket a társadalom végképp 
elfelejtette, soha nem állíthattak ki. Andrásy Zoltán szerint a kirekesztések 
egyik fő oka az állami pénzek megszerzése volt.13 (Vélhetőleg Kós Károly 
úgy került a purifikáló bizottság élére, hogy fia, Kós András fogságba esett, 
s vállalnia kellet ezt a kényszerfeladatot.)

A szovjet szocialista realizmus – a maga klasszikus formájában – nem  
volt más, mint a marxista ideológia, a 19. századi realizmus, valamint a 
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romantikus, hősi irodalmi stílus keveredése az 
1917-es forradalom agitatív művészetével, amely-
hez később hozzájárult a párt torz bürokráciája. 
Mindaz, amit Románia és a többi elnyomás alatt 
álló ország átvett, az egy „dagályos idealizáló 
klasszicizmus”,14 ideológiai infláció volt. A mű-
vészeti intézmények teljes mértékben az állam el-

lenőrzése alatt álltak. A propaganda eszközei közé tartoztak azok a szovjet 
kiállítások, amelyeket a kelet-európai országokban szerveztek, a különböző 
szovjet mellszobrok, monumentális festmények másolatai, melyeket közte-
reken, intézményekben helyeztek el. Művészeti stílusok új hierarchiája jött 
létre, fontos szerepet kapott a portré, mely alkalmas volt az új kommunista 
embertípus ábrázolására. Az új embertípus természetesen az élmunkás volt, 
a szövetségbe tömörült paraszt, a szocialista küzdelem hősei, a politikusok 
vagy az új rezsim fontos kulturális szereplői voltak. A portré után követke-
zett a rangsorban a tematikus kompozíció, elsősorban az, amelyik a való-
ságból táplálkozott, majd a történelmi kompozíció, amelyet ugyan a modern 
művészet már nem alkalmazott, de az új felfogás szerint rendkívül alkalmas 
volt a párt hősi harcainak megjelenítésére. Népszerű volt az ipari tájkép, 
amely az újonnan épített városok varázsát szemléltette, és a csendélet, amely 
szintén hazánk gazdagságát tárta fel. Mindez érvényes volt a grafikában is, a 
szobrászatban pedig a bányászok, az öntödei munkások, a termést begyűjtő 
parasztok, a kezükben kalapácsot vagy könyvet tartó munkások, allegorikus 
szoborcsoportok, Lenin és Sztálin portréi, egész alakos szobrai voltak a meg-
követelt alkotások. A monumentális művészet, amely a városok díszítését 
célozta, hatalmas lendületet vett abban az időben. A monumentális propa-
ganda érdekében freskókkal, mozaikokkal díszítették az épületek külsejét és 
belsejét egyaránt. Ugyancsak a propaganda részét képezték a plakátok, me-
lyek esztétikai és művészeti szempontból a legtöbb kelet-európai országban 
teljes mértékben értéktelenné váltak, szemben a szovjet plakátművészettel, 
melynek valamelyest sikerült megőriznie a két világháború közötti avant-
gárd színvonalát. 

A szocialista realizmus vizuális retorikája rendkívül egyszerű volt, a 
képek nem tettek egyebet, mint hangsúlyoztak egy-egy témát: a boldog éle-
tet, a munkásmodellt, a parasztot, a hősöket, a Kommunista Párt szent tör-
ténetét, a békéért folytatott harcot, a fényes jövőt. A szocialista realizmus 
nem más, mint a „párt vizuális nyelvezete, küldetése, a tapintható valóság 
leplezése az ideológiai irrealitással”.15 

A művészek különbözőképpen reagáltak a politikai elnyomásra, válasz-
tásuk sem sok volt, ahogyan Czeslaw Milosz megállapította: vagy együttmű-
ködtek, vagy emigráltak, vagy hallgattak.16 A román értelmiség, a csehhez 
hasonlóan, sokkal passzívabban viszonyult az elnyomáshoz, mint például a 
magyar vagy a lengyel értelmiség. Elsősorban politikai irányultsága miatt a 
román értelmiség java része nem tárgyalhatott azonos pozícióból a kommu-
nista hatalommal, amely simán börtönbe vetette az alkotókat, másfelől az 
történelmi hagyományok, a neveltetés és a vallás is inkább a konformizmus 
és beletörődés irányába sodorta őket. A történelem folyamán ugyanis az ér-
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telmiség mindig is szoros kapcsolatban állt a hatalommal, sőt az értelmiség 
gyakorolta a hatalmat, hisz ezáltal érezhette biztonságban magát. Nem elha-
nyagolandó az sem, hogy a román értelmiség főképpen a kommunizmusban 
látta a kiutat az ország számára, hagyományaikhoz is ez a felfogás állt a 
legközelebb. Voltak művészek, akik átmenetileg vállalták a megkülönböz-
tetett státust, a hatalom kegyeltjei voltak, ám sokan nagyon hamar vissza-
húzódtak a közéletből, mások külföldre menekültek vagy eleve Nyugaton 
maradtak, ott, ahol a háború vége érte őket. Neves román művészek, írók 
kerültek indexre: Constantin Brâncuşi, Victor Brauner, Marcel Iancu, Emil 
Cioran, Mircea Eliade, Eugen Ionesco. Egyesek megpróbáltak hatalmas erő-
feszítések árán megfelelni a követelményeknek, műtermükben azonban nem 
hagytak fel saját stílusukkal, és olyanok is voltak, akik ellen eljárás indult 
nyugati kapcsolataik miatt.  A szocreál követelmények szerint alkotó művé-
szek között is érdekes különbségek figyelhetők meg, az erdélyi, főleg magyar 
alkotók inkább expresszionista színezettel látták el képeiket, míg a román 
művészek alkotási módja az impresszionizmus és posztimpresszionizmus 
jegyében történt. Ezt a kettős alkotási módszert sokan alkalmazták, a szoci-
alista realista munkákat azonban szinte egyik művész sem vállalta később. 
És persze voltak olyanok is, akik hamar elsajátították a szocreál követelmé-
nyeit és könnyen stílust váltottak. 

Az erdélyi magyar művészek zöme nehezen hasonlott meg és alkotott 
olyan műveket, melyek igazodtak az elvárásokhoz. Sokan nem voltak hajlan-
dóak eltérni témáiktól, stílusuktól, mint Szolnay Sándor, Nagy Albert, Fülöp 
Antal Andor, Incze János. Ennek eredménye az lett, hogy formalista művész-
ként bélyegezték meg őket, képeiket kizsűrizték a kiállításokról. Egyesek, a 
látszat kedvéért, engedtek, és az elbeszélő tartalom ugyan megfelelt a kö-
vetelményeknek, ám a mű szerkezete, színvilága, kompozíciója, hangulata 
egyéni maradt (például Mohi Sándor, Gy. Szabó Béla). A magyar képzőmű-
vészek közül egyedül Miklóssy Gábornak sikerült az elvárások szintjén is 
teljesítenie, ugyanakkor önmaga lelkiismeretének is megfelelően alkotnia, 
hisz úgynevezett szocreál képeit később, idősebb korában sem tagadta meg. 
Nemzetközileg is híressé vált, díjazott alkotása, a Griviţa 1933, mely öt pél-
dányban is elkészült, kompozíciós felépítésének és színbeli megoldásainak 
köszönhetően, valóban színvonalas alkotás, amelyért a művészt 1952-ben 
Állami Díjat kapott. Miklóssy Gábor nemcsak kihívást látott a történelmi 
alkotásokban (hisz mindig is vonzotta a történelmi téma), hanem úgy vélte, 
anyagi források is rejlenek benne. „Föltétlenül számba kell vennünk azt is, 
hogy a munkástematika középpontba állításával készült művek előtt meg-
nyílnak az állami és közületi vásárlások kapui, ami az egyik legfontosabb, 
legerősebb vonzerő lehet.”17 

Látszólag könnyedén tért át a propagandisztikus művészet kiszolgálá-
sára Bene József és Andrásy Zoltán. A szocialista realizmus művészetének 
éltetői közé tartoztak a kritikusok is, akiknek, a művészekhez hasonlóan, 
szintén meg kellett küzdeniük a váltással és az elvárásokkal. Sokuknak ez 
látszólag egész könnyedén ment, hisz különösebb magyarázat nélkül kiál-
tottak ki azelőtt még értékes alkotásokat selejtnek és a propagandisztikus 
elvárásoknak megfelelő képeket remekműveknek. Ugyanezek a kritikusok 
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1965 után már az új rend szerint hirdették kritiká-
jukat. Például Borghida István, Jánosházy György, 
Ditrói Ervin.

1951 áprilisában Moszkvában megnyílt a 150 
év magyar festészetét bemutató kiállítás, amely-
nek egyik említésre méltó mozzanata volt, hogy 
Munkácsy Mihály mellett a haladó hagyomá-
nyok képviselőit, és a nagybányai művészeket is 
bemutatták. A Szovjetszkoje Iszkussztvo részletes 
kritikája Munkácsyt a „legnagyobb realista fes-
tőnek” titulálta. Révai József akkori népművelési 

miniszter a „Munkácsy–Nagybánya ellentét”18 kapcsán kifejtette: „amellett 
kell döntenünk, hogy olyan festészetet akarunk hagyományként tisztelni és 
festészetünk elé példaként állítani, amely a világot nem képnek, hanem esz-
mék harcának és történetének fogja fel”.19

A szocialista realizmus a nép életét, harcait bemutató, az igazságot ke-
reső, a demokratikus népi eszméket hirdető, optimista művészetet feltétele-
zett. Sztálin megfogalmazása szerint, a szocialista műalkotás tartalmában 
szocialista, formájában nemzeti. Magyarországon és Romániában, Erdélyben 
is elkezdődött a fokozatos leszámolás a modern szemlélettel a képzőművé-
szetben. Minden elvárástól eltérő megnyilvánulási formát formalizmusnak 
tituláltak, mely veszélyes bélyeg volt. Kivételes hangsúlyt kapott a törté-
nelmi festészet, melynek legitimálnia kellett a hatalmi berendezkedést és a 
szovjet festészet kánonjainak is meg kellett felelnie, elsősorban az érzelmi 
azonosulás szempontjából. Az analógiai megfeleltetés révén hozzásegítette 
a nézőt az esemény könnyebb megértéséhez. Történelmi alakokká váltak a 
vezetők és a hétköznapi események hősei. Múlt és jelen furcsa, torz párbe-
széde szerepelt a műalkotások többségén. A marxista-leninista időszemlélet 
egyik sajátja volt az az ellentét, hogy a történelem nem más osztályharc-
ok történeténél, s csak a kedvező mozzanatok vállalhatók. Ezek a munkák 
minden esetben egy új kezdetet hirdettek. A történelem nagy alakjait em-
lékművek is megörökítették, utcák, terek, épületek, egyesületek stb. viselték 
nevüket. Munkácsyhoz hasonlóan, Petőfit is a szocreál művészethez csatol-
ták, mivel plebejus származása és jól szavalható, forradalmi versei, tragikus 
halála mintaképe lehetett a korszaknak. „Ha Petőfi ma élne – kommunista 
lenne”20 – jelentette ki egy interjúban Sz. T. Scsipacsov, egy Magyarországon 
tartózkodó szovjet íródelegáció vezetője. A magyar szocreál megkísérelte 
Ady Endre és József Attila besorolását is, szerencsére sikertelenül, és Dó-
zsa-sorozata miatt pedig Derkovits Gyula festő- és grafikusművészt is a szo-
cialista realizmus előfutáraként próbálta emlegetni. Derkovits Gyulát 1989 
után a szakma rehabilitálta és többé nem sorolta a szocreál művészek közé. 
A történelmi festők, a megkívánt hűség ellenére is, meglehetősen tág teret 
engedhettek a fantáziának, miközben igyekeztek megfelelni az ideológiai 
elvárásoknak. A személyi kultusz egyik fontos követelménye volt azonban a 
nagy vezető alakjának beiktatása a képbe. Magyarországon Rákosi Mátyás, 
Romániában Gheorghe Gheorghiu-Dej volt az örök főszereplő Sztálin halála 
után.

A szocialista realizmus a 
nép életét, harcait bemuta-
tó, az igazságot kereső, a 
demokratikus népi esz-
méket hirdető, optimista 
művészetet feltételezett. 
Sztálin megfogalmazása 
szerint, a szocialista műal-
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lista, formájában nemzeti. 
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A szocialista realizmushoz történő csatlakozás, egyes szakemberek sze-
rint, akár érthető is lehet, ha a 20. század eleji modern irányzatok szempont-
jából vizsgáljuk a művészek viszonyulását. A realizmus nem volt teljesen 
újdonság a század közepén, hisz a harmincas évek társadalmi realizmusa, 
melyet egyfajta új klasszicizmus előzött meg, Németországban, Olaszország-
ban, Franciaországban, sőt az Egyesült Államokban is igen népszerű volt, 
és olyan ideológiai alapokon nyugodott, mint a „tömegkultúra”. A századelő 
gazdasági válsága, az országok küzdelme a kilábalásra, különösen jó tápta-
lajt jelentett a tömegdemokráciák megteremtésére. Számos művész kezdte 
felfedezni a modern irányzatok tévedéseit, és igényelte a visszatérést a rea-
litáshoz, a „rendhez”. Egyfajta művészeti restauráció, a hagyományos érté-
kekhez való visszatérés zajlott. Elképzelhető, hogy a kommunista eszmékkel 
szimpatizáló avantgárd művészek számára a szocialista realizmus a művé-
szeti nyelvezet átalakítását jelentette.

Valamelyes szélcsend következett be Sztálin 1953-as halála után, ami-
kor megjelenhettek olyan irodalmi művek és művészeti írások, amelyek ke-
vesebb politikai felhanggal bírtak, és az indexen lévő művészeket is meg 
lehetett említeni. Értelmiségiek szabadultak a börtönből és olyanok is pub-
likálhattak, akiknek addig nem volt szabad. Az 1956-os forradalmat köve-
tően, a művészeti élet látványos politikamentessé tétele kezdődött. Lenin és 
Sztálin neve egyre ritkábban jelent meg az egyetlen művészeti lapban, az 
Arta Plasticában, és Románia ismét részt vett a Velencei Biennálén. Termé-
szetesen csak azok a művészek állíthattak ki, akikben a hatalom megbízott. 
A kritikák továbbra sem mulasztották el megemlíteni a kommunista orszá-
gok haladó művészete és a kapitalista államok dekadens művészete közötti 
különbségeket. Az absztrakt művészet elleni harc, mely „a kapitalista világ 
hivatalos művészetét”21 jelképezte, folyamatos volt.

A látszólagos enyhülés nagyon rövid volt, 1958-ban ismét felerősödött a 
proletkult ideológia. Az ’56-os forradalom leverésében nyújtott segítségéért, 
Gheorghe Gheorghiu-Dejnek sikerült elérnie a szovjet csapatok kivonulását 
Románia területéről. Újabb bebörtönzési hullám kezdődött, fellángolt egy-
fajta „Sztálin-nosztalgia”22, amely azután „Sztálin-mentessé” majd „szovjet-
ellenessé” alakult.23 Románia igyekezett külpolitikájában függetlenedni a 
Szovjetuniótól, a kulturális élet hol megengedőbbé, hol szigorúbbá vált, de 
egyre gyakrabban történhettek utalások az európai művészetre a kulturális 
folyóiratokban.

1960-ban, a Román Munkáspárt III. Kongresszusa után, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej kihirdette a nemzeti kommunizmust, amely azt jelentette, 
hogy az ország saját érdekeinek megfelelő politikát kívánt folytatni a szovjet 
táboron belül. Románia külpolitikája, rövid ideig, részben a Nyugat felé irá-
nyult. Az országnak 1964-ig sikerült külpolitikailag valamelyest független-
né válnia, belpolitikai szempontból azonban pont ennek ellenkezője történt. 
1965-ben elhunyt Gheorghe Gheroghiu-Dej, helyét pedig kedvenc tanítvá-
nya, Nicolae Ceauşescu foglalta el. Nemcsak a társadalom, hanem a kulturá-
lis élet is igyekezett megszabadulni a szovjet beidegződésektől. A szocialista 
realizmust a művészeti életben csupán a műtermekben sikerült levetkőzni, a 
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köztereken nem. A realista ábrázolásmód tovább-
ra is alapvető követelményvolt, jól meghatározott 
politikai üzenettel.

A hatvanas évek közepétől azonban az ideo-
lógiai nyomás fokozatosan enyhült, a román gaz-
daság és a kultúra sokat nyitott a Nyugat felé, a 
lakosság életszínvonala is emelkedett, megjelen-
tek külföldi termékek az üzletekben, könnyebben 

lehetett Nyugatra utazni, a marxista-leninista ideológia lassan eltűnt, a cen-
zúra is enyhült, ismét a valódi kulturális értékek kerültek előtérbe. A művé-
szeti oktatás is felszabadult, taníthatókká váltak az avantgárd stílusirányza-
tok, ismét hozzá lehetett jutni a nyugati irányzatokat ismertető könyvekhez 
és folyóiratokhoz a könyvtárakban és az üzletekben. A szocialista realizmus 
hivatalosan 1965-ig maradt érvényben. 

A művészeti útkeresések 1965 után a lehető legváltozatosabb képet 
nyújtották, ez volt az a korszak, melyet a lehető legkülönbözőbb módon él-
tek meg a művészek. A román művészet inkább a posztimpresszionizmus-
hoz tért vissza, melyet egyesek enyhén modernizáló felhanggal vegyítettek. 
A legkönnyebb dolguk a fiataloknak, a főiskolán tanulóknak volt, vagy a 
frissen végzetteknek, hisz előnyükre vált fiatalságuk, rugalmas hozzáál-
lásuk. Az idősebb nemzedék egy része, mely a szocreál követelményeit is 
nehezen játszotta ki, ugyanolyan nehezen talált vissza önmagához. Akik vi-
szont több mint tíz évig hivatalosan mellékvágányon rostokoltak, most ismét 
megmutatkozhattak. Voltak olyan művészek is (például Abodi Nagy Béla), 
kik nehezen szabadultak a propagandaművészet beidegződéseitől.

Másfél évtizednyi bezártság után, a nyugatról hirtelen beáramló infor-
mációáradat inkább riadalmat keltett Kolozsvár konzervatív szellemű al-
kotóközösségében. A nyitottabb szelleműek, kiknek esetleg alkalmuk volt 
megfordulni előtte Nyugat-Európában (például Nagy Albert), könnyebben 
alkalmazkodtak, ám óhatatlanul is saját stílust hoztak létre a Nyugaton dívó, 
vagy már lecsengőfélben lévő avantgárd irányzatok margójára. A legkövet-
hetőbbnek a szürrealizmus bizonyult, vagy legalábbis átmeneti állapotot je-
lentett mindaddig, amíg a művészek kiutat nem találtak ebből a menekülési 
formából. Miklóssy Gábor például a válságos pillanatokat szürrealista–me-
tafizikus képeivel vészelte át. Ugyancsak szürrealista képeket alkotott Tóth 
László és felesége T. Szűcs Ilona, illetve Finta Edit, később mindhárman 
emigráltak. A nonfiguratív ábrázolásmód szintén menedéket nyújtott több 
művésznek. Kádár Tibor az erdélyi absztrakt művészet egyik előfutára volt, 
sajnos végül az öngyilkosságba menekült. A legújszerűbb kifejezési formák 
sem voltak idegenek a művészektől, ám ezek szokatlansága sokszor akadályt 
jelentett, főképpen a konzervatív kolozsvári szemlélet miatt. Antik Sándor 
performanszai és installációi, melyek gyakran fotó- és video-kísérettel zaj-
lottak, teljesen idegenül hatottak akkoriban. Kancsura István konstruktív 
megoldásokkal tarkított újszerű útkeresései szintén idegenkedést váltottak 
ki a közönségből.

A hagyományokhoz való ragaszkodás nemcsak a magyar, hanem a ro-
mán művészetben is rendkívül erős volt. Így a hatvanas évek vége felé mind-
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két művészetben, ellentétes módon ugyan, de erőteljessé vált a nemzetinek, 
az identitást őrző jegyeknek, szimbólumrendszereknek a hangsúlyozása. 
Ezek az útkeresések rendkívül érdekes és sajátos stíluskeveredéseket ered-
ményeztek a romániai magyar képzőművészetben. Az avantgárd irányzatok 
keverednek az említett nemzetiségtudattal, hagyományőrzéssel, történelem-
mel, s kialakul egy sajátosan összetett stílus, melyből sok esetben a több-
nemzetiségű erdélyi jellegzetességek is kiolvashatók. 
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Rendezvények a vezérkultusz 
szolgálatában
Megéneklünk, Románia, Daciada, Pluguşor

MÁTÉ ERZSÉBET 

A mangáliai beszéd

1983. augusztus 2. és 3. között Mangálián munkatanácskozást tartot-
tak, amelyen a megyei elsőtitkárok, a szervezésért, propagandáért felelős 
vezetők, pártaktivisták mellett az oktatási, a művelődési, kulturális bi-
zottságok, a központi sajtó szerkesztői, a hadsereg és a Ştefan Gheorghiu 
Akadémia megbízottjai vettek részt. 

Rezumat (Manifestări culturale în slujba cultului personalității – Cântarea României, Daciada, 
Plugușor) În acest articol, autoarea descrie detaliat rolul manfestărilor culturale ale regimului 
comunist în crearea și menținerea cultului personalității. Sunt prezentate mechanizmele manipulării 
maselor, a creării individului ideal, „multilateral dezvoltat” (unul din cuvintele cheie ale propagandei 
ceaușiste), dar în același timp subjugat, controlat de către autorități. Máté atrage atenția că aceste 
manifestări culturale aveau încă de la început puternice conotații naționaliste, care s-au accentuat 
în timp. „Caracterul educativ” declarat al ecestor manifestări ascundea de fapt o încercare de 
suprimare a culturilor minorităților. Autoarea analizează detaliat regia acestor festivaluri și identifi că 
elementele prin care Ceașescu se impunea ca o fi gură paternă a națiunii.

Cuvinte cheie manifestări, comunism, Ceaușescu, Cântarea României, Daciada, Plugușor

Abstract (Cultural events, job personality cult - „Cântarea României”, „Daciada”, „Plugușor”) 
In this article the author describes in detail the role of cultural events in creating and maintaining 
the communist personality cult. Are presented the mechanisms of manipulation of the masses, 
the methods of creation of ideal individual, „multilaterally developed” (one of the key words of 
propaganda Ceausescu), yet subdued, controlled by the authorities. Máté points out that these 
cultural events from the beginning havent strong nationalist overtones, which have increased over 
time. „Educational” events declared currently are not hiding the fact that they are an attempt to 
suppress the cultures minorities.

Keywords events, communism, Ceaușescu, „Cântarea României”, „Daciada”, „Plugușor”

Máté Erzsébet, a BBTE doktorandusa
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A rendezvényt kisebb népünnepség előzte 
meg: a többezres tömeg mellett a Haditengerészet 
díszszázada is fogadta az elnökházaspárt a város 
főterén. 

„A pártfőtitkárral való újabb találkozó öröme 
megható formákban nyilatkozott meg. A jelen-
levők hosszasan és lelkesen éltették a pártot és 
főtitkárát. Hatalmas jelszavas táblákon a nemzet 
szívében-lelkében mély visszhangot keltő szavak 

voltak olvashatók: „Ceauşescu – RKP!”, „Ceauşescu és a nép!”, „Tiszteletünk, 
büszkeségünk: Ceauşescu –  Románia!”, „Ceauşescu – Románia, béke és ba-
rátság!”. Egyesített kórusok előadásában felcsendült a megható dal: „Partidul 
– Ceauşescu – România.”1 

A munkamegbeszélés (ami gyakorlatilag a vezér által előadott expozé-
ból, annak egyöntetű elfogadásából és a megerősítő felszólalásokból állt) a 
párt ellenőrző, nevelő, szervező, a társadalom egészére kiterjedő szerepének 
megerősítésére és a fejlett tudatú, a szocialista társadalmat odaadóan építő 
új ember kinevelésére vonatkozott. Az új, szocialista öntudatú ember ki-
nevelésének kérdése Ceauşescu ázsiai körútja után merült fel, azonban a 
gazdasági és politikai válsághelyzetekkel szembesülő Romániában a nyolc-
vanas évekre a rendszernek még nagyobb szüksége lett a mentálisan is ko-
ordinálható, alárendelt emberre. Ceauşescu és holdudvara tisztában volt 
azzal, hogy a terror eszközeivel, a titkosrendőrségre, a társadalmat átszövő 
besúgóhálózatra támaszkodva mindaddig nem tudja szászszázalékosan be-
biztosítani magát, amíg nem sikerül megszüntetni az állam (azaz a párt) és 
a gondolkodó, véleményformáló egyén közti határt. A magánszféra totális 
ellenőrzésével pótolták azt a hiányt, amit a hatalmi rendszer ideológiáját 
kritikátlanul elfogadó, döntésképtelen, alárendelt új embertípus kialakítá-
sával kívántak elérni. 

A kommunizmus az új társadalmi rendszert, a lenini diktatúrát elkép-
zelhetetlennek tartotta a homo sovieticus kinevelése nélkül. 1920-ban Anton 
S. Makarenko Ukrajnában létrehozott egy intézetet, ahol utcagyerekeket 
nevelt át a kommunista tudományos elvek szerint. Az eredmény a párthű, 
fanatikus, végrehajtó, az ideológiáért a végletekig menő csekista volt.2 A ma-
karenkói pedagógia eltekintett a gyerekek személyiségétől, egységesen irá-
nyítható, kordában tartott tömeget nevelt. Makarenko úgy gondolta, hogy az 
ember mindennapi munkáját a fényes jövő ígérete s öröme határozhatja csak 
meg, és ezt a szemléletet a kommunista propaganda hamar fel is karolta. A 
sztahanovizmus (a csodálatos munkabírással megáldott Alekszej Sztahanov 
példája) már a fejlett öntudatú, találékony, ugyanakkor intelligens kommu-
nistáról beszélt, aki mindennapi küzdelmeit a jövőbe vetett hittel végezte. 
A sztálinizmus idején a propaganda az értelmiségi elitrétegnek a mérnökö-
ket tekintette, a kiszámítható, alkotó, rendszerépítést végző mérnököt. Nem 
csoda, hogy a felesleges munkának tekintett művészetet is műszaki pontos-
sággal akarták kordában tartani, és a szocialista realizmus csak a jövőépítő 
munkás történetét, a harcos forradalmár, és mindenekelőtt a párthű kom-
munista ember életét dolgozhatta fel.

1920-ban Anton S. Maka-
renko Ukrajnában létre-
hozott egy intézetet, ahol 
utcagyerekeket nevelt át a 
kommunista tudományos 
elvek szerint. Az eredmény 
a párthű, fanatikus, végre-
hajtó, az ideológiáért a vég-
letekig menő csekista volt.
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Az ázsiai körút után Nicolae Ceauşescu már 1971-ben megsürgette a 
párt nevelőmunkáját, a mangáliai tanácskozás ennek a lenini–sztálini tí-
pusú iránynak az imperativusza volt. „A tanácskozás részvevői részletesen 
elemezték, hogyan válnak valóra az elméleti, ideológiai és politikai nevelő 
munka terén megszabott fontos célkitűzések. Mint hangsúlyozták, az ilyen 
természetű erőfeszítéseket arra összpontosították, hogy a pártszervek és 
-szervezetek, az összes nevelő tényezők tökéletesítsék stílusukat és módsze-
reiket a politikai-ideológiai munka egységes vezetésében, s így ez növekvő 
mértékben járuljon hozzá a kommunisták ideológiai színvonalának eme-
léséhez, a tömegek hazafias, forradalmi nevelésének javításához, a nemzet 
összes erőinek az ország gazdasági-társadalmi fejlesztési terve megvalósítá-
sára, pártunk és államunk bel- és külpolitikájának valóra váltására történő 
mozgósításához.”3

A cseausiszta új típusú ember olyan eszmei modell volt, amely új erköl-
csi és szellemi tulajdonsággal rendelkezik, mindenhol (falvakon, városban 
egyaránt) megtalálható, ő alkotja a többséget, ő az a példakép, akinek képé-
re kell formálni az egész társadalmat.4 Az átnevelés permanens folyamat, a 
párttevékenység legégetőbb feladata volt. 

Az új típusú ember sokoldalúan fejlett (Ceauşescu leggyakrabban han-
goztatott kifejezése a multilateral dezvoltat), ami ugyanúgy vonatkozik vi-
lágszemléletére, mint életszemléletére, politikai öntudatára és szakmai tu-
dására, műveltségére és erkölcsi tartására. A szocialista tudat legfontosabb 
alkotóeleme a politikai tudat, a párt alapelveinek meggyőződéses elfogadása, 
annak megvalósítása bármi áron.5 Az új típusú embert a hazaszeretet, a párt 
iránti hűség, a szocializmus iránti elkötelezettség, az odaadó munka jellem-
zi, egyéni érdekeit alárendeli a közösség érdekeinek, és „így építő (nem pedig 
romboló) eleme lehet azoknak a közösségeknek, amelyekben él és dolgozik.”6

A kommunista rendszerek között a példaképnek tekintett, politikailag 
eredményes Kínai Népköztársaság mintájára olyan államot kívántak meg-
teremteni, ami egyéni kezdeményezésre, mérlegelésre, azáltal ellenállásra 
teljesen képtelen tömeget jelent. Az átnevelésnek több iránya volt: az egyik 
út a tömegrendezvények bevezetése, a másik a munkahelyeken, az intézmé-
nyekben hetente tartott ideológiai értekezletek rendszeresítése. 

 Népünnepek, fesztiválok 

Az Adrian Păunescu (valamint a KISZ révén Nicu Ceauşescu) nevé-
vel fémjelzett Cenaclul Flacăra mozgalom volt az első (1973) olyan jellegű 
tömegrendezvény, ami az irodalmi-zenés összeállításként a cseausiszta 
nacionalizmust szolgálta, és amitől komoly ideológiai eredményeket vár-
tak. Az 1976. március 18-án Bukarestben megrendezett előadáson már ki-
mondottan a román nacionalista érzelmeket megfogalmazó versek, énekek 
hangzottak el, a pártvezér (és felesége) személyi kultuszát az ugyanabban az 
évben megszervezett Megéneklünk, Románia (Cîntarea României) fesztivál 
szolgálta.7 Păunescu mozgalma az egyesült, erős román nemzet öntudatát, 
a más népektől elhatárolódó nemzet mítoszát énekelte meg, ami komoly 
támogatást jelentett a nacionalizmust egyetlen politikai argumentummá 
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emelő cseausiszta retorikának. A mozgalom, 
amely 1985-ben beépült a Megéneklünk, Románia 
fesztiválba, komoly politikai és anyagi hasznot 
hozott az udvari költőnek. 1985-ig a pártvezetés 
teljes mértékben elfogadta a pártpoéta munkáját, 
kultuszköltészete mellett ennek a fesztiválnak kö-
szönhette erős politikai befolyását.8 

Păunescu szárnyalásának a ploieşti-i szeren-
csétlenség vetett véget, amely fényt derített a fesz-

tivál valós, a szocialista etikával összeegyezhetetlen, kevésbé erkölcsös ol-
dalára is.9 A Ceauşescu-házaspár bukása után politikai pályára lépett, előbb 
az Ilie Verdeţ-féle Szocialista Munkáspártba jelent meg, majd a Szociálde-
mokrata Párt színeiben szerzett szenátori mandátumot.  2010-ben bekövet-
kezett halálakor a román nemzet költőjeként búcsúztatták.

A nacionalizmus, a román nemzeti nagyság kérdése a Ceauşescu-rezsim 
korai szakaszában már felvetődött. A hetvenes években a kommunista múl-
tat feldolgozó Párttörténeti Intézet az eredetvizsgálat felé fordult, és kidol-
gozta a kontinuitáselméletet.10 Ennek az iránynak köszönhetően 1980-ban 
meg is szervezték a 2050 éves egységes dák állam évfordulójának ünnepét. A 
soviniszta, xenofób elemek a cseausiszta nacionalizmusból Ion Lăncrănjan 
Vallomás Erdélyről (Cuvînt despre Transilvania) c. könyvének megjelenésé-
vel kerültek felszínre. Az 1982-ben megjelent kötet, Păunescu „szellemidé-
ző” felvonulása mellett, a román politika magyarellenes, ősmítoszt teremtő 
vonulatának a legkoncentráltabb megfogalmazása volt. A Románia területén 
kisebbségben élő magyarokat, németeket és székelyeket (sic!) betelepített, jö-
vevény nemzeteknek írta le, amelyek szándékosan gátolták az őslakos romá-
nok egységes nemzetté alakulását. Mindezek mellett (és íme a nacionalista 
kettős beszédmód példája) az őslakos román nemzetet egységesnek tekin-
tették, ők a Dáciába beözönlő népek közvetítésével sokkal korábban lettek 
keresztények, mint a magyarok, akik egy király parancsára keresztelkedtek 
meg.11 A kommunista, alapjában vallásellenes történetírás a korai keresz-
ténység átvételének mítoszával a román nemzet kulturáltságát, jól megalko-
tott társadalmi szerkezetét, civilizáltságát próbálta bebizonyítani, egy olyan 
nemzetét, amelyik már a római hódítás előtt kiforrott nyelvvel és folklórral 
rendelkezett. A római származástudattól való elhatárolódás a nyolcvanas 
évek elején történt meg, ebben nagy szerepe volt Nicolae Ceauşescu test-
vérének, Ilie Ceauşescu tábornoknak, aki A román nép hadtörténete (Istoria 
militară a poporului român, 1984) c. munkájában már egységes, etnikai lé-
nyegét változatlanul megőrző dák népről beszélt.12 

A politikai beszédmód a nyolcvanas évek derekán a romantikus nem-
zetértelmezések és a kommunista ideológia egyvelegévé alakult, ami kizá-
rólag az egyazon módon gondolkodó pártvezér és a köréje fonódó, egységes 
(lásd. új embertípus) nemzet kapcsolatának legitimizálására összpontosított.  

A Románia területén ki-
sebbségben élő magyaro-
kat, németeket és széke-
lyeket (sic!) betelepített, 
jövevény nemzeteknek írta 
le, amelyek szándékosan 
gátolták az őslakos romá-
nok egységes nemzetté 
alakulását. 
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Megéneklünk, Románia

Az 1976-ban első ízben megrendezett Megéneklünk, Románia fesztivá-
lon műkedvelő és hivatásos művészcsoportok, táncosok, énekesek méretkez-
tek meg, a helyi, megyei majd országos szakaszokon a munkáscsoportok, 
az ún. művészbrigádok, az üzemi műkedvelők, az iskolások stb. részvétele 
kötelező volt. (1983-ban a negyedik alkalommal megtartott fesztiválon két-
százezer műkedvelő együttes, irodalmi-művészi kör, valamint 4,5 millió 
egyéni versenyző vett részt.) 13

1978-ban a KISZ a Szocialista Művelődési és Nevelési Tanáccsal közö-
sen filmforgatókönyv-versenyt hirdetett meg. „A pályamunkában hangsú-
lyozódjék a munkásfiatalságnak, mint az ifjú nemzedék élosztagának a sze-
repe. A szcenáriumírók felvethetik a szakmai orientáció bonyolult kérdéseit, 
a diákság problémáit, mint ahogy hangot adhatnak annak, hogy ifjúságunk 
teljes mértékben elkötelezett pártunk és államunk bel- és külpolitikájának, 
a forradalmi hazafiság és nemzetközi szolidaritás eszméinek; foglalkozhat-
nak az iskola, a család, az ifjúsági szervezet, a munkaközösségek szerepével 
a fiatalok szabad idejének helyes megszervezésében, a művelődési-művésze-
ti és a sporttevékenységben. És persze arról sem kell megfeledkezni, miként 
nevelik át azokat az ifjakat, akik vétenek a szocialista méltányosság elvei 
ellen, társadalomellenes cselekedeteket követnek el.” 14

 Az előadásokon kívül képzőművészek, népi faragók, keramikusok, 
bőrművesek stb. mutatkoztak be, ugyanakkor műveltségi vetélkedőket, 
szimpóziumokat is tartottak. Ezek az előadások azonban 1971-ben hivatalos 
programmá vált, majd a mangáliai beszéddel megerősített politikai-nevelő 
tevékenység részét képezték. „Nagy súlyt helyeztünk a komplex nevelési 
akciók megszervezésére, a politikai-ideológiai és kulturális-nevelő mun-
ka sajátos és igen változatos formáinak érvényre juttatására. Gondolok el-
sősorban a városokban és a községekben szervezett változatos tematikájú 
előadásciklusokra, szimpozionokra, általános műveltségi vetélkedőkre, a 
tudományos, etikai, állampolgári nevelési akciókra, a pártdokumentumok, 
a Nicolae Ceauşescu beszédeiből kivilágló eszmék tudatosítására, az ország 
törvényeinek széleskörű népszerűsítésére, s általában a mangáliai beszéd 
szellemében, az egész tudatformáló tevékenység 
hatékonyságának fokozására, a forradalmi maga-
tartás meghonosítására” – számolt be az Előrének 
1985-ben a fesztiválról a Kovászna megyei Gavrilă 
Emese. 15

Hazafias nevelés, szocialista etika, előre-
haladott magatartás – kulcsszavai az egész ren-
dezvénynek. A fesztivál, akárcsak Păunescu 
mozgalma, a román egységmítoszon alapult, az 
autentikus román szellemiség és kultúra ápolá-
sát, a „mioritikus tér” megteremtését vette célba. 
Az előadások javarészt a román népi hagyomány 
felülírását, felértékelését szolgálták, ami sokkal 
jobban illett a cseausiszta retorika nacionalista 

Az 1976-ban első ízben 
megrendezett Megének-
lünk, Románia fesztiválon 
műkedvelő és hivatásos 
művészcsoportok, tánco-
sok, énekesek méretkeztek 
meg, a helyi, megyei majd 
országos szakaszokon a 
munkáscsoportok, az ún. 
művészbrigádok, az üzemi 
műkedvelők, az iskolások 
stb. részvétele kötelező 
volt.
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aspektusához. „A Megéneklünk, Románia fesztivál keretében biztosítanunk 
kell a nép nagyszerű hagyományainak folytatását, népünkét, amely a szá-
zadok folyamán csodálatos dojnákat, balladákat, szépségénél, hazaszere-
teténél és humanizmusánál fogva egyedülálló népi kultúrát és művészetet 
alkotott.” – jelentette ki Nicolae Ceauşescu 1983-ban. 16

1985-ben, a Ceauşescu-korszak húszadik évfordulóján rendezett május 
elsejei „kulturális-művészeti” előadáson 4500 előadóművész, néptánccso-
port, énekkar, a Megéneklünk, Románia győztes szólistái stb. léptek fel. A 
„mélységesen hazafias, forradalmi”17 előadás a pártpropaganda számára leg-
jelentősebbnek kikiáltott  eseményeknek látványos rekonstruálása volt, ami 
az Aranykorszak impozáns bemutatásában csúcsosodott ki. Ez a maoista 
színházpolitika mintájára, a javarészt élőképekből felépített műsor a párt és 
a Ceauşescu-házaspár iránt tanúsított egység manifesztuma volt. 

A „szocialista kultúra demokratizmusának tükre”, a Megéneklünk, Ro-
mánia országos fesztivál a nyolcvanas évekre a giccs, a propaganda, a mű-
vészi értékeket mellőző sablonos kultuszrendezvényé silányult. 18 (Kivétel a 
többségi magyar lakta vidékek, elsősorban a Hargita megyében megrendezett 
összejövetelek. A fesztivál leple alatt olyan összejöveteleket, a hagyományos 
székely találkozókat felelevenítő rendezvényeket szerveztek meg, ami önál-
ló ünnepségként halálra volt ítélve. Pl. a csíkszeredai Régizene Fesztivál, a 
zsögödi Tavasz a Hargitán folklórrendezvény, a korondi, árcsói kerámiavá-
sárok, a szárhegyi alkotótábor, a csernátoni Népi Mesterek Tábora, stb.)

Daciada

A Megéneklünk, Románia fesztivál után a legnagyobb országos ideoló-
giai-nevelő rendezvény, az 1977-ben útjára indított Daciada volt. A sportte-
vékenységből álló mozgalmon való részvétel ugyancsak kötelezőnek számí-
tott, kortól függetlenül minden mozgásképes embernek jelentkeznie kellett 
valamelyik sportágban. Az országos tömegsportmozgalom  valójában az erő, 
a szocialista erkölcs és szépség nevében a Ceauşescu korszak értékeit, ered-
ményeit ünnepelte, a vezér és az nép egységének demonstrálását szolgálta.

Május 1, Augusztus 23, December 1

A román nemzeti egység ünneplésének rituáléja az olyan, hagyomá-
nyosan kommunista ünnepekben is megjelent, mint a Május 1, vagy az Au-
gusztus 23. A munka ünnepe a hetvenes évek elején még a párt eredményes 
politikájának, irányelveinek magasztalására  korlátozódott, a nyolcvanas 
évekre a Ceauşescu-házaspár és a román nemzet szétbonthatatlan egységé-
nek ünneplésére irányult.

Augusztus 23 kezdetben a szabadság és a függetlenség ünnepeként 
fogalmazódott meg, a dátumhoz kapcsolódó események megítélésében a 
cseausiszta történetírás már kettős diskurzust folytatott. A nacionalizmus 
szellemében, a Ceauşescu testvér által felülírt történetben II. Károly dikta-
túrájából „tekintélyuralmi rendszer” lett, míg az Antonescu-féle kormány-
zás elveszítette fasiszta jellegét.19 Mindezek ellenére az augusztusi királyi 
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államcsínyt az RKP dicsőséges korszakként, a szabadságért, az önállóságért, 
a fasizmus feletti győzelemként fogalmazta meg.

 „Bukarestben a hűvös, esőöntözte hajnal ünnepélyesen köszöntött a 
városra. Az ünnepi díszbe öltözött utcák, sugárutak már kora reggel megtel-
tek a felvonulókkal, akik, akárcsak a hegyi csermelyek, először patakocskák-
ban, majd folyókba egyesültek, hogy végül hatalmas áradatként, a Bălcescu, 
Ana Ipătescu, Victoria sugárutak szélében hömpölyögjenek a felvonulás 
hagyományos színhelye, az Aviatorilor út és tér felé.”20 (A kommunista saj-
tó sablonosságára vall, hogy a csermelyes-patakocskás hasonlatot minden 
egyes felvonulás leírásakor alkalmazták. Az 1971. május 1-én szervezett 
ünnepség tudósítása szóról szóra ismétli az egy évvel korábban megjelent 
augusztusi felvonulás bemutatását.)

A vörös és háromszínű zászlókkal, a vezetők arcképeivel felszerelt tö-
meg a téren felállított központi emelvény előtt vonult fel, ahol az RKP ve-
zetősége foglalt helyet: Nicolae Ceauşescu, Ion Gh. Maurer, Emil Bodnăraş, 
Paul Niculescu-Mizil, Gh. Pană, V. Trofin, Ilie Verdeţ, Constantin Drăgan, 
Fazekas János, stb. A tribünt a Marx, Engels, Lenin arcképei mellett a jelsza-
vas, az RKP vezetőségét, a szocialista országot építő román népet dicsőítő 
feliratok díszítették. 

Augusztus 23-át a Ceauşescu-diktatúra a román nemzet hivatalos ün-
nepévé emelte, az Aviatorilor  téren felszerelt tribünön a hatalmas méretű 
RSZK címer mellett már csak a „Ceauşescu – Románia!”, „Ceauşescu és a 
nép” jelszavak maradtak meg, ahogyan az emelvényen felsorakozó vezető-
ség is kicserélődött. A ünnepség az egységes és erős román nemzet vala-
mint a diktátorházaspár kultuszára korlátozódott, a felszabadulás ünnepe 
az Aranykor, a Ceauşescu-korszakot magasztaló, több napos rendezvénnyé 
alakult.  

„Augusztus 23-át, a román szabadság nagyszerű ünnepét – mely új kor-
szakot nyitott Románia sok ezer éves történetében és népünk sorsának döntő 
jelentőségű eseményét képezte – egész nemzetünk, az ország minden fia a 
párt, annak főtitkára körüli sziklaszilárd egységben, és a haza napfényes 
jövőjében vetett bizalomtól áthatva ülte meg, forró hódolattal adózva a párt-
nak és Nicolae Ceauşescu elvtársnak, akinek nevéhez a Román Kommunista 
Párt IX. kongresszusa által felavatott és egész történelmünk beteljesülések-
ben leggazdagabb korszaka fűződik.” 21

A nacionalista rituálét, az uniformitás mítoszát a legjobban a decem-
ber 1, az egységes román nemzetállam megalakulásának ünnepe hordoz-
ta. Erdélyt 1918. december 1-én Romániához csatolták, amit a kommunista 
történelmi diskurzus törvényszerű és objektív következménynek tekintett. 
1983 decemberében Nicolae Ceauşescu így fogalmazott: „E felemelő pilla-
natban, ha csak futólag is, emlékeztetnünk kell népünk dicsőséges történe-
tére, évezredes permanenciájának eposzára az ősi földön, évszázadokon át 
tartó hősi harcaira az idegen elnyomók ellen, létének megvédelmezéséért 
és a román nemzet kialakulásáért, a szabadságért, a társadalmi és nemze-
ti igazságosságért. Az Egyesülés természetszerű, törvényszerű eredménye 
volt a román nép hosszas történelmi fejlődésének, ama jogáért folytatott 
küzdelmének, hogy  szabad és saját országának ura legyen. Az Egyesülés, 
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a szabadság és a függetlenség eszményei a legré-
gibb időktől és mindenkor lelkesítették a román 
népet, nemzedékről nemzedékre lángoló fáklya-
ként világították be  az igazságosság, a haladás, 
a jobb, szabad és méltó élet felé vezető utat. [...] A 
Kárpátok büszke bércei, évszázados erdőségei, év-
ezredes folyói képezték népünk kialakulásának és 
fejlődésének bölcsőjét a legrégibb időktől kezdve. 
[...] Igen viszontagságos idők után, amelyek során 

vándornépek fordultak meg e tájakon, a románok, akiket a nép egységének 
a helyreállítása foglalkoztatott megalapították az első új államalakulatokat, 
aztán tovább fejlesztették és megszilárdították őket, hogy szembeszállhas-
sanak az agressziókkal, a beözönlési kísérletekkel. [...] A román nép eszmé-
nye nagyszerűen megnyilatkozott Havasalföld, Erdély és Moldva 1600. évi 
egyesülésében, amit a nagy vajda, Mihai Viteazul valósított meg. [...] A törté-
nelmi körülmények – kiváltképpen az idegen birodalmak intervenciója foly-
tán – megszűnt a Mihai Viteazul által megvalósított központosított egységes 
állam. De a román országok egyesülésének gondolata, egy egységes és erős 
állam megteremtésének eszménye a régi Dacia földjén elevenen élt tovább a 
nép tudatában, dinamizálta harci eltökéltségét, hajtóerőként jelentkezett a 
társadalmi és nemzeti igazságosságért, a haladásért és a civilizációért vívott 
küzdelemben.”22

Az 1983-ban elhangzott beszéd tömörítette a cseausiszta nacionalizmus 
minden egyes elemét. A román nép Erdély területéhez való kizárólagos joga, 
az elsőbbség, a civilizált, társadalmilag fejlett dák múlt, a feltételezésekből 
szőtt kontinuitáselmélet, ősi kultúra, ősi nyelv stb. a román nemzet nagysá-
gát emelte ki. A Ceauşescu-üdvözlet bizonyítéka annak, hogy az 1982-ben 
megjelent Lăncrănjan-könyv egy hivatalos álláspontot, a pártvezér államso-
vinizmusát tükrözte. A diktatúra, ha gyakorlatában a sztálinizmus hagyo-
mányaira is épült, diskurzusában a nemzetifasizmus logikáját követte. A 
román nemzet elsőbbségét, felsőbbrendűségét, partikularitását, civilizáció 
és kultúrateremtő voltát hangoztatta, ugyanakkor a nemzetállam fogalmával 
megszüntette a más nemzetiségek, azaz a jövevénynek tekintett magyarok, 
németek létjogosultságát Románia területén.  

Óév, Újév, Pluguşor

1983-ban Nicolae és Elena Ceauşescu a Központi Bizottság bukaresti 
székháza előtt évbúcsúztatókat fogadott. Az ünnepségen a pártvezetőség 
mellett KISZ KB első titkári minőségében Nicu Ceauşescu is jelen volt, akit 
ezekben az években már egyértelműen a dinasztia örökösének tekintettek. 
Az évbúcsúztatás a ceausiszta nacionalizmus folklórteremtő machináció-
jának terméke volt. A Pluguşor az ország különböző területeiről származó 
kolindák előadásából, mondókákból stb. állt, ami „nagyszerűen felelevení-
tette a falvak, az összes települések gazdag szellemiségébe harmonikusan 
illeszkedő nagyszerű román népszokásokat”.23 A pártvezetőséget, élükön 
a vezérházaspárral, népviseletbe öltözött gyermekek köszöntötték, akik a 

A román nép Erdély 
területéhez való kizáróla-
gos joga, az elsőbbség, 
a civilizált, társadalmilag 
fejlett dák múlt, a feltéte-
lezésekből szőtt kontinui-
táselmélet, ősi kultúra, ősi 
nyelv stb. a román nemzet 
nagyságát emelte ki. 
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Pluguşor ritmusaiban mondtak köszönetet „a hősök hősének, aki egész éle-
tét népének, nemzete jólétének szentelte, aki forradalmi tisztánlátással és 
eltökéltséggel vezérli kommunista pártunkat és szocialista államunkat, aki 
évezredes történetünkben páratlan új korszakot tárt fel Románia előtt”.24 A 
vezérrel való „találkozás örömét mélységesen átélő gyermekek” után fiatal 
munkások, parasztok, értelmiségiek léptek fel „akik nagy megjelenítő erővel 
idézték fel a most záruló esztendő gyümölcsöző munkálkodását, a munkás-
osztály, a parasztság, a párt vezette egész nép kiemelkedő sikereit szocialista 
fejlődésünk útján”.25 A nyolcvanas években bevezetett évbúcsúztató, újév-
köszöntő szokás azon túl, hogy a román népi kultúra gazdagságát hivatott 
bemutatni, minden egyes mozzanatában a román nép ősiségére, primátusá-
ra, a román nemzetállam homogenitására összpontosított. A kolindálók, a 
néptáncok, jókívánságok „ihletett verssorokban emlékeztettek ősi földünk 
évezredes történetére, őseink függetlenségért, szabadságért és igazságossá-
gért vívott harcára”.26 

Az államnacionalizmus szimbólumává vált Egyesülés hórája után, amit 
a KB épület előtt adtak elő, versekben köszöntötték a pártvezért, „aki a Nagy 
Egyesülés évében született, s már zsenge fiatal korától kezdve minden erejét 
és munkabírását a nép boldogulásának szolgálatába állította, lankadatlanul 
küzdött és küzd az összes népek  béke-, haladás- és szabadságtörekvéseinek 
valóra váltásáért”.27 

A nyolcvanas években Nicolae Ceauşescu kultusza szélsőséges formát 
öltött, az állami ünnepségek a nemzeti nagyság manifesztálása mellett a ve-
zér és korszaka magasztalásából álltak. A pártvezér és a nemzet összekapcso-
lása nem véletlen. Azok a kommunista rendszerek, amelyek internacionalis-
ta, nemzetei jellegétől idegen politikára támaszkodtak, sokkal könnyebben 
bomló legitimitással rendelkeztek, mint a nemzetiséget beemelő, sőt a nem-
zeti jelleget maximalizáló rendszerek. Ceauşescu államsovinizmusa ebből 
a hivatalosan fenntartott és gerjesztett nacionalizmusból építkezett, és ezzel 
magyarázható, hogy sorozatos gazdasági sikertelenségei ellenére nem ütkö-
zött évtizedeken keresztül jelentősebb ellenállásba.28  

„A kolindálók kifejezésre jutatták egész népünk háláját Nicolae 
Ceauşescu elvtárs, a lánglelkű hazafi iránt, aki a civilizáció újabb útjait tárta 
fel az évezredes román földön.”29 A táncok után tetőtől talpig fehérbe öltözte-
tett gyerekek, a Haza Sólymai köszöntötték a diktátor házaspárt, a pártveze-
tőséget (kifejezve hálájukat a boldog gyerekkorért), majd a pionírok élőképe-
ket adtak elő mindennapi munkájukról, ezzel fejezve ki „ a nemzeti színnel 
szegélyezett vörös nyakkendő összes viselőinek mélységes háláját Nicolae 
Ceauşescu elvtárs iránt, a haza összes gyermekeinek szeretett atyja iránt a 
számukra megteremtett nagyszerű tanulási-nevelési körülményekért”.30

A pártvezér kultusza a hagyományos szülő-gyerek kapcsolatot felülírta 
egy harmadik, autoritér személy, a vezér beléptetésével. A gyerekvilág átér-
tékelődésével a gyerek szerepét a kettőség jellemezte: egyszerre volt álmodo-
zó, kiszolgáltatott egyén és a közügyekre érzékeny, öntudatos haza sólyma/
pionír, aki minden körülmények közt képes átérezni származásának súlyát. 
A Ceauşescu-kultusz a pártfőtitkárra ruházta át az apa hagyományos, te-
kintélyelvű szerepét, így a gyerek nem a biológiai apának, hanem Románia 
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elnökének tartozott elszámolással, neki (nyolcvanas évek közepétől pedig a 
Ceauşescu-házaspárnak) tett fogadalmat, hogy jó tanuló, hazájának engedel-
mes, szófogadó gyermeke lesz. 

Az első pionírszervezet 1949-ben alakult, célja a gyerekek felkészítése 
a szocialista haza szolgálatára. A IX. pártkongresszus után kiterjesztették 
a szervezetet, 1966-ban jóváhagyták a Pionírtanács új szabályzatát, a párt 
irányításának alárendelve saját vezető szerveket hoztak létre. 1969-ben a 
gyerekek körében végzett propagandatevékenységük elismeréseként a Ro-
mánia Szocialista Köztársaság Csillaga érdemrenddel tüntették ki. 1971-ben 
Ceauşescu javaslatára létrehozták az Országos Pionírfórumot, ami „a gyer-
mekek forradalmi nevelésének hathatós előmozdítója lett”.31 

1974-ben, a párt XI. kongresszusa után radikalizálódott a szervezet 
ideológiai-politikai tevékenysége, a szervezet feladata kizárólag a kommu-
nista ideológia terjesztésére és a vezér iránti lojalitás kialakítására korlá-
tozódott. Az óvodáskorú gyerekeket tömörítő Haza Sólymai szervezetet a 
hatóság 1976-ban, a nagy testvérnek alárendelve hozta létre, azzal a céllal, 
hogy a kisgyerekek erkölcsi és társadalmi nevelését a pártiránynak megfe-
lelő mederbe terelje. A fő szempont (ahogyan a tanrend kialakításában is) a 
hazaszerető, a vezetőséghez ragaszkodó, a pártirányítást feltétlenül elfogadó 
utódnemzedék kitermelése, ugyanakkor egyik módja volt annak, hogy a ha-
talmi kontrollt a szülőkre még nyomatékosabban kiterjesszék.32 Az óvodás-
korú gyereknek kötelessége volt ismernie a trikolór szimbolisztikáját, fel kel-
lett tudnia ismerni a vezérházaspár arcképét stb. 1977-től saját folyóiratuk 
jelent meg, 1980-tól magyarul is.

A nyolcvanas években, különösen az RKP XIII. kongresszusa után a 
pártpropaganda felerősödött, az egyenruhába öltöztetett óvodáskorú és isko-
lás gyerekek felhasználása a kultuszépítésben napirenddé vált.

A vezérkultusz szolgálatában állított rendezvények a Ceauşescu-érában 
egységes üzenetet hordoztak. A propaganda szempontból alaposan átgon-
dolt egységesítés a tömeg formálását és az összezárást segítette elő, üzenetét 
pedig egy olyan téma köré csoportosította, amivel könnyen lehetett azono-
sulni. Ez volt a nacionalizmus. A nagy, erős nemzethez  való tartozás, a pri-
mátus, a partikularizmus stb. mind-mind olyan érv volt, ami mentén köny-
nyen össze lehetett kovácsolni a románságot, és egységesen terelni a nemzeti 
érdekeket és értékeket ápoló kommunista párt és vezére, Nicolae Ceauşescu 
mellé. A nemzeti összetartás lanyhulását az állandó közös ellenség rioga-
tásával kerülték el, azonban ez az ellenség nem a nyugati – a kommunista 
retorikának megfelelően – kapitalista országokból érkezett, hanem a köz-
vetlen közelből, a betolakodó nemzeti kisebbségek, elsősorban a magyarok 
képében. A rendezvények által táplált xenofóbia nagy szolgálatot tett Nicolae 
Ceauşescunak, hiszen a párt gazdasági sikertelenségeiért nemegyszer a ma-
gyarokat tette felelőssé, a nyolcvanas években tapasztalt mély nyomor pedig 
elviselhetőbbé vált a nemzeti illúzió árnyékában. 

A nyolcvankilences forradalom  idején úgy tűnt, hogy a román társa-
dalom egy pillanatra felül tudott kerekedni az évtizedeken keresztül beléje 
sulykolt nacionalizmuson, azonban a kilencvenes évek eseményei, és napja-
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ink politikai realitásai azt bizonyítják, hogy a cseausiszta retorika népszerű, 
a nacionalista nosztalgia a mai napig él. 
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A világi és egyházi sajtó
20. századi komplementaritása
Erdélyben

SÁNDOR KRISZTINA

 A tanulmány vázlatos képet fest a 20. századi egyházi és világi sajtó 
kapcsolatáról. Megvizsgálja, hogy tartottak-e fenn folyamatos kapcsola-
tot egymással, és ezek milyen mélységűek voltak. Az egyházi sajtó fogal-
ma jelen tanulmányban azokat a folyóiratokat, lapokat jelenti, amelyek 
az egyházak kiadásában jelentek meg. A világi sajtó az Erdélyben létező 
napilapok, hírlapok és más jellegű, időszakos sajtókiadványok gyűjtőfo-
galmát jelöli, melyek egy-egy kiadói vállalkozás keretében jelentek meg.

Rezumat (Relaţia presei laice şi bisericeşti maghiare din secolul 20 în Transilvania) Studiul 
arată un tablou schematic despre relaţia presei laice şi bisericeşti maghiare din secolul 20. 
Analizează caracterul şi forma acestor relaţii. Revista Semănătorul Creştin a preluat coordonarea 
literaturii maghiare din Ardeal în anii 20, prin editarea anexei Cronicii Literare Transilvane. Editura 
Minerva a fost operată de către bisericile maghiare din Transilvania. Mai mulţi intelectuali care erau 
în apropierea bisericilor – printre care Gyallay Papp Domokos, Reményik Sándor – formau viaţa 
literară şi publică, iar relaţia dintre presa laică şi bisericească poate fi  interpretată şi din această 
perspectivă. În a doua parte a secolului 20. cele două tipuri de presă funcţionează în mod paralel. 
Statul aplica cenzură severă, iar aceasta a condus la separarea celor două tipuri de presă.

Cuvinte cheie istoria presei, culte, secolul 20., reviste şi ziare

Abstract (The complementarity of the ecclesiastical and laical press in Transyilvania, during the 
20th century) The lecture draws a rough picture about the connection between the ecclesiastical 
and laical press in Transyilvania, during the 20th century. The Christian Sower, the magazine of the 
Unitarian Church assumed the role of coordination for the renewing Transylvanian literature. The 
Minerva publisher was run by the historical Hungarian churches. More from the intellectuals staying 
close to the churches were involved in the literary and public life, and the connections between the 
press can be defi ned also from this perspective. During communism the this connection has been 
changed. Starting the 50’s the connection between the laical and church press becomes parallel. 
The national state ordainments used austere censorship, and this leaded to splayed routes.

Keywords history of the press, churches, 20th century, magazines and newspapers

Sándor Krisztina, Hungarológiai Doktori Iskola (2010–). Az előadás 
elhangzott 2012. november 15-én Kolozsváron, a Médiajelentés című 
konferencián. sandorkrisztina@yahoo.com
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 A 20. század erdélyi magyar sajtójának eme rövid áttekintése, korsza-
kolásában követi a történelmi-politikai változások szabta kisebb-nagyobb 
időszakokat. Az 1920-as évektől kezdődően az erdélyi világi és egyházi sajtó 
a kisebbségi helyzetbe került magyar közösség intézményrendszerének fon-
tos részévé válik. Az újfajta szerepfelfogás a század különböző történelmi-
politikai változásainak függvényében alakult.

A századfordulótól az első világháborúig

 Ebben az időszakban sokrétű volt az erdélyi magyar folyóirat- és lap-
kínálat. Erdélyben ez az időszak a legnagyobb mennyiségi és minőségi sza-
kaszt jelentette.1 A 19. században létrejött lapok az első világháborúig folya-
matosan megjelentek. Ebben az időszakban épült ki a modern erdélyi sajtó, 
melyben a legelterjedtebbek a politikai hírlapok voltak.2 A századfordulóra a 
sajtó üzletté alakult, a hírlapok egyre-másra jelentek meg, és a reklám által 
az írott sajtó terjesztésének és történetének újabb szakaszába érkezett.

 Forrás: Monoki István: Magyar könyvtermelés a román uralom alatt 
(1919–1940), Budapest, 1941.

 
 Az újonnan megjelent üzleti vállalkozásba az egyházi sajtó nem kap-

csolódott be. E felvetésre nem kíván választ adni jelen tanulmány, bár hasz-
nos lenne ezt is megvizsgálni. Az egyházi lapok terjesztése továbbra is sa-
ját csatornákon keresztül történt: a hívek a templomba járás során, belső 
egyházi terjesztéssel, illetve megrendelés útján jutottak hozzá az egyházi 
kiadványokhoz.

 Az erdélyi hírlapírásra nagyfokú decentralizáció jellemző ebben az 
időszakban. 1910-ben 62 helységben 236 magyar nyelvű hírlap és folyó-
irat látott napvilágot, s ez a szám az első világháborúig folyamatosan nőtt. 
A hírlapok mellett a folyóiratok is tekintélyes számban jelentek meg Erdély-
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ben ebben az időszakban, s ezek között a legrégebbi kiadvány az unitárius 
egyház által létrehozott Keresztény Magvető volt.

A két világháború közötti időszak

 A két világháború közötti időszakban újra növekedésnek indult az er-
délyi magyar sajtó. A megváltozott államhatalmi helyzetben az újságok meg-
jelenése a kisebbségi intézményrendszer részeként tűzte ki célként a meg-
maradást és fejlődést. Ezt az időszakot a kezdeti heroizmus, majd a későbbi 
elbizonytalanodás, távlattalanság jellemzi. 1935-ben volt a legmagasabb a 
megjelenő magyar sajtótermékek száma (339), ez 1940-re 186-ra csökkent. Az 
egyházi lapok száma ugyanebben az időszakban: 34 helységben 145 egyházi 
sajtótermék létezett.3

A két világháború közötti erdélyi sajtó
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 Forrás: Monoki István: Magyar könyvtermelés a román uralom alatt 
(1919–1940), Budapest, 1941.; Fleisz János: Az erdélyi magyar sajtó törté-
nete. 1890–1940., Pannónia Könyvek, Pécs, 2005.

 
 Az unitárius Keresztény Magvető 1924-ben felvállalta a szerveződő er-

délyi irodalom irányítását, és életre hívta az Erdélyi Irodalmi Szemlét. Szer-
kesztője Borbély István volt. Közreműködtek: Tavaszy Sándor és Makkai 
Sándor református teológiai tanárok – utóbbi 1926-tól püspök –, György 
Lajos  katolikus tanár, irodalomtörténész. 1924 őszétől Balázs András kato-
likus prelátus-kanonok, Dékáni Kálmán református tanár, Makkai Sándor 
református püspökhelyettes, Rass Károly gyulafehérvári római katolikus fő-
gimnáziumi tanár, Jakabffy Elemér, Reményik Sándor, Szabolcska Mihály 
és mások szerepelnek a lap szerkesztőiként.
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 Az egyházi és világi sajtó kapcsolatának kiemelkedő példája a Minerva 
Rt. nyomdaipari cég 1920–1948 között.4 1922-től a katolikus, a református és 
az unitárius egyház is anyagi részt vállalt a működésében. A magyar tan-
könyvek mellett több folyóiratot és lapot adott ki. A céget 1948. június 11-én 
államosították.

 Ebben az időszakban a kolozsvári Keleti Újság volt az egyik legnépsze-
rűbb napilap, amelynek belső munkatársa, majd felelős szerkesztője Nyirő 
József. 1921-ben indult a Pásztortűz című folyóirat, melynek főszerkesztője 
Reményik Sándor. Nyirő íróként, volt katolikus papként, Reményik az evan-
gélikus egyház aktív tagjaként is átjárást biztosított a világi és egyházi sajtó 
között.5

Az egyházi sajtó a két világháború között
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Forrás: Dávid Gyula: Magyar nyelvű egyházi és vallásos sajtó Romániá-
ban. Korunk, 1990, 10. sz., 1345–1352. old.

 
 Az egyházi ifjúsági lapok, az unitárius Kévekötés, a református Ifjú 

Erdély nevelték az utánpótlást. Az Ifjú Erdély 1923-ban jelent meg az Erdé-
lyi Ifjúsági Keresztyén Egyesület, az IKE folyóirataként és 1944-ben szűnt 
meg. Az Erdélyi Fiatalok főiskolás lap 1930-ban indult, és a kezdetekkor há-
rom felekezet volt jelen a munkatársak között: a református László Dezső, 
Debreczeni László, az unitárius Balázs Ferenc, Mikó Imre, a katolikus Dsida 
Jenő. Ugyanebben a korszakban jelent meg az Erdélyi Helikon, a két világhá-
ború közötti időszak legjelentősebb irodalmi folyóirata, Áprily Lajos, Kuncz 
Aladár, Kós Károly, Bánffy Miklós, Nyirő József és a korszak más jelentős 
irodalmi személyiségeinek a szerkesztésében.
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Államosítás és kommunizmus

 A kommunizmus éveiben az egyházi és világi sajtó kapcsolatának jel-
lege megváltozik: a 20. század második felében párhuzamosság alakult ki az 
egyházi és világi sajtó működésében. Az államhatalmi rendelkezések szigo-
rú cenzúrát vezettek be, s ez a korábbi együttműködések szétfejlődéséhez 
vezetett.

 A Református Szemle egyházi hetilapból 1959-től kéthavonta megjele-
nő lap lett. Tőkés István református teológiai tanár 1978-ban jelentést írt a 
Vallásügyi Főigazgatósághoz, amelyben részletesen kifejtette, hogy a cen-
zúra által rájuk kényszerített tartalmi változtatások olyan szövegeket ered-
ményeznek, amelyek az olvasóközönség számára érthetetlenek. Konkrét 
példákkal illusztrálta, hogy egy-egy prédikáció vagy teológiai tanulmány 
miként válik érthetetlenné, ha bizonyos szavakat ki kell cserélni. Az ál-
lamhatalmi cenzúra megkövetelte, hogy bizonyos fogalmakat átírjanak, így 
például az emberek helyett mindenhol hívőket kellett emlegetni, a társada-
lom helyett pedig a hívők közösségét. A jelentés eredménye az lett, hogy a 
református egyház hivatalos vezetősége nem vállalta fel annak tartalmát, 
inkább egy belső cenzúrát vezetett be. A mindenható párt egyaránt irányí-
totta a sajtót és az egyházakat. Az elnyomás és az ellenőrzés enyhülésével 
párhuzamosan a sajtóban és az egyházakban   egyaránt kialakult a második 
nyilvánosság, amely egymás iránti kölcsönös szimpátiával viseltetve kriti-
zálta az első nyilvánosság hazugságait.6 Vetési László 1990 után megjelent 
írásában így jellemzi a kommunizmus idejének egyházi sajtóját: „Mindazt, 
amit a hazai sajtó a politikai nyilatkozatokból, irányelvekből egy az egyben 
átvehetett, azt az egyházak autonómiájának látszata érdekében kellő teológi-
ai nyelvezetbe kellett ágyazni.”7

.
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Forrás: Dávid Gyula: Magyar nyelvű egyházi és vallásos sajtó Romá-
niában. Korunk, 1990, 10., 1345–1352.



ME.dok • 2013/1

84

1989 után az újabb századfordulóig

Az egyházat a kommunizmus sorvasztó évtizedei után váratlanul és 
felkészületlenül érte a rendszerváltozás. Sem megfelelő szaktudással ren-
delkező egyházi tisztviselői, sem olyan elkötelezett világi sajtószakemberei 
nem voltak, akik megfelelőképpen tudták volna ugyanott folytatni az egyhá-
zi sajtó újraszervezését, ahol az a '40-es évek végére abbamaradt.

 

Forrás: Kuszálik Péter: Az egyházi sajtó újjáépülése a kilencvenes 
években. Korunk, 1999, 10. sz., 86–93. old.

 Mindemellett nő a sajtó befolyása, hiszen az egyházi intézményrend-
szer kiépítése során maga is intézményesül. Kezdetben a világi lapok, az 
újrainduló rádióstúdiók is szerepet vállalnak az egyházi intézményrendszer 
újjáteremtésében. A napi- és hetilapok egyházi oldalakkal jelentkeztek, a rá-
dió- és tévéműsorokban egyházakra szánt műsoridő jelent meg. A differen-
ciálódás igénye ezúttal is azonnal jelentkezett az egyházi sajtóban, akárcsak 
a két világháború közötti időszakban. Az egyházi lapok újraéledése külön-
böző lapkategóriák kialakulását is jelentette. Az újraéledt Keresztény Szót 
az első években Bajor Andor és Fodor Sándor szerkesztették, akik a korszak 
jeles irodalmi személyiségei voltak. A Vasárnap megjelenésével különvált 
a gyülekezeti lap és a magazinosabb családi lap. A Királyhágómelléki Re-
formátus Egyházkerület Harangszó címmel hetilapot jelentetett meg, majd 
tájékoztató Közlönyt, Tőkés László püspök kezdeményezésére. Az Erdélyi 
Református Egyházkerület hetilapjaként látott napvilágot az Üzenet. A Ke-
resztény Magvető mellett az unitáriusok újraindítják gyülekezeti lapjukat, 
az Unitárius Közlönyt. Párhuzamosan jelentek meg ebben az időszakban a 
különböző vidéki, gyülekezeti lapok mindenik egyházban.
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 1989 után a szakemberhiány és általános felkészületlenség következ-
tében az egyházi sajtó megújulása többféle nehézségbe ütközött. Egyfelől a 
több mint negyvenévi nacionálkommunista diktatúrában felnőtt egy olyan 
nemzedék, amely eltávolodott az egyháztól, és nem is ismerhette annak ko-
rábbi társadalomszervező szerepét. Az ún. „hitkultúrát”8 az elértéktelene-
dés veszélye alá került. Az 1990-es évek elején kiderült, hogy „eladhatatlan” 
egyházi lapok jelentek meg, olyan tartalommal, amelyre nem volt értő kö-
zösség a hívek, az olvasóközönség táborában.

 Kuszálik Péter a rendszerváltás utáni magyar sajtó újjáéledése kapcsán 
rögzíti, hogy míg az 1989 decembere előtti 50 évben közel 700 cím jelent 
meg a mai Románia területén, 1990–1999 között kb. ezer.9 Tanulmányában 
részletesen ismerteti az 1990–1999 között újra megjelent egyházi lapokat.

Jegyzetek 

1  Fleisz János (2005), 79. 
2  Fleisz János (2005), 11. 
3  Forrás: Monoki István (1941), Fleisz János (2005)
4  Romániai Magyar Irodalmi Lexikon (1994), 596.
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ban, melybe Boros György teológiai tanár, későbbi unitárius püspök, Makkai 
Sándor református író és teológiai tanár, későbbi püspök, Szabolcska Mihály 
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Irodalmi divatlapok
PAVELKA ORSOLYA PETRA

 Médiakutatással foglalkozni izgalmas kihívás bármelyik társada-
lomtörténeti korra vonatkozóan, hiszen a sajtótermékek mint kommuni-
kációs eszközök egy adott társadalom kulturális kódrendszerébe illesz-
kednek; magatartásformák, hiedelmek, használati módok, tapasztalatok, 
szemléletek határozzák meg egy-egy kommunikációs eszköz társadalom-
ban betöltött/betöltendő szerepét. A 19. században az újságírók és az értel-
miségiek elvárták a kommunikációs eszközöktől nemcsak a társadalom 
vertikális összekapcsolását, hanem annak horizontális integrációját is. 
Aktív, cselekvő szerepet kap az olvasóközönség az integrálódási folya-
matban a polgárosodó társadalom, a magyar közösség tudatos építése, a 
tudásanyag terjesztése, az ország területén teremtődő kapcsolatok révén.1 

Rezumat (Magazine literare și de modă)
 În prima jumătate a secolului al XIX-lea presa politică a fost sub severul control austriac, cenzura 

strictă a lui Metternich, în aceste condiții revistele literare aveau mai multe șanse de dezvoltare. În 
anii 1830 au avut loc schimbări calitative în urma cărora presa a devenit o instituție, jucând un rol 
important în procesul evoluării culturii maghiare. Revistele literare sunt produse culturale de presă 
cu o varietate tematică inedită, documente reprezentative ale conceptelor și stilurilor specifi ce din 
epoca reformelor. Pe lângă rubrica literară și ilustrațiile de modă povestiri amuzante, însemnări de 
călătorii, aventurile unor bărbați și femei cunoscuți, vorbe înțelepte sunt redactate cu scopul de a 
cizela viața socială și de a distribui/oferi informații generale cititorilor.

Cuvinte cheie magazine literare, aristocrație, modă, Ungaria

Abstract (Literary and fashion magazines) In the fi rst half of the nineteenth century the political 
press was under  (Austrian) prohibition, a severe censorship of Metternich so in those circumstances 
the literary reviews/magazines had more opportunities to emerge. During the 1830s due to some 
qualitative improvements the press became a signifi cant institution as part of the Hungarian culture. 
Literary magazines can be defi ned as cultural print media products with colourful  and diversifi ed 
topic, important documents of  the changing approaches  and styles in the reform era. Along with 
the literary column and fashion illustrations, entertaining stories, travels, curiosities, adventures of 
famous men and women, wise sayings fi lled out these magazines with the purpose of  promoting life 
in the midst of society and supplying the more certain information for readers.

Keywords literary magazines, aristocracy, fashion, Hungary

Pavelka Orsolya Petra, a BBTE doktorandusa
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A médiakutatásban a kommunikációelméle-
ti szempont vezet újabb ismeretek és eredmények 
feltárásához. Ennek két típusa van. Gyakrabban 
lehet találkozni tranzakciós kommunikációel-
méleti vizsgálódásokkal, melyek egy empirikus 
alapú tartalomelemzést feltételeznek, a hírgyár-
tás folyamatát vizsgálják, előállítását a feladó fe-
lől, befogadását a címzettek felől. Andok Mónika 
produktívabbnak minősíti a rituális kommuniká-
cióelméleti szempontot. A vizsgálódások kiindu-

lópontja szerinte olyan kérdések megfogalmazása lenne, amelyek a hírek 
mindennapi valóságunk fenntartásában játszott szerepére vonatkoznak, 
miért válik dominánssá hír és szórakoztatás összekapcsolása. A kommuni-
káció rituális modellje a fenomenológiából és a kulturális antropológiából is 
merít, a kulturális beágyazottság, történelmi és történeti aspektus hangsú-
lyozódik. A rituális modellt alapul vevő kutatások nemcsak információként, 
információátadásként tekintenek a hírekre, hanem a szociális világba ágya-
zott, időről időre változó kulturális formának tartják azokat.  Ha a kultúra 
szimbolikus rendszerek összessége, a hír pedig expresszív forma, akkor a 
modern világ a kulturális kódokat, egy csoporton belüli közös értékeket rí-
tusként közvetíti, így biztosítja a társadalmi rendet és a stabilitást.2 

Aczél Petra a hírt értékrend reprezentációnak tekinti tanulmányában,3 
olyan narratív diskurzus, amely szociokulturális kontextusokon alapszik, 
és célorientált értékrendet közvetít. A hírek kerete, struktúrája, elrendezése 
a kognitív, szociális, kulturális és politikai kontextusokból való világról szó-
ló mentális modellek. A hírek közvetítenek egy adott világnézetet, társadal-
mi cselekvéseket, cselekvésmintákat, stratégiákat, amelyek bizonyos hely-
zetekben emberek egymáshoz és a világhoz való viszonyát (kommunikációs 
viszonyok és társadalmi változások) mutatják be. 

A sajtó szerepe a 19. században

Buzinkay Géza magyar sajtótörténeti munkáját4 alapul véve a reform-
kori sajtó két területét a hírlapirodalom fejlődését és a folyóirat-irodalom 
alakulását egymás viszonyában érdemes  vizsgálni. A 19. század első év-
tizedeiben I. Ferenc szigorú cenzúrahatósága, a Metternich-kor világnézeti 
és politikai korlátai szinte lehetetlenné tették a hírlapirodalom fejlődését, 
viszont annál több lehetőség jutott a folyóirat-irodalom számára. Az 1830-as 
években lezajló minőségi változások következménye, „legfontosabb jellem-
zője az volt, hogy a sajtó már mint intézmény működött, és szerves, vissza-
vonhatatlan része lett a magyar kultúrának.”5 A politikai sajtó (bécsi) tiltás 
alatt, a honi feudális nemesség szerette volna ezt a cenzúrahatalmat maga 
gyakorolni. A 48 előtti évtizedek sajtótermékeit egy olyan program megjele-
nése határozza meg, amely felismerte a sajtó szerepét, a rendi politika szétta-
golt és megyei szintű hatósugara helyett országos nyilvánosságra törekedett. 
A magyar sajtó végleges meggyökerezése a reformkorban következik be.

A hírek közvetítenek egy 
adott világnézetet, tár-
sadalmi cselekvéseket, 
cselekvésmintákat, straté-
giákat, amelyek bizonyos 
helyzetekben emberek egy-
máshoz és a világhoz való 
viszonyát (kommunikációs 
viszonyok és társadalmi 
változások) mutatják be. 
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Ebben az időszakban lesz a lapkiadás sikeres üzleti vállalkozássá. 
Trattner Mátyás kiadó és Fejér György kanonok történetíró-szerkesztő közös 
vállalkozásában 1817-ben jelenik meg az enciklopédikus jellegű Tudomá-
nyos Gyűjtemény, amely a rendi nacionalizmus szellemében indult és jelen-
tős szerepet játszott az 1820-as években a polgári nemzetfogalom kialakítá-
sában. Kezdetben az arisztokrácia védelme jellemezte, fokozatosan fordult a 
nagyobb közönség felé, a rendiségen kívüli tömegeket is a nemzet részének 
kezdték tekinteni. A színvonalas lap kulturális centrummá vált a húszas 
években: ismertették a magyar olvasókkal a nyugati polgári társadalmak 
intézményeit és vívmányait, külföldi utazók Magyarországgal kapcsolatos 
bírálatait is közzéteszik, tanulmányok mutatják be a fejlett országok mező-
gazdaságát, a nevelés problémáival is foglalkoznak, a szegényebb rétegek 
kulturális felemeléséről is sok szó esik. Széchenyi reformtevékenységének 
(vállalkozásai, tervei, javaslatai) a szócsöve volt a lap. A szociografikus élet-
kép, a reformkori irodalom jellegzetes műfaja jelentkezik a folyóiratban: a 
liberalizmus központi eszméi, a polgári egyenlőség és szabadság kérdései, 
az emberi jogok, függetlenség, munkanélküliség, pauperizálódás. Az iro-
dalom a nemzet létének biztosítását jelenti és az osztályok megbékélésének 
eszközét látják benne. Ebben a folyóiratban honosodnak meg az új irodalmi 
irányzatok, a romantika és a népiesség, valamint aktuális irodalomelméleti 
kérdések jelentkeznek, ereditség, zsenialitás, képzelet, a rendszeres, igényes 
kritika. A szerkesztői gárda Pestre került tudósokból és írókból állt: Fejér 
György, Thaisz András, Kazinczy, Berzsenyi, Vörösmarty, Bajza, Schedel 
(Toldy). A harmincas évek közepétől kezd népszerűtlenné válni, 1841-ben 
megszűnik. 

Két folyóiratot emelnék ki még, ezek is a húszas években indultak és a 
harmincas évekre telítik pályájukat. Kassán Dessewffy József gróf a Felső 
Magyar Országi Minerva (1825–1836) című folyóiratot indítja meg, titkárával 
Dulházy Mihállyal. Előfizetői között kevés az értelmiségi, inkább a főrendi, 
egyházi és világi előkelőségek járatták. Hátrányai: konzervatív lap volt; pesti 
írók nem igazán szerepeltek benne, inkább alkalmi versek, epigonalkotások 
kaptak helyet, de jelentek meg Kazinczy- és Vörösmarty-írások is, fordítá-
sok;   korszerűtlen, elavult formátumú és tartalmú volt szemben a népszerű 
reformtörekvésekre reflektáló lapokkal.

1826–1833 között az enciklopédikus jellegű folyóiratok mellett jelenik 
meg a tisztán esztétikai jellegű irodalmi folyóirat 
az Élet és Literatúra Szemere Pál szerkesztésében. 
Ekkorra már kialakult az irodalom állandó olva-
sóközönsége, legitimitást nyert az első esztétikai 
és kritikai folyóirat. A kor irodalomkritikájának 
kérdéseivel foglalkozott, eredetiség, történetiség, 
kritikai feladatok. Szemere, Kölcsey, Vörösmarty, 
Toldy a törzsírók, rajtuk kívül esztétikai kérdések-
kel foglalkozók, európai műveltségű irodalmárok 
és írók érdeklődtek a folyóirat iránt.

Ugyancsak ebben a korban nyernek teret az 
egyetemes sajtótörténetben magazinoknak neve-

Hátrányai: konzervatív lap 
volt; pesti írók nem igazán 
szerepeltek benne, inkább 
alkalmi versek, epigonal-
kotások kaptak helyet, de 
jelentek meg Kazinczy- és 
Vörösmarty-írások is, 
fordítások;   korszerűtlen, 
elavult formátumú és tar-
talmú volt szemben a nép-
szerű reformtörekvésekre 
refl ektáló lapokkal.
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zett divatlapok, amelyek főként a nőolvasókat von-
zó szépprózát és verseket tartalmaztak, külföldi 
divatlapokból átvett színes, kőnyomatos képeket.  

A hírlapirodalom, a politikai sajtó két fontos 
orgánuma a reformkorban gróf Széchenyi István 
politikai hírlapja a Jelenkor (1832–1848) és Kos-
suth liberális, reformellenzéki kéziratos lapja az 
Országgyűlési Tudósítások (1832–1836).  A Jelenkor 

színvonalas és érdekes lap volt, hazai és külföldi hírekkel (nagyon kevés 
információt engedett meg a cenzúra), irodalmi kiadványokról, olvasótársa-
ságokról, Széchenyi vállalkozásairól (Lánchíd, a Magyar Tudós Társaság, a 
Vaskapu és Duna szabályozásának ügye), az angol szigetország társadalmi-
politikai intézményeiről. Az Országgyűlési Tudósítások az országgyűlés és a 
megyegyűlések beszédeiről tájékoztatta a reformok híveit kéziratos lapjában 
megkerülve így a cenzúrát. 

A sajtóélet provinciális és kísérleti jellegű ebben az időszakban. A kor-
szerű sajtóélet megjelenése a technikai fejlődés és a haladó társadalmi-po-
litikai változásokkal függ össze. A politikai sajtó a negyvenes években fog 
kivirágozni, ennek feltétele a hivatásos, önállósult újságírók és szerkesztők 
fizetése, az újságírás valódi szakmává válik, bérrel, számon kérhető teljesít-
ménnyel. A társadalmi hovatartozás és a politikai hitvallás helyett az írás és 
a szerkesztés színvonala lesz az objektív mérce, létrejönnek olyan újságírói 
pályák, amelyeken számon lehet kérni a politikumot, hovatartozást.  

Divatlapok –  népszerű közönségszervező sajtótermékek

A divatlapok olyan kulturális sajtótermékek, amelyek sokkal több, 
színesebb és változatosabb tematikát érintettek, mint arra a névből követ-
keztetni lehet, alapvetően fontos dokumentumai a reformkor szemléleti jel-
legzetességeinek és ízlésváltozásainak. Az irodalmi rovatok és divatképek 
mellett szórakoztató történetek, útleírások, érdekességek, híres férfiak és 
nők kalandjai, bölcs mondások olvashatók, cél a társas élet csiszolása és az 
olvasók általános tájékoztatása. Ez a laptípus igen kedvelt volt, hiszen a kor- 
és közönségigényt szolgálta ki.6 Szerb Antal irodalomtörténetében két fontos 
aspektust emel ki a divatlapokról szólva: az 1840-es évek nemzedékének 
irodalmi termése itt volt olvasható és a divatlap számára a hölgyközönség 
biztosított egzisztenciális alapot.7 Ezek a nőkről nőknek szóló különféle la-
pok – „újságok és magazinok” előfizetés révén jutottak a felső középréteg és 
az arisztokrácia olvasóihoz, toposzai a városiasodó életforma, társasági élet, 
szépirodalom és divat, külföldről átvett modellrajzok. Ismertebb divatlapok: 
Pesti Divatlap, Életképek, Honderű, Hölgyfutár, Nővilág, Képes Családi La-
pok, Magyar Bazár. Három divatlap részletesebb bemutatása derítsen fényt 
arra, mitől voltak népszerűek, és hogyan sikerült megvalósítani irodalom-
népszerűsítő elképzeléseiket. 

T. Erdélyi Ilona a reformkori irodalom és közönség viszonyára reflektál 
elemezve a Regélő Pesti Divatlapot. Az 1830–1840-es évek divatlapjainak a 
szélesebb közönség szervezése terén nagy szerepük volt. Ezeket a lapokat or-

A sajtóélet provinciális és 
kísérleti jellegű ebben az 
időszakban. A korszerű 
sajtóélet megjelenése a 
technikai fejlődés és a 
haladó társadalmi-politikai 
változásokkal függ össze. 
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szágszerte sokan olvasták, versek, elbeszélések, könyvismertetések, színi tu-
dósítások és divatképek kaptak helyet bennük. Új, nőközönséget szerveznek 
az irodalomnak és új nőszerepek jelentkeznek. Nagy a szerepük a nőközön-
ség gyarapításában és nevelésében. A reformkor egyik fontos törekvése volt 
az irodalom terjesztése a hölgyközönség körében, a nők olvasóvá nevelése. 
Az 1833-ban Mátray Gábor által indított sajtóorgánum8 sikerét annak kö-
szönhette, hogy érzékelte a társadalmi nyilvánosság igényeit és lehetőségeit. 
A Regélő Pesti Divatlap sokat foglalkozik a társadalomnevelés kérdéseivel. 
Hogyan látják ezek a lapszerkesztők a nőolvasókat, milyen műveket szán-
nak olvasmányul? Kiket szólítanak meg?  Mivel nagy gondot fordított a lap 
a társas életre, a polgárosodó társadalom társas kapcsolataira, a szerkesztők 
a városi közönségre, annak nevelésére és szórakozására figyeltek, a lapot az 
átlagolvasók és a nők igénye formálta, valamint az a szándék, hogy nagyobb 
közönséget toborozzanak az irodalomnak. Két része van a lapnak: a Regélő 
és a Tárca. A főlaptestben szépirodalmi művek kapnak helyet, a melléklap 
a művészet és a társas élet mozgalmaival foglalkozik, a főváros élete, Er-
dély, a pesti nemzeti és vidéki színházak előadásainak ismertetése, külföldi 
érdekességek, a divatvilág eseményei, hirdetések. 1844-ben Erdélyi János a 
sajtó nyilvánosságának feladatairól beszélve a nőket már a közönség aktív 
elemeiként kezeli.9

A lap nemcsak célkitűzéseiben és tematikájában10 figyel a nőkre, ha-
nem akár egy megszólító gesztusként is értelmezhető cím fölötti rajzban, 
a kor „társas életének” szimbólumai, kellékei szerepelnek: színházi maszk, 
női tükör, női táska, lúdtoll, virágfüzér, lant, táncrend. A magyar női közön-
ség éppen a divatlapok olvasása révén fokozatosan növekszik. Már az 1833 
és 1841 között megjelenő Regélő 700 megrendelőjéből 200 nő volt.11 

Az Életképeket 1843–1848 között a helytartótanács hivatalnoka 
Frankenburg Adolf szerkesztette. E különösen igényes hetilap specifikuma, 
hogy publikációs teret biztosított a megszűnt Athenaeum szerkesztői szá-
mára, a legnagyobb írókat gyűjtötte a folyóirat köré, Toldy Ferenc, Bajza Jó-
zsef, Vörösmarty Mihály, Nagy Ignác, Garay János, Pákh Albert, Jókai Mór, 
Petőfi Sándor. Az olvasóközönség hamar megkedvelte a lapot adott ponton 
1400 előfizetőt is magáénak tudhatott: akárcsak a Pesti Divatlap ez is tartal-
mazott divatképeket, zenei mellékleteket és jelentős szerepe volt a kritikai 
rovatnak. A lap kritikai irodalmunk fontos fórumává vált: Császár Ferenc, 
Henszlmann Imre, Erdélyi János, Csatáry Ottó álnéven Telegdy Kovách 
László, Hazucha Ferenc álneveket használva értékes bírálatokat írnak Vö-
rösmarty, Petőfi, Jósika, Eötvös műveiről, alkotásmódjukról. 

Frankenburg is fontosnak tartotta női olvasók megnyerését és nevelését, 
ugyanakkor a hazai városi polgárság ízlését is igyekezett követni. Eleinte 
kevesebb társadalmi-politikai kérdéseket tárgyaló cikket tartalmazott, pesti 
kuriózumokkal és pletykákkal, irodalmi és zenei írásokkal, tréfákkal  „to-
borozta” olvasóközönségét. 1846-tól a politikai irodalom és az irányzatos 
művek felé fordult, ekkor a Fiatal Magyarország központi alakjai, Petőfi és 
Jókai szerkesztik a lapot.12 

A harmadik példaértékű divatlap  a Honderű, Petrichevich Horváth 
Lázár lapja szintén 1843–48 között jelentkezik, célja az irodalom megked-
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veltetése a főnemességgel, megnyerni a magyar arisztokrácia támogatását 
az irodalom számára. A lap érdekessége, hogy Petrichevich, mivel nem a 
lap nyereségéből élt, megengedhette magának, hogy olcsón terjessze a lapot, 
melyben igényes, költséges eredeti francia divatrajzok szerepeltek, már az 
első lapok 1500 példányban jelentek meg. Nagy hátránya a lapnak az arisz-
tokrácia szerepének túlértékelése és konok ragaszkodása (maradisága) a sza-
lonirodalom mércéjéhez, Petőfi-ellenessége (az új irodalmi irányzatokat, az 
irodalmi népiességet nem tudta megérteni.)13

Nőemancipációs viták tétje a lapok hasábjain

A magyarországi nőkérdés történetéből (1777–1865) nyújt izgalmas 
szemelvényeket Fábri Anna  A nő és hivatása című szöveggyűjteményében. 
A tizennyolcadik század második felében a nemi szerepek újraértelmezése 
(a nők és a férfiak biológiai funkcióikból levezetett társadalmi feladatai) a 
két nemet a társadalom két külön szférájába utalta: az otthonba, illetve a 
nyilvánosság területére. A társadalmi értékek alapvetően meghatározták a 
tudományos gondolkodást, a diskurzusokban a nő társadalmi szerepe ki-
zárólag az anyaság és a gyermeknevelés nemes feladatában fogalmazódott 
meg. A nő és a női szerepek lényegi meghatározásai a nyilvánosság előtt 
zajló párbeszédek és vitasorozatok tematikájává nőtték ki magukat, a férfiak 
mellett nők is véleményt nyilvánítottak. Ezekben a vitákban előítéletek, lep-
lezetlen érdekek, erőteljes érzelmek is megjelentek, egy személyesebb hang 
az eszmecserékben. A politikai, gazdasági, társadalmi és szellemi változá-
sok újabb viselkedési szokásokat hívtak életre a köz- és magánéleti érintke-
zésekben és kapcsolatokban. A modern polgári világ önértelmezése és társa-
dalomképe ezekben a változatos hangnemű értekezésekben, vallomásokban, 
elmélkedésekben, vitákban körvonalazódnak, hiszen ezek a fórumok mind-
amellett, hogy a nőkkel, a női élettel, nőszerepekkel foglalkoztak, ugyanak-
kor szóltak a férfiakról is.14 

Néhány szemelvény ezekből a vitákból. Már Pázmány Péter prédikáci-
óiban kiemelkedő szerephez jut a nő. Moralizáló és gyakorlatias tanácsok 
formájában beszél a lányok neveléséről, a házasságban élő asszonyok kö-
telességeiről, közben olyan kérdéseket érint, hogy milyen a nő, milyen hi-
bái, erényei vannak, melyek lehetnek nevelésének céljai, mi a neki kijelölt 
életköre. Bessenyei a két nem társadalmi szerepekben rögzült különbségeit 
természeti elrendeléssel magyarázza. Az 1790-es országgyűlésen Bárány Pé-
ter a nők szószólójaként lép fel, a közvélemény által elfogadott nemesi férfi 
és női szerepek másságát retorikai fogásokkal érzékelteti. Hasonló nézeteket 
vall Pálóczi Horváth Ádám, a nők szélesebb körű ismeretszerzésének szük-
ségességéről szól, mindketten a nők a magán- és közélet minőségét egyaránt 
eldöntő szerepét hangsúlyozták.15 

Milyenek is a nők valójában? A nőkérdés újabb és újabb szempontokat 
vetett fel, egyre árnyaltabb lesz. Sok szó esik arról, hogy miben különböznek 
a férfiaktól, beszéltek érzelmekről, szerelemről, burkoltan az érzékiségről 
is, a hagyományos női szerepekről, a hivatásukról, rendeltetésükről, a nők 
iskolázásáról, a női műveltség kiterjesztéséről mint a polgárosodás követel-
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ménye, elsőrendű nemzeti érdek. Ilyen például a nő honleányi kötelességei, 
mecénási, pártolói, fogyasztói, olvasói, alkotói szerepeket tölthet be. Ezen 
utóbbi a közéleti szereplés nők által meghódítható lehetőség. További kér-
dések jelentkeztek: mi ösztönzi  a nőt az írásra. Már nem az a kérdés, hogy 
van-e joga és képessége a nőnek az íráshoz, a nyilvánossághoz, hanem, hogy 
vannak-e autentikus női témák és műfajok, már a dilettantizmus vs pro-
fesszionalizmus a tét, kiléphet-e a nő a családi élet hagyományosan meg-
szabott kereteiből, lehet-e valaha is professzionalista? Összeegyeztethető-e a 
nők irodalmi tevékenysége a hagyományos női szerepkörökkel, a nők alko-
táshoz, művelődéshez, munkához való joga? A diskurzus izgalmas pontja, 
amikor a női alkotások értékelése kerül szóba: Arany János egyenlő kritikai 
mércét fogad el, elutasítja az irodalom világában a női és férfi teljesítmények 
eltérő szempontok alapján történő megítélését.16 

A magyar nőnem hivatásáról a Pesti Divatlap 1846-os évfolyamában ki-
lenc folytatásban közzétett cikksorozatban Vahot Imre megismétli Pálóczi 
gondolatait. A Tudományos Gyűjtemény lapjain is nővita zajlik 1822–1827 
között: Sebestyén Gábor Szivonyáné álnéven vitázik Karacs Ferencné Ta-
kács Évával, cikkeket, leveleket ír. A vitába kapcsolódnak Kiss Károly és 
Szontágh Gusztáv Takács Éva oldalán.17 Az 1820-as évek azért fontosak, mert 
ekkor merül fel a kérdés tudatosan Magyarországon, hogy hozzászólhat-e a 
nő a közélet kérdéseihez, az oktatás vagy a nevelés problémáihoz. Szabad-e 
neki a nyilvánosság elé lépnie, mint írónak, irodalmárnak? Az emancipált 
francia, német, angol asszonyok és lányok ugyanekkor már több írónő művei 
közül válogathatják olvasmányaikat.

Fábri Anna összegzése azt hangsúlyozza, hogy a női egyenjogúság prob-
lémáját Magyarországon a 19. század első évtizedeiben még nem lehet kellő 
súllyal felvetni, eközben az európai közvéleményt mindez már régóta foglal-
koztatja. A nők helyzete ekkor még nem sokat változik, viszont a nyilvános-
ság fokozatos megnövekedése tágítja a látókörüket és az őket érintő időszerű 
kérdések (szerelem, válás, vegyes házasság) a közvélemény elé kerülnek. A 
középosztálybeli hölgyek általános műveltsége jelentősen gyarapodik, kö-
szönhető ez a divatlapoknak, amelyeket a nők igényeihez, érdeklődéséhez is 
igazítanak a szerkesztők, ugyanakkor megmutatják  a férfivilágot konstruáló 
küzdelmeket, érdekeket és eszméket.18

Jegyzetek

1  Fontos megjegyezni, hogy ez a szemlélet implicit módon diszkrim-
inálta a társadalom fogalmából mindazokat, akik valamilyen okból nem 
férhettek hozzá az adott sajtótermékekhez. Ezek lehettek szociális-gazdasági 
okok. Vö. Zsugán-Gedeon Gyula: A Telefonhírmondó fogadtatása és a kom-
munikáció szerepéről alkotott társadalmi képzetek című tanulmányával. In 
Botházi Mária (szerk.) Média szakos doktori hallgatók konferenciája. Elmé-
leti alapvetések, fogalomtisztázó törekvések, Médea Egyesület – Művelődés, 
Kolozsvár, 2007.
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2  Andok 2007: 15–17. Lásd a két idézetet, amelyekkel a rituális mo-
dellről való gondolatait támasztja alá: „Moreover, news is a historic reality. 
It is a form of culture invented by a particular class at a particular point of 
history – in  this case by the middle class largely in the eighteen century.”  
(Carey, 1992:21.) „News is a form of culture….If they can be faulted, it is only 
that they still tend to treat news as information. It may be as mistaken in the 
long run as to take news as ideology. News is culture.” (Schudson, 1995:16, 
30–31.)

3  Aczél Petra: A hír mint értékrend reprezentáció. In ANDOK 2007: 
31–32. 

4  Buzinkay 1993:11–19.
5  Buzinkay 1993:17.
6  M. Bodrogi 2003:45.
7  Szerb 1992: 306–307.
8  Az első magyar divatlap a Regélő-Homnűvész 1833-ban jelent meg. 

Kiadó-szerkesztője Mátray Rothkrepf Gábor. 1842-től Garay János szerkesz-
ti, aki a címét Regélő Pesti Divatlapra változtatja, 1844-ben Erdélyi János a 
szerkesztő, majd 1844 közepétől Vahot Imre, aki Pesti Divatlap c1men jelen-
teti meg, majd 1848-tól Divatlap néven lát napvilágot.

9  „Uraim és hölgyeim, értsük meg valahára: a sajtó nyilatkozása szint-
oly közönség, írókból és nem írókból, férfiakból és hölgyekből álló közönség-
nyilatkozása, tehát nem egyes emberé közönség, hanem közönségé közönség 
ellenében.” In: T. Erdélyi 1970:54.

10  Nőknek szánt írások a lapban: a divatképek, a novellák, levelek, nő-
nevelést érintő cikkek, olyan szövegek tehát, amelyek felkeltik a nőolvasók 
irodalom iránti érdeklődését, a közélet társadalmi problémái iránt érzékeny-
nyé tették őket, Pulszky a levélforma nyújtotta meghittséget, bizalmasságot 
használta arra, hogy a magyar nyelv művelésére, az önképzés fontosságára, 
a kulturált élet magasabbrendűségére figyelmeztesse olvasónőit, esetleg a 
közömbösségükért megfeddje őket. Lásd: T. Erdélyi 1970: 120–121.

11  Lásd:  T. Erdélyi 1970 
12  Vö. M. Bodrogi 2003: 45–48.
13  Vö. M. Bodrogi 2003: 48–51.
14  Fábri 1999:7–9.
15  Fábri 1999:13–15.
16  Fábri 1999: 123–238.
17  Fábri 1999: 57, Fábri 1987:341. Takács Éva tekinthető az első ma-

gyar újságírónőnek. 
18  FÁBRI 1987: 713–715.
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Internetul şi schimbările
în presa scrisă 
Concluzile unei cercetări

NICOLAE URS

Presa în general şi presa tipărită în special trece printr-o perioadă 
de mari frământări. La acest lucru contribuie o serie de factori, care luaţi 
împreună pun în discuţie însăşi supravieţuirea presei cotidiene tipărite, 
cel puţin în statele dezvoltate.

Pe parcursul secolului trecut, ziarele au pierdut treptat monopolul şti-
rilor, care a fost uzurpat de radiouri, televiziuni şi mai apoi de site-urile 
de web. Această migrare a celor care doreau informaţii de ultimă oră către 
celelalte mijloace de difuzare în masă s-a petrecut lent, iar până la începutul 
anilor ’90 ziarele au reuşit să prospere, mai ales datorită veniturilor tot mai 

Rezumat (Internetul și schimbările presei tradiționale) 
Internetul a schimbat modul în care oamenii fac rost de informații. Acum cei mai mulți sunt 

conectați aproape întotdeauna la internet prin telefoanele mobile, prin tablete, și acest comportament 
afectează presa, care cere bani pentru informațiile oferite. Se pare că cel mai afectat domeniu este 
presa tradițională, tipărită. Combinația dintre erorile ziarelor, realizările tehnologice și schimbarea 
obiceiurilor consumatorilor au împins presa tradițională aproape de „extincție”. Responsabilii 
ziarelor de pe mapamond depun mari eforturi pentru a concepe noi modele economice pentru 
acest gen de mass-media, dar chiar dacă reușesc, peisajul mass-mediei se va schimba pentru 
totdeauna.

Cuvinte cheie presă, ziare, new media, internet, România, criză

Abstract  (The Internet and the changes of the traditional press)
The internet has changed the way people fi nd data. Connected 24/7 to the internet through 

their mobile phones and tablet computers, this new form of communication is infl uencing all those 
that earn their paycheck working with information. It seems that no other area is as affected as 
journalism in general and, in particular, the printed press. A combination of newspaper’s mistakes, 
technological advances and shifting consumer habits push the once king of the media to the brink of 
extinction. Media executives around the world are trying to put together a new economic model for 
the venerable newspaper. Even if they succeed, the media landscape is changed forever.

Keywords press, newspapers, new media, internet, Romania, depression

Nicolae Urs,
a BBTE Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Karának 
oktatója, PhD
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mari aduse de publicitate: numărul de cititori scădea lent, dar banii aduşi 
de reclamele tipărite în paginile ziarelor compensau pentru această scădere 
a audienţei. Această relaţie simbiotică reciproc avantajoasă între ziare şi fir-
mele care doreau să se promoveze s-a păstrat atât timp cât ziarele ofereau cel 
mai puternic vehicul de livrare a reclamelor unui anumit tip de public (edu-
cat şi înstărit). Internetul a apărut şi a introdus alternative în această ecua-
ţie, ceea ce a dus la distrugerea modelului economic şi editorial al ziarelor.

Foarte multă vreme, ziarele s-au bazat pe o dubla sursă de venit: vânză-
rile şi publicitatea. Proporţia acestor două surse variază de la ţară la ţară şi 
de la ziar la ziar, dar extremele au fost în SUA (aproximativ 80% din venit 
era adus de publicitate ) şi Japonia (în jur de 35–40% din venit era acope-
rit de banii din reclamele publicate). Pe ansamblul statelor dezvoltate însă, 
publicitatea era principala sursă de fonduri pentru funcţionarea ziarului şi 
pentru profitul obţinut de ele – ziarele, să nu uităm, sunt, în general, socie-
tăţi comerciale, organizate cu scopul de a genera profit. 

Vânzările de ziare (atât la chioşcuri cât şi abonamentele) sunt în declin 
în statele dezvoltate de câteva decenii, dar această scădere a fost destul de 
lentă. Îmbătrânirea generaţiilor care au fost obişnuite cu ziarele ca princi-
pală sursă de informaţie duce inevitabil la o scădere a numărului de cititori; 
generaţiile mai tinere nu au acelaşi ataşament faţă de publicaţiile tipărite. 
Acest declin al numărului de cititori a dus la o creştere treptată a importan-
ţei publicităţii. 

Publicitatea în ziare este reprezentată fie de mica publicitate – anunţu-
rile unor particulari sau a unor mici firme – fie de marea publicitate – recla-
mele la maşini sau telefoane cu care suntem obişnuiţi în paginile ziarelor şi 
ale revistelor. Ambele categorii de publicitate au găsit în paginile de internet 
o nouă modalitate de a ajunge la consumatori, de multe ori mai convenabilă 
pentru ambele părţi decât publicaţiile tipărite. Firmele îşi vor face reclamă 
acolo unde găsesc consumatorii. Pe măsură ce din ce în ce mai mulţi oameni 
îşi petrec din ce în ce mai mult timp pe internet, fondurile alocate publicită-
ţii de către diferitele firme vor migra şi ele către paginile de web. Anunţurile 
de mică publicitate au, de asemenea, un public potenţial mult mai mare pe 
o pagină de web decât în paginile unui ziar. 

Pe lângă toate aceste transformări, care se aflau deja în derulare, ziarele 
au fost lovite şi de criza financiară, care a dus la scăderea şi mai abruptă a 
veniturilor din vânzări şi din publicitate, tocmai într-o perioadă dificilă, în 
care încercau să se reinventeze şi să îşi găsească locul în noul peisaj mass-
media.

Acestea au fost pe scurt premisele de la care a pornit cercetarea de faţă. 
Am dorit să vedem care a fost evoluţia a patru cotidiene naţionale din Ro-
mânia între 1995 şi 2010. 

Întrebările de pornire a cercetării au fost:
A scăzut calitatea jurnalistică a cotidienelor naţionale româneşti odată 

cu apariţia, mai apoi impunerea internetului ca nou mediu de comunicare 
în masă?

Există o diferenţă semnificativă între calitatea jurnalistică a ziarelor 
tipărite faţă de ediţiile online ale aceloraşi ziare?
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Trecerea de la o publicaţie tipărită la una exclusiv online influenţează 
în vreun fel calitatea jurnalistică?

La prima întrebare răspunsul este nuanţat. Pentru a putea face o anali-
ză am împărţit calitatea unei publicaţii în două: calitatea articolelor şi cali-
tatea ziarului în ansamblu. 

Analiza calităţii articolelor a dezvăluit, pentru cele patru ziare urmă-
rite, o evoluţie diferenţiată. Singurul ziar care a avut o scădere constantă de 
calitate a fost Ziua. Cotidianul şi Evenimentul Zilei au avut o creştere a cali-
tăţii articolelor în 2003, dar au regresat în 2010. Adevărul a parcurs drumul 
invers, cu o scădere a calităţii în 2003 şi o creştere a acesteia în 2010. 

În ceea ce priveşte calitatea ziarelor în ansamblu, aceasta a crescut în 
general, dar această creştere este, pentru trei din cele patru ziare (Adevărul, 
Cotidianul şi Ziua), de folosirea mai sistematică a elementelor grafice, pentru 
că altfel, calitatea editorială a ziarelor (excluzând partea de imagine) a scă-
zut accentuat între 2003 şi 2010 la toate ziarele în afară de Evenimentul Zilei. 

Evoluţiile celor patru ziare urmărite au fost divergente. Adevărul a fost 
publicaţia care a beneficiat de investiţiile cele mai mari, odată cu preluarea 
ei în 2006 în grupul controlat de domnul Dinu Patriciu. În graficul de mai 
jos se pot observa sumele mari de bani investite şi pierderile anuale con-
sistente pe care ziarul le-a acumulat, în încercarea de a se impune ca lider 
pe piaţa cotidienelor de calitate (sursa este site-ul Ministerului Finanţelor):

Cheltuielile totale şi pierderile înregistrate de ziarul Adevărul

Cu toate aceste sume mari de bani, calitatea ziarului în ansamblu nu 
s-a îmbunătăţit spectaculos, iar calitatea editorială chiar a scăzut. Reţeta nu 
s-a dovedit de succes, pentru că, odată ce investiţiile importante au încetat, 
ziarul a pierdut audienţa câştigată. Mai jos e o comparaţie între cifrele de 
difuzare pentru două dintre ziare, Adevărul şi Evenimentul Zilei, între ia-
nuarie 2005 şi ianuarie 2012 (date preluate de la Biroul Român de Audit al 
Tirajelor):
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Evoluţia vânzărilor între ianuarie 2005 şi ianuarie 2012 pentru două cotidiene na-
ţionale

Concluzia în ceea ce priveşte ziarul Adevărul este că proiectul nu a fost 
unul de succes din punct de vedere jurnalistic, iar ziarul a scăzut calitatea 
din punct de vedere editorial, dar a îmbunătăţit designul şi modul în care 
imaginile şi elementele grafice îmbogăţesc pachetul jurnalistic. 

Cotidianul este unul dintre ziarele care şi-a încetat apariţia în formă 
tipărită la sfârşitul anului 2009, rămânând exclusiv o publicaţie online. În-
tre 1995 şi 2003, ziarul a avut o creştere a calităţii, atât în ceea ce priveşte 
calitatea articolelor, cât şi a ziarului în ansamblu. Odată cu transformarea 
într-o publicaţie exclusiv online, calitatea s-a diminuat, un rezultat datorat 
probabil şi scăderii drastice a numărului de jurnalişti din redacţie.

La fel ca şi ziarul Adevărul, Cotidianul a suferit şi el constant pier-
deri financiare între anii 2006–2009 (datele sunt preluate de pe site-ul 
Ministerului Finanţelor):

Cheltuielile totale şi pierderile ziarului Cotidianul
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Aceste pierderi financiare au dus, de altfel, şi la renunţarea la ediţia 
tipărită. În final, ziarul Cotidianul nu a reuşit să îşi menţină tendinţa de 
creştere a calităţii manifestată între 1995 şi 2003 şi, devenind un ziar cu 
ediţie exclusiv online, a devenit o publicaţie mediocră. 

Evenimentul Zilei a avut o evoluţie constantă. Calitatea articolelor nu 
impresionează, în special din cauză că ziarul a ales întotdeauna să îşi asu-
me o poziţie partizană, de o parte a spectrului politic, dar calitatea ziarului 
în ansamblu a crescut constant între cele trei puncte de referinţă – este de 
altfel singurul ziar dintre cele trei studiate care şi-a îmbunătăţit atât ca-
litatea designului cât şi pe cea editorială, care a început să se transforme 
într-un ziar, care îşi specializează mai mult cele două ediţii: cea online este 
axată în principal pe ştirile de ultimă oră, cea tipărită promovează din ce în 
ce mai mult materialele de substanţă în detrimentul ştirilor pe care cititorii 
probabil că le-au aflat deja de la radio, televiziuni sau pagini de web. 

Nici ziarul Evenimentul Zilei nu este profitabil:

Cheltuielile şi pierderile financiare înregistrate de Evenimentul Zilei

Înainte de anul 2010, ziarul era parte a grupului Ringier România (îm-
preună cu tabloidul Libertatea şi mai multe reviste), aşa încât datele de pe 
site-ul Ministerului Finanţelor nu ne pot spune dacă, între 2005 şi 2009 
ziarul a fost profitabil sau nu. Cu toate acestea, din analiza noastră reiese că 
Evenimentul Zilei este singura publicaţie dintre cele studiate care a crescut 
din punct de vedere al calităţii jurnalistice, mai ales între anii 2003 şi 2010.

Cotidianul Ziua şi-a încetat şi el apariţia ca publicaţie pe hârtie la sfâr-
şitul anului 2009. Dintre ziarele urmărite, Ziua a fost publicaţia care a re-
gresat cel mai mult, atât în ceea ce priveşte calitatea articolelor, cât şi a con-
ţinutului editorial, dar, la fel ca şi celelalte ziare, a obţinut scoruri bune la 
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îmbunătăţirea utilizării elementelor grafice şi a imaginilor pentru a susţine 
materialele jurnalistice. Datele (incomplete) de pe site-ul Ministerului Fi-
nanţelor ne arată că şi acest cotidian a avut pierderi financiare între 2005 şi 
2008 (ultimul an pentru care sunt date). Trecerea la ediţia exclusiv online 
(cu o redacţie semnificativ redusă) a înrăutăţit şi mai mult situaţia, calitatea 
jurnalistică fiind acum mai mică decât cea înregistrată în 1995. 

În concluzie, în general calitatea editorială a scăzut, cu excepţia cotidi-
anului Evenimentul Zilei. 

A doua întrebare la care am căutat răspuns este dacă există o diferenţă 
semnificativă între calitatea ediţiilor online faţă de cele tipărite ale aceluiaşi 
ziar.

Din cauza dispariţiei arhivelor anului 2003 pentru două dintre ziarele 
studiate (Cotidianul şi Ziua), răspunsul nu este unul definitiv deoarece se 
bazează pe analiza a doar două cotidiene, Adevărul şi Evenimentul Zilei. În 
cazul acestor două ziare, calitatea articolelor a fost constant uşor mai bună 
în cazul ediţiilor online faţă de cele tipărite. Articolele din ediţiile online 
au fost, în general, mai echilibrate, au avut mai multe surse şi au prezentat 
evenimentele din mai multe unghiuri. Diferenţele nu sunt, e adevărat, foarte 
mari, dar ele există.

În ceea ce priveşte calitatea ziarelor în ansamblu, ambele cotidiane 
au înregistrat scoruri mai bune în 2010 faţă de 2003, dar, dacă în cazul 
Evenimentul Zilei această creştere este bazată pe îmbunătăţirea mai multor 
parametri (procentul de articole de substanţă, numărul mai mare de arti-
cole care tratau subiecte internaţionale, folosirea sistematică a elementelor 
grafice pentru susţinerea articolelor), în cazul Adevărul scorul mai bun se 
datorează în exclusivitate folosirii imaginilor pentru potenţarea materiale-
lor publicate – la celelalte elemente din formulă scorul ziarului Adevărul a 
scăzut între 2003 şi 2010). 

După analiza datelor obţinute putem teoretiza că diferenţele între cele 
două ediţii ale ziarelor vor deveni din ce în ce mai pregnante, pe măsură ce 
ediţiile online îşi continuă dezvoltarea. Iniţial ediţiile online publicau doar 
pe web ceea ce apărea în ediţia tipărită, acum tendinţa este de a avea din 
ce în ce mai multe materiale exclusive. O cercetare viitoare, care ar putea 
compara evoluţia procentului de materiale comune în cele două ediţii, ne-ar 
putea da o imagine mai clară despre viteza acestor schimbări. 

A treia şi ultima întrebare pe care am formulat-o la începutul cercetării 
este dacă renunţarea la ediţia tipărită şi trecerea la o ediţie exclusiv online 
are vreo influenţă asupra calităţii ziarului. Pentru acest lucru am ales, de 
la început, să analizez două ziare (Cotidianul şi Ziua) care au făcut această 
trecere la sfârşitul anului 2009. 

La ambele ziare se observă o scădere a calităţii articolelor dacă se face o 
comparaţie între ediţia tipărită din anul 2003 şi cea online din 2010. Calita-
tea surselor s-a diminuat considerabil iar în cazul Cotidianul omogenitatea 
materialelor publicate este mult mai slabă. 

Calitatea ziarului în general a crescut la ambele publicaţii între 2003 
şi 2010 dar se bazează pe o mult mai mare proporţie a articolelor care sunt 
însoţite de imagini – spaţiul virtual nelimitat oferit de o pagină de web fi-
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ind un avantaj clar în favoarea ediţiilor online. Dacă eliminăm din formulă 
acest element, observăm o diminuare a calităţii editoriale a celor două zi-
are între 2003 şi 2010. Acest rezultat era întrucâtva de aşteptat, deoarece 
o redacţie a unui cotidian online numără de obicei câteva zeci de oameni, 
în timp ce o redacţie a unui cotidian naţional tipărit reuneşte câteva sute. 
Această diferenţă este doar parţial anulată de avantajele oferite de internet 
(tehnoredactarea este mult mai simplă, tipărirea cu toate costurile şi anga-
jaţii nu mai este necesară, distribuţia este instantanee şi aproape gratuită). 

Din cercetarea noastră a reieşit că renunţarea la ediţia tipărită şi păs-
trarea exclusiv a unei ediţii online duce la o scădere a calităţii materialelor 
şi a conţinutului editorial, dar la o creştere a numărului de articole care se 
bazează în relatarea subiectului, pe lângă text, pe imagini şi alte elemente 
grafice.

La final, am dori să amintim o lucrare scrisă de  Elizabeth L. Eisenstein, 
The Printing Press as an Agent of Change (Cambridge University Press, Cam-
bridge, 1979). Autoarea încearcă să prezinte schimbările pe care răspândi-
rea tiparului le-a avut asupra civilizaţiei occidentale, dar se concentrează 
asupra tranziţiei dintre o societate în care foarte puţini oameni ştiau să ci-
tească, iar Biserica avea monopolul asupra informaţiei şi culturii în general, 
şi cea care a rezultat sub presiunea reformatoare pe care răspândirea unui 
nou mediu de comunicare (tipăriturile) a avut-o asupra societăţii. Eisenstein 
vorbeşte, bazându-se pe puţinele relatări din acea epocă, despre o perioadă 
haotică, în care instituţii, moduri de gândire, tradiţii au fost bulversate sau 
au devenit aproape peste noapte irelevante. Alte instituţii, mentalităţi şi obi-
ceiuri le-au luat locul, dar nu fără o perioadă de tranziţie în care vechiul era 
depăşit iar noul nu avusese încă timp să se impună. 

Acelaşi lucru se întâmplă în aceşti ani cu presa tipărită. Vechile modele 
sunt din ce în ce mai puţin relevante, iar noi modele necesită timp pentru 
a fi inventate şi adoptate. Cotidienele româneşti urmărite în această cerce-
tare încearcă să profite de avantajele aduse de internet şi să îi minimizeze 
impactul distructiv. În ansamblu, rezultatele obţinute de această cercetare 
ne arată că, în această perioadă, unele ziare pot creşte calitatea (exemplul 
Evenimentului Zilei) dar şi că cele mai multe coboară standardele, încercând 
să supravieţuiască. 

Internetul aduce un nou mediu de comunicare, iar jurnalismul trebuie 
să se adapteze pentru a continua să ne ofere ceea ce ne-am obişnuit să aştep-
tăm de la el: o mai bună înţelegere a lumii în care trăim.

Limitările cercetării şi posibilităţi de extindere şi completare în viitor

Ca orice cercetare în ştiinţele sociale, cercetarea noastră are o serie de 
limitări şi oferă, de asemenea, posibilitatea unor analize viitoare care să 
completeze sau să deschidă noi linii de studiu asupra acestui subiect foarte 
actual.

O parte dintre limitări au apărut în timp ce analiza noastră era în des-
făşurare, ele neputând fi prevăzute. Astfel, arhivele ediţiilor online din 2003 
ale ziarelor Cotidianul şi Ziua, accesibile în momentul începerii cercetării, 
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au devenit inaccesibile. Cu toate eforturile noastre, nu am reuşit să obţinem 
acces la eventuale versiuni offline ale arhivelor, unii dintre jurnaliştii con-
tactaţi susţinând că acestea au fost pur şi simplu şterse – acest lucru, dacă 
este adevărat, ar putea deschide o discuţie despre siguranţa unor date care 
există doar în format digital, fără un suport fizic.

În acelaşi registru, nu am avut posibilitatea de a verifica integritatea 
arhivelor din 2003 şi 2010 ale publicaţiilor studiate. Am presupus în analiza 
noastră că articolele din zilele analizate sunt prezente toate în arhivă şi ne-
am bazat rezultatele pe această supoziţie. 

De asemenea, între 2003 şi 2010 a mai intervenit un factor extern pe 
care nu l-am putut prevedea: criza financiară. Aceasta a dus la schimbări 
semnificative pe piaţa media, atât în ţările Occidentale cât şi în România. 
Fără o cercetare ulterioară nu putem decela cât din variaţiile observate se 
datorează efectelor perturbatoare aduse de dezvoltarea internetului şi cât 
sunt cauzate de criza economică începută în 2007. 

Metoda de cercetare aleasă – analiza de documente – a adus cu sine o 
serie de limitări cu privire la datele pe care le-am putut colecta. Aprecierea 
asupra calităţii ziarelor este inevitabil limitată la o sigură faţetă, aceea ofe-
rită de analiza produsului final. Nu am putut astfel aprecia motivele pen-
tru care calitatea articolelor şi a ziarului în ansamblu a variat pe parcursul 
perioadei studiate. În explicarea rezultatelor am încercat să oferim o serie 
de posibile explicaţii ale acestor variaţii; fiecare dintre acestea se poate con-
stitui într-un început de eventuală nouă cercetare, care ar putea devoala şi 
motivele din spatele tendinţelor observate de prezentul studiu.

Din cauza numărului mare de articole analizate, nu am reuşit să in-
cludem în cercetare şi o serie de alte variabile, care s-ar fi putut dovedi 
folositoare, cum ar fi numărul mediu de articole scrise de un reporter sau 
proporţia spaţiului acordat publicităţii în paginile tipărite ale ziarului sau 
spaţiul rezervat bannerelor cu reclamă în ediţiile online. O eventuală anali-
ză viitoare ar putea încerca să descopere dacă există o legătură între cantita-
tea de publicitate din paginile ziarului şi calitatea jurnalistică a publicaţiei.

Posibilităţi viitoare

Prezenta lucrare se poate constitui într-un punct de lansare al unor noi 
demersuri de cercetare. Acestea ar putea, pe de o parte, continua analiza, cu 
ajutorul instrumentelor dezvoltate, pe alte ziare sau pe alte perioade tempo-
rale şi, pe de altă parte, o pot completa prin studierea calităţii jurnalistice a 
ziarelor din alte perspective.

O analiză asupra percepţiei redacţiilor ziarelor despre propriul produs 
jurnalistic ar putea aduce, eventual corelată cu rezultatele actualei cerce-
tări, date interesante. Completarea grilei de analiză cu alte variabile şi apli-
carea acesteia în continuare ar putea scoate la iveală corelaţii pe care ana-
liza noastră nu le-a putut surprinde. Formulele pe care ne-am bazat studiul 
pot fi şi ele, în acest caz, îmbunătăţite, pentru a cuprinde o serie mai largă 
de indicatori. 
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Választási kampányok
az interneten 

TAMÁS ÁGNES

Az internet új médiumként jelent meg a ’90-es években, amely lehe-
tőséget teremtett információk megosztására, létrehozva egy globális szá-
mítógépes hálózatot. Nevezhetjük akár világhálónak, kibertérnek, vagy 
információs szupersztrádának, ugyanazt a világot összekapcsoló közös 
virtuális teret határolja be, amelyben a McLuhan-féle globális falu1 is új 
értelmet kap. 

A világháló rövid története során gyors változásokat eredményezett a 
különböző politikai szereplők kommunikációs szokásaiban, legyen szó egyé-
nekről, szervezetekről, politikai intézményekről, amelynek eredményeként 
az internet használatával foglalkozó politikai megfigyelők két csoportba 

Rezumat  (Campanii politice pe internet)
Domeniul comunicării politice este în continuu schimbare, actorii-cheie, forma sau conținutul 

procesului de comunicare sunt în schimbare. În epoca campaniilor post-moderne internetul a 
deschis noi posibilități în domeniul comunicării politice. Acest studiu este o scurtă prezentare 
istorică a evoluției comunicării politice, identifi când punctele de cotitură.

Cuvinte cheie  comunicare politică, internet, campanii

Abstract  (Political campaigns on the internet)
The fi eld of political communication is constantly changing, we witnessed in the last decade 

changes among the key actors, the form and content of the communication process. 
In the era of post-modern campaigns the Internet has opened new possibilities in the fi eld of 

political communication. This study aims to be a short overview of the changes in the history of 
online political communication, identifying its turning points.

Keywords  political communication, internet, campaigns

Tamás Ágnes, a BBTE doktorandusa
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tömörültek: optimisták és szkeptikusak. Az első 
csoporthoz tartozók abban reménykednek, hogy 
az internet átalakítja és erősíti a demokratikus 
részvételt, míg a szkeptikusak csak egy eszköznek 
tekintik, amely megerősítheti a politikai kommu-
nikáció mechanizmusait, de lényeges változást 
nem eredményez a demokratikus részvételben.2 

Politikai kommunikáció a 21. században

A politikai kommunikáció területén az 
internet képes új lehetőségeket megnyitni, átala-
kítva a demokrácia működését azáltal, hogy átlát-

hatóvá teszi a politikusok munkáját, a polgárok számára azonnali hozzáfé-
rést biztosít az információkhoz, valamint lehetővé teszi a politikai szereplők 
és a választók közötti közvetlen kommunikációt. A politikai kommunikáció 
és az internet összekapcsolódása lehetőséget teremt az időbeli, térbeli és kul-
turális távolságok csökkenésére, és arra, hogy az információ a világon bárki 
számára elérhetővé váljon.

Jay G. Blumler és Dennis Kavanagh 1999-ben megjelent munkájában3 
három politikai kommunikációs szakaszt emel ki: 

1) Ez a korszak az 1940-es évek kezdetétől egészen az 1950-es évek végé-
ig tartott. Legfőbb jellemzője a pártokhoz való erős kötődés, ennek az alapját 
az a meggyőződés képezte, mely szerint a politikai szféra kell, hogy legyen a 
társadalmi változások legfontosabb kiindulópontja. Ebből a meggyőződésből 
következett, hogy a  politikát tekintették hivatottnak arra, hogy a különböző 
társadalmi vitákat lefolytassa. A politikai kommunikáció elsősorban a párt-
nak, a pártintézménynek volt alárendelve. Ebben az időszakban a közvetett 
kommunikáció legfontosabb eszköze a nyomtatott sajtó volt, és köszönhe-
tően a „pártos” újságoknak a választók egyoldalú információkhoz jutottak. 
A közvetlen kommunikáció politikai- és pártgyűlések révén valósult meg, 
kiegészülve a személyes kampányokkal. A következő időszak azonban nagy 
változást hozott a politikai kommunikáció terén.4

2) A második korszak behatárolása nem annyira egyértelmű, mint az 
első, az 1960-as évektől egészen az 1990-es évek kezdetéig tehető. A korszak 
meghatározója a televízió és a rádió lesz, mely hozzájárult, hogy az előbb 
már említett egyoldalúság feloldódjék A néző több álláspontot is megismer-
hetett a televízió képernyőjén és a rádiókészüléken keresztül. A politikai 
kommunikáció lehetőségei kibővültek, a párt vagy a jelölt változatos üze-
netekkel próbálta elérni a választókat. A média is átalakul, egyre inkább a 
pártatlanságra törekszik, és ennek következtében a politikai rendszerek új 
módszerekhez kellett folyamodnia ahhoz, hogy hatékony tudjon maradni 
a megváltozott környezetben. Amennyiben az új eszközök megjelenésének 
időszakát összehasonlítjuk az előzővel, akkor megfigyelhető, hogy a közvet-
len kommunikáció egyre inkább háttérbe szorult. Blumler és Kavanagh sze-
rint ez a korszak átmeneti időszaknak tekinthető, melyet olyan különböző 

A korszak meghatározója 
a televízió és a rádió lesz, 
mely hozzájárult, hogy az 
előbb már említett egy-
oldalúság feloldódjon. A 
néző több álláspontot is 
megismerhetett a televízió 
képernyőjén és a rádió-
készüléken keresztül. A 
politikai kommunikáció 
lehetőségei kibővültek, a 
párt vagy a jelölt változatos 
üzenetekkel próbálta elérni 
a választókat.
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kulturális trendek is befolyásoltak, mint a moder-
nizáció az individualizáció, a racionalizáció vagy 
akár a mediatizáció. A korszak pontos végét nem 
lehet beazonosítani, azonban egyértelmű, hogy 
a második korszakban már megjelennek azok az 
eszközök, amelyek a későbbiekben válnak hang-
súlyossá.5 

3) Blumler és Kavanagh ezen korszak legfon-
tosabb jellemzőjeként a politikai kommunikáció 
rendelkezésére álló eszközök számának a növeke-
dését jelöli meg. Az eszközök gyarapodása elsősorban a technikai fejlődés-
nek köszönhető, mely lehetővé tette, hogy az információ gyorsabban terjed-
jen. Az internet elterjedése lehetővé teszi a párt vagy jelölt számára, hogy 
közelebb kerüljön a választókhoz és kétoldalú kommunikációt alakítson ki 
velük. A választóknak  lehetőségük van napra pontosan értesülni a válasz-
tással kapcsolatos hírekről. A szerzők azt is kiemelik, hogy az új médiumok 
elterjedése maga után vonja a politikai szakértők bevonását a kampányokba, 
a politikai kommunikációba. A szakértők egyik feladata pontosan az eszkö-
zök hozzáértő felhasználását jelenti. A médiának folyamatosan híreket szol-
gáltatnak, különböző médiaeseményeket hoznak létre, ismerik a célcsoport-
jukat, és ennek megfelelő kampánystratégiát dolgoznak ki. A fő cél azonban 
mindig az marad, hogy elsőként kerülni be a hírciklusba, kezdeményezőnek 
lenni. A harmadik korszak politikai kommunikációja mára már egy kigon-
dolt és jól kidolgozott kommunikációs stratégiát feltételez. Ez a stratégia pe-
dig nagyban tartalmazza azt a változást is, amely a politikai események, 
üzenetek médiához való igazítását jelenti. Mindezek a folyamatok egységes 
jellemzővel írhatók le, amely nem más, mint a professzionalizálódás.6

3) A harmadik korszak egy komplex politikai kommunikációs folya-
matot takar, melyben Blumler és Kavanagh 5 nagyobb trendet azonosít be, 
amelyek nem mindig vannak összhangban: 

A professzionális szakértők szerepének felértékelődése.
A kiélezett helyzetnek köszönhetően nő a verseny nyomása.
Hangsúlyossá válik az antielitizmus és a populizmus. 
Megjelenik a centrifugális megosztottság.7

Változik a nyilvánosság befogadó képessége a politikával szemben an-
nak köszönhetően, hogy megváltozik a mód, ahogyan a politikai üzenet eljut 
a közönséghez8 (médiabőség, a politika felbukkan más-más kontextusban is, 
vagy csupán részleteiben jelenik meg)9

A politikai kommunikáció korszakainak megfelelően a politikai kam-
pányok is jelentős változáson mentek keresztül. A kampányok fejlődését 
tekintve Pippa Norris korszakolása hasonló struktúrát követ a Blumler és 
Kavanagh féle politikai kommunikációs felosztással. Pippa Norris tipológi-
ája a következő részekre osztja a kampány fejlődését: premodern, modern és 
posztmodern kampányok.10

A harmadik korszak politi-
kai kommunikációja mára 
már egy kigondolt és jól 
kidolgozott kommunikáci-
ós stratégiát feltételez. Ez 
a stratégia pedig nagyban 
tartalmazza azt a változást 
is, amely a politikai esemé-
nyek, üzenetek médiához 
való igazítását jelenti. 
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A kampánykommunikáció fejlődése: 

Választási kampányok a világhálón
A kommunikációs kampányok meghatározó válfajaként elkülöníthető a 

választási kampány11, melynek alapvető sajátossága a politikai pártok jelölt-
jeinek funkcióhoz jutatása, törvény által előírt keretek között, az állampol-
gárok szavazatainak megszerzése révén. A kitűzött célok elérését a kampány 
szerves részeként beazonosított egységes arculat kidolgozása és kivitelezése 
segíti. A választási kampány sajátosságaiból kiindulva meg kell különböz-
tetnünk a politikai kampányok sajátosságait az előbb ismertett választási 
kampányok jellemzőitől. A pártok sok esetben a tájékoztató, arculatépítő, 
lobbikampányok mellett, a politikai kampány eszköztárát is felhasználják 
céljaik elérésére. Ilyen célokként azonosíthatók be a különböző események 
promoválása valamilyen specifikus ügy érdekében, a társadalom részéről 
érkező támogatottság növelése érdekében (népszavazásra feltett kérdések, 
bebörtönzöttek szabadon bocsátása, atomerőművek leállítása, békekötés, 
stb). Az utóbbiak mellett ki kell emelni azon célját a pártnak, mely a lehe-
tő legtöbb ember elérésére irányul annak érdekében, hogy támogatásra bírja 
őket, megismertesse és elfogadtathassa a jelöltet vagy a pártot a választók-
kal és legvégül a lehető legtöbb szavazatot begyűjthesse. A kampány koor-
dinátái: idő, pénz, időzítés. E keretek között kell a politikai célokat tömören 
összefoglaló, alapvető üzeneteket a célközönséghez eljuttatni, felhasználva 
a stratégiának megfelelő eszközöket, ötvözve a politikai marketing eszköz-
rendszerével. 

A kutatások során kialakult meghatározások azonos elvre építik fel a 
választási kampányok behatárolását, kiemelve elsődleges sajátosságait, mely 
szerint „egy olyan folyamat, amelyben a választási gépezet (épüljön az akár 
politikai pártra, jelöltre vagy érdekszervezetre) arra törekszik, hogy maxi-
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malizálja a megszerezhető szavazatok számát.”12  A választási kampányok 
valójában a választások előtti időszakot jelentik, mely idő alatt a kampány-
stratégiai célja, hogy a politikus meggyőzze a választókat és ezt szavazatra 
váltsa. Mindezek mellett cél a mobilizálás, vagy éppen a demobilizálás, a 
jelölt és a párt programjának népszerűsítése.  

A politikai kommunikáció harmadik korszakában a kampányok is át-
alakultak, fejlődtek. Az új kommunikációs technikák rendkívül összetetté 
alakították a pártok, a média és a választók viszonyát. A kampányokat to-
vábbra is a központosított, országos irányítás jellemzi, azonban a választók-
kal való kommunikáció egyre interaktívabb lesz. A személyes találkozások, 
a választók visszajelzései egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a kampánystra-
tégiák kidolgozásában.13 A posztmodern kampányok egyik fontos jellemzője 
az üzenet továbbítása, amely más-más kommunikációs csatornákon törté-
nik, törekedve arra, hogy a szavazókat a megfelelő csatornán keresztül érjék 
el.

Az internet használata a politika terén elsősorban az információ terjesz-
tésére alkalmas. Lehetőséget biztosít a politikai pártnak, a jelöltnek, hogy az 
üzenet eljuthasson a választókhoz. A világháló egyre fontosabb szerephez 
jut a politikai kampányok szempontjából, kapcsolatot teremt a kampány és 
a támogatók, önkéntesek, valamint a választók között. A politikai kommu-
nikáció és az internet összekapcsolása egy újfajta kommunikációs térbe ve-
zet, ahol több alternatív út és eszköz áll az információ továbbítására. Az 
internet több szempontból is előnyt jelent egy politikus számára. Ezeket az 
előnyöket Colin Delany a következőképpen fogalmazta meg, hangsúlyozva 
azt, hogy az internetnek megvan az a képessége, hogy átalakítsa a politikai 
és a választási kampányokat. Ez abban rejlik, hogy az internet előnyre tett 
szert a hagyományos értelemben vett médiával szemben, mely a költségek-
ben, a célcsoport elérésében, az információ továbbításának sebességében, a 
kommunikáció kétirányúságában nyilvánul meg. A hagyományos médiával 
szemben az internet használata sokkal kisebb költséget jelent a kampány 
számára, emellett pedig sokkal gyorsabb az információáramlás, a tévé, rádió 
és nyomtatott sajtóval ellentétben nincs lapzárta vagy műsoridő. Az internet 
nyújtotta lehetőségek között kell megemlíteni azt is, hogy a már jól ismert 
médiaszűrő itt nem érvényes. A közvetlen kommunikáció révén az üzenet 
egyenesen a választóhoz jut el, lehetőséget biztosítva emellett a visszacsato-
lásra. Delany utolsó előnyként emeli ki az üzenetek integrálásának képessé-
gét, ami által az internetet használó választópolgárnak megvan az a lehető-
sége, hogy bizonyos oldalak és dokumentumok között direkt összekapcsolás 
révén, egyenes úton járjon.14   

Delany állításait kiegészítve Dányi Endre a 
Politikai kommunikáció és kampány az interneten 
című munkájában felhívja a figyelmet arra, hogy 
ezek, az előbb már említett pozitívumok, jelent-
hetnek hátrányt is, és valójában nem ilyen egy-
szerű az internet helyzete. Dányi úgy fogalmaz, 
hogy vannak gyakorlati akadályok, amelyekről 
nem lehet elfeledkezni. Ilyen például az is, hogy 

A világháló egyre fonto-
sabb szerephez jut a politi-
kai kampányok szempont-
jából, kapcsolatot teremt a 
kampány és a támogatók, 
önkéntesek, valamint a 
választók között. 
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az üzenet nem mindig juthat el az elérni kívánt közönséghez, mert „a hon-
lapok látogatóiról csak keveset lehet tudni.”15 Dányi azt is hangsúlyozza, 
hogy az internetes tartalom és a hagyományos média kommunikációja nem 
azonos, és ebből kifolyólag a rájuk vonatkozó szabályok sem azonosak. Ki-
emeli, hogy fontos a tartalomra odafigyelni, hiszen a „a politikusok vagy 
pártok önbemutatása csak akkor lehet sikeres, ha az nem hosszú, könnyen 
emészthető.”16 Mindezekhez az internet értő használata, az online kampá-
nyok strukturáltsága szükséges.

Az internet funkciói

Az internet használata a kampányok során szerteágazó, és szoros kap-
csolatban van az új média kínálta lehetőségekkel. Mielőtt részletesen ki-
térnék az internet kínálta online stratégiai eszköztárra, fontos kitérni az 
internet kampányokban betöltött funkcióira, melyet Richard Davis, ameri-
kai kutató a következő hat pontban foglalt össze17:

Szimbolikus funkció: Davis szerint a honlapok létezése, külső formái 
szimbolikus jelentéssel bírnak. Elsősorban a jelölt vagy a párt arculatépítési 
stratégiájának a részét képezik. 

Információátadás: Ez a funkció elsősorban a hagyományos média szá-
mára lehet hasznos, hiszen itt elérhetővé válik a jelölt programja, az ese-
ménynaptár és az esetleges változások, valamint bizonyos kérdésekben a 
jelölt álláspontja is megismerhető.18

A közvélemény becsatornázása: Ez a funkció elsősorban gyors közvé-
lemény-felmérést, általában a jelölt honlapján megjelenő kis elektronikus 
szavazást jelöli. Nagyon sokan rámutattak már arra, hogy ez a funkció in-
kább szimbolikus értékű, és nem helyettesíti a szociológusok által készített 
közvélemény-kutatásokat.  

Interaktivitás: Az interaktivitás elsősorban kétirányú kommunikáci-
ót takar. Több, az internetes politikai kommunikációt vizsgáló tanulmány 
az interaktivítást tekinti a világháló legfontosabb funkciójának. McMillan 
2002-ben megjelent tanulmányában négy részből álló modellt határolt be a 
kommunikáció irányát (egy- vagy kétirányú) és a befogadó kontrollját figye-
lembe véve (alacsony vagy magas). Ezt az alapvető behatárolást egészítették 
ki a Rochester Technológiai Intézet munkatársai, akik már hat részből álló 
modellt alkottak meg, kiegészítve azt egy hármas irányú kommunikáció-
val, amely során a befogadó kontrolljának (magas vagy alacsony) megfele-
lően kétféle hármas irányú kommunikációt azonosíthatunk be: közbeszéd 
(résztvevők egyidejűleg lehetnek az információ küldői és befogadói), illetve 
ellenőrzött válasz (a résztevők által küldött információt a befogadó ellenőrzi 
mielőtt átirányítja a következő befogadók felé) A gyakorlatban azonban ez 
az interaktív kommunikáció nem ilyen egyértelmű. Az interaktivitás ele-
meit képezhetik: hivatalos honlapok, e-mail a párt vezetőségének, virtuális 
párttagság, fórumok – véleménynyilvánítási lehetőség, felhívás önkéntes 
munkára. Azonban mind a politikusok, mind a választók viszonyulása nem 
egyértelmű. Az interaktivítás fontos résznek tekinthető, de a politikus és a 
kampánystáb részéről is humán és más erőforrások kimerítését jelentené. 
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Emellett pedig nagyon sok esetben a választók maguk sem érdekeltek az 
interaktivitás terén.  

A szavazók megerősítése, mobilizálása: Ez a funkció elsősorban lehető-
ség arra, hogy az eseményekről, álláspontokról, hírekről, a szavazás lebo-
nyolításáról információkat jutassanak el a szavazókhoz az internet segítsé-
gével. Ehhez szükség van egy olyan e-mail adatbázisra, melyet a honlapokon 
megjelenő levelezőlistára való feliratkozással gyűjtenek össze. A mobilizá-
lás elsősorban emlékeztetőt jelent a választás napját illetően. 

A támogatók és a párt megszervezése: Ez a funkció kapcsolattartást 
jelent a párt és a szimpatizánsai között, különböző fórumokon keresztül, 
online petíciókkal stb., ami által a támogatók hangot adhatnak a vélemé-
nyüknek. 19

 A politikai választások tétje elsősorban a győzelem vagy a vereség, 
a hatalom megszerzése vagy elvesztése. Ezen hatalom megszerzéséért a po-
litika változatos eszközöket használ fel. A világhálót mint a választási kam-
pányok során használt eszközt elsőként Amerikában vetették be, és mára 
már szerte a világban alkalmaznak online kampányokat a kommunikációs 
stratégia részeként.

 Romániában, ahogy az Európai Unió többi országában is, az 
internetfogyasztók száma növekvő tendenciát mutat. A politikusok is egy-
re nagyobb számban használják az internetet a választókkal való kommu-
nikációjuk során. Sorin Tudor, román politikai marketingszakértő szerint 
a 2009-es elnökválasztások alkalmával a politikusok az amerikai elnök, 
Obama modelljét követték, azonban elfelejtik, hogy a reális választóik nem 
az interneten érhetők el.20 Véleménye szerint a választási eredmények sike-
réhez az online jelenlét kis mértékben járul hozzá, de médiajelenlét szem-
pontjából sokkal inkább hatékony eszköznek tekinthető, ha nem is járul a 
szavazatszámok nagymértékű növeléséhez. A romániai elnökválasztások 
online és offline vonatkozásban eltérő sajátosságokkal rendelkeznek. Az 
online kampányok a kommunikációs stratégia részeként vannak jelen, mert 
úgy tekintenek rá, mint az a felület, ahol kötelező jelen lenni. Ennek ellenére 
nem sikerül kihasználni a felkínált lehetőségeket olyan módon, hogy azok 
reális, döntő szavazatokat hozzanak. A romániai szakértő szerint a 2009-es 
elnökválasztások hoztak változást a kampányok tekintetében, és nem csak a 
technika kínálta lehetőségek használatára kell gondolni, hanem arra, hogy a 
politikusok megérteni látszottak, hogy az internetes kampányaikra nemcsak 
anyagi forrásokat kell szánni, hanem szükséges a részvétel is, beépítve a 
napi vagy heti programjukba.21
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A média és politika
kusza szövevényében

BAK IVETT

Gyuricza Péter: Média – csata – tér: fejezetek a magyar média és a 
hatalom utóbbi 25 évének történetéből, Pont Jó Nekem Kft., Bp., 2012.

Gyuricza Péter (1959) újságíró, a Kodolányi János Főiskola oktatója 
nem kevesebbre vállalkozik, minthogy könyvében bemutassa a magyar  
média és a hatalom történetének utóbbi negyedszázadát. 

Ez a törekvés már csak azért is figyelemre méltó, mert a politika és a 
média átalakulásának területén is eseménydús időszakról van szó, ugyan-
akkor számos olyan bennfentes információt nyerhetünk általa, melyekről 
mindezidáig nem volt tudomásunk. A szerző saját rádiós (Magyar Rádió) és 
szerkesztői (TV2) tapasztalatai segítenek megismernünk a két összekapcso-

Rezumat  (Mass-media și politica în Ungaria)
Autoarea prezintă cartea lui Péter Gyuricza (Média – csata – tér: fejezetek a magyar média és a 

hatalom utóbbi 25 évének történetéből; Mass-media – spațiu de lupte), care prezintă relația dintre 
mass-media și lumea politică din Ungaria în ultimii 25 de ani. Cartea analizează impactul mass-
mediei asupra vieții politice din Ungaria, punând accent atât pe mediile tradiționale, cât și cele 
noi (Facebook, blogurile etc.). Ivett Bak conclude că această carte este una pesimistă, pentru că 
mediile din Ungaria tind spre infl uențarea maselor, nu spre informarea lor imparțială.

Cuvinte cheie mass-media, Ungaria, schimbare de regim, politică, new media

Abstract (Media and politics in Hungary)
The author presents the book of Péter Gyuricza (Média – csata – tér: fejezetek a magyar média 

és a hatalom utóbbi 25 évének történetéből; The battles of media - spaces) showing the relationship 
between media and politics in Hungary in the last 25 years. The book examines the impact of the 
media on political life in Hungary, focusing on both traditional media and new (Facebook, blogs, 
etc.). Ivett Bak concludes that this book is pessimistic, because media in Hungary tend to infl uence 
the masses, not to inform them impartially.

Keywords media, Hungary, regime change, politics, new media

Bak Ivett, a Pécsi Tudományegytem doktorandusa



ME.dok • 2013/1

116

lódó, szövevényes világot. A kötet központi kérdése 
az, hogy vajon a médiában is bekövetkezett-e vala-
miféle rendszerváltás, és amennyiben igen, milyen 
pozitív és negatív hozadéka van ennek az átalaku-
lásnak. 

A szerző feleleveníti azt a médiatörténeti je-
lentőségű botrányt, melyet Orson Welles rádiójáté-
ka, a Világok harcának adaptációja okozott az ame-
rikai rádióhallgatók körében. Véleménye szerint 
ez az esemény mutatta meg először, hogy a média 

erőteljes befolyásoló hatalommal rendelkezik, képes megtéveszteni minket, 
ugyanakkor ezt a képességét sokan szemérmetlenül ki is használják saját 
céljaik, vélt és valós érdekeik elérésére. Gyuricza Péter ezért alapvetőnek te-
kinti azt a Niklas Luhmann által megfogalmazott gondolatot, amely szerint 
a kételkedés kell, hogy legyen az a követendő taktika, melynek segítségével 
megóvhatjuk magunkat a túlzott befolyásolástól, hiszen a média körülvesz 
bennünket, és a különféle médiumok mind a saját szemüvegükön keresztül 
láttatják az eseményeket. A kételkedés a könyv egészének ismeretében meg-
szívlelendő tanács, hiszen a média és a hatalom olyannyira összefonódik, 
hogy még ezzel a hozzáállással is kétséges, hogy képesek lehetünk objektí-
ven és pártatlanul szemlélni a világ és Magyarország eseményeit.

A szerző úgy véli, hogy a médiának nagyon fontos szerepe volt a rend-
szerváltás éveiben, mivel segített a közönségnek, a szavazóknak abban, hogy 
megismerkedjenek a politikai szféra új szereplőivel és a korábban tabunak 
számító témákkal. Alapvető jelentőséggel bírt a társadalmi, politikai folya-
matok alakításában hiszen „[a] felmérések azt mutatták, hogy a sajtót, a mé-
diát a legmagasabb presztízsű intézményként tartották számon” (77).

A rendszerváltást követően aztán beköszöntött a médiaháború idősza-
ka, mely valószínűleg a kötet címének ihletője is. A médiaháború fogalmá-
nak tisztázása nem egyszerű feladat, mivel számos definícióval rendelkezik; 
ezek áttekintéséből kitűnik, hogy a jelenséget leginkább szimbolikus kife-
jezésként alkalmazhatjuk, mely „politikai egymásnak feszülést” (78) jelent, 
más értelmezésben pedig metaforaként értendő. A szerző csatlakozik ahhoz 
az nézethez, amely szerint ebben az időszakban a politikai szerveződések a 
sajtó irányításáért, birtoklásáért folytattak kíméletlen küzdelmet, ez pedig a  
konzervatív és liberális eszméket szembeállító kultúrharc is volt egyben. Ez 
a harc szerinte két szakaszra osztható: az első periódust inkább az ideológiai-
politikai-szakmai szempontoknak való megfelelés, míg a másodikat a pénz 
és tőke dominanciája jellemezte. Míg a rendszerváltás előtt egy párt tartotta 
irányítása alatt a média egészét, addig a ’90-es évek közepére a politikai 
paletta minden képviselője a média saját célokra való felhasználására tö-
rekedett. Állandósult az a gyakorlat is, hogy a médiában dolgozó vezetőket 
– és gyakran az alkalmazottakat is – az aktuális politikai vezetés igényeinek 
megfelelően cserélték, aminek következményét Gyuricza Péter abban látja, 
hogy a közszolgálati média korábbi magas presztízsű intézménye jelentő-
sen leértékelődött a közönség szemében. Véleménye szerint a médiaháború-
nak nincsen és nem is lehet vége mindaddig, míg a politika beleavatkozik 
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a műsorgyártás folyamataiba, és a médiát érintő szakmai kérdésekbe. Úgy 
gondolja, hogy ennek a harcnak nincsenek győztesei, csakis vesztesei, akik 
nem mások, mint a közönség tagjai és „végső soron a magyar demokrácia” 
(91). A szerző továbbá sajnálatosnak tartja azt a folyamatot, melynek során 
az újságírók nagy része is szakított a pártatlansággal és a szakma követel-
ményeinek való megfeleléssel, és politikai meggyőződésük szerint álltak be 
egy-egy párt „szolgálatába”.

A könyv részletesen beszámol a Magyar Televízió életében zajló válto-
zásokról, ugyanakkor a rádióadók történetét is nyomon követi. Mindezek 
mellett beszámol az egyéb médiumok, a telefon és az internet fejlődéséről, 
elterjedéséről is Magyarországon, különös tekintettel azok politikai kam-
pányban való felhasználására. Áttekinti a politikai karriert folytatók szemé-
lyi változásainak jellemzőit is, hiszen a rendszerváltást követően prominens 
személyiségek, írók, színészek lettek képviselők, de ők fokozatosan átadták 
helyüket a hivatásos politikusoknak. Ezek az emberek aztán megtanulták 
használni a médiát, olyannyira, hogy napjaink politikusai versengenek 
azért, hogy ellenfeleik által addig még nem alkalmazott kommunikációs 
csatornákat, eszközöket aknázzanak ki (például Gyurcsány Ferenc volt az 
első, aki a blogot saját imázsa és pártja népszerűségének növelésére hasz-
nálta, de Orbán Viktor előzött meg mindenki mást a Facebook alkalmazásá-
val). Ugyanakkor a szerző azt is kifejti, hogy miközben a politikusok egyre 
professzionálisabb módon használták a médiát, az újságírók új nemzedéke 
is felnövekedett, akik a leleplező újságírást, a politikai botrányok kirobban-
tását is mesterfokon űzték. Kitér továbbá a bulvár megjelenésének körül-
ményeire, illetve, hogy az miképpen férkőzött be fokozatosan a politikusok 
életébe.

A Média – csata – tér aprólékos gondossággal festi elénk azokat a tár-
sadalmi, politikai változásokat Magyarországon, melyek sorában jelentős 
szerepet kapott a média átalakulása és a különböző időszakokban betöltött 
szerepe. Olvasása közben nyilvánvalóvá válik, hogy a szerző hosszas kuta-
tómunka eredményeként készítette el könyvét. A mű egyik nagy érdeme, 
hogy a bibliográfia mellett filmes hivatkozásgyűjteményt tartalmaz, ahol 
megtekinthetők azok a filmanyagok, amikre a szerző szövegében hivatko-
zik. Ezek a linkek érdekes színfoltot adnak olvasás közben, így ez az eredeti 
ötlet képes jelentősen feldobni az esetenként száraz tények felsorolását. A 
kötet egyik gyengéjét abban látom, hogy az egyes médiumok történetének 
felidézése közben sokszor hosszasan olvashatjuk azoknak a névsorát, akik 
a szerkesztői vagy egyéb pozíciókban egymást váltották. Természetesen ért-
hető, hogy a pontos ismertetéshez ezek közlése elengedhetetlen, ugyanak-
kor jelentősen csökkenti a könyv élvezeti értékét. A mű történeti áttekintése 
sem kronologikus, néhol megszakad, visszaugrik 
az időben, majd újra folytatódik, ami esetenként 
kissé zavaró.

A kötet végső soron igenlő választ ad arra a 
kérdésre, hogy volt-e a médiában rendszerváltás. 
Abban a tekintetben mindenképpen, hogy míg a 
médiát kezdetben egy párt tartotta irányítás alatt, 
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ma már mindegyik erre törekszik. A média eszköztára, technikai háttere, 
finanszírozása is gyökeresen átalakult a rendszerváltást követő évtizedek-
ben, és a tájékoztatás is egyre sokszínűbbé vált. Ugyanakkor a könyv érvelé-
se alapján kijelenthető, hogy a szerző mindezek ellenére inkább a folyamat 
veszteseit hangsúlyozza, hiszen véleménye szerint a tényszerű tájékoztatás 
helyett a közönség befolyásolása, a hatalom érdekeinek való megfelelés az 
irányadó. A könyv végkicsengése tehát egyáltalán nem derűlátó, hiszen a 
leírtakból kitűnik, hogy ugyanazokat a köröket járja be a média és a politika 
kettőse már hosszú évek óta. Nehéz feladat kitörni ebből az ördögi körből, 
ha egyáltalán lehetséges…

Czire Alpár  felvétele
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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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