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ME.fotográfi a

Tanulmányaimat a székelyudvarhelyi Dr. Palló Imre Művészeti 
Szakközépiskolában folytattam. Öt éve foglalkozom a fotográfiával, és mára 
az életem részévé vált a digitális fényképezés. 

Próbálom a „képírás” minél több doméniumát lefedni, éppen ezért 
ugyanolyan élménnyel tölt el, ha embereket – főleg párokat – kapok lencsevégre, 
mit az, amikor egy előre megkomponált „csendéletet” örökítek meg. 

De ha választanom kellene, akkor azt mondanám, hogy leginkább az 
ismeretleneket szeretem fényképezni, mert ezáltal pillanatnyilag részesévé 
válok az életüknek. Ugyanakkor tudatában vagyok annak, hogy nagy 
felelősséggel jár, hogy valakit úgy rögzítsek, hogy épp az akkori állapotát, 
megnyilvánulását, lelkivilágát a legmegfelelőbb módon sugározza a fénykép. 
Éppen ezért teljesen nyitottá kell válnom, rá kell hangolódnom arra a 
személyre, akivel épp kapcsolatot teremtek a lencsén keresztül. Ilyenkor 
születik meg az a pillanatnyi összhang, ami által teljessé válik egy fénykép.

KÁSZONI KERESZTES SÁNDOR
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A bőr emlékezik. Jelek a testen

BALÁZS GÉZA

Az emberi test mint jelhordozó 
Az emberi test az egyik legfontosabb jelhordozó. Az ember a lapule-

véltől indult el, és eljutott a testátalakításig. Az emberi testtel kapcsolatos 
szemiózisok (jelfolyamatok) sokfélék. A test öröklött-kialakult állandó jele-
iből (testalkat, szín, a testrészek alakzatai) való következetés (olvasás, jel-
fejtés) ősi foglalatosság. Egyes területek külön nevet is kaptak (amelyek a 
fajelmélet kapcsán teljesen szalonképtelenné váltak, s gyakorlatilag nem is 
emlegetik őket, illetve egyes területeik kiszorultak a tudományból, és alter-
natív, ezoterikus területeken élnek tovább, illetve bizonyos területek-kérdé-
sek tudományos vizsgálata a fizikai antropológia körébe sorolható).  

Rezumat (Memoria pielii. Semne pe corp) Studiul analizează semnele de pe corp în următoarea 
structură:  (I.) Din punctul de vedere al semnului: comunicare non-verbală: 1. Caracteristici legate 
de corp: constituție fi zică, înfățișare, greutate corporală, culoarea părului și a pielii, mirosul corpului 
și al respirației, etc. 2. Accesorii purtate pe piele (preparate, embleme), cosmetice (parfum, ruj)  
(II.) Din punctul de vedere al intenției comunicatorului 1. Neintenționat (natural), 2. Intenționat 
(artifi cial) (III.) Din punctul de vedere al originii semnelor: 1. prototipice, 2. deformate (universale), 
3. intenționate (depinzând de cultură), (IV.)  Din punctul de vedere al funcției/scopului comunicării: 
1. informalitate (tăinuire), 2. expresivitate (deschidere). Studiul investighează domeniile comunicării 
prin semnele afl ate pe corp, în speciale cele legate de tatuaje, atrăgând atenția asupra opozițiilor 
dintre diferitele caracteristici ale comunicării cu ajutorul corpului (culoarea pielii, transformarea 
corpului). Cuvinte cheie semne corporale, comunicare nonverbală, comunicare corporală, tatuaj

Abstract (The Skin Remembers. Signs on the Body) The paper discusses body signs in the following 

structure: (I.) according to the body of the sign (the sign vehicle): non-verbal communication: 1. body 

characteristics: body type, appearance, weight, colour of hair and skin, body and breath smell, etc. 2. 

complementary object (product, emblem) or cosmetics (perfume, lipstick) worn on the body, (II.) according 

to the intention of the communicator: 1. unintentional (natural), 2. intentional (artifi cial), (III.) according to 

the origin of signs: 1. prototypical, 2. deformed (universal), 3. intentional (culture-specifi c), (IV.) according 

to the function/aim of communication: 1. informality (concealment), 2. expressiveness (revelation). The 

paper discusses the areas of body communication, especially tattoo, and draws attention on the opposition 

of various characteristics of body communication (skin colour, body transformation). Keywords body 

signs, non-verbal communication, body communication, tattoo

Dr. Balázs Géza, egyetemi tanár, nyelvész, néprajzkutató, 
Eötvös Loránd Tudományegyetem 
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Néhány ezek közül (a–g): 
(a) frenológia: koponyatan (állatok és emberek szellemi képességeit ko-

ponyájuk alakulatával veti össze),
(b) fiziognómia: arcisme (arc formája és kifejezése, arcjáték),
(c) fiziognomika: az arc külső alakjából és a test sajátságaiból az ember 

természetére, jellemére való következtetés,
(d) fiziognózia: a testi természet ismerete,
(e) kiromantia, kirognómia; palmisztria (palmesztria): tenyérisme, te-

nyérjóslás, kézszimbolika, kézrajzolat.
Ezekhez kapcsolódott a legutóbbi időben az (f) íriszdiagnosztika, de to-

vábbi „testterületek” jelező viselkedésének a vizsgálata is előtérbe került: 
hajszálak, nyál, lehelet stb. 

Az álmodás is megkülönböztet bennünket. Megállapították, hogy az 
álom közbeni (g) szemmozgás különféle mintázatokat követ: az emberi egy-
petéjű ikrek szemmozgása hasonló, a többpetéjűeké viszont nem (Jouvet, 
2002. 53). Jouvet hipotézise az is, hogy a szemmozgásminták embercsopor-
tokat is kijelölnek. Egészen különös és nehezen kutatható területet jelentene 
az etnoorinológia (etnológiai alváskutatás), mivel egyes megfigyelések sze-
rint az egyes népeknél a szemmozgásban különféle mintázatok figyelhetők 
meg, s ezek valamiféle onironémát (álomkódot) alkotnak (Jouvet, 2002. 23), 
ám ezeknek a felmérésébe a sokféle ellenérzés miatt nem bocsátkozhatott.  

„A bőr emlékezik” a bőrgyógyászok (dermatológusok) mondása. Arra 
utal, hogy az emberi bőrt érő (be)hatások végigkísérik az ember egész életét. 
Például egy súlyos leégésnek akár évtizedekkel később lesz következménye 
(pl. melanoma = bőrrák; pigmentált sejteket tartalmazó területről kiinduló 
daganat). A szólás arra is utal kiterjesztve, hogy egy egyszeri behatásnak 
egész életre szóló következménye, szemiotikai értelemben jelentése van. 

A testjelek témájában tudományos bestsellernek számítanak Desmond 
Morris (1928) munkái. 1967-ben jelent meg először The Naked Ape. A 
Zoologist's Study of the Human Animals című munkája (azóta már több 
mint 10 millió példányban, magyarul: A csupasz majom, Európa, Budapest, 
1989.), majd 1977-ben a – mostani tudományos keretünket és módszerünket 
is befolyásoló – Manwatching: A Field Guide to Human Species (németül: 
Körpersignale, Wilhelm Heyne Verlag, München, 1986, valamint magyarul 
is: Testközelben. Az emberi faj útikalauza. Gondolat, Budapest, 1990). Ku-
tatásaimra és rendszerezésemre hatással volt az 1996-ban Grazban megren-
dezett nemzetközi szemiotikai szimpózium, ahol elhangzott Elisabeth List 
előadása (Der Körper als Medium der Vergenwärtigung des Vergangenen), 
amely később írott változatban is megjelent (List 2000).  

A testjelek rendszere 
A test jeleit a következőképpen rendszerezhetjük: 

I. A jeltest (jelhordozó) felől: nem verbális kommunikáció
1. testi jellemző: testalkat, megjelenés, súly, haj- és bőrszín, test- és le-

heletszag stb. 
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2. testen hordott kiegészítő (készítmény, embléma) tárgy, kozmetikum 
(parfüm, rúzs)

II. A kommunikátor szándéka szerint
1. szándéktalan (természetes)
2. szándékos (mesterséges)
III. A jelek keletkezése szerint: 
1. Prototipikus
2. Deformált (univerzális)
3. Szándékos (kultúrafüggő)
IV. A kommunikáció funkciója/célja szerint:
1. informalitás (rejtés) 
2. expresszivitás (kitárulkozás)

A testjelezés (testszemiózis) folyamatában a kommunikációs szándék 
(cél) kettős: (1) rejtés (palástolás) és (2) kimutatás. A jeltípus neve ez lehet: 
eltakart jel és kitakart (közszemlére tett) jel. A jelenség legjobban a testhez 
szorosan kapcsolódó öltözködési jelezésben figyelhető meg. Az öltözet takar 
és megmutat, pl. dekoltázs: nyakat, vállat, részben a mellet (részben-egész-
ben) kimutató viselet. Az öltözködési kódok változása pedig folyamatosan 
tükrözi az elfedés-megmutatás kettősségét. A teljes megmutatás a mezte-
lenség, amely lehet művészi kifejezés (erotika), egyéb esetben reklámfogás 
(az erotika mint reklám), szélsőséges esetben a test üzletté válása, termék, 
amely a bodyeconomy, szélsőséges esetben pornográfiaipar körébe tartozik. 

A jelek keletkezése szerinti testjelek 
(1) Prototipikus jelek. Korábban „ab ovo” jeltípusnak neveztem. Ezek a 

jelek kezdettől, azaz születéstől, eredettől származó, akaratunktól független 
jelek. Jeltípusuk: természetes jel, szándéktalan jel. Jellegük: életkorral vál-
tozó, esetleg változatlan. A növekedés, az öregedés önmagában is (minden 
tudatos külső hatástól függetlenül) jelentősen megváltoztatja a prototipikus 
vagy ab ovo jeleket. A társadalmi helyzet, a fizikai munka vagy éppen az el-
lentéte a fizikai munkától való tartózkodás hatással van a testalkatra, s ezek 
prototipikus jelként értelmezhetők. 

Az ember valamennyi testjellemzőjéhez hiedelmeket társít, amelyek 
mind a népi, mind a mai városi hiedelmek (urban legend, modern szólások, 
szövegformák között fontos szerepet kapnak). A testi jellemzők némelyike 
a legszörnyűbb emberi előítéletek alapjává vált, mások ártalmatlanabbak. 

Testnagyság: a túl kicsi (törpe), illetve a túl nagy (óriás, „égimeszelő”) 
emberek kuriózumszámba mennek, a törpék számára külön foglalkozás is 
kialakult, pl. cirkuszi mutatványokban szerepelnek; a 19. században fölfe-
dezett kistermetű pigmeusokat eleinte nem is vélték embernek, és állatker-
tekben mutogatták,  

Bőrszín: az alapvető bőrszínek elsődleges és felhívó kommunikációs je-
gyek, számos társadalmi előítélet alapjául szolgálnak (pl. néger rabszolgák), 



ME.dok • 2013/4

8

Testszőrzet: a szőrtelenség – dús szőr – szőrvesztés (pl. kopaszság) tár-
sadalmi, vallási, kommunikációs (pl. ferencesek tonzúrája, „pilis” fejű bará-
tok, buddhista szerzetesek kopaszra nyírása)  

Testi hiba: egyes testi hibáknak különösen nagy jelentőséget tulajdoní-
tottak (pl. összenőtt ujj, hatodik ujj táltos mivoltra is utalhat), 

Egyedi sajátosságok: a jellemző, kiugró testi sajátosságok rendszerint 
hiedelmek hordozói (pl. sasorr, ádámcsutka, arcgödör = grüberlik). 

Kapcsolódhatnak még hiedelmek a bőrelváltozásokhoz (feszesség, 
pigmentzavar), a körömhöz (szerelemjósló praktikákban lehet szerepe), az 
anyajegyhez, szeplőhöz (azért lesz valakinek anyajegye, mert várandós idő-
szakban az anya valamit tett) stb. 

A tudatunktól függetlenül jelentkező testállapotjelek is komoly kom-
munikatív funkcióval bírnak, idetartozik a bőrpír, a verejtékezés, a patta-
nás, a napfolt. Folyamatosan jelzik a test lélektani vagy fizikai állapotát. 
Prototipikus jelnek és testállapotjelnek számít a napérzékenység fizikai jele, 
a napfolt is. 

Ezen túlmenően minden testrész jelként is funkcionál. A testrészekkel 
végzett kommunikáció elsősorban a felső testrészekhez kapcsolódik; az al-
sóbb testrészek (már a melltől lefelé rendszerint tekintési tabu alatt vannak). 
Ezért a felsőbb testrészek (fej, arc, váll, kar) nagyobb arányban és kidolgo-
zottságban vesznek részt a kommunikációban. Az akusztikus (beszéd) és vi-
zuális (jelelt) kommunikáció elsősorban ezekre a testhelyekre összpontosul. 
A legfontosabb tüneti megfigyelések, hiedelmek a következő testrészekhez 
kapcsolódnak: 

fej: fejét csóválja, átnéz a feje fölött, bekötik a fejét (a házasságkötés jele), 
haj: hajba kap, kibontja a haját, 
homlok: felhős a homloka, magas homlokú,  
arc: arcokat vág (mai szlengben: arcoskodik), arcára van írva, az igazi 

arca 
szem: felakad a szeme, elsötétedik a szeme, ferde szemű, 
száj: jár a szája, lefelé görbíti a száját, nyitva marad a szája, 
fog: a foga között, csikorgatja a fogát, feni a fogát, vásik a foga, 

váll: vállára rak, megveregeti a vállát, vállat ránt, 
kar: karjába zár, tárt karokkal fogad,
kéz: kezére esik, erős kéz, kesztyűs kézzel bánik, hirtelen keze van, 
köröm: körmét rágja, körmei között tart, 
mell: dagad a melle az örömtől, mellre szív, mellbe vág, veri a mellét
has: hasát fogja nevettében, hasra esik, 
láb: lábát lóbálja, egyik lábáról a másikra áll, harangoz a lábával, két 

bal lába van,
talp: talpra áll, talpát nyalja, talpra esik, 

farok: nagy farok, falu farka. 
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(2) Deformált jelek. A deformált jelek akcidentálisak, kauzálisak. 
Idetartoznak a véletlen, esetleges sérülések, balesetek, amelyeket részben 
életutunk is befolyásolhat (életúti okozatok). A jelenség univerzális, mert 
mindenhol, mindenkivel előfordulhat baleset, s a tipikus balesetek tipikus 
nyomokat hagynak a testen. Jeltípusuk: természetes és szándéktalan jel. Pél-
dák: sebesülés, baleset, amelynek következménye: seb, forradás, esetleg va-
lamilyen testrész (végtag)- hiány. A műtéti hegeket is idesorolhatjuk, hiszen 
részben függetlenek az akaratunktól. (Ahogy például a hegtetoválások már 
nem, ha akarattal történnek.) A test, a bőr információt ad az élettörténet 
eseményeiről, ezek rendszerint „élménytörténetekben”, sőt a seb, heg meg- 
vagy bemutatásának történetében is testet öltenek. A hadi sérülés, a vere-
kedés során szerzett vágott-szúrt seb a férfiasság jele is lehet. Idesorolható 
bátorságpróba, amikor a fiúk égő gyufát a kezükbe égették (bátonyterenyei 
adatközlés). Maga a bátorságpróba természetesen szándékos, de nem azért 
születik, hogy a kézen maradandó égési sérülés legyen. Tehát maga az égési 
sérülés szándéktalan. 

A csípőficam következtében a felnőtt ember járása imbolygó lesz. Mivel 
erre ma már a legtöbb országban figyelnek a gyermekorvosok, csecsemő-
korban kis korrekcióval helyre tudják hozni. Ha egy országban sok furcsán 
járó emberrel találkozni, akkor az információ a csípőficam (nem) kezelésé-
vel kapcsolatban.  

(3) Tudatos (szándékos) jelek. Az ember élete során számos tudatos jelet 
is alkot a saját testén, bőrén. Jeltípusuk: mesterséges, szándékos jel. Számos 
jelenséget sorolhatunk ide a test „nevelésétől” (sport) kezdve a test „átalakí-
tásáig”. Csak néhány jellemző példát sorolok fel. A legegyszerűbb testalakí-
tás (mert többnyire változtatható): a hajviselet, a szőrtelenítés. Nyelvi gúnyo-
lódás az 1960-as évekből: Hosszú haj, rövid ész; vagy egy erre reagáló sláger: 
Az ész a fontos, nem a haj. Korszakjelölő is lehet a hosszú haj, a kopaszság, 
a molett, „anyás” vagy éppen ellenkezőleg a „nádszálvékony” női, az erős, 
férfias testalkat, illetve éppen ellenkezőleg a vékony, nőies férfi testalkat. 

Hosszabb időre, csaknem a teljes „testidőre” szól a tudatos testépítés, 
izomfejlesztés. Nyelvi kifejezések: „izomkolosszus”, kockás has, gúnyos mi-
nősítéssel: „izomagy”, „benga állat”, agressziókeltő szólásban: „Na, mi van 
nagyfiú, görögdinnyét tartasz a hónod alatt?” (Utalás arra, hogy a túlfejlett 
izomzat nem teszi lehetővé a karok test melletti zárását.) Komolyabb testát-
alakító eljárásokat is ismerünk a primitív népektől napjainkig. Ide sorolhat-
juk a kínai nők lábfejtorzítását, egyes thai népcsoportok asszonyainak nyak-
hosszabbítását. Az állandó testdíszítések az orr-fül torzítások. Ezek kései, 
mai maradványai az egyes helyeken jellemzővé vált orrátalakító műtétek (pl. 
iráni megfigyelés, 2012), vagy az esetekben testképzavar tüneteiként meg-
nyilvánuló radikális testátalakító műtétek, amelyek korunkban a plasztikai 
sebészet felvirágzását hozták magukkal. Ma már nemcsak bőrelváltozást 
tüntetnek el, arcot, nyakat tesznek feszessé, zsírleszívással pocakot tüntet-
nek el, hanem szexuális kihívásként értelmezhető extrém módon felpum-
pált ajkakat, melleket hoznak létre; s végső megoldásként nemváltoztató mű-
tétet is végrehajtnak. 
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A testátalakítás legnagyobb hagyománnyal rendelkező területe a tuda-
tos hegek (hegtetoválás), illetve a klasszikus tetoválás, ennek alkalmi (ártal-
matlan), de korunkban rendkívül divatossá vált változata, a henna (alkalmi, 
lekopó, eltávolítható testfestés). Egészen furcsa „akkulturális” vonatkozás, 
hogy van már színes kalocsai bőrfestés is.

A tetoválás mint szándékos jel 
A tetoválás úgy is felfogható, mint bőrbe való firkálás. Több célból is 

tetoválhatják magukat az emberek: esztétikai, szexuális (díszítés, szexuális 
felhívó jelleg, rútság elkerülése), szociális (csoportjel, fizikai vagy társadal-
mi státusz, rang, dicsőség, érdem), mágikus-kultikus (megelőző-óvó védjegy, 
megrontás elhárítása, ősökkel való folytonosság hangsúlyozása, kötődés pl. 
Anyám, Szeretlek), praktikus („ruhapótló jelleg”, valaminek a tartós „bevé-
sése”, azaz emlékállítás, testi hiba eltüntetése). A tetoválásoknak s különö-
sen a tetovált szövegeknek tehát sokféle kommunikatív célja lehet.

A magyar tetoválás szó az angolból származik, s a XVIII. század máso-
dik felében bukkan föl a magyar nyelvben. Igaz, hogy a magyarok legköze-
lebbi rokonainál, az obi-ugoroknál is meg van ez bőrdíszítő eljárás, ám  pl. 
középkori magyar tetoválásokról nem tudunk, valószínűleg nem is voltak. A 
tetoválás föltehetőleg csak az újkorban, az óceániai primitív népek fölfede-
zése után terjedt el Európában.

A tetoválásról szóló nemzetközi szakirodalom meglehetősen gazdag, 
rendszeres magyar kutatás azonban csak a nyolcvanas években történt. A 
felvilágosodás korától vannak említések, utalások a magyarországi tetová-
lásokról (és híres tetovált emberekről), ám összehasonlító vizsgálatra al-
kalmas képet csak a legutóbbi évtizedből mutathatunk föl. A tetoválások 
iránt tudományos érdeklődés persze korábban is volt. 1872-ben, az akkor 
induló Magyar Nyelvőr felhívást közöl a tetoválás magyar elnevezései, szo-
kásai gyűjtésére.  A szegedi Csillagbörtönben századunk harmincas éve-
iben végeznek kutatást. Lükő Gábor néprajzkutató a hatvanas évek elején 
Baja környékén élő idős parasztasszonyok karján figyelt meg csillagos végű 
görög kereszt, valamint saját monogramjuk tetoválását. Hasonló jelenség 
Bosznia-Hercegovinában a katolikusság körében ismeretes vallási tetová-
lásként. A nők tetoválása egyébként egész Európában, így Magyarországon 
is rendkívül ritkának mondható (a tetováltaknak a becslések szerint csak 
5%-a nő). Kovács Ákos egyéni szervezőmunkájának köszönhetően a nyolc-
vanas években a legkülönbözőbb szakterületek képviselőiből (folklorista, 
nyelvész, művészettörténész, szociológus, gyógypedagógus, pszichológus, 
orvos, fotós) alakult egy informális munkacsoport, amely vállalkozott a ma-
gyarországi tetoválások kutatására, feltárására. Különleges szerencse foly-
tán börtönökben, nevelőotthonokban, titkos rendőrségi nyilvántartásokban, 
sorozások alkalmával is kutathattak, gyűjthettek adatokat. A kutatás ered-
ményét tartalmazza a Forrás című folyóirat 1987. évi márciusi különszáma, 
amely egyúttal a Magyarországi tetoválások című kiállítás katalógusa is. Ko-
vács Ákos összeállította a tetoválásmotívumok ábrakatalógusát, a testelek 
alaptípusait.  A tetovált szöveg önálló vizsgálatára eddig nem sok kutató 
vállalkozott. Ennek az is lehet az oka, hogy a nyelvészek idegenkedtek ettől 
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a periférikus témától, kutatható mennyiségű anyag sem állt rendelkezésre. 
Más részről azonban az is nyilvánvaló, hogy a tetovált ábrák és szövegek 
általában egymásra utalnak, s ezért együtt elemzendők. 

Szemiotikai módszerrel szétválaszthatónak tartom a kutatás szempont-
jából az elsősorban vizuális jellegű ábrák vizsgálatát, valamint a kimondot-
tan nyelvi szövegek kutatását. A kettő között átmenet is lehetséges. A bőrön 
(és persze a falfirkálások között is) átmenet figyelhető meg olykor az ábrás 
és a szöveges tetoválások között. Az ábra kontextuális kapcsolatba lép a szö-
veggel. Ezeket ábratextnek, ábraszövegnek neveztem el.

A szöveges tetoválásokat vizsgálva a magyar anyag  (több mint tízezer 
tetoválás) alapján a következő csoportokat lehetett megkülönböztetni: test-
funkciós szövegek (a test egyes részleteire, szerveire utalnak indexikus, 
deiktikus jelleggel: Fizikai munkát nem vállalok (lábon, háton), Éhes pocak 
(hason), Itt ész nincs (homlokon) stb.), megszólításos (fatikus) szövegek (Helló 
lányok, Titok a neved, Suha János), emléktetoválások (Emlék péntek estéről, 
Emlék Gusztitól, Emlék Bugacról), névtetoválások (Johnny, Bob, Lord), szám-
tetoválások (pl. az ujjak külső, látható felületére tetovált születési évszám 
szinte „népszokásnak” tekinthető, de vannak más időpont tetoválások is), 
vallási tetoválások (IHS, Jézus él), szerelmi,  erotikus szövegek (Júlia, a tiéd 
vagyok, imádlak, szeretlek), csoporthoz tartozást kifejezők (hazafias, politi-
kai, börtönélet körébe tartozó: Amíg élek, harcolok a hazáért, hurrá!), más 
folklór vagy folklórjellegű, irodalmi szövegek (pl. Az élet kártyajáték, a sors 
mostoha / Küzdeni megtanít, de feledni soha). A szövegek vizsgálatánál to-
vábbi érdekes folklorisztikai, szemiotikai, szövegtani szempontok vehetők 
figyelembe. Ilyen pl. a szövegvariánsok kérdése (fonetikai és lejegyzési va-
riánsok), a szövegek egymásra, illetve a test különböző részeire, funkcióira  
való reflektálása, a kihagyások (testszöveg–testmondat), a feliratszerűség, a 
szöveggyakoriság, a nyelvi hibák stb. Ezekre több tanulmányomban vállal-
koztam, s közöltem a 200 legérdekesebb magyarországi tetoválásszöveget is 
a születési évszámokkal és a testen elfoglalt helyzetével együtt (Balázs 2000 
nyomán). A rendszerváltás után modern, sokszínű tetováláskultúra terjedt 
el Magyarországon is, amelynek révén férfiak és nők egyre gyakrabban teto-
váltatják magukat. Különösen elterjedtek az ornamentális és a keleti kultú-
rák írásjegyeinek, figuráinak ábrázolásai. Egy ilyen tetovált emberre hallot-
tam nemrégiben mondani: „olyan, mint egy indián”. 

Kiegészítő testjelek
A tudatos szándékos jelek még egy igen gazdag csoportja a kiegészítőké. 

Ezek ugyancsak öltözetjelek, de jelező funkciójuk hangsúlyosabb. Ide tar-
toznak a különféle díszek, ékszerek (fülbevaló, nyaklánc, karlánc), valamint 
a sokféle piercing (a szemöldök-, orr-, száj-, nyelv-, mell-, köldökpiercinging).  

A testkommunikáció funkciói 
A testjeleket osztályozhatjuk a kommunikáció funkciója (célja) szerint 

is. A gyakorlatban, a mindennapi használatban elképzelhető szándéktalan 
(funkció nélküli) jel is, de kialakulását tekintve aligha. A testjelek funkció-
ját leginkább a takarás (rejtés) és kitárulkozás (megmutatás) skálán határoz-
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hatjuk meg. A primitív népeknél más a meztelenség megítélése, a többi kultú-
rához viszonyítva. A kulturális fejlődés leginkább a meztelenségtől halad az 
eltakarás, elrejtés felé, majd pedig egy ponton (kb. a szexuális forradalomnak 
is nevezett 1960-as évektől) túl ismét a kitárulkozás, a meztelenség irányába. 
Az öltözetjelek egyaránt szolgálják a takarást és a megmutatást. Pl. ilyen „ket-
tős” funkciójú a dekoltázs, a nyakat, vállat, részben a mellet kimutató viselet, 
vagy éppen a „monikininek” nevezett egyrészes, a női mellet nem takaró für-
dőruha. A fürdőruhadivat különösen jól mutatja a korok és kultúrák közötti 
különbséget. Korábban nyilvános fürdőhelyen is csak a testet nagy mértékben 
takaró ruhában volt illendő megjelenni, majd következett az „alig takaró” ru-
hadarabok kultusza (tanga, illetve fecskenadrág), de például a férfi fürdőruha-
viseletben ismét divat a száras (boxer) fürdőnadrág. 

Nyilvánvaló a takaró-feltáró testjelek (öltözetjelek) kiemelten szexuális 
vonatkozása is. Egyes ruhadarabok egyben a szexuális kommunikáció esz-
közei: a már említett fürdőruha-viseleten túl ilyen pl. az izompóló, a cica-
nadrág, a forrónadrág, a boxeralsó, a top. 

Oppozíciók 
A testjelek rendszerében különösen megfigyelhető az ember gondolko-

dására, mentalitására jellemző ellentétesség. A 20. században előbb divat-
tá vált a fehér bőrűek „barnítása” (sötét- vagy bronzbarna szín napozással, 
szoláriumozással), de az ellentéte is megjelent, a színes (fekete) bőrűek egy 
része fehéríteni kezdte bőrét (pl. Michael Jackson). Az őszülő emberek el-
kezdték szégyellni ősz hajukat, és festeni kezdték. A fekete hajú színes és 
sárgabőrű embereknél divatba jött a szőkítés. A magyar népdalokban sűrűn 
szereplő „piros-barna kislány” az egészséges, pirospozsgás lányok megjelö-
lésére szolgált. 

A végső oppozíció azonban a test átalakítása. Ennek enyhébb formája a 
testesztétika, azaz az esztétikusnak mondott, sugallt testalkatra való törek-
vés. Radikálisabb formája már egy nemrég megjelölt betegség, a testképza-
var következménye. A testképzavar az adott (kapott) testtel való azonosulás 
pszichológiai problémája. Öntudatlanul is erre utal ez a magyar szólás: nem 
érzi jól magát a bőrében. Nyilván korábban is megvolt, de a modern média, 
különösen a bulvármédia, a sztárvilág, a divathullámok, -trendek (szépség-
ideál) erőteljes hatással vannak a személyiségre, amely hasonulni akar a 
mintákhoz, elvárásokhoz. A bemutatott szépségideálok azt üzenik, hogy a 
test, arc, megjelenés kontaktusolajozó, karriersegítő, végső soron sikeres po-
zíciók megszerzéséhez segít. A 20. század végén külön orvosi iparrá vált az 
emberi test transzformációját végző a plasztikai sebészet. Eleinte főleg az 
arc, az orr, a fül, a női mellek (főleg kebeldúsítás, szilikonmellek) plasztiká-
zása folyt, de ma már szinte nincs olyan testrész, amelyet valamilyen módon 
ne akarnának átalakítani. Számos hirdetésben bukkan fel a hajbeültetés, a 
pénisznövelés. Nagy hatásfokkal zajlik a bodyeconomy, azaz a test üzleti 
gyarmatosítása. Ennek korai formája az ősidők óta zajló prostitúció (kéjhöl-
gyek, nyilvános házak), mai formája viszont már szinte mindenkire kiterjed, 
aki „divatos”, „trendi” akar lenni – hiszen például az elhízástól, kövérségtől 
való félelem miatt az emberek szinte mindenre képesek. 



13

AULA

A végső oppozíció pedig az egyik legbelsőbb identitás, a nemi iden-
titás megkérdőjeleződése, a transzvesztitizmus, vagyis nemcsere, amely 
nemátalakításban ölthet testet (férfit nővé, nőt férfivé operálnak). 

Összefoglalás
A tanulmány a testjeleket a következő rendszerben tárgyalja: (I.) A jel-

test (jelhordozó) felől: nem verbális kommunikáció: 1. testi jellemző: testal-
kat, megjelenés, súly, haj- és bőrszín, test- és leheletszag stb. 2. testen hordott 
kiegészítő (készítmény, embléma) tárgy, kozmetikum (parfüm, rúzs), (II.) A 
kommunikátor szándéka szerint: 1. szándéktalan (természetes), 2. szándé-
kos (mesterséges), (III.) A jelek keletkezése szerint: 1. prototipikus, 2. defor-
mált (univerzális), 3. szándékos (kultúrafüggő), (IV.) A kommunikáció funk-
ciója/célja szerint: 1. informalitás (rejtés), 2. expresszivitás (kitárulkozás). A 
tanulmány tárgyalja a testkommunikáció területeit, kiemelten a tetoválást, 
valamint felhívja a figyelmet a különféle testkommunikációs jellemzők op-
pozícióra (bőrszín, testátalakítás).  
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2. Szöveges tetoválás
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K. Papp Miklós és
Szinnyei József levelezése

 PÉTER EDIT

Rezumat (Corespondența dintre Miklós K. Papp și Szinnyei József) Corespondenţa dintre 
Miklós K. Papp şi József Szinnyei reprezintă o dezbatere despre jurnalism, despre mecanismul şi 
funcţia presei în a doua jumătate a secolului al 19-lea. Prietenia celor doi se naşte dintr-o patimă 
comună: devotamentul faţă de presă, cultură şi creaţie. Se conturează în cadrul corespondenței o 
discuţie interesantă despre ziarele lui Miklós K. Papp (Hölgyfutár şi Történeti Lapok), respectiv o 
discuţie profesională despre presa ardeleană în a doua jumătate a secolului.

Cuvinte cheie jurnalism, prietenie, corespondenţă, Hölgyfutár /Curierul doamnelor/, Történeti 
Lapok /Revista de istorie/

Abstract (The Correspondence of Miklós K. Papp and József Szinnyei) The correspondence 
between Miklós K. Papp and József Szinnyei represents a discussion on jurnalism, on the 
mechanism and role of the press in the second half of the 19th century. The friendship arose 
from a common passion: the devotion for the press, culture and creation. The letters highlight an 
interesting discussion on the newspapers (Hölgyfutár and Történeti Lapok) of Papp K. Miklós and a 
professional discussion on the Transylvanian press in the second half of the century.

Keywords journalism, friendship, correspondence, Hölgyfutár, Történeti Lapok

Péter Edit, doktorandus, BBTE, Kolozsvár
editpeter29@gmail.com

 A 19. század második felének két olyan személyiségét emelem ki, aki-
ket a hírlap, az irodalom, a történelem és a gyűjtés szenvedélye köt össze. K. 
Papp Miklós és id. Szinnyei József kapcsolatára fókuszálok jelen munkám-
ban. Leveleik is ennek a vonzalomnak a hű tükrei. A hetven levél a Magyar 
Tudományos Akadémia Mikrofilm olvasótermében található, Szinnyei Jó-
zsef hagyatékának részeként.1 Szinnyei negyvennégy levele maradt meg K. 
Papp Miklósnak címezve, és a hagyaték huszonhat levelet őriz, amelyet K. 
Papp Miklós írt Szinnyeinek. 

 Szinnyei levelezése igen kiterjedt anyagot ölel fel, bizonyítva azt a sok-
oldalú tevékenységet, amit végzett. K. Papp Miklós megmaradt leveleinek 
száma csekély,2 viszont hatalmas munkájára mutat rá hagyatékának anya-
ga. Nem célom, hogy a Szinnyei pályáját bemutassam, ezt számos munka 
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igyekezett elvégezni.3 Nem is az a célom, hogy K. Papp Miklós életművét 
rajzoljam körül.4 Csupán a két pályakép egy kapcsolódási pontját emelném 
ki, reflektálva ennek a periódusnak a jellegzetességeire a két alkotó szem-
pontjából.

 Szakmai- és személyes kapcsolatuk az 1873−1879 között keltezett leve-
lekből bontakozik ki, amely nemcsak a K. Papp Miklós, hanem a Szinnyei 
életműnek is eddig feldolgozatlan szelete. Jelen tanulmányomban elsőként 
a két életpályának arra a hét évére reflektálok, amikor levelezést folytat-
tak, majd megismerkedésük történetét vázolom. A második részben K. Papp 
Miklós és Szinnyei József a hírlapírás, lapszerkesztés elvi és gyakorlati kér-
déseiről szóló megállapításaira térek ki. 

A fáradhatatlan munka
 K. Papp Miklós ezekben az években a Magyar Polgár szerkesztője. Vál-

lalkozása beindult, nyomdát alapít és folyamatosan új tervekkel kísérletezik. 
Szerkeszti a Magyar Polgár Nagy Naptárát és a Magyar Polgárhoz három 
melléklapot is csatol: a Jónás Lapját (1873), a Történeti Lapokat (1874−1876) 
és a Hölgyfutárt (1876−1878). 1876-ban rendezi be a Hírlapkönyvtárat Ko-
lozsváron. Minden munkája mellett a gyűjtő és a történész kíváncsisága 
soha nem lankad. Történeti Lapja számára jelentős mennyiségű anyagot 
gyűjt, ugyanakkor az olvasókhoz is felhívást intéz, hogy régi eredeti anyago-
kat küldjenek a lapnak. Nemcsak a történelmi tárgyú írások érdeklik, hanem 
minden irodalmi, kulturális esemény is, amely része a magyar kultúrának. 
Ma is őrzi a megmaradt anyagot a Magyar Országos Levéltár, K. Papp Miklós 
hagyatékának maradéka címen.5 Ebben a hagyatékban számos levél maradt 
fenn, amiket K. Papp Miklós megőrzött, viszont az ő levelei nincsenek össze-
gyűjtve még. Fennmaradt levelezésének anyaga is azt bizonyítja, hogy gyűj-
tő hajlama állandóan kísérte.6 Szinnyei a Magyar írók élete és munkái című 
biográfiai sorozatában így fogalmazza meg barátja és pályatársa munkáját: 
,,Nagy hajlammal bírt a történelem búvárlatához pályája kezdetétől egész 
végig; írói munkálkodásának java részét históriai tárgyak feldolgozása tölti 
be; adat gyűjtéseivel sok hasznos szolgálatot tett a magyar történeti iroda-
lomnak”.7 Mindemellett K. Papp Miklós regényeket, novellákat is ír, fordít, 
és népszínművet is ír, és a kolozsvári politikai élet részese is.

 Szinnyei hasonló alkat, élénk kíváncsisággal és fáradhatatlanul dol-
gozik. Toldy Ferenc segítségével kerül az Egyetemi Könyvtárba, ahol szá-
mozatlan, katalogizálatlan könyvek sokasága várta. 1875-ben kinevezik ide-
iglenes első könyvtárőrré, és így nagyobb szerepkört kap. 1876 januárjára 
már a kétszázezres állomány katalogizálva van, és márciusban meg is nyitja 
kapuit az olvasók előtt. Mint a könyvtár első őrének, feladata az, hogy a 
hazai hírlapokat egybegyűjtse. Mindehhez levelezik, utazik, kér és kutat. 
Munkájának fő forrása a hírlapok és bibliográfiák. Ugyanakkor elkészíti A 
hazai és külföldi folyóiratok repertóriumát, amelynek három kötete jelenik 
meg, 1874-ben, 1876-ban, majd tíz évvel később. 1878-ban mégsem őt neve-
zik ki igazgatónak, hanem Szilágyi Sándort. Már 1880-ban kezdeményezi 
egy életrajzi lexikon megjelentetését, de elutasítják. Majd az Országos Hír-
lapkönyvtár megalapítását tűzi ki célul.
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 A lázas és fáradhatatlan munkavégzés közös sajátsága volt mindkét 
életpályának. Szinnyei egyik levelében így ír Papp Miklós munkamódsze-
réről: ,,Minden működésedet figyelemmel kísérem a Magyar Polgárból, azt 
hiszem a szobád melletti nagy raktárt már teleraktad oklevelekkel, csak a 
közönség is azon arányban töltené meg zsebedet […]”.8 Számos alkalommal 
elismerően és teljes tisztelettel ismeri el Papp Miklós újabb és újabb ötleteit, 
munkáit. A levelezés ugyanakkor Szinnyei tevékenységének is megvilágítja 
apróbb részleteit is. A folyamatos munka mellett, mindig figyel arra is, hogy 
megossza K. Pappal a véleményét. K. Papp Miklós többször is kér segítséget 
gyűjtő munkája során, folyamatosan küldik egymásnak a megszerzett na-
pisajtó anyagát és korábbi lapokat, kivételes, régi iratokat. K. Papp Miklós 
egyik levelében így fogalmaz: ,,Száz szónak is egy a vége: olyan hűséges 
embered neked nincsen, mint én vagyok! Oláhországba is eszembe voltál, 
és íme mint láthatod, összevásároltam amennyi oláh lap csak a kezembe 
került”.9 

 Az általam vizsgált levelek ebben a lázas munkavégzésben születtek, 
és a két életpálya kapcsolódásai pontjaira láthatunk rá általuk.

A bemutatkozás
 Levelezésük indulása K. Papp Miklósnak köszönhető, mégis Szinnyei 

az, aki az első levelet megírja. Sámi Lászlótól, a kolozsvári református kollé-
gium történelem tanárától értesül Szinnyei, hogy Papp Miklós néhány lapot 
szeretne felküldeni gyűjteményébe. Szinnyei meg is ragadja az alkalmat és 
levelet ír 1873. augusztus 19-én, amelyben kéri, hogy a K. Papp Miklós által 
szerkesztett Magyar Polgár Nagy Naptárát is postázza, és dicséretként hoz-
záfűzi: ,,[…] minden eddig megjelent naptárak közt legjobban van összeál-
lítva, s maradandó beccsel bír […]”10. 

 K. Papp Miklós már 23-án válaszol is a levélre, és meghívja magukhoz 
Kolozsvárra. Leveléből a humor, a jókedv és a nyitottság érezhető ki: ,,Íme 
feltételeim: rendelkezése alá bocsátok Önnek itt mulatása alatt három szobát 
és asztalomnak kedves vendége lesz egész itt mulatása alatt, megtraktálom 
olyan borral, hogy a harmadik pohár után A Bors Szem Jankót is Times-nak 
nézi, és pipázgatunk olyan dohányt, amilyennel Ferencz Jóska is megélhet-
ne − ha volna neki. Mi a mennydörgős újsággal tudjam Önt ide csalogatni. 
Ha ez sem elég, hát megígérem, hogy nyomatok minden nap egy olyan hír-
lapot, amilyent még sem Ön, sem én nem láttunk. Könnyű nekem, csak a 
földszintre kell leszaladjak, ott a nyomdám. Egy szenvedélyes újsággyűjtő 
erre előveszi a bőröndjét, bepakol és az első vonattal indul. Ön tehát jön, 
és én várom”.11 A meghívást nem is lehetne visszautasítani, hiszen a hu-
mor és közvetlenség hangja árad belőle. Viszont az is igen érdekes, hogy a 
lapszerkesztő saját foglalkozásának médiumaival csalogatja a hírlapgyűjtőt: 
nyomda, hírlap. Levelét így zárja: ,,Mikor Ön jön, sürgönyözzön. A vasútnál 
fogom várni. Könnyen reám ismerhet, Kolozsvár 30000 lakosa között nekem 
van a legpimaszabb képem és a legnagyobb orrom. El nem téveszthet!”

 Szinnyei augusztus 28-án válaszát küldi, és kifejezi meglepetését is, 
hiszen nem is ismerik egymást. Levelében bemutatkozik, gyerekeiről, fele-
ségéről is hosszasan ír. Leveléből az öröm, a várakozás és a komolyság olvas-
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ható ki. K. Papp Miklós válasza is hamar érkezik, szeptember 1-jén keltezi 
és a későbbi nagy biográfia írónak így mutatkozik be: ,,Biographiam sokkal 
rövidebb, mint az Öné, íme, annyi az egész: születtem és 37 éve mind abba 
fáradozom, hogy valamiképpen meg ne bánjam ezt a bolondságomat!” 

 A találkozás megtörténik, szeptemberben. Majd az ezt követő hóna-
pokról nincs, illetve nem maradt fenn levél. A következő levél már 1874 
januárjában keltezett, Szinnyei számol be a családját ért nagy csapásról, két 
fiát veszíti el. 

A Történeti Lapok és a Hölgyfutár kritikája
 A levelekben főként a Szinnyei által végzett Petőfi- kutatás, ritka írások 

és történelmi adatok gyűjtése, cseréje és megosztása a fő téma, ugyanakkor 
a K. Papp Miklós által szerkesztett melléklapok születésének körülményei 
bontakoznak ki. Ezzel foglalkoznék részletesebben, hiszen a sajtóról való 
gondolkodás mikrotörténeti aspektusai kerülnek felszínre, ugyanakkor a 
Történeti Lapok és a Hölgyfutár keletkezésének körülményeihez igen fontos 
adatokat szolgáltatnak ezek a levelek.

 Papp Miklós a Történeti Lapok elindulásakor igen optimista és lelkes. 
Így ír Szinnyeinek: ,,A Történeti Lapok az én büszkeségemmel éppen most 
vagyok teherben. Állapotom olyan, hogy két nap alatt meg kell születnie tű-
zön, vízen. Micsoda egy lap lesz ez Janó!”.12 Majd ahogy elindul a kiadvány, 
lelkesedése egyre lankad, hiszen igen kevés előfizető támogatja. Majd három 
évvel később, 1876-ban a Hölgyfutár indulásakor így ír Szinnyeinek: ,,Az 
én legifjabb leányom, a Hölgyfutár, remélem nálad is bemutatta már magát. 
Mit szólasz hozzá? Írd meg hibáit irgalmatlanul, jól leszel az apjával. Én 
becsületesnek akarom felnevelni! A Történeti Lapokat én fent fogom az év 
végéig tartani. A mai napig sok áldozatomba került, a közönség nem akarta 
tudomásul venni létezését, én tehát decemberbe leveszem róla kezemet.”13 

 Mindkét lap indításakor kéri a szerkesztő, hogy őszinte véleményt fo-
galmazzon meg Szinnyei a lapokról. A Hölgyfutárról igen röviden ír 1876. 
október 11-én: ,,Vettem becses leveledet és sietek válaszommal már csak 
azért is, hogy megdicsérjelek mint a Hölgyfutár tehetséges és erőteljes ap-
ját. Az első számban ismét sokat és sokfélét adtál, majd nem győzöd, ennyi 
érdekesség elég lenne szétszórva évnegyedre”.14 Kifogásolja a lap minőségét 
és a lap beosztását: ,,[…] gr. Mikó Imre mért tárcza és Deák, Gyulai és Vörös-
marty- levelek miért nem az[…]”. Majd azt jegyzi meg, hogy olyan, mintha a 
Hölgyfutár és K. Papp Miklós kiadója nem egy személy lenne, mivel a mel-
léklap hol a főlaphoz, hol külön jelentkezik. 

,,Nagy kópé vagy, te Miklós!” (a sajtóhibákról)
 A Történeti Lapokról hosszú leveleken keresztül tanakodtunk. Az 

egyik nagy probléma a sajtóhibákból adódik. Az első számot többen is bí-
rálják, Szinnyei is felhívja a szerkesztő figyelmét: ,,A correctúra ügyeljen 
oly csekélységekre is, mint Petőfi végén és Fáy végi betűkre, mert az első 
soha se írta nevét y-al, a másik soha i-vel”.15 Majd K. Papp Miklós 2-a és 8-a 
között válaszol Szinnyeinek és egy meglepő újdonságot közöl: ,,Ezek és más 
apróbb hibák mind ki vannak igazítva, és íme most küldöm a jó példányt. 
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Szörnyen röstelleném, ha vagy egy bírálóm kezébe rossz példány kerülne”.16 
Majd megkéri, hogy ,,A Történeti Lapok hibás példányát semmisítsd meg. 
A hibák nem felette nagyok, de engemet kimondhatatlanul bosszantanak. 
Nem szeretek szamarabbnak látszani olvasóim előtt, mint amilyen vagyok− 
ennyi hiúság nekem is megengedhető”.17 Szinnyei így válaszol: ,,Azt még-
sem hittem volna, hogy oly luxust mívelj és pár sajtóhibáért újra nyomasd a 
lapot, s mire megtetted, tegnap vettem a friss számot, egészen felesleges volt, 
mert olyasmihez mi pestiek már hozzá vagyunk szoktatva”.18 Még korábban 
is hasonlóan ír: ,,[…] a sajtóhiba esküdt ellenségünk, hanem azt megmond-
hatnád embereidnek, hogy legalább ne szedjék kövéren, ha éppen sajtóhibát 
tesznek.” K. Papp Miklós bravúrjára csak annyit tud Szinnyei válaszolni, 
hogy ,,Nagy kópé vagy, te Miklós!”. Itt érdemes megjegyezni, hogy a Ko-
lozsvári Központi Könyvtár a Történeti Lapok első, helyesírási, nyomtatási 
hibákkal tarkított példányát őrzi, az Országos Széchenyi Könyvtár viszont 
a javított változatot. 

 Nem sokkal a lap megjelenése után Szinnyei nevét is elírják, de Szinnyei 
csupán megjegyzi, mint apróságot, a rosszindulat teljes hiányával. K. Papp 
Miklós hagyatékából is kikerült számos olyan levél, feljegyzés, amelyek azt 
bizonyítják, hogy szerkesztősége sokszor bajlódott a sajtóhibákkal. Orbán 
Balázzsal folytatott levelezése arról is tanúskodik, hogy nem mindenki volt 
olyan elnéző és megértő a sajtóhibákat illetően.19

,,Nagy pedantéria szükségeltetik” (a technikai- és szerkesztési elvek-
ről) 

 Szinnyei nagy lelkesedéssel és körültekintően fogalmazza meg vélemé-
nyét a Történeti Lapok technikai-, nyomdai- és szerkesztési hibáival szemben: 

,,Ami a technikai kiállítását illeti, ismert ügyletetekre bízom, de minden-
esetre nagyobb betűvel szedesd a költemények és prózai művek címeit, mint a 
zárójel közt lévő idézeteket[…]”.20 

,,A papíros igen szép és jó, hanem a festék nem elég fekete, a nyomás nem 
elég tiszta, például a 8, 9 és 16. lapokon; a betűk lehetnének legalábbis oly vál-
tozatosak és éles, finom metszésűek, mint a Fehérvári Figyelőnél, azért hogy 
messzebb van Kolozsvár, nem következés, hogy azokat ne lehetne meghozatni 
külföldről. Az iniciálékat végképp elhagynám […]; mióta Petőfi iniciálékat 
megláttam, csak szépet szeretnék látni vagy semmit”.21

,,[…] a T betűt pedig cseréld ki jobbal, vagy csak az én példányomon 
kopott az egyik vége. Mindez megbocsátható azon valóban ízléses berendezé-
sért, nyomásért, a betűk figyelmes és ügyes megválogatásáért, mely a Petőfi 
Közlemény érdekét csak növeli, bátran előre!”.22

 A folytonosan hangoztatott iniciálékat K. Papp Miklós nem hagyja el, 
egészen a lap fennállásáig. Nem is változtat rajtuk, csupán egy tréfás megjegy-
zéssel reagál Szinnyei javaslatára: ,,Ami a kérdéses betűket illeti arra nézve 
én csak azt kérdezem tőled: csúfolódni akarsz a lyceumi nyomda igazgatójá-
val?”.23 Szinnyei javasolja azt is, hogy a Tárca rovatot hagyja a lap végére, és 
apróságokat, történelmi adomákat is közölhetne. Mindezen javaslatokat meg 
is fogadja K. Papp Miklós. Folyamatosan hangsúlyozza, hogy a szerkesztésnél 
a ,,pendantéria” az egyik leglényegesebb dolog.
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,,[…] mit jelentsen ez?” (a reklámról) 
 Már eddig is feltűnhetett K. Papp Miklósnak azon álláspontja, hogy 

Szinnyei javaslatait igen várja, kíváncsi rájuk, de szinte egyáltalán nem reagál 
rájuk. A reklámmal kapcsolatban viszont úgy tűnik, ha röviden is, de kifejti 
véleményét, ellentétes nézetet vall, mint Szinnyei. Szinnyei 1874. április 19-
én ír Papp Miklósnak, amelyben a reklám fontosságát hangsúlyozza: ,,Szi-
lágyi Sándort nem látom, de azt sem látom, hogy a Történeti Lapok tartalmát 
közölné a hivatalos lapban, szép barát! De ha magad sem közölted a Magyar 
Polgárban, mit jelentsen ez? Különös, hogy az eddig korunkban ismert legna-
gyobb reclám lapokban jelent meg […] s mégis magad saját érdekedben nem 
használod fel annak gyakorlását”.24

 K. Papp Miklós álláspontja szerint viszont a reklám nem mindenre egy-
formán használható. Azt állítja, hogy a lap műfaja nem engedheti meg olyam 
eszközök felhasználását, mint a reklám, és így fogalmaz: ,,A lapok mellett 
közelebbről új felhívást fogok szétküldeni. Ezzel a reclámok sorát befejeztem. 
A vállalat komolyabb, semhogy közönséges fogásokat engedhetnék meg ma-
gamnak”.25 Érdemes ezt az elvet továbbgondolni és megvizsgálni, hogy a fő 
lap, politikai napilap, esetében milyen módszerekkel él, mi az, amit reklámoz, 
és hogyan, milyen eszközökkel és milyen mértékben épít ki üzleti karriert a 
sajtó segítségével.

Egy életpálya hiányzó elemei
 A levelezés mindenképpen olyan újdonságokkal is szolgált, amelyekre a 

K. Papp Miklósról szóló irodalom nem tér ki, pedig igen fontos részét képezik 
életművének és az erdélyi sajtótörténetnek is. A levelezésből az is kiderült, 
hogy K. Papp Miklós 1874. október 14-én keltezett levelében egy új lap meg-
jelenéséről értesíti barátját: ,,A jövő hó folytán a legnagyobb valószínűséggel 
meg fog indulni új lapom Életképek cím alatt. Azt akarom, hogy legalább 
három hónapra előre legyen ellátva dolgozatokkal”.26 Ez a vállalkozás nem 
jött létre, a levelezésből annyit megtudunk, hogy szépirodalmi lap lett volna. 
1874. december 2-án Szinnyei rákérdez még az Életképekre, de nem kap rá 
választ, vagy legalábbis nem maradt fenn a levelezés további része. Csupán 
1876-ban jelenik meg szépirodalmi lapja, melléklapként, Hölgyfutár címmel.

 A levelezésből egy másik igen fontos adatra is fény derül, jelesül arra, 
hogy K. Papp Miklós a Kolozsvári Színházi Közlönyt is szerkeszti egy rövidebb 
időszakban. Ugyanis egy 1873 augusztusában keltezett levele azt állítja: ,,[…] 
a Kolozsvári Színházi Közlöny, melyet 1859-ben Havi Mihály alapított és szer-
kesztett 1860-ban én szerkesztettem a 80-ik számtól és ezért van a lapszám 
1-től kezdve. Ekkor Havi csak felelőse volt a szerkesztésének, A Cs. K. rendőr-
ség az én nevemet nem tűrte a lapon, és így tulajdonképpen szerkesztő nincs 
megnevezve. E lap 1860. május 1-jén megszűnt. Ez volt a Királyhágón inneni 
részek legelső szépirodalmi napi lapjuk. Nem emlékszem, hogy Pesten volt-é 
már ekkor szépirodalmi napi lap? Ön a mester, tudnia kell”.27 

 K. Papp Miklós és Szinnyei József levelezéséből nemcsak egy mély barát-
ság olvasható ki, hanem a közös érdeklődés, a szakmai beszélgetés egy formája 
is. A levelek számos olyan aspektusát mutatják meg a két életműnek, amelyek 
eddig nem kerültek felszínre.
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Irodalom és emlékezet
az Utunk hasábjain

ANDORKÓ JÚLIA

Rezumat  (Literatură și memorie în paginile revistei Utunk /Drumul nostru) Lucrarea cercetează 
relaţia dintre literatură și memorie în timpul erei socialiste, în paginile revistei literare clujene Utunk, 
în primii 15 ani ai apariției sale. Ideologia socialismului s-a răspândit împreună cu restricțiile 
referitoare la sfera publică, cu instituţionalizarea cenzurii și a propagandei. Literatura (într-un 
sens mai larg) este forțată să servească interesele puterii, iar în acest mod istoria trecutului este 
expulzată din sfera publică controlată.

Cuvinte cheie literatură, revistă literară, socialism, sfera publică, cenzură, propagandă, 
agitație, îndoctrinare, memorie

Abstract (Literature and Memory in Utunk Journal) The paper examines the relation between 
literature and memory during the fi rst period of Romanian socialism. I chose as the subject of my 
research the fi rst 15 years of Utunk, a literary journal from Cluj-Napoca. As the ideology of socialism 
spread, public sphere was restricted step by step by the institute of cenzorship, of propaganda. The 
instrumentalization of literature in order to serve the purposes of the Party affects the way the past 
can or cannot appear in the public sphere of this period.

Keywords literature, literary journal, socialism, public sphere, censorship, propaganda, 
agitation, indoctrination, memory
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Dolgozatomban az emlékezet és (az általam tágabb értelemben vett) iro-
dalom sajátos kapcsolódását vizsgálom. A kolozsvári irodalmi folyóirat 1946. 
június 22-én jelent meg első ízben, kezdetben kéthetente, 1951. jan. 27-től már 
pedig hetenként. Az első évfolyam első számát a kor erdélyi magyar irodalmi 
életének neves személyiségei jegyzik, a Korunk egykori főszerkesztőjével, Gaál 
Gáborral az élen. A lap felelős szerkesztője Méliusz József volt, aki a háború 
előtt a Korunk főmunkatársaként dolgozott, a szerkesztőbizottság névsorában 
Kiss Jenő költő és műfordító, Kovács György író, publicista (a RKP Központi 
Bizottságának tagja 1955–1974 között), Nagy István író, publicista, (1956–1957 
között az Utunk igazgatója, tagja volt a Romániai Írószövetség vezetőségének), 
Szemlér Ferenc költő, írószövetségi titkár nevét olvashatjuk.1 
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Az Utunk egyike volt azoknak a II. világháború után alakult lapoknak, 
amely szépirodalmi céllal alakult. A világháború vége, az antanthatalmak 
győzelme előrevetíti a kialakulóban levő politikai berendezkedések, illetve az 
irodalomban teret nyerő irányzatok profilját: a kommunista baloldal, illetve 
a népi, munkásírók „demokratikus” szellemű, korábban üldözött, irányzatos 
irodalma válik Közép-Kelet-Európa államilag is hathatósan támogatott, nép-
szerű irodalmává. Az Utunk hovatartozása a politikai-esztétikai irányzatokat 
tekintve nem lehet kétséges, annál is inkább, mivel a berendezkedő román 
szocialista hatalom nem tűr meg olyan sajtóorgánumot, amely nem a szovjet 
mintát követő, államilag előírt ideológiát népszerűsíti.

Az emlékezethez és az irodalomhoz harmadikként a nyilvánosság fogal-
mát kapcsolom.

Az Utunk, mint az éppen berendezkedő államszocialista, totalitárius 
rendszerben jelentkező folyóirat, nagyon hamar elveszti azt, amit a sajtósza-
badság fogalma jelöl. Mindez történik annak ellenére, hogy a lap kezdettől fog-
va szocialista beállítottságú. Az új rendszer berendezkedését az „orosz felsza-
badítás” után közvetlenül működésbe lépő katonai cenzúra segíti elő,2 melyet 
a szovjet tisztek honosítottak meg. E két esztendő alatt a cenzúra működtetése 
a Szovjet Cenzúrahivatal kezében összpontosult: a cenzúra megvalósulását 
biztosító hatalmi piramis alján a rendőrség állt, majd a Belügyminisztérium 
és a Propagandaminisztérium, illetve a Központi Katonai Cenzúrahivatal 
következett, amely a Hadügyminisztériumnak számolt el, innen a szálak a 

Kászoni Keresztes Sándor felvétele
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Minisztertanácshoz futottak, ahonnan a Szövetséges Ellenőrző Bizottság a 
Szovjet Cenzúrahivatal felé közvetített.3

A cenzúra mint jelenség a három kulcsfogalom fölött és mögött lebeg, 
mintegy negyedik, fölöttes  fogalomként. Ha a nyilvánosságot, emlékezetet és 
irodalmat  mint korabeli sajátos tünetegyüttest tekintjük, akkor a totalitárius 
rendszer ideológiája a kór, míg a cenzúra tekinthető a(z) (kór)okozónak. 

A betegségre utaló orvosi kép leegyszerűsítő, ám az ok-okozati összefüg-
gések egy vonalára mindenképp fényt vet. Ez az ok-okozati összefüggésrend-
szer a második világháború utáni szovjet megszállással jelentkezik, majd az 
1948-ra megalakuló Román Munkáspárt uralmával veti meg a lábát.4

A megszilárduló rendszer a szovjet érdekszférába kerülő országok ese-
téhez hasonlóan szovjet mintát követ, ennyiben elmondható, hogy a románi-
ai gyakorlatban megvalósuló nyilvánosságrendszer az előirányzott ideológia 
mentén szerveződik. Nyilvánosságrendszert említek, mivel a szocialista or-
szágokra jellemzően Romániában is kettős szűrő- és közvetítő hivatal műkö-
dött, amely a nyilvánosságra vonatkozott: egyrészt a különböző cenzúrahi-
vatalok közvetítették a megszűrt, ideológiailag ízesített „valóságot” a lapok, 
később a rádió, televízió felé, másrészt a kül- és belföldi hírek torzításmen-
tesen is nyilvánosság elé jutottak, amennyiben nyilvánosságnak tekinthető a 
legfelsőbb párttagok, vezetők szűk köre.5

E három fogalom mellé felsorakoztatom az agitációt és a propagandát 
mint az államszocialista rendszer világnézetét népszerűsítő módszereket, an-
nál is inkább, mert a cenzúra önmagában sem hivatalként, sem jelenségként 
vagy alkotói módszerként nem elégséges, az ideológiai irányvonal tartásához 
elengedhetetlen az útjelzés, szabályozás. Az agitáció és a propaganda az a 
nélkülözhetetlen segédeszköz, ami a cenzúra mellett iránymutatóul szolgál, 
megjelöli az elfogadott témákat, megközelítésmódokat, magatartást, hangvé-
telt, egyáltalán: népszerűsíti a kívánatos világnézetet, indoktrinál.

E négy fogalom mentén ejtenék szót tehát az Utunkról. A lap 1946 és 1959 
közé eső története nyomokban – a cenzúra csak a pártideológia által előírt „va-
lóságot” tűri meg a lapokban – tükrözi azokat a változásokat, amelyek hatással 
voltak a korabeli kisebbségi sajtóra.

Az 1944 és 1959 közé eső időszak az államszocializmus megszületésének 
és berendezkedésének, majd kiteljesedésének, az erőszakos sztalinizációnak 
intervalluma, ugyanakkor az új rendszerben fel-fellángoló tisztogatási hullá-
mok után Sztálin halálával bekövetkező enyhülési lehetőségnek, és az első 
megingásnak, az 1956-os magyarországi forradalom Erdélybe való begyűrű-
zésének és lecsengésének időszaka.

Propaganda
 
Az államszocialista rendszer totalitásra törekvésére jellemző, hogy a cen-

zúrát, az államosítást és központosítást lebonyolító és működtető intézmények 
mellett nagy szerepe van a propagandának és az agitációnak.6 A sztálinizmus 
ideológiáját, mely a marxista-leninista ideológia továbbfejlesztése, a két, ko-
rábban megnevezett módszer segítségével terjesztették. A propaganda haté-
konyságát elősegítendő a pártállam a tömegkommunikációs eszközök (sajtó, 
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könyvkiadás, rádió, levelezések) ellenőrzésével biztosít korlátlan felületeket 
az ideológia terjesztésére, bevonja nemcsak a hírközlés, hanem a művészetek 
médiumait is, kötelezővé teszi a szocialista realizmus „esztétikai” elveit.7 

Kétféle propagandatípust különböztethetünk meg a szocialista orszá-
gokban: az agitációs propaganda az adott régi rendszer megdöntésére törek-
szik, míg az integrációs propaganda az új, megszilárdulni akaró szocialista 
rendszer iránti lojalitás kialakítását célozza.8

Gyakorlatilag mindkét propagandatípus egyaránt befolyásolja, uralma 
alatt tartja a nyilvánosság minden fórumát, ám céljaik tekintetében másként 
használja azt fel. Az agitációs propaganda (1944–1953) sajátos módon azután 
is működésben volt, amikor megtörtént a hatalomátvétel. Ennek magyaráza-
ta abban rejlik, hogy az integrációs propagandát előkészítendő az agitációs 
propaganda a rendszer ellenségének képét teremti meg, amelyet olyan erővel 
képvisel és projektál, hogy az adott vádpontok alól a bűntelenek sem mene-
kednek. Ebben az időszakban a fasiszta szimpatizánsság, a soviniszta esz-
mék terjesztése, reakciósság, imperializmus kiszolgálása, kozmopolitaság, 
a cionistaság számított főbűnnek. E bűnök ellen lázító cikkek egyre-másra 
jelennek meg a lapban is.

Az integrációs propaganda tulajdonképpen az agitációs propagandával 
párhuzamosan működött, a hatalomátvétel után már forgalmazhatta a szocia-
lizmus irreális jövőképét, politikai rendszerének, gazdaságának felsőbbrendű-
ségét a kapitalizmussal szemben, elkezdhette átértelmezni a múlt eseményeit, 
a múlt művészeit, dicsőíthette a párt és az állam vezetőit, úgy prezentálhatta 
a szocialista tábort, mint amely a béke egyetlen letéteményese. 

A szocializmus igen sajátos, gyakorlatilag a végletekig manipulált nyil-
vánosságfogalommal operál, számonkérést, ellentmondást nem tűrő, nor-
matív jellege megteremti azt a közeget, amelyben lapszámainak napvilágot 
kellett látnia.

A nyilvánosság és az agitáció, a propaganda kapcsolatának viszony-
latában azt talán érdemes kiemelni, hogy 1946 és 1948 között – vagyis a 
lapindulástól a kommunista hatalomátvételig – már megfigyelhető az irány-
zatosság, a marxista-leninista elvek preferálása, de ekkoriban még a lap a 
szó jó értelmében vett ésszerűség keretein belül fogalmazza meg azt az esz-
merendszert, azokat a célkitűzéseket, amelyeket követendőnek tart, illető-
leg a lap fórumán megteremtődő nyilvánosságfogalomra távolról se illik a 
korlátozott jelző. Ebben a kétéves időszakban a lap valóban be akarja vonni 
olvasóit abba a nyilvánosságba, melyet a maga módján megteremt, de nem 
a következő időszakra jellemző diktatórikus módon:9 ekkoriban a lap anké-
tokat közöl, olvasói szokásokat vizsgáló felmérések eredményeit bocsátja a 
nyilvánosság elé.10

Cenzúra

A szovjet megszállással életbe lép a katonai cenzúra, mely aztán a meg-
szilárduló helyi intézménynek adja át tisztét. 

1948-ban létrejött a Művészeti és Tájékoztatási Minisztérium, amelynek 
elnevezése is jelzi, hogy a művelődés és a sajtó területét egyaránt alárendeli 
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politikai elvárásoknak, Eduard Mezincescu miniszter szerint minisztériu-
ma célja az, hogy „valódi, ideológiai tartalommal áthatott művészi értéket 
nyújtsunk a népnek”.11

Szintén 1948-ban veszi kezdetét a nagyszabású államosítás, amely köz-
vetve a sajtócenzúra malmára hajtja a vizet: a papírgyárak és nyomdák az 
állam, vagyis a párt kezébe kerülnek, ez által ellenőrzése alá vonva a sajtó 
működéséhez szükséges nyersanyagforrást is.

Ez évben került sor a nemzetgyűlési választásokra, amelyről az Utunk 
tudósít,12 ám a cenzúrahivatal szigorú bírálatban részesíti a lapot, mivel nem 
szentelt külön tematikus számot az eseménynek, ugyanakkor túl nagy hang-
súlyt fektetett az 1848-as szabadságharc évfordulójára, annak magyar vonat-
kozásaira.13 Ez utóbbi megjegyzés két dologra is fényt vet: a román kommu-
nista rendszernek már az 1940-es években sem volt prioritása a kisebbségek 
identitásának megőrzése, noha erre nézve konkrét utasítások is érkeztek a 
szovjetek részéről, és ez a magatartás Gheorghiu-Dej 1953-as kijelentésében 
csúcsosodik ki: Romániában a nemzeti kérdés meg van oldva.14 A megrovás 
rámutat arra is, hogy a cenzúra mint a totalitárius hatalom eszköze nem 
csak a napi híreket, a tájékoztatást, hanem a múltat is ellenőrzése alá vonja. 

Ez a totális uralmi és leigázási, ellenőrzési szándék önfenntartó, ön-
igazoló jellegű: a múlt átalakítása, pártos szelleművé tevése, a jelen olyan 
eseményei, véleményei, melyek nem illenek a szocialista elvszerűséggel ál-
landóan épülő világ(kép) kötőanyagába, egyszerűen elhallgattatnak, semmi-
be vétetnek. 

1946. júl. 6-án az Utunk első oldalán egy cikk jelent meg Aszódy János 
tollából, amely a sajtószabadság, a nyilvánosság kérdéseit taglalja. A cikk 
témánk szempontjából igen érdekfeszítő címet visel: Igazi vagy másolt saj-
tószabadság? A szöveg ideologikus, harcos nyelvezetét tekintve megjelenhe-
tett volna akár a Sztálin halála előtti évek lapszámaiban is, de éppígy jogot 
formálhatna az 1956-os események utáni évek lapszámaira is, ha akkoriban 
nem számított volna túlságosan is kényes témának a külföldi, brit, amerikai 
sajtó szabadsága, hiszen: „a teljes és tökéletes demokrácia, tehát a maradék-
talan sajtószabadság színében igyekeznek feltűnni, és valljuk be, ez igen 
nagy mértékben sikerült is nekik.” A cikk által megrajzolt nyugati, tőkés-
imperialista-reakciós sajtó látszatszabadsága, törvényekkel való szabályo-
zottsága valójában olyannyira a romániai sajtószabadság korlátozottságát je-
leníti meg, a nyelvezet olyan mértékben keveri a hatásvadász túlfűtöttséget 
az áltények valóságként való prezentálásával, hogy önkéntelenül is felmerül 
a gyanú a szöveg szatirikus indíttatását illetően. Figyelembe véve, hogy a 
korban elszaporodtak a sajtó szabadságát követelő újságírói panaszok, akár 
még alapja is lehetne a szöveg élének. Ami ezt mégis megkérdőjelezi, az ma-
gának a megjelenésnek a ténye, illetőleg az Utunk szerkesztősége a későbbi-
ekben sem határolódik el a cikktől és szerzőjétől.

A nyilvánosság refeudalizációja igen érzékenyen érinti az irodalmat 
magát is, annál is inkább, mert az államszocialista rendszer az irodalomban 
egyrészt eszközt látott, mellyel az indoktrináció végrehajtható, mely az új 
ideológiát szolgálhatja, másrészt, mint mindenben, ami az ideológiamen-
tes, gadameri értelemben vett eminens művészet,15 ami a szabad, racionális 
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gondolkodás táplálója, a rendszer az üldözendőt, a potenciális felforgató erőt 
látta (egyébként helyesen).

Irodalom

Ahogyan azt Szilágyi István, a lap egykori szerkesztője, majd az utód-
folyóirat, a Helikon  főszerkesztője megjegyezte, az 1946 és 1948 között még 
olvasható volt. Ez a sokatmondó, ám lakonikus megjegyzés ugyancsak helyt-
állónak bizonyul. A folyóirat rendszeresen közöl szépirodalmat, hiszen az 
1945-ben megalakult Romániai Magyar Irószövetség lapjaként ez illik is 
profiljába. Az első két évben megjelent alkotásokat még nem bántja annyira 
a szocialista realizmus kényszere, de, tematikájukat és a célközönséget te-
kintve, sok olyan vers, kispróza jelenik meg, amelyre ráilleszthető a balol-
dali beállítottság. Ugyanakkor itt jelenik meg Bánffy Miklós, Kemény János, 
Benedek Marcell nem egy cikke, anekdotája, szösszenete, amelyekre távolról 
se húzható rá a szélsőséges baloldaliság köntöse.16 

Az ebben a két évben megjelenő szövegek adnak még némi teret a be-
fogadás szabadságának. Így például Marton Lili kisemmizett öregasszonya 
történetében még nem rágja az elbeszélő kérlelhetetlenül az olvasó szájába, 
hogy bizony, a fiatalasszony a rossz, a kizsákmányoló, de az 50-es években 
Nagy István, Asztalos István elbeszélései valósággal kényszerítik az olvasót 
a nyílt ideológiai állásfoglalásra.

Az irodalmi művekben megszólaló pártos-harcos állásfoglalás jelensé-
ge utal egyrészt a kötelezővé tett szovjet mintájú szocialista realizmus meg-
honosultságára, ezen belül az irodalom mint tett, mint a szocialista termelés 
újabb terepe értelmezési keretre, illetőleg a harcos olvasók igényeinek való 
megfelelésre, természetesen a nevelői szerep mellett, a kevésbé felvilágosult 
olvasók esetében. 

A líra területén 1948 után gombamód elszaporodnak a pártot, állami 
tervet dicsérő zengzetek. 1948 előtt a háborús események feldolgozása, visz-
szaemlékezések, a háború utáni új világ, munkástémák jelennek meg a ver-
sekben. 

A műalkotások mellett kritikai szövegeknek is igen nagy szerepe van a 
lapban – különösen 1948 és 1951 között számtalan olyan jellegű szöveg je-
lent meg, amely a kritikaírás gyakorlatára, hiány(osság)ára hívja fel a figyel-
met – amelyek az új irodalom irányultságát próbálják körüljárni. Meg kell 
említenem Benedek Marcell írását még 1946-ból: (Benedek Marcell: Aurél és 
Berenice avagy: elmélkedés az irodalmi hagyományról)

„Mindenek előtt át kell értékelnünk a «hagyomány» szót, amelynek a mi 
iskolás irodalomtörténetünk szociális, politikai, erkölcsi értelmet adott, a 
meglévő állapot konzerválása érdekében. Mihelyt művészi, tisztán művészi 
értelemben használjuk a szót: a leghaladóbb gondolkodású magyar író sem 
hanyagolhatja el a régi irodalom és költészet nyelvi- stílus- és szerkezetbeli 
értékeit… Azt a modernséget, mely a múltat egyszerűen nem ismeri s a le-
vegőből elkapott jelszavakra építkezik, hamar elfújja a szél. Elő az ásót, írók 
és olvasók: meg kell alapoznunk az új szellemű modern irodalmat úgy, hogy 
minden vihart kiálljon.” 
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Az irodalmi hagyományt szervesen beépítő, a művészetet nem eszköz-
nek tekintő szemlélet igen hamar kikopik a lapból, szempontjait felülírják 
a pártos művészet elveit Andrej Zsdanov és Alekszandr Fagyejev nyomán 
népszerűsítő, és a román Scânteia folyóiratból átvett szövegek, cikkek.

A szocialista irodalom hangsúlyosan beépíti a befogadó előre kódolt 
szerepeit a műbe, ezáltal is eleget téve propagandisztikus kötelezettségei-
nek. Itt, a pragmatizmus terén kapcsolódik be a pártos irodalomkritika is, 
melynek kötelessége a militánsságra buzdítás mellett annak elősegítése is, 
hogy a szerző miként manipulálja az olvasókat művével. Az Utunk hasáb-
jain az ötvenes évek végéig egyre-másra jelennek meg kritikák, illetőleg a 
kritika elméletének megalapozását szolgáló szövegek. Ezek az írások, már 
csak mennyiségük okán is, azt a hatást keltik, hogy maguk az irodalmi al-
kotások mellékesek, sokkal jelentősebb az, hogy miként érti a műveket az 
olvasó, pontosabban miként szabad, milyen paraméterek mentén olvasni, 
értelmezni.17

A kritikai szövegek elsőbbsége az eszközzé tett irodalmi alkotásokkal 
szemben akkor mutatkozik meg félreérthetetlenül, amikor az éves, ötéves 
tervek meghirdetése történik. Az éves visszatekintések, a tennivalók összeg-
zése az irodalomra is vonatkozik, és nem csak a tervet éljenző penzumdara-
bok leközlésében. Robotos Imre 1951-es cikke újfent beilleszti az irodalmat 
is a szocialista termelés viszonyaiba, visszhangozva ezáltal a szovjet elkép-
zelést, miszerint az irodalom is csak egy eszköz a szocializmus győzedelmes-
kedéséhez. Azonban az irodalmat szabályozó irodalomkritika sem kivétel a 
tervszerűsítési elképzelések alól: „Itt az ideje, hogy irodalombírálatunkban 
is érvényesítsük a tervszerűséget, hogy merészen és elvszerűen nyúljunk a 
művek eszmei és művészi kérdéseihez, főként hogy fokozott figyelemmel 
kísérjük irodalmi életünk minden megnyilvánulását. Ötéves tervünk nem 
csak íróink elé állít nagy feladatokat.... az irodalomkritikának igen fontos 
feladata, hogy ne csak a megjelent művek értékelésére szorítkozzon, hanem 
adott esetben járuljon hozzá az irodalmi élet szervezett és tervszerű irányí-
tásához....”1.8

Robotos Imre 1951-es felhívása az irodalmi élet tervszerűsítését illetően 
maradéktalanul teljesült az elkövetkező évek, évtizedek során, noha minden 
év meghozta a maga „ne csak... hanem” szerkezet tartalmazó, az újat sürgető 
elégedetlenkedéseit.

A szocialista realista irodalom új műfajokkal jelentkezik az 50-es évek-
ben, amelyek új, a szocializmusra jellemző színhelyeket jelenítenek meg. A 
polgári, maradi értékekhez kapcsolódó terek műfaja gyakran a szatíra vagy 
az agitatív, ellenségképet alkotó szöveg. A termelési regény, a vívmányriport 
műfaja is egy új, sajátosan szocialista, városi teret von be a kulturális tér-
képbe: a gyárakat, üzemeket.19 Ide sorolható még a kollektivizálási színmű, 
amely a falusi környezetben erőszakosan létrehozott kollektív gazdaságok 
tereit emelik be.
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Emlékezés

Andrej Zsdanov elve, miszerint az irodalom az irányzatosságot fel kell 
vállalnia az osztályharc segítése érdekében, megerősíti a cenzúra tisztoga-
tási törekvéseit: mind az ideológia szolgálatába állított irodalom, mind az 
osztályharcos szempontokat érvényesítő cenzúra erőszakosan beleszól az 
irodalom belső folyamataiba, az olvasói és alkotói szabadság korlátozásában 
a legvégsőkig is elmegy. 

A múlt veszélyesnek, osztályellenségnek minősül, és csakis az olyan 
események jelenhetnek meg a nyilvános emlékezetben, amelyek megfelel-
nek az ideológiai szempontoknak. Ha mégsem felelnek meg a pártérdek (és 
csak látszólag az osztályérdek) szempontjainak, akkor a tények elhallgatásá-
val, ködösítésével, megváltoztatásával is lehet élni. Ez a módszer természe-
tesen alkalmazható a jelenbeli események prezentálására is: Egy korabeli, 
áthallásos, virágnyelvszerű diskurzus használatát feltételezve kiolvasható/
dekódolható a lap híradásaiból a valóságtól eltérő események sora. Így vá-
lik például az Egyetemiek Háza azzá az érzékeny ponttá, ahol a hivatalos 
közlemény szerint „határtalan lelkesedéssel fogadták a résztvevők, hogy egy 
egységes egyetem lesz Kolozsváron”, valójában azonban egyetemi tanárok 
ellenvéleménye semmibe vevésének, megrovásának lehettek tanúi az egy-
begyűltek.20

A múlt osztályharcos szellemű revideálásához tartozik az 
irdalomtörténet átírása is: a lecserélni szándékozott korábbi kánon neves 
alkotóinak műveit, úgymint Móricz Zsigmond, Petőfi Sándor, Tolnay Lajos, 
József Attila alkotásait az új ideológiai kontextusba illesztik, ezáltal megkí-
sérelve az irodalomtörténeti tudat átrendezését. Eme szándék sikerre jutásá-
hoz a cenzúra által indexre utalt könyvek listája is hozzájárult.

A nyilvános emlékezést nem csak manipuláltság, elleplező szándék 
jellemzi: vannak előírt, hivatalos emlékünnepei, amelyek az államhatalom 
megszilárdulását szolgálják: ilyen november 7., augusztus 23., a szovjet párt 
vezetőinek halála körüli megemlékezések. (Sztálin halálának márc. 5-i hírét 
az 1953. márc. 7-i szám hozta, gyászkeretes portréval. Az országos gyászese-
mény a márc. 13-i számban is folytatódott, a Moszkvában elhangzott gyász-
beszédek ismertetésével. A Szovjetunió, a szovjet mintát meghonosító népek 
atyjának emlékére a személyi kultusz elemeivel operáló szövegek tömkelege 
lát napvilágot: a Sztálin halhatatlanságát hangoztató írások ideológiája to-
vábbéltetésére esküsznek fel.)21

A nyilvánosság korlátozását a cenzúra irányítja, előírva, hogy mire kell, 
mire szabad és mire nem szabad emlékezni, de azt is megszabja, hogy mi 
módon, milyen hangnemben és terjedelemben. Ezek a megszorítások a szo-
cialista értékrendet, netán a szocialista állam érdekeinek elfogadását erősí-
tik meg.

A cenzúrázott nyilvános emlékezést indokolja az az elképzelés, misze-
rint ha valamiről nincs közbeszéd, az egy idő után megszűnik, kiiktatódik. 
A nyilvánossághoz kapcsolódó emlékezés (legyen ennek témája a nemzeti 
múlt, a művészetek, az évfordulók) átpolitizálódik, államérdek határozza 
meg. Az elhallgatás, az irányított emlékezés mellé sorakozik a propaganda 
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is mint manipulatív eszköz, amely az elvárt ideál irányába formálja az ol-
vasókat, a szövegeket egyaránt. A cenzúrázott irodalom, manipulált nyilvá-
nosság, propaganda és irányított emlékezés kereszttüzében mégis felsejlik a 
test, a szabad akaratától, kritikai gondolkodás képességétől megfosztott, ato-
mizálódott társadalomban létező, elszemélytelenedő test, amelyet az állam-
hatalmi gépezet ellenségeként kezel, hisz szüntelen gyanakvással figyeli, 
regulázza, elhurcolja, ugyanakkor hatalmát ez a megtévesztett, manipulált 
test szolgálja ki, tartja fenn.

Jegyzetek

1. Az adatok a Romániai magyar irodalmi lexikon internetes változatából 
származnak: http://mek.oszk.hu/03600/03628/html/
2. 1944 nyara és 1946 januárja között a szovjetek által működtetett katonai 
cenzúra szabályozta a különböző kiadványok megjelenését, csak ezt követően 
kezdett szerveződni a román cenzúrahivatal. (Ld.: Győrffy (2009).
3. „În anii 1944-1946 atribuþiile cenzurii erau disputate între Secþiunea 
Culturală a Ministerului Propagandei, Serviciile de cenzură ale prefecturilor, 
Secþiile de Poliþie care se subordonau Ministerului de Interne, Serviciul 
Central al Cenzurii Militare, subordonat Ministerului Forþelor Armate, 
apoi Consiliului de Miniştri, întreg procesul fiind coordonat şi controlat de 
Serviciul Cenzurii Sovietice şi de ofiþerii şi funcþionarii Comisiei Aliate de 
Control.”  Corobca (2010, 38.)
4. „1948. február 21. és 23. Között tartották Bukarestben a Román 
Kommunista Párt és a Romániai Szociáldemokrata Párt úgynevezett 
«egyesülési kongresszusát» - később ezt a létrejött Román Munkáspárt első 
kongresszusának nevezik. A párt Központi Vezetőségén belül a titkárság 
tagjai rendelkeztek a legnagyobb hatalommal: Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ana 
Pauker, Teohari Georgescu,Luka László és a Szociáldemokrata Pártból jött 
Lothar Rădăceanu.”  Gagyi (2004), 35.
5. A körkörös nyilvánosság modellje a differenciált tájékoztatásra alapszik, 
mely szerint a tájékoztatás más-más szabályok alapján más-más köröket lát el 
információval. A még berendezkedő rendszer nyilvánosságát korlátozottnak 
nevezi Takács Róbert, aki a Kádár-korszakot elemzi. Megállapításai 
azonban érvényesek a romániai viszonyokra is. „A körkörös nyilvánosság 
működésének megfelelően a mindennapi közönség számára nem hozzáférhető 
tartalmak kívül estek az úgynevezett első nyilvánosságon.... ezek... bizalmas 
kiadványok... a politikai, gazdasági és kulturális vezetésnek—beleértve a 
szerkesztőket—biztosítottak alaposabb tájékozottságot...” Takács (2012), 82.
6. Az agitáció egyetlen gondolatot terjeszt népes közönség felé, míg a 
propaganda kisebb létszámú csoportot céloz meg, ám egyszerre több 
gondolatot, egy világnézetet terjeszt. (ld. Győrffy (2009), 53–55.)
7. Gondoljunk csak az ideologikus festészet, szobrászat, zeneszerzés 
eredményeire – a berendezkedő államszocializmus orosz mintára a 
művészetekben is a minél széles körűbb, hatásosabb indoktrináció eszközét 
látta. Az államosítások 1948 júniusában kezdődtek, ezáltal a művészetek 
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fizikai-ipari: terjesztési feltételeit biztosító intézmények, épületek, nyomdák 
az állam kezébe jutottak, korlátlan lehetőséget biztosítva a manipulációnak, 
hiszen csak az kerülhetett a nyilvánosság elé, amit a propaganda 
népszerűsíthetett és amit a cenzúra jóváhagyott.
8. Győrffy (2009), 54–60.
9. A kommunista párt fennen hangoztatott jelszava a népi demokrácia 
megteremtése, a munkásréteg, a nép akaratának érvényesítése. Azonban a 
kommunista párt(ok)ra is áll az, ami a XX. század tömegpártjaira igaz: „a 
modern tömegpártok már nem szócsövei többé a különböző társadalmi 
csoportoknak, hanem a közvélemény kialakításának szervezeti racionalitást 
követő ágensei. …a nyilvánosságot a XX. század  demokráciáiban előállítják, 
az már nem a «kultúrán elmélkedő közönség» vitáiból jegecesedik ki.” 
Felkai Gábor: Utószó. In: Jürgen Habermas: A társadalmi nyilvánosság 
szerkezetváltozása; Vizsgálódások a polgári társadalom egy kategóriájával 
kapcsolatban. Osiris Kiadó, Budapest, 1999, 381. 
10. Ezeknek a felméréseknek nyíltan vállalt célkitűzése a néprétegek, vagyis 
az elitkultúrából kimaradottak bevonása, nevelése: „Irodalom- és művelődési 
politikánk célja nem lehet az, hogy …irodalmunkat egy már elért kulturális 
fokról leszállítsuk—hanem hogy a tömegeket minden erőnkkel igyekezzünk 
erre a fokra minél előbb fölemelni.” (Megkérdeztük íróinkat…, Utunk, 1946. 
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idealista elképzelésnek gyakorlatba való ültetését és eredményeit hamarosan 
félresöpri a legfelsőbb államvezetési szintről érkező előirányzott ideológia 
terjesztésének kötelezettsége. A lap történetében bekövetkező cezúra ékesen 
példázza a nyilvánosságfogalom átstrukturálódását, amelyet Habermas 
ugyan az elpiacosodó liberális társadalmak nyilvánosságát illetően fogalmaz 
meg, de gyakorlati vonatkozásaiban igencsak jellemző az államszocialista 
felfogásra, „kis” eltérésekkel: „...a tömegkultúra éppen azzal érdemli ki kétes 
nevét, hogy megnövekedett forgalmát a viszonylag alacsony művelődési 
szinten álló fogyasztói csoportok szórakozási és kikapcsolódási igényeihez 
való alkalmazkodás révén éri el, ahelyett hogy felemelné a megnövekedett 
közönséget egy sértetlen szubsztanciájú kultúrához”. Habermas: i.m. 248. 
Az államszocialista ideológia szovjet mintája azonban a szórakoztatás mellé, 
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elitkultúra elérése, hanem a mozgalmi életbe való teljes mértékű bevonás, a 
totális ellenőrzés.
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17. „Az Útunk 1946 és 1955 közötti évfolyamait vizsgálva a kritikai 



35

ME.DIÁRIUM

gondolkodást illetően kimutatható a kritika elméletének megalapozására 
törekvés. Az irodalommal való foglalkozás tett értékűnek minősült, legyen 
szó szépirodalmi művek vagy kritikák szerzőiről, a párt elképzelése szerint 
nekik is fontos rész jutott az új társadalom modellálásában…A társadalmi 
irányultság meghatározó jegye volt a korabeli irodalomnak. Az immanens 
értékek folyamatosan kiszorultak a diskurzusból, és az ideológia által 
megfertőzött művek kanonizálódtak. A hatalom az irodalmat a társadalmi 
fejlődés illusztrálására, a nép manipulálására kívánta használni”  Gyulai 
(2007), 100.
18. Robotos Imre: Amiről írnunk és énekelnünk kell!, Utunk. 1951. jan. 26.
19. Pl. Dombi Géza: Riportírásunk a szocialista realizmus útján, 1950. máj. 
10., Nagy István 1951-es regénye, A legmagasabb hőfokon.
20. N. N. (1959)
21.  pl. Kovács György 1953.
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A középosztály osztályosodása: 
a magyar modell
BAUER BÉLA–DÉRI ANDRÁS–GYORGYOVICH MIKLÓS–PILLÓK PÉTER

Rezumat (Stratifi carea clasei de mijloc: modelul maghiar) În baza analizei unei vaste literaturi de 
specialitate, studiul cuprinde o descriere sintetică a abordărilor pozițiilor de mijloc din stratifi carea 
socială. Este prezentată pe scurt istoria clasei de mijloc din Ungaria, forța coeziunii de grup 
rezultată din identitatea de clasă, fi ind apoi descrise în detaliu modurile posibile ale abordării clasei 
sociale de mijloc. Una din concluziile principale ale analizei este faptul că noțiunea clasei de mijloc 
poate fi  considerată mai degrabă un tip ideal sau o categorie prescriptivă decât o noțiune obiectivă, 
cu caracter descriptiv. Cuvinte cheie clasa de mijloc, identitate de clasă, Ungaria, societate

Abstract (The Class-formation of the Middle Class: the Hungarian Model)
Our study aims to describe the groups in the middle of the social stratifi cation hierarchy through a 

synthetizing literature analysis. The analysis briefl y summarises the main concepts about the history 
of Hungarian middle class, examines the group-forming force of class identity, and investigates the 
possible approaches to the social groups located in the middle of social stratifi cation. One of the 
main conclusions of this study is that the concept of middle class can be considered more as an 
ideal type or a prescriptive category, than an objective, descriptive concept.

Keywords middle-class, class identity, Hungary, society
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Bevezető gondolatok
Jelen elemzésünkben arra keressük a választ, hogy az elmúlt évszázad folya-
matai milyen módon határozták meg az ezredfordulón annak a rétegnek a lé-
tét, amelyet a mindenkori hatalom fő partnerének tekintett. Tanulmányunk-
ban megpróbáljuk felvázolni, hogy mit jelent az osztályfogalom a társadalmi 
hierarchia vizsgálatában, illetve hogyan közelíthetők meg a társadalom kö-
zépső csoportjai.

Jelen tanulmányunkban a következő kérdésekre kísérelünk meg válaszolni:

 Beszélhetünk-e egy középosztályról, vagy középosztályokról, illetve 
középrétegekről érdemes beszélni?

 Milyen szempontból van középen az, akit a középső társadalmi cso-
porthoz lehet sorolni?

 Hogyan viszonyul a szubjektív identifikáció a társadalmi rétegződés-
ben elfoglalt objektív helyhez?

 Hogyan alakult ki és milyen jellemzőkkel írható le a magyarországi 
„középosztály”?

 Milyen módon lehet a legjobban meghatározni a középhez tartozók 
csoportját, összehasonlításra alkalmas módon a felette és alatta el-
helyezkedő csoportokkal, valamint részletes képet kapva a középső 
csoportba tartozók hasonlóságairól és különbözőségeiről?

Középosztály és polgárosodás
A „közép” meghatározásának történeti kontextusa alapvetően két megközelí-
tési módot jelöl ki, amely két irányvonal, a középosztály, illetve a polgárság 
fogalmi kereteibe illeszthető. Egyrészt a középosztály, középréteg és középső 
státuscsoportok fogalmai erőteljesen kapcsolódnak a szociológiai gondolko-
dáshoz, és mint ilyenek, az esetek többségében a klasszikus tudományos szö-
vegekben analitikus, neutrális fogalomként jelennek meg. A középosztályi 
identitás mindazonáltal a történeti szövegek szerint pozitív önképet sugall, 
azonban a hazai elméletekben a szocializmus konszolidálódása előtt kevés 
szó esik par excellence középosztályiságról mint identitásról. Az úri és a pol-
gári középosztály szembeállítása is inkább analitikus konstrukció a társada-
lomtörténészek körében. Az identitást sokkal inkább a „polgár” fogalmának 
különböző variánsaival írják le, amelynek tipikusan pozitív konnotációi van-
nak a klasszikus hazai elméletekben. Érdekes fogalomtörténeti transzformá-
ciót villant fel Losonczi Ágnes (1977), aki szerint azonban

„… a középosztály (…) nem vallja magát ugyan polgárnak, de társadalmi 
helyzete szerint igazából polgár (…) Ez a középosztály azonban (…) sohasem 
mondja magát polgárnak; két részből tevődik össze: az egyik a »történelmi 
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középosztály«, a másik a nem történelmi középosztály, amely egyéb jelzőkben 
gazdag”. (Losonczi 1977:136–137). 

A szakirodalom „történelmi középosztálynak” nevezi azt a hivatalnokréteget, 
mely az állami ügyek intézéséért felelős, akinek az állam biztosítja a jöve-
delmét. Tehát „a polgárról nincsen megfogható kép, … a polgár maga sem 
vállalja önmagát” (Losonczi 1977:132).

Varga és Banai (1991) a polgárság fogalmának három értelmezését adja. Sze-
rintük a polgárságba mint osztálykategóriába azokat az embereket sorolhat-
juk, „akik sajátos tulajdonosi, piaci helyzetük eredményeként meghatározott 
gazdasági érdekekkel rendelkeznek”. (Varga–Banai 1991:5) Rendi értelemben 
a hasonló életmód, műveltségi szint, és örökölt vagy foglalkozáshoz köthető 
presztízs tartozik a polgár fogalmához. Politikai vagy politológiai értelemben 
pedig a politikai, gazdasági és szabadságjogokkal való rendelkezés.

Ennek megfelelően a polgárosodás jelentésének is több vetülete lehet: „be-
szélhetünk polgárosodásról a tulajdonréteg kiszélesedése kapcsán, vagy a 
polgárinak nevezett létforma térhódítását megfigyelve, s végül beszélhetünk 
polgárosodásról a polgári szabadságjogok deklarálása, a polgári jogrend egye-
temessé válása kapcsán.” (Varga-Banai 1991:5)

 A „középosztály” fogalomtörténete
A társadalom középső csoportjait sokan sokféleképpen1 írták le. A definíciók 
szintetizáló ismertetése előtt azonban a fogalomtörténeti kibontással párhu-
zamosan bemutatjuk a középső társadalmi csoportok alakulásának történeté-
ről alkotott legjelentősebb magyar elméleteket, elsősorban a polgárosodásról 
alkotott klasszikus elméletek mentén. Egységes európai polgárságról semmi-
képpen nem beszélhetünk, jelentősek a regionális eltérések. A polgárságnak 
Jürgen Kocka (1995) három európai konstellációját különbözteti meg: 

 Nyugaton a tulajdonos polgárság komoly kiváltságok és befolyás ré-
szese, sűrűn érintkezik az elittel. 

 Közép-Európában a művelt középosztály erősebb, akik azonban egy-
értelműben elkülönülnek az arisztokráciától, befolyásuk pedig kor-
látozottabb. 

 Keletebbre pedig még gyengébb, egyértelműen az arisztokráciától el-
különülő csoportot alkotnak.

Magyarországi helyzet

A középosztály (illetve hiányának) leírása sok szerzőnél a polgárosodással, 
vagy annak felemás voltával függ össze, ami egy alapvetően eltérő fogalmi 
kerete a középosztállyal való foglalkozásnak.
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Benda Gyula (1991) kiemeli, hogy „[a] magyar polgárosodás szó és fogalom 
– amelyik a polgár mindkét jelentését, a citoyent és a burzsoát2 is magába 
foglalja – pozitív tartalmú.” A polgárosodás fogalma éppen ezért a magyarban 
értéktelített jellegű. (Benda 1991:169-170).

Bibó István (1947) képzettségi polgárságról ír, amikor a magyar értelmiség 
történeti kialakulását boncolja. Úgy véli, a 16. századtól az értelmiségi lét 
a szűk származási elithez került, amit a polgárosodás elsorvadásaként ír le, 
ahol az önálló értelmiségi réteg elakad és kialakul az a werbőczyánus jogi kul-
túrájú igazgatási értelmiségi réteg, ami a nemesség társadalmi-hatalmi szer-
kezetének volt a függvénye, és társadalmi öntudatát nem a maga értelmiségi 
szerepe adta meg, hanem a nemességgel való kapcsolata. (Bibó 1948)

Szelényi (1990) a szocializmussal megszakított polgárosodás rendszerváltás 
utáni kihívásairól ír.  Meghatározása szerint a „polgárság fogalmának lénye-
ge, hogy polgárnak nevezzük azt a személyes tulajdonnal rendelkező vállal-
kozót, aki saját tőkéjét kockáztatva piacokon próbálkozik szerencséjével.” 
Szelényi (1989) a posztkommunista átmenetet önmagában is polgárosodás-
ként értelmezi, amely a második gazdaságban indult meg és terebélyesedett. 
Ám ez a polgárosodás szerinte végül nem a klasszikus, nyugat-európai pol-
gárt hozta létre, hanem a magánfelhalmozást, bérmunkát rossz szemmel néző 
állam által inkább kihasznált, az adóhivataltól megsarcolt, a tanácstól és a 
rendőrségtől megzsarolt polgárt. 

Magyar társadalom a szocializmus idején

A szocialista társadalom szerkezetét leíró hivatalos ideológia a „két osztály 
egy réteg” elmélet volt, amely a munkásosztályt, parasztságot és a szövetséges 
értelmiségieket foglalta magában. Nyilvánvaló, hogy ezekből az értelmiségi 
rétegkategória áll a középosztályról alkotott elképzelésekhez a legközelebb, 
de mindez számunkra legfeljebb (elmélet-) történeti relevanciával bír, hiszen 
világos, hogy a társadalom ennél jóval differenciáltabb volt, mint azt vala-
mennyi azután készült empirikus kutatás kimutatta, miután eme hivatalos 
ideológia meghaladása komolyabb retorziók nélkül elérhető volt. Nemcsak az 
elméleti kutatások, de az 1970-es évekig a középosztályi életstílus sem volt 
megengedhető elhajlás – az új szocialista középosztály kezdeményei a 1970-
es évektől jöttek létre, párhuzamosan a régi középosztályi értékek fokozatos 
újjáéledésével (l. Utasi 1995).

Az ötvenes évekre jellemző erőltetett iparosítás következtében robbanásszerű 
átrétegződés ment végbe, melyet az alacsony életszínvonal és ebből adódóan 
az inkonzisztencia jellemzett. (Kolosi 1987) 

Ebben az időszakban a középréteg általános jellemzőjeként fogalmazza meg 
Losonczi Ágnes, hogy „több alternatívával rendelkezik, oldottabbak a kény-
szerei akár a munkaválasztásban, akár az anyagi létfeltételek biztosításában.” 
Úgy véli, „ez a »középréteg« képviseli a legjobban a masszív, hagyományosan 
kialakult és ma (az 1970-es években) is érvényes, folyamatos értékek rendsze-
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rét. Kétségtelenül is ez a legalapvetőbb réteg, amelyet nem lehet egyszerűen 
a társadalmi munkamegosztásban elfoglalt helye szerint kategorizálni, mert 
eléggé eltérő csoportokból tevődik össze”. (Losonczi 1977:675–676) 

A szocializmus időszakában a második gazdaságban, az államitól független 
szférában való részvétel nem rétegezi a magyar társadalmat, azonban befo-
lyásolja a társadalmi újratermelést, tehát a társadalmi struktúrát. A második 
gazdaságban való részvétel jórészt független a társadalmi státus egyéb dimen-
zióitól, míg a falusi népesség inkább a mezőgazdasági kistermelés révén vett 
részt, addig a városokban a részvétel a vállalkozóvá válás által valósult meg, 
ami megnövelte a jómódúvá válás esélyeit. Ez pedig erős hatást gyakorolt az 
értelmiség belső rétegződésére (Kolosi, 1987). A második gazdaságnak tehát 
kiegyenlítő szerepe volt, azonban az átalakulás teoretikusai ennél jelentősebb 
funkciót is szoktak ennek tulajdonítani. A felhalmozott „kapcsolatok, kész-
ségek, gyakorlatok, tőkék” (Kolosi 2000:69) kiindulópontot jelenthettek egy 
vállalkozói középosztály számára a rendszerváltás után.

Az iparosodás és a technikai fejlődés miatt kiszélesedett a középosztály, 
ugyanis csökkent a fizikai munkások iránti igény, de nőtt a szakképzettek, 
„fehérgallérosok”, diplomások iránti, és egyre jobban megkövetelték a magas 
képzettséget. A magasan képzett, ám sem vagyonnal, sem rendi középosztályi 
származással nem rendelkezők megjelenésével megjelent az új középosztály 
fogalma. Ez az osztály az átlagosnál magasabb műveltségű (legalább érettsé-
givel, de inkább diplomával bír), kedvezőbb piacképességekkel rendelkezik, 
az átlagnál erőteljesebb az autonómiája (bár a szocialista új középosztály eb-
ben elmaradt nyugati társaitól). Jövedelemszerző foglalkozásuk részben vagy 
egészben intellektuális tevékenységre alapul, viszont vagyon híján csökkent 
az osztályjellege. (Utasi 2000b:11–12) A rendszerváltásig a szocialista új kö-
zéposztály felváltotta és kicserélte a kezdetben hatalomra került, szakképzet-
len vezetőket. Mivel tágabb volt a látókörük, individuálisabb szükségleteik 
voltak, és fokozták autonómiájukat.

Középosztály a rendszer-transzformáció3 után

Utasi Ágnes (1997) szerint a középosztály a rendszerváltásra három eltérő 
származású és eredetű rétegre tagolódott:

 Tradicionális középosztály mentalitását őrző családok leszármazott-
jainak a rétege, főleg olyan városi értelmiségi családok utódai között, 
akik át tudták menteni értékeiket, kulturális tőkéjüket és kapcsolati 
vagyonukat.

 Státusmobilitással felemelkedett szocialista új középosztály, több-
nyire szakmunkások, jómódú parasztok, állami kisalkalmazottak 
utódaiként tanulással emelkedtek fel. A tradicionális középosztály 
életvitelét tekintették mintának, követendőnek.
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 Jómódú, vagyonos vállalkozói középosztály, a rendszerváltás évében 
még csak csírájában létezett, de létezett, mert a második gazdaság le-
hetővé tette megjelenését, fokozatos függetlenedését az állami-intéz-
ményi szférától. A függetlenedés a két szféra szimbiózisából indult 
(Utasi 1997:1–9).

A rendszerváltás értelmezése és a középső társadalmi csoportok szempontjá-
ból az egyik legjelentősebb változás az egyenlőtlenségi rendszerek átalakulá-
sa (l. Andorka 2006:193), egyrészt nőttek a vertikális különbségek, másrészt 
az interszekcionális csoportok terén is erősebb lett a differenciálódás. Nőtt a 
nők foglalkoztatása, elsősorban azonban a rutin szellemi és az alsó szintű hi-
vatalnoki foglalkozások terén magasabb a részarányuk, míg a férfiak főleg ve-
zetői és vállalkozói pozíciókban felülreprezentáltak. Az, hogy a jövedelmi és 
foglalkoztatási szempontból nézett középső csoportokban a nők pozicionális 
és diszkriminációs hátránnyal szembesülnek, témánk szempontjából azt 
jelenti, hogy jóval nehezebb számukra saját jogon középosztályi létformát 
fenntartani (Andorka 2006).

Osztályhelyzet mint identitás

Az osztályhelyzet nemcsak kemény kategóriákkal leírható változók mentén 
alakul, a társadalmi egyenlőtlenségrendszereket a szubjektív beállítódások 
is leképezik, újratermelik és szimbolikus szinten megkettőzik. Éppen ezért 
nem szabad figyelmen kívül hagynunk a társadalmi csoportokkal kapcsolatos 
identifikáció kérdését.

A téma hazai legjelentősebb teoretikusa, Angelusz Róbert (1996) arra hívta 
fel a figyelmet, hogy míg a rendi, illetve a klasszikus ipari társadalmakban a 
társadalmi státusnak egyértelmű jelei voltak (pl. ruházat, megszólítás, illetve 
lakóhely, életmód stb.), a társadalmi nagycsoportok határai ma jóval elmosó-
dottabbak.

Hazai vizsgálatok az osztályidentitásról

Angelusz Róbert és Tardos Róbert 1993 vége és 1994 szeptembere között egy 
háromhullámú panelvizsgálatot végzett, ahol az önidentifikációt vizsgálták. 
Megállapították, hogy a közép osztálytudati tényező mögött dominánsan a 
foglalkozási, iskolázottsági hierarchiához és a kulturális miliőhöz kapcsolódó 
változók húzódnak meg, vagyis a középosztály fogalma jellegzetesen a fehér-
galléros társadalomhoz kötődik. Az eredmények azt mutatják továbbá, hogy a 
vagyonnal, jövedelemmel kapcsolatos, összefüggő tényezők csak másodren-
dű szerepet játszanak a szóban forgó identitásjellemző szempontjából. Egé-
szében véve bizonyos rendies jelleg nyomja rá ma is a bélyegét az identifiká-
cióra. (Angelusz, Tardos 2000) Utasi Ágnes (1995) a középosztályi identitás 
mérésénél a foglalkoztatási pozíciót és a végzettséget az identifikáció függő 
változójaként mérte meg, és a következő középcsoportokat különítette el:
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 Felső középosztály: négyötödük legalább érettségivel vagy felsőfokú 
végzettséggel rendelkezik. Az idetartozók fele diplomás.

 A magukat a középosztály középső részébe sorolók kétharmada leg-
alább érettségizett. A diplomások aránya alig alacsonyabb, mint az 
előző rétegben.

 A középosztály alsó középrétegébe és középrétegébe tartozás iskolai-
műveltségi alsó szintjét a szakmunkásképző iskolánál lehet meghúz-
ni.

A foglalkozási csoportokat vizsgálva Utasi (1995) azt találta, hogy a középosz-
tályi önbesorolást leginkább predesztináló foglalkozási kategóriák a követke-
zők: beosztott diplomás szellemi, felső vezető, középvezetők, az érettségizett 
beosztott szellemiek, kisiparosok-kiskereskedők. Ez a teljes minta negyedét 
öleli fel.

Utasi Ágnes későbbi (2000b) vizsgálata jól mutatja, hogy a népességnek mek-
kora aránya kíván idetartozni, tehát azok vallják magukat középosztályinak, 
akik vagy ide tartoznak, vagy nem fogadják el a „lecsúszott” stigmát. 

Fiatalok  középosztályi identifikációi

A középosztályhoz való tartozás önidentifikációs dimenziójának vizsgálatát 
az Ifjúság20084 adatai is lehetővé teszik – természetesen az akkor 15–29 éves 
fiatalokra vonatkoztatva. Ezek alapján elmondható, hogy a fiatalok 2%-a nem 
tudta magát besorolni egyetlen kategóriába sem, mintegy 10%-uk az alsó tár-
sadalmi csoporthoz tartozónak vallotta magát, míg 28% az alsó középhez so-
rolta magát. A fiatalok döntő többsége, mintegy 55%-a, gondolta magáról és 
családjáról, hogy a középső társadalmi csoporthoz tartozik. A felső középhez 
mintegy 4%, a felső társadalmi csoporthoz nem egészen fél százalék sorolta 
önmagát. A vizsgálat  eredményei alapján megállapítható, hogy az önbeso-
rolásnál fontos szempont az életkor – az életkor növekedésével csökken a 
magukat középosztályinak vallók aránya –, a regionális elhelyezkedés – a fi-
atalok 13%-a helyezte magát az alsó társadalmi csoportba Dél-Dunántúlon, 
14%-a Észak-Magyarországon. Az önbesorolás nem függ a társadalmi elvá-
rásoktól, hiszen ilyen típusú csoporthoz tartozást definiáló közmegegyezés 
nem történt a rendszer-transzformáció során, azaz a középosztály fogalmi 
egységesítése (több más fogalommal egyetemben) a társadalmi közbeszéd-
ben elmaradt.  Ezért figyelhető meg, hogy az önbesorolás független az iskolai 
végzettségtől is, hiszen a nyolc osztályt végzett fiatalok fele sorolja magát a 
középső társadalmi csoporthoz és 4% a felső középhez. A diplomával ren-
delkezők esetében ez az arány 70, illetve 6,5%-os. A fentiek alapján arra le-
het következtetni, hogy a fiatalok körében elsősorban az anyagi lét határozza 
meg a csoporthoz tartozást. Ezt a bizonytalanságot látszik alátámasztani az 
is, hogy a magukat alsó középosztályhoz sorolók átlagjövedelme magasabb, 
mint azoké, akik a középső osztályhoz tartozók közé sorolják magukat. Ez 
a materiális szemlélet azonban nem fedi azokat az elvárásokat, amelyek, 
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ugyan látens módon, de meghúzódnak a középosztály fogalma mögött. Ilyen 
lehet a kulturális fogyasztás és ennek településtípushoz való kötése, illetve 
az objektivált kulturális tőkével való ellátottság.  Ennek alapján elmondha-
tó, hogy a kulturális fogyasztásának legalább hetente egyszeri ismétlődése 
jelenti a választóvonalat a középosztályhoz tartozás összetett rendszerében. 
A magukat az alsó közép társadalmi csoportba sorolók kulturális szokásairól 
elmondható, hogy mintegy 73% állítja, hogy nem végez legalább havi rend-
szerességgel semmilyen vizsgált kulturális5 tevékenységet. Ez az arány a felső 
közép csoport esetén 47%-nyi. A havonta három vagy annál több kulturális 
aktivitást végzők aránya az alsó közép csoport esetén 4%, míg a felső középbe 
tartozóknál ez 13%-ot jelent. Már a fentiek alapján is megállapítható, hogy a 
fiatalok nagy többsége ugyan valamilyen módon – általában az anyagi meg-
közelítés szempontjából – a középosztály valamelyik szintjéhez tartozónak 
érzi önmagát, de a kulturális fogyasztást is figyelembe véve a magyarországi 
fiatalok csupán töredéke tartozik a kultúrát meghatározó középosztályhoz. 
Ha az objektivált kulturális tőke egyik jellemző elemét is górcső alá vesszük, 
látható, hogy az otthoni könyvek, illetve legális CD-k számát tekintve is iga-
zolható a fent megállapított jelenség.

Önbesorolás könyvek 
átlagos 
száma

N szórás CD-k 
átlagos 
száma

N szó-
rás

alsó társadalmi 
csoport

108 175 293,6 51 176 92,7

alsó közép 
társadalmi csoport

207 594 493,0 91 593 184,7

középső társadalmi 
csoport

305 1050 588,9 110 1050 170,8

felső közép 
társadalmi csoport

499 78 721,7 161 79 198,5

felső társadalmi 
csoport

440 6 337,9 240 6 206,5

Átlagosan 265 1903 550,4 101 1904 172,4

Az adatok továbbgondolásánál azonban el kell tűnődnünk azon, hogy a 2008-
ban feltett kérdés mennyire releváns a felvétel után öt évvel. A mai helyzet 
megítélésénél figyelembe kell vennünk, hogy az on-line kultúra terjedése hát-
térbe szorította a hagyományos kultúrahordozókat. Így annak az összevetése, 
hogy milyen objektivált kulturális hordozókkal rendelkeznek abban a ház-
tartásban, ahol a fiatal él, inkább azt mutathatja meg , hogy a generációkon 
keresztül folyó kulturális tőkefelhalmozás milyen sajátosságokkal bír.
Ha a fentiekből azt a következtetést vonnánk le, hogy akkor ezek a fiatalok 
inkább a testmozgást részesítik előnyben, akkor tévedünk, hiszen az alábbi 
táblázat hűen mutatja, hogy a társadalmi különbözőségek és elvárások ebben 
a szegmensben is megjelennek. 
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Sportol-e rendszeresen (testnevelési órán kívül)
igen nem összesen

alsó társadalmi csoport (N=785) 21,0% 79,0% 100%

alsó közép társadalmi csoport (N=2234) 32,6% 67,4% 100%

középső társadalmi csoport (N=4392) 42,6% 57,4% 100%

felső közép társadalmi csoport (N=331) 54,4% 45,6% 100%

felső társadalmi csoport (N=21) 66,7% 33,3% 100%

összesen (N=7763) 38,1% 61,9% 100%

A társadalom „közepének” megközelítései, megraga-
dásának kísérletei

A rendszerváltás előtti kutatások nagyobb része egyéni, illetve főleg a ház-
tartások vizsgálata esetén a fő keresői státus alapján tipizált. A rétegződés-
elméletek nagy többsége „kemény” kategóriákkal dolgozik, ezek közül is a 
foglalkozási besorolások alkalmazása a legelterjedtebb. 

Jövedelem alapján

Bukodi Erzsébet (2006) szerint, a társadalmi egyenlőtlenségek az anyagi 
életkörülményekben érhetők tetten. A jövedelemmegoszlás hazai alakulását 
Kolosi Tamás is vizsgálta. Az 1992 és az 1999 közötti egy főre jutó jövede-
lem adatait vizsgálva úgy találta, hogy a 8 és 9-es decilisekbe sorolható a 
középosztálybeliek többsége. Tóth István György (2005) azonban a decilisek 
helyett inkább a jövedelmi mediánból indul ki a közép megragadása céljából. 
Az így létrehozott kategóriái a következők: 

1. jövedelmi szegények: a mediánjövedelem kevesebb, mint felével 
rendelkeznek

2. jövedelmi alsó középosztály: a medián 50és 80 százaléka között
3. jövedelmi középosztály: a medián 80 és 120 százaléka között
4. jövedelmi felső középosztály: a medián 120 és 200 százaléka között
5. gazdag vagy magas jövedelmű: a mediánjövedelem kétszeresénél 

többel rendelkezik
Ezen csoportok vizsgálatakor azt találta, hogy 1987 és 2003 között növekedett 
a szegények és gazdagok aránya, a mediáné csökkent, tehát polarizálódott a 
társadalom.

Foglalkozás alapján

Bukodi Erzsébet a foglalkozási rétegséma kialakításakor a következőt fogal-
mazza meg: a modern társadalmakban a társadalmi helyzet a piachoz – el-
sősorban a munkaerőpiachoz – fűződő viszonyok alapján ragadható meg. 
Ezt a kijelentést nemzetközi kutatások eredményével kívánja alátámasztani, 
melyek szerint „az egyén munkaerő-piaci, foglalkozási pozíciója és a terme-
lési folyamatban elfoglalt helye az életkörülményeknek (pl. a kereseti viszo-
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nyoknak Elias-McKnight 2003), a karrieresélyeknek és kockázatoknak (pl. 
a munkanélkülivé-válás valószínűségének, Goldthorpe-McKnight 2004), a 
státusátörökítés tendenciáinak (Jonsson és társai 2005), a szabadidő-eltöltési 
és étkezési szokásoknak (Tomlinson 2003), a társadalmi javak különböző for-
máihoz való hozzáférésnek és a szubjektív életminőségnek kulcsfontosságú 
meghatározója” (Bukodi 2006:112). A foglalkozás alapján történő kategorizá-
lások tehát részben funkcionalista elméleti alapokból indul ki: azt feltételezi 
ugyanis, hogy a foglalkozások valamilyen tengely mentén (ez elsősorban a 
társadalmi presztízs, amelyet a fizetés fejez ki) hierarchiába rendezhetők.

A kultúra szerepe alapján 

A kulturális tényezők szerepére a szocializmus idején először Ferge Zsuzsáék 
rétegződésvizsgálata hívta fel a figyelmet. A szerzők a végzett munka jellegét 
tartották a társadalmi rétegződés elsőrendű meghatározójának, de hozzátet-
ték: a jövedelmi különbségek csak részlegesen bírnak magyarázóerővel, kü-
lönösen nagy hangsúlyt tulajdonítottak a kulturális és társadalmi meghatáro-
zottságnak az 1960-as években (Valuch 2004).

Kolosi a kulturális tőkének kiemelkedő szerepet tulajdonít a nemzedékek 
közötti átörökítésben, amelyet intézményes formában az iskola biztosít el-
sődlegesen. A kulturáliséletmód-minták átörökítésének lényegesen nagyobb 
jelentőséget tulajdonít, mint a foglalkozási státusénak (Kolosi 1987).

„Az oktatás expanziója folyamatosan emeli a népesség képzettségi szintjét. 
Ezért nagyon lényeges az iskolázottság és foglalkozás szerinti rétegszerkezet 
összevetése” (Bukodi 2006:132).

Bukodi (2000) a KSH 1995-ös Ifjúsági Felvételének adatait elemezve azt ta-
lálta, hogy a középszintű továbbtanulás osztálymeghatározottságot mutat: 
minél gazdagabb anyagi és kulturális háttérrel rendelkezik egy család, an-
nál valószínűbb az általános iskola utáni továbbtanulás. A kulturális tőke 
differenciáló szerepe az „akadémiai” típusú gimnázium és a szakképző utak 
közti választások terén jelentkezik leginkább. Eredményei szerint a fiúkat az 
anyagi háttér, a lányokat a kulturális tőke befolyásolja a továbbtanulásban. 
(Bukodi 2000)

A hatalomhoz való viszony szerint

A hagyományos osztályelméletek szerint mindenkinek akkora hatalma van, 
amekkora tulajdonvagyonnal rendelkezik. Ez jól rétegezi a régi középosz-
tályt, de a második világháború után kialakuló új középosztálynak eseten-
ként tulajdon nélkül is jelentős hatalma van. Ez a tulajdonosok (vagy kor-
mányok, döntéshozók) bizalmából rájuk testált, szervezeten belüli döntési 
pozíció, jogkör. Ez viszont nem tartalékolható, nem olyan könnyen váltható 
át pénztőkévé, mint a tulajdon, inkább csak a munkaszervezet keretein belül 
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hoz nyereséget, vagyis működése, jövedelmezősége szervezet nélkül nem le-
hetséges. (l. Utasi 2000b)

Ezek kombinációi szerint

Kornis szerint a két kritérium (műveltség és jövedelem) egyesítése szükséges. 
A gazdasági mérték csak kiindulópont; azonban a közepes vagyon, ill. jöve-
delem birtoklásával együtt jár rendszerint olyan hagyományszerű szellemi-
erkölcsi habitus, amely sem a nagyon gazdagoknál, sem a nagyon szegények-
nél nem található (Kornis 1981:95). 

Utasi Ágnes (2000b) leírása arra hívja fel a figyelmet, hogy az egyes közép-
osztályi rétegek más-más mértékben birtokolják a tulajdont, a tudást és a ha-
talmat. A középosztály tagolódása, differenciálódása pedig aszerint történik, 
hogy az egyes rétegek milyen mértékben és milyen típusú vagyonnal, tőkével 
rendelkeznek. Ezek nagyon ellentmondásos helyzeteket is produkálhatnak, 
ezért nem könnyű a határok bemérése.

Fürjes Balázs (2012) leírása még egy jelentős aspektust emel a középosztályi 
lét jellemzői közé a vagyoni, jövedelmi biztonság és a társadalmi tőke mellé, 
a humántőkét, melyet gyerekeinek is biztosítani tud és akar (Fürjes 2012:67).

Közép mint inkonzisztencia 
A középső helyzetet nem feltétlenül vertikális térben lehet elképzelni, ha-
nem több, vertikális dimenziót átmetsző egyenlőtlenségrendszer kereteiben 
is. Erre tesz kísérletet Gerhard Lenski státusinkonzisztencia-koncepciója. 
Eszerint a réteghelyzet, a megbecsültség és a presztízs nem feltétlenül jár 
együtt, az „előnyök és hátrányok együtt járásának mértéke egyénenként és 
társadalmi csoportonként is változó, azaz társadalmi rétegződés eltérő szint-
jén státuszkristályosodás foka 

Foglalkozási osztálymodellek6

Az osztályozások egy jelentős különbségére Huszár Ákos (2012) hívja fel a 
figyelmet: a foglalkozási osztálymodellek kategoriális különbségeket állapí-
tanak meg, míg az egyéb indexek (pl. foglalkozási presztízs) graduális kü-
lönbségeket kívánnak leírni, és bizonyos státuspontok mentén egyértelműen 
elhelyezhetők eredményei valamiféle társadalmi hierarchiában. A foglalko-
zási osztálymodellek minőségi különbségeket tételeznek, amik nem mindig 
és nem feltétlenül értelmezhetők hierarchikus különbségekként.

Az EGP-séma

A klasszikus szociológiai elméletek által meghatározott kutatások után 
az egyik legjelentősebb John Goldthorpe-é és munkatársaié (ld. Giddens 
2008:245).
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John H. Goldthorpe, Robert Erikson és Lucien Portocarero osztálysémája leg-
fontosabb jellemzőként először elkülöníti foglalkoztatók, önfoglalkoztatók és 
alkalmazottak csoportját, és a séma igazi jelentősége az alkalmazottak cso-
portokra bontásában látható. Ennek alapja pedig a munkaszerződés típusa:

Az eltérő jellegű munkák elkülönítésekor Goldthorpe két tényezőt tart különö-
sen hangsúlyosnak: egyrészt, hogy mennyire jelent nehézséget a munkaadó 
számára az adott munka ellenőrzése, másrészt pedig, hogy mennyire igényel 
egy bizonyos foglalkozás speciális ismereteket, illetve készségeket. E két ténye-
ző alapján tesz különbséget Goldthorpe szolgáltatói típusú viszony (service 
relationship), illetve munkaszerződés (labour contract) között, illetve vezet be 
egy harmadik kevert típust, amely az előző két forma bizonyos elemeit ötvözi. 
(Huszár 2012)

A szolgáltatói típusú viszony nehezen ellenőrizhető, illetve szakértelmet 
igénylő munkák esetén jellemző, a munkaszerződés ellenkező esetben. Utób-
bira kötöttebb munkakör és bérezés is jellemző.

1. táblázat: Az EGP-séma
Osztály   Munkaviszony jellege

Szolgálta-
tás

I Felsőfokú képesítésű 
szakemberek, vezetők és 
tisztségviselők. Felső vezetők 
és tulajdonosok.

Munkaadói vagy klasszikus 
munkavállalói viszony

II Alacsonyabb fokozatú 
képesítéssel rendelkező 
diplomások, vezetők és 
tisztségviselők. Alacsonyabb 
rangú vezetők és 
tulajdonosok.

Klasszikus munkavállalói viszony

K ö z é p -
osztály

III Adminisztratív területen és 
a kereskedelemben rutin, 
nem fizikai munkát végző 
alkalmazottak (főleg irodai). 
A szolgáltatóipar nem vezető 
állású alkalmazottai.

Köztes

1Mb Rutin, nem fizikai munkát 
végző alkalmazottak, 
alacsonyabb besorolású 
(értékesítés és szolgáltatás).

Köztes (férfiak), határozott idejű 
szerződéses (nők)

IV Kisvállalkozók és 
kisiparosok.

Munkáltató

IVb Kisvállalkozók és 
alkalmazottak nélküli 
kisiparosok.

Önfoglalkoztató (egyéni vállalkozó)

IVC Mezőgazdasági 
vállalkozók, őstermelők, 
más önfoglalkoztató 
mezőgazdasági egyéni 
vállalkozók

Munkáltató vagy egyéni vállalkozó

V Alacsony képesítésű 
műszakiak, fizikai munkások 
felügyelői

Köztes
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Munkás VI Szakképzett fizikai 
munkások

Határozott idejű szerződéses

VII Betanított és szakképzetlen 
fizikai munkások

Határozott idejű szerződéses

VIIb Mezőgazdasági munkások Határozott idejű szerződéses

Forrás: Giddens 2008:245

A társadalom középrétegeit a modell alapján egyrészt a rutin szellemi mun-
kát végző szellemi dolgozók osztályai (IIIa., IIIb.), illetve az irányító tevékeny-
séget végző fizikai munkások, művezetők képezik (V.). Szintén a társadalom 
középrétegei közé sorolja a séma azokat az önálló státusúakat, akik nem tar-
toznak az I-es, illetve a II-es osztályba. E csoporton belül Goldthorpe-ék az 
alkalmazottal rendelkező, illetve alkalmazott nélküli, valamint a mezőgaz-
dasági vállalkozókat (IVa., IVb., IVc.) különítik el. (Huszár 2012).  Az alábbi 
táblázat alapján jól láthatóak a magyar, illetve az európai gazdaság szerke-
zetének különbözőségei. Nem feltétlen jelent hátrányt a mezőgazdaságban 
dolgozók viszonylagosan magas aránya Magyarországon, ha  figyelembe 
vesszük a társadalmi és gazdasági sajátosságokat.7 Ugyanakkor szembetűnő 
a vezetők és szakemberek aránya közötti különbözőség, amely a társadalmi 
öndefiniciónak is – részben- korlátot szabhat jövedelmi és a fogyasztási szo-
kások különbözősége mentén. Feltűnő a különbözőség az alacsony presztízsű 
és alacsony státusú munkaerő arányát tekintve is.

2. táblázat: A magyar és az európai társadalom osztályszerkezete az 
EGP-séma szerint, 2010

Osztálykategóriák
Magyaror-
szág (%)

Európa 
(%)

I. Magas szintű vezetők, szakemberek 7,7 15,6

II. Alacsonyabb szintű vezetők, szakemberek 15.0 19,5

IIIa. Magasabb szintű rutin szellemiek 7,4 9,3

IIIb. Alacsonyabb szintű rutin szellemiek 11,4 11,4

IVa. Önállók alkalmazottal 2,2 2,8

IVb. Önállók alkalmazott nélkül 4,3 3,8

IVc. Mezőgazdasági önállók 1,5 2,2

V. Alacsonyabb szintű technikusok, művezetők 2,2 2,7

VI. Szakmunkások 11,5 11,3

VIIa. Betanított és segédmunkások 31.8 19,1

VIIb. Mezőgazdasági munkások 5,1 2,5

Összesen 100.0 100,0

n 1383 44546

Forrás: Huszár 2012, European Social Survey 2010 alapján
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Huszár Ákos (2012) a különböző foglalkozási-osztálymodelleket bemutatva 
kitér a magyar társadalom jelenlegi tagozódásának elemzésére is, megállapít-
ja, hogy (az EGP-séma szerinti) szolgáltató osztály (a két legfelső kategória) 
jóval vékonyabb Magyarországon, mint Európában, a betanított segédmun-
kások köre pedig jóval vastagabb Magyarországon, végül a társadalom közép-
rétegeit tekintve hasonló arányban képviseltetik magukat Magyarországon, 
mint Európában.

Európai osztálymodell – ESeC

Az osztályelemzések talán legfrissebbike az Eurostat projektjéhez kötődik, 
melynek során 2006-ra kifejlesztettek egy Európai szinten egységesen hasz-
nálhatónak gondolt osztálysémát, amely erőteljesen az EGP-modellen alapul, 
sőt inkább annak alternatív operacionalizásának tekinthető. Az alkalmazotti 
viszonyt megalapozó szerződés jellegéből indul ki,  újdonsága, hogy a mun-
kaerőpiacról tartósan kiszorulók is helyet kapnak benne. A táblázatból jól lát-
szik, hogy a magyar és az európai osztálykategóriák között három esetben van 
jelentős eltérés:magas státusz esetében a vezető szakemberek, szakemberek 
arányát tekintve illetve az alacsony státuszú betanított munkások esetén. Ez 
az eltérés is mutatja, hogy a magyarországi aluliskolázottság hátrányt ered-
ményez az európai elvárásokhoz képest.

3. táblázat: A magyar és az európai társadalom osztályszerkezete az 
ESeC szerint, 2010

Osztálykategóriák
Magyaror-
szág (%)

Európa 
(%)

1. Nagyobb munkáltatók, magasabb szintű 
vezetők és szakemberek

8,0 11,8

2. Alacsonyabb szintű szakemberek, vezetők, 
technikusok

12,1 19,5

3. Magasabb szintű szellemi munkát végzők 9,1 9,3

4. Önállók alkalmazottal vagy anélkül 5,4 6.9

5. Mezőgazdasági önállók 0,7 1,2

6. Alsóbb szintű vezetők, technikusok 7,2 8,2

7. Alsóbb szintű szellemi munkát végzők 11,4 12,6

8. Szakmunkások 12,6 10,4

9. Betanított, illetve segédmunkások 33,4 20,2

Összesen 100,0 100,0

n 1416 45115

Forrás: Huszár 2012, ESS2010
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A magyar helyzetre alkotott kategóriák a rendszervál-
tás után 

Kuczi és szerzőtársai (1991) a vállalkozóvá válás rendszer-transzformáció és 
rendszerváltási folyamat utáni lehetőségeit vizsgálták. Többek között arra ju-
tottak, hogy „a vállalkozói pálya elsősorban a harmincas éveiket már betöl-
tött férfiaké, akik valamilyen (…) szakképzettséggel rendelkeznek, az állami 
iskolai oktatásban is magasabb képzettséget értek el, és a szülői család is 
egy szélesen definiált középosztályhoz tartozik”. (Kuczi és mtsai. 1991:39) A 
szerzők a tudástőke, a származás és a kapcsolati tőke fontos szerepét emelték 
ki az önállóvá váláshoz szükséges tényezőkként. Eredményeik részben meg-
erősítik „a megszakított polgárosodással kapcsolatos hipotézist, s kiterjeszt-
hetőnek látszik a teória érvényessége a városi vállalkozók körére is. Hasonló 
kérdéseket vetett fel Laki Mihály és Szalai Júlia (2004), amikor mélyinterjús 
vizsgálattal próbálták a nagyvállalkozók családtörténetét, szocializációját és 
karrierútját felderíteni. Ennek alapján úgy találták, hogy a magántulajdon új-
bóli kiterjedése után megjelenhetett egy vállalkozói réteg, akik akár a nagy-
polgárságot is képviselhették – a vállalkozóság és a (nagy)polgári értékrend 
vizsgálata volt e kutatás alapkérdése. (Laki–Szalai 2004). 

Kolosi Tamás (2000) a státuscsoportok koncepcióját vezette be. A társadalmi 
egyenlőtlenségeket: foglalkozás, végzettség (az első kettő abszolút helyzetet 
jelöl), jövedelem, lakókörnyezet/lakásviszony és kulturális fogyasztás jellem-
zői (az utolsó három relatív helyzetet jelöl) által meghatározott ötdimenziós 
térben ábrázolta Kolosi, és ezekből tíz tipikus csoportot alkotott. 

A  fontosabb státuscsoportok jellemzői

 Felső középosztály (Kolosi 2000:179 skk): konzisztensen magas stá-
tus jellemzi, legtöbbjük aktív kereső, vezető vagy szakember, döntő 
többségük felsőfokú végzettségű. 

 Magas státusú, alsó közép jövedelmű csoport (Kolosi 2000: 184 skk.): 
magas végzettség, nagy kulturális aktivitás jellemzi őket, szakembe-
rek / alkalmazottak / egyéb szellemi munkát végző nők (1999: 35,9% 
férfi) tartoznak ide, 1999-re a jövedelmi pozíció javult, de a vagyoni 
helyzetük nem, a felső középosztály lefelé való folytatásaként defi-
niálhatjuk őket.

 Munkáselit – formálódó középosztály: magas inkonzisztenciával ren-
delkeznek, jövedelmük kissé tér el a felső középtől, ebből jön létre a 
következő két csoport 1999-re.

 Alsó középosztály jó anyagi helyzetben: közepes munkaerő-piaci po-
zícióval rendelkeznek, magasabb végzettséggel, illetve magasabb jö-
vedelemmel (1999: 4,4%). Státuskristályosodás jellemzi a kimagasló 
anyagi és lakáshelyzet révén. A régi munkáselitből kiváló, kisvállal-
kozókkal megerősített új középosztályként definiálják őket.
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 Szerényen élő alsó középosztály (1999: 7,2%): vagyoni helyzetük 
„gyenge átlagos”, a kisvállalkozók aránya nem kimagasló.

 Kulturális középosztály: a szocializmus jellegzetes csoportosulása, 
„többségük fiatal, budapesti lakos” (Kolosi 2000:188), a férfiak jó, de 
a munkáselit szintjét el nem érő jövedelmű fiatal szakmunkások, a 
nők e férfiak „tipikus feleségei” (Kolosi 2000:188), alacsonyabb jöve-
delem, rutin szellemi munkavégzés jellemző rájuk. A rendszerváltás 
után (az olcsó kultúra vége) a női kulturális középosztály marad je-
lentős strukturális csoport: tagjai valószínűleg a férjük révén maga-
sabb vagyoni helyzetbe kerültek.

 Alsó középosztály (Kolosi 2000:190 sk): középosztályi foglalkozási 
státusz, középfokú végzettség jellemzi őket, betanított értelmiségi / 
egyéb szellemi munkát végző nők tartoznak ide, arányuk 1999-ben 
12,1%.

Kolosi Tamás és Róbert Péter (2004) a rendszerváltás utáni társadalom verti-
kális differenciálódásának leírására olyan osztálysémát alkottak, amely egy-
felől a foglalkozási pozíción, másfelől pedig a társadalmi státushierarchiában 
elfoglalt helyen alapul (a foglalkozási pozíció fontossága miatt azonban ki-
maradtak azok, akiknek sosem volt foglalkozásuk). Az ötosztatú séma a kö-
vetkező:

1. Elit (3%): nagy és közepes vállalkozók, valamint a státusindex felső 
tizedébe tartozó felsővezetők és értelmiségiek.

2. Felső középosztály (8%): az előbbi kategóriából kimaradt felsőveze-
tők, a státusindex felső tizedébe tartozó középvezetők, egyéni gaz-
dálkodók és vállalkozók, valamint a státusindex 6–9. tizedébe tarto-
zó értelmiség.

3. Középosztály (31%): az eddigiekbe nem sorolt középvezetők, egyéni 
vállalkozók, gazdálkodók, értelmiségiek, az alsó vezetők és az egyéb 
szellemi foglalkozásúak, továbbá státusindex felső három tizedébe 
tartozó szakmunkások.

4. Munkásosztály (38%): az eddig be nem sorolt szakmunkások, szak-
képzetlen és mezőgazdasági munkások közül a státusindex 4. vagy 
annál magasabb tizedébe kerültek köre.

5. Depriváltak (20%): a státusindex alsó három tizedébe tartozó 
szakképzetlen és mezőgazdasági fizikai munkások (ld. Andorka 
2006:196).

A középosztály-kutatások különböző demográfiai csoportok körében is vé-
gezhetők ilyen jellegű kutatásokat. Gábor Kálmán  (l. pl. Gábor 2006) végzett, 
ahol a középosztályosodást az ifjúsági kultúra keretei között elemzi és értel-
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mezi. Gábor (2006) megállapítja, hogy az ifjúsági kultúra szubkulturális jel-
legű, azonban átszövődnek az ifjúság társadalmi helyzetét befolyásoló ténye-
zők. Gábor Kálmán a fiatalok középosztályosodását az ifjúsági korszakváltás 
(az ifjúsági életszakasz kitolódása) elméletével kötötte össze, ahol a korszak-
váltás feltétele a középosztályosodás. Ennek két szakasza különíthető el: az 
első a hetvenes évektől, a második a kilencvenes évektől. Az első szakasz 
szorosan ráépül a második gazdaságra, és elsősorban a (szak)középiskolák 
életútja mentén ragadható meg, míg a második középosztályosodási folyamat 
a felsőoktatás expanziójával van összefüggésben. (Gábor 2012:12-13)

Összegzés
Láthattuk, hogy a középosztály fogalmának megismerésekor ketté kell válasz-
tani a polgárosodással összefüggő elméleti tradíciót, amely a tulajdon és a 
műveltség szerepét emeli ki és egy felelősségteljes polgár képét vázolja fel, 
valamint a kutatásokhoz operacionalizált gyakorlati megközelítéseket, ame-
lyek valamiféle köztes foglalkozási, jövedelmi helyzetet feltételeznek, többé-
kevésbé jellemző fogyasztási szokásokkal és aspirációkkal. A középosztály 
definícióját érdemesnek tartjuk részlegesen elkülöníteni a marxista megköze-
lítések által kódoltaktól, és inkább az önidentifikáció és a társadalomtörténeti 
kontextusok mentén egyfajta részben preskriptív kategóriaként vagy ideáltí-
pusként kezelni, amelynek kulturális és szimbolikus vonatkozásai jelentősé-
gükben talán meg is haladják a gazdasági jellemzőket. Ezzel kiküszöbölhető 
a túlzott redukcionizmus és a valóságtól való végletes elszakadás is. A közép-
osztály tehát maga is egy köztes kategória, részben objektív létfeltételekből 
áll össze, de jelentékeny a szubjektív, normatív elemek súlya. is.

Jegyzetek

1  A szakirodalom feldolgozása során 70 definíciót találtunk magyar 
nyelven
2  A közéletben és a gazdaságban történő szerepvállalás dimenziói
3  Rendszer-transzformáció alatt a tanulmányban azt a folyamatot 
értjük, amely elvezetett a rendszerváltás definiálható időpontjáig. Ez utób-
bit az 1990-es parlamenti választással datáljuk. A rendszer-transzformá-
ció értemezésünkben két megközelítést jelent. Tágabb értelemben az Új 
Gazdasági Mechanizmus (1968) bevezetéséhez kötjük, míg szűkebb értelem-
ben és egyben az újpolgárság kialakulásának kezdeti időpontjaként a GMK-k 
VGMK (1981) megjelenését tekintjük.
4  Ifjúság 2000–2004–2008 nagymintás ifjúságkutatás adatai alapján. 
Vezető kutatók : Bauer Béla; Szabó Andrea, Nemeskéri István, Laki László, 
Pillók Péter.
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5  Vizsgált kulturális aktivitások: színházjárás, művészfilmek megte-
kintése, könyvtárba járás, hangversenyre járás, könyvesboltba járás, múze-
umba járás, operába járás

6  A fejezet alapja: Huszár 2012
7  A különböző társadalmi modellekből fakadó különbözőségekről, 
részletesen  lásd : Hajnal (1942) és  Szűcs (1983) 
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Önnön képünk idegensége
A fotográfi a Závada Pál írásaiban

BUCUR TÜNDE CSILLA

Rezumat (Alienitatea imaginii de sine. Fotografi a în scrierile lui Pál Závada) Punctul de pornire al 
studiului este analiza lucrărilor sociografi ce și literare ale lui Pál Závada, în special a instrumentelor 
și metodelor de narațiune a tradiției și reprezentării trecutului. Sociografi a și romanele subliniază 
păstrarea unei tradiții care este întotdeauna vie: fotografi ile, cele reprezentând scene de viață sau 
clădiri, oameni, inclusiv suferința sau durerea, sunt necesare pentru a păstra memoria zilelor, a 
clipelor care trec și dispar, și care rămân amintire. Astfel, studiul analizează modul în care dialogul 
dintre imagine și text creează noi modalități ale gândirii despre trecut și tradiții, dimensiunile pe care 
le creează pentru a povesti istoria și suferința, modul în care devine prolifi că tensiunea rezultată din 
plasarea una lângă alta a două mesaje diferite în două limbaje distincte.

Cuvinte cheie fotografi e, tradiție, text și imagine, roman, sociografi e, Pál Závada

Abstract (The Strangeness of Our Own Image. Photography in the Writings of Pál Závada) The starting 

point of my paper is the analysis of the sociographical and literary works of Závada Pál, I am interested in the 

tools and methods of narrating tradition and representing the past. The sociography and the novels highlight 

an always valid tradition: the photos are necessary, the life-photos of buildings, people and also of misery and 

pain in order to preserve this day, everything that passes and perishes, everything that one can remember. 

Thus I analyse the way in which the dialogue between image and text creates new ways of thinking about 

the past and traditions, what kind of dimensions it ensures for the narratives about suffering and history and 

how the tension, which is the result of placing two different messages in two distinct languages next to each 

other, becomes prolifi c. Keywords photography, tradition, text and image, novel, sociography, Pál Závada

Bucur Tünde Csilla, a BBTE doktorandusza
bucurtunde@gmail.com

Miközben a hagyomány, a történelmi múlt elbeszélésére tesznek kísérle-
tet, Závada írásai a társadalomtudomány és szépirodalom határterületeit te-
szik próbára, kikezdik a rögzült műfaji kategóriákat, (én)elbeszélési eljáráso-
kat, megkérdőjelezik, ütköztetik az emlékezés formáit. Ilyenként jelenik meg 
a szociográfiában a fénykép is. Závada a talált dokumentumokkal, levelekkel, 
újságcikkekkel egy sorban említi a faluról, a falubeli emberekről készült ké-
peket. Úgy tűnhetne, hogy a múlt feldolgozásában ezek jelentősége eltörpül 
az elbeszélési technikák újszerűsége, a perspektivikus látásmód, a határokat 
felülíró történelemszemlélet mellett. A szociográfia által használt fényképfo-
galom alátámasztani látszik ezt. Illusztrációként, másodlagos szerepben, az 
elbeszélést dokumentálva illeszkednek a szövegbe a képek, a szociofotó mű-
faji elvárásainak tökéletesen megfelelve. Az elbeszélt történet mellé utólag 
rendelődik, annak bizonyítékaként a fénykép. 
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 Mégis részletesebb elemzésre érdemes a fotográfiák szerepének vizsgá-
lata, hiszen a hagyományfelfogásban mutatkozó átalakuláshoz nagymérték-
ben hozzájárult a fényképek megjelenése, majd ezek továbbíródtak a regé-
nyekben. Míg a szociográfia első kiadásában csak dokumentumok és levelek 
voltak, a későbbiekben meghatározóvá váltak a családról, falubeliekről, falu-
ról készült fotók, amelyek közelebb hozzák az olvasókhoz a családot, ugyan-
akkor a képekhez fűzött magyarázatok meghatározzák a szövegszervezést is. 
Ez egybeesik a főszereplő család megnevezésével, míg az 1986-os kiadásban 
a Rolnik családot mutatja be, a második kiadásban eltűnik az álnév: a Závada 
családot ismerjük föl a történetben. Érdekes az író magyarázata a költött név 
funkciójáról: „az általánosítás szándékán túl – azért választottam, mert nehéz 
lett volna saját, apáméval és nagyapáméval megegyező nevemet annyiszor 
leírni a családi és hivatali históriák dokumentálásakor, s egy kicsit féltem, 
hogy az olvasó nem tart majd elég objektívnek, ha tudja, hogy rólunk van 
szó”. (Závada 2006, 8.) Ezt a háttér-információt már az első kiadás után be-
vallja egy interjúban, majd a második, harmadik kiadásban már a Závada 
család történetéről olvasunk. Ugyanazt a tendenciát figyelhetjük meg, amit 
már fennebb is jelöltünk: az általánosítási, nagy átfogási törekvéstől az egyén 
felé történik elmozdulás. Mivel már nem az a cél, hogy a parasztságot mu-
tassa be, nem veszélyforrás a személyes kötődés sem, az előző kiadásokhoz 
képest a szereplők kerülnek fókuszpontba, és beépülnek a családi fotográfiák.

 És éppen a fotókból adódik a harmadik kiadás eltérése az előzőtől. Bár 
a 1991-es kiadás után Závada úgy gondolta, hogy a könyv elérte végleges for-
máját, ezután csak utánnyomás következhet. Ennek akadálya, hogy a 91-es 
kiadás után a nyomdát felszámolták, a leadott anyagok eltűntek. Így a doku-
mentumok többsége a régi maradt, de a fényképek nagy részét újakkal kellett 
felcserélni, az időközben megalakult Tótkomlósi Digitális Fotóarchívum1 se-
gítségével. Az ezekhez fűzött magyarázatokat és minden 2006-os kiegészí-
tést tipográfiailag elkülönítve, dőlt betűkkel találunk. Ezt a technikát Závada 
regényhősei is gyakran alkalmazzák. Ahogy a szociográfia sem maradhatott 
meg eredeti formájában, és kétszeres átíráson, betoldáson ment át, úgy a regé-
nyekre is jellemző, hogy az alapszöveghez későbbi magyarázatok, dőlt betűs 
kiegészítések járulnak. Még egy történetiséggel átszőtt tudományos munka 
sem tarthatja fenn az örökérvényűség látszatát, az egyszer leírt mondatok 
időben átalakításra szorulnak, az új körülmények új szöveget igényelnek. 

 A képek többségét a zsidó származású Weisz Sándor készítette, a „kor-
szak legkitűnőbb helybeli fotográfusa”, akinek élete és sorsa kísértetiesen ha-
sonlít a regények Buchbinder Miklósáéhoz. A falu fontos személyei lesznek 
a fotográfusok, az ő nézőpontjukból rekonstruálható a történelem egy szelete, 
életüket és munkájukat végigköveti a szociográfia. A fényképezéshez gyakran 
társul helytörténeti gyűjtés: „De remek fényképész volt a hajdani – jeles lokál-
patriótának és néprajzi gyűjtőnek is számító – evangélikus lelkész, Koppány 
János is”. (Závada 2006, 96.)  A fényképész az emlékező, a helytörténész, aki 
átmenti – időben és térben – az emlékeket, a múlt eseményeit, viszonyait. 
Akárcsak Milota. A szociográfiák adatközlőjének, a szemtanúnak a szerepét 
tölti be. A Jadviga Ondrisa is ilyen dokumentáló jelleggel fényképeztetett 
Buchbinder Miklóssal, aki itt jelenik meg először, majd alakja végigvonul 
a regények füzérén. A kép szorosan összefonódik az elbeszélői formában 
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megírt eseményekkel, illusztrálva azt. Ondris felfogásában a kép az a kéz-
zelfogható, objektív, örök érvényű nyom, amelyet hátrahagyunk, önmagunk, 
világunk, életünk és múltunk továbbadásának lehetősége. Ahogy naplójában 
keresi az önmegértés, önmegmutatás lehetőségét, úgy a fényképben látja a 
történelmi átörökítés formáját. „De legalább fényképezd le őket!, próbálom 
rábeszélni most is a Mikit, hogy az Isten szerelmére, fotografálja le, amit lát, 
s ne csak művészkedjen.” Olyan kikezdhetetlen valóságelemként kezeli a ké-
pet, amely dokumentum- és bizonyítékértékű, amely képes elmondani a múl-
tat, halhatatlanná tenni a jelent. A számára fontos személyekről, tárgyakról, 
terekről mind-mind fotót szeretne, hogy azáltal megértse, magáénak tudhas-
sa, birtokolhassa őket. Fotók kellenek, életképek a piacról, épületekről, em-
berekről, de a nyomorúságról is, hogy megőrizzék a mai napot, mindent, ami 
elmúlik, elpusztul. Mindent, amire emlékezni lehet. „Az jár a fejemben, hogy 
elfut az idő, és annyira nyom nélkül múlik el minden, ami már megtörtént”. 
(Závada 1997, 359.) Ondris számára az írás (az egyetlen gyakorolható) önki-
fejezési forma, ez az, ami képes megörökíteni az embert, halhatatlanná tenni 
az identitást. Ez az igény látszik abban is, hogy mindent megpróbál a leg-
pontosabban lejegyezni, még akkor is, ha ez önkínzással jár. De úgy érzi, az 
írás sosem lehet elég objektív, elég pontos, nem tudja olyan hűséggel láttatni 
a történelmet, ahogy arra a fotográfia képes. A látást, láttatást a szociográfia 
is gyakran megcélozza. Azt a kezdeti idilli lelkesedést képviseli Ondris, aki 
szerint a fénykép testesíti meg azt a médiumot, amely a történelem, a való-
ság átörökítésére képes, amelynek technikai nóvuma, hogy képes az emberi 
szem kiterjesztése lenni, képes idő és tér fogalmait kitágítani, azokat képként 
rekonstruálni, belátni.

 „Szóval Miki! Szeretném, ha volnának tetőled életképeim. Ha lefény-
képeznéd itt szemben holnap például a kofasort. Mit szólsz hozzá? A pa-
radicsom- és geregaárusokat. Meg a molyidbáról kijövő vénasszonyokat. Az 
öreg zsidó szatócsokat, a hentest meg a kárpitost, ahogy tömi a rugók közé a 
tengeri füvet. Szívesen elkísérlek.” – mondja Ondris Buchbinder Miklósnak. 
(Závada, 1997, 360.) És Buchbinder Miklós, a zsidó fényképész, „a könyök-
védős-szemüveges emberke” pár kötettel később, A fényképész utókorában 
ennek megfelelően cselekszik. 

A fényképész utókorában – jóval Buchbinder halála után, amikor már 
senki nem emlékszik sem a fotósra, sem a „Buchbinder és társa” jelzetű mű-
teremre, amelynek cégtáblája fényképezést, képkeretezést, cím- és egyéb de-
korációs festést egyaránt hirdetett, amikor már a képeken ábrázolt embereket 
sem ismeri fel senki – az 1980-as években Koren Ádám megtalálja a penészes 
gerincű fényképalbumokat, amelyek a húszas-harmincas évek falusi életét 
ábrázolták. Kalapos-fejkendős viseletű emberek, lovasszekerek, a paraszti 
munka kellékei, gépei, az úri életforma jellegzetességei, zsidók, a népi hitvi-
lághoz, szokásokhoz, keresztény ünnepkörhöz kötődő életképei szerepeltek 
benne. Mindazt, amitől Ondris a múlt megőrzését, az elmúlt idő örökkéva-
lóságát, a jelen kinyújtását, átörökítését remélte. Ezek a képek évtizedekig 
hevertek értetlenségre és semmitmondásra ítélve egy öreg fényképész szlo-
vákiai műtermében, távol a falutól, amelynek hagyományait és embereit 
megörökítik, amíg Koren Ádám – aki abban a faluban született, nevelkedett, 
oda kötik gyökerei, nem véletlen, hogy a Koren név szlovákul gyökeret je-
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lent – észre nem veszi azokat. De mi történik, ha az emlékezés ezen formáit 
észreveszik, megnézik? Elmondhatják-e a fényképek a múltat, képesek-e az 
időbeli folytonosság, folytathatóság megteremtésére a tér, az emberek között? 
Miközben Koren az albumokat nézegeti, „a hátsó borító alól egy paszpartura 
kasírozott piaci csoportkép fordult ki a takaróra, sok figurával, vitatkozás-
szerű jelenettel a közepén”. (Závada 2004, 346.)

Buchbinder Miklós 1942 augusztusának első hétfőjén Kaiser doktor 
kíséretében, nyakában az elmaradhatatlan fényképezőgéppel „a lassan már 
szétszéledő piac kofasorán” fotózza az árusokat, bámészkodókat, falusi em-
bereket, gyermekeket és a falukutató, „ismeretlen, úrféle kinézetű fiatalembe-
rek” kérdezősködő csapatát. „Máris a szeme elé emelte masináját”, „csettent 
a fényképezőgép”, és elkészült a fénykép, amely kiinduló- és végpontja min-
den történetnek, amely magán hordozza a fényképész múltját és utókorát, az 
emlékezés és feledés lehetőségeit. Ez a perspektíva, amit az objektív a világ-
ból meghatározott és kivágott, életek, sorsok, szerelmek, halálok, történetek 
és történelmek tere. Ez a kép, mely végigköveti a szereplők útját, de soha 
senki nem figyel rá, nem emlékszik és nem ismeri fel. És majd négyszáz ol-
dallal később vesszük csak szemügyre, hogy kiderüljön, hogy a jól exponált 
pillanatkép felvonultatja a regény összes fontos szereplőjét vagy elődeiket. 
Az elbeszélő mi, Sánta, Bimbó Ákos, Koren Mihályné és a kamaszfia, Jan-
csi, Lestyán Andrásné a kislányával Anyícskával, Lang Sándor, Brezovszky 
Endre, kislánya és Évike, Mócz Pista, Kaiser Lojzi, Dohányos László, Adler 
Jenci, Dusza Jankó. „S noha tudjuk, ki nem lehet rajta, végre megfordítjuk 
a képet, s tényleg oda van a hátoldalára nyomtatva: Buchbinder és társa – 
fényképész- és címfestő-műterem.” (Závada 2004, 346.) Buchbinder Miklós 
elkészíti a fotót, és ezzel elkezdődnek a kis történetek, amelyek rendszerint 
metszik egymást, és amelyeket mindig többes szám első személyű narrátor (a 
mi) él át, lát, és mond el.

Mindent, amit láttunk

Az emlékezés hagyományos formái kudarcot vallanak, az elmondott tör-
ténet pontatlansága már Ondrisban felmerült, de ő még hitte, hogy a képek 
majd megőrzik az időt és a teret, az emberek emlékezetét. Ebből a pozitív 
képfelfogásból indul A fényképész utókora. Ondris láttatás, megörökítés iránti 
kielégíthetetlen vágyában az a teljességében átfogó, leírható, megmutatható 
történelem- és hagyományszemlélet fedezhető fel, amelynek működtetését 
Závada szociográfiájának első kiadása is megkísérelte. És ugyanaz a vissza-
vonás történik meg itt is. Bár az írásban sokkal hamarabb felismeri a teljesség 
elérhetetlenségét, a kép sem tudja megtenni ezt, a mindent mozgató vágy 
beteljesíthetetlen marad. 

A fénykép mindig csak egy szemtanú, egy perspektíva, egy kiszakított 
látószög, ami láttat, ami megmutat és ugyanakkor elrejt. Keretbe zár egy pil-
lanatot és egy látószöget, és kizárja az összes többit. Átlépheti az idő és tér 
korlátait, de nem mutathatja meg a múltat. Annak mindig csak kiszakított 
vékony szeletét láttatja, amely értelmezésre szorul, tehát többféleképpen ol-
vasható. Ezáltal megszűnnek csak dokumentumként funkcionálni, Závada 
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(regény)füzérként felfogott írásaiban a szociofotó kikerül a társadalomtudo-
mányos, jól definiált helyéről ,és részese lesz a szövegtestek párbeszédének.

A kép és szöveg olyan párbeszédbe kerülnek, ahol egyik sem létezhet a 
másik nélkül, viszonyaiban létező emlékezetforma mindkettő. A szociográ-
fiában a mögötte álló történet nélkül a kép néma marad, míg a szöveg a kép 
nélkül elveszíti (egyik) jelentésrétegét. A kép értelmezéseként újabb és újabb 
történetek születnek, a „szakértők”, a szemtanúk saját történeteiket vetítik 
rá azokra. „Valamely helyi társadalom hierarchikus építményét verbálisan 
fölrajzolni, egy település múltjának elvont struktúrájáról szaporítani a szót – 
még ha példázatokkal is – nem olyan kockázatos próbálkozás, mint ugyanezt 
a fényképek kézzelfoghatóan konkrét állításaival illusztrálni”. (Závada 2006, 
58.) Mindvégig fennmarad a félreértés, a tévedés lehetősége. Amennyiben 
a képeket illusztrációként fogjuk fel, azok pontos beazonosítást, adatokkal 
igazolt állításokat, feliratokat igényelnek. „De abban ugyan ki lehet biztos 
hatvan-nyolcvan évvel később...”. (Závada 2006, 58.) A képeket mindig vala-
miként értik a szemtanúk, a már kiragadott perspektívát valamiként értelme-
zik. Ahogy nem létezik egyetlen elmondható történet, úgy nem létezik a múl-
tat feltáró fénykép sem. A történelmi, kulturális hagyomány a szövegek és 
képek párbeszédében képződik, amelyek vitatkoznak, kiegészítik, felülírják 
egymást időbeli és térbeli korlátok nélkül. „Ebből is látszik, a fényképekkel 
mennyi baj van: túl konkrétan, leleplező nyíltsággal állítanak valamit – sok-
szor persze épphogy hazugságot. Vagy akár megcáfolnának egy bombázási 
legendát is, ha rajtuk múlna. Később más szakértőim azt mondják, szó sincs 
bombázásról – robbanás történt. Miféle? Szándékos merénylet vagy baleset? 
Szándékos. Ugyan már, véletlen. Robbanószert tároltak a pincében. Dehogyis 
robbanószert, valami gyógyszertári alapanyagok voltak – meg gáztartályok, 
nyilván. Vagy nem”. (Závada 2006, 117.) A fotó a megdönthetetlen bizonyí-
ték látszatát kelti, de a szöveghez hasonlóan elveszíti azt, csak egy pillanatot 
mutat, amelynek valóságként való megértése nem járható út.2

Ahogy a szöveg, úgy a fotó is csak addig töltheti be a múlt elbeszélésé-
nek, megmutatásának szerepét, amíg párbeszédkísérletek vannak szöveg és 
szöveg, kép és szöveg között. „Az előkerült fényképek nemigen ábrázolnak 
zsidókat. Ehhez fennmaradt családi fényképgyűjtemények, hozzájuk pedig 
itt élő – és túlélő – családok kellenének, ennek híján maradnak a kivételek”. 
(Závada 2006, 74.) A képek és a történetek eszközei lehetnek a múlt megraga-
dásának, (újra)értelmezésének, (újra)értésének, amennyiben azokhoz képek-
kel, történetekkel kapcsolódni tudunk.3

Bizonyos események, történelmi korszakok elbeszélését nem teszik le-
hetővé a meglévő nyelvi eszközeink, szavaink elhasználódnak, üressé válnak, 
az elhallgatás, illetve a bejáratott formulák jellemzik ezeket. Ha mégis kísér-
let történik az elbeszélésre, saját nyelvet és eszköztárat kell megteremtenie. 
Závada szövegei mind egy-egy kísérlet. A fényképek mentén is kirajzolódik a 
hiány. „Nem halogathatom tovább annak beismerését, hogy minél közelebb 
jutunk a pártállami önkény kiteljesedéséhez, annál nehezebb lesz fényképet 
– különösen jó képet – találni. És nemcsak a saját családi képeink között, hi-
szen ez a tótkomlósi gyűjteményben is hasonlóan van – kivált, ha mégiscsak 
a paraszti világra lennénk inkább kíváncsiak. Minél beljebb botorkálunk a 
diktatúra sötét erdejében, nyilván annál nehezebb fényképezni – biztosan 
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rosszabbak a fényviszonyok is. Különösen szomorú eredményt nyújtana, ha 
az új korszak ritkásan keletkező amatőr képecskéit tekintenénk át. Mert míg 
a háború előtt és alatt kevesek arisztokratikus kedvtelésének számított fa-
luhelyen a műkedvelő fényképezés, addig az új világban bizonyára többen 
csattogtattak s igen gyatra masinákat hozzáértés nélkül, vaktában”. (Závada 
2006, 190.) A „rossz minőségű”, dialógusba vonásra alkalmatlan képek és a 
hiány jellemzi ezt az időszakot. Závada regényeiben is hiányuk által vannak 
jelen a fényképek, sosem képi valójukban, hanem az emlékezést, történelem-
értelmezést, történetmondást és újramondást generáló formájukban. 

A fényképész utókora csúfosan mutatja az ondrisi optimizmus alaptalan-
ságát, a kép semmit sem konzervál, önmagában sosem képes a történelem, a 
múlt továbbörökítésére. Az érzelmek és iskolák, az időtlensége és a (meg-)
látás hiánya némává teszi. A fényképek és fényképészek világa nem tudja 
átörökíteni a láthatót. A hagyományról való beszéd csak személyes megélés 
révén történhet, személyes élettapasztalat, vélemény közvetítése alapozhatja 
meg a szociográfiát. Ezért lett alapja az első két regénynek a naplóforma, a 
felbomló, szétíródó, az egymást hiteltelenné, ugyanakkor érvényessé író sze-
mélyes élettörténetek. Ez a regény viszont új nézőpontból tárja elénk az ese-
ményeket. A többes számú elbeszélő, a mi történetünket mondja el, amelyet 
már rég nem érzünk sajátunknak, amely már rég nem képezi identitásunk 
részét. Érvényes formáját biztosítja-e a közös emlékezetnek a mi? A Jadviga 
párnájában a személyes élettörténeteket több én perspektívájából ismerhet-
tük meg, ezek a világok felülírták, egyszerre hitelesítették és érvénytelenítet-
ték egymást. A mi identitása sosem kitapogatható, állandó alakváltozás, hogy 
a legteljesebb körű látást biztosíthassa. Nincsenek kitüntetett csoportok, ér-
vényesebb és kevésbé érvényes perspektívák, történetek, nincsenek abszolút 
bűnösök és ártatlanok, mindannyian egy mi vagyunk, a saját történetünk és 
nézőpontunk foglyaként. 

Egy interjúdosszié ez, egy felgöngyölt nyomozás és kutatás anyaga, a 
nyomozó-szociográfus-történész interjúkat készít, az elbeszélt történelem 
megelevenítése, a „mit láttam, mit vettem észre”-típusú tapasztalatokból 
bontakozik ki a történet. „A postaládából kellett kipiszkálnunk, ám szigorú-
an csak egy gyors bepillantásra, mert a mi kezünkön soha nem tűnt még el 
semmi.” (Závada 2004, 227.) Ez a mindent látó narrátori pozíció idéz meg 
az interjú mellett olyan szóbeli műfajokat, mint a pletyka, az anekdota. Ezt 
maguk az elbeszélők sem tartják információközlésüktől távolinak: „nem volt 
szívünk elpletykálni róla”. (Závada 2004, 226.) A műfaji áthallások a szóbeli 
kommunikációs helyzet, az adatgyűjtés, információszerzés módjaihoz közelí-
tik a regényt. A fényképész utókora több műfaj egybegyúrásából alakul, jelen 
van az interjú mellett az anekdota, a pletyka, a napló, gazdasági följegyzések, 
kalandregény, ifjúsági és szerelmes regény, (ál)történelmi regény és szociog-
ráfia. A különböző műfajok között valójában nincs hierarchia, nincs fontos-
sági sorrend, kiegészítik, újraírják egymást. 

Az interjúalanyok köre nagyon változatos, a megkérdezett alanyok a le-
hető legváltozatosabb körülmények között élnek, cselekszenek, látnak. „In-
nen lettünk tehát elindítva, nézünk össze, mint akik magunk sem tudjuk, 
mit, mikor, miért látunk-hallunk, s egymásról sem igen tudunk”. (Závada 
2004, 404.) A mi így határozza meg önmagát. Az elemi érzéki tapasztalatokon 
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alapszik az emlékezés, adatközlőink észrevesznek, megfigyelnek, meglesnek, 
kihallgatnak, szem- és fültanúi a történéseknek. „Nyári estéken nem azért 
szoktunk ugyan kiülni sámlikon az utcára, hogy Dusza Jankó jövés-menés-
ét kövessük, de hogy a szemünket becsukjuk, ezt mégse kívánhatta senki”. 
(Závada 2004, 16.)  – fogalmaz a mindig mindent látó szemek közül az éppen 
most elbeszélői szerepbe bújt hang, hiszen a néhol gondosan távolságtartó, 
külső nézőpont időnként a szereplők legapróbb rezdüléseit, gondolatait is is-
meri, érti, semmi sem maradhat rejtve az elbeszélői szemek sokasága előtt. A 
túlzások éppen a mi nézőpontjának ironikus megkérdőjelezését vetik fel. Le-
het-e pontos ez a látás, amely hangsúlyozza pontosságát, hitelességét? Min-
dig a perspektíva határozza meg, kiemel, középpontba állít valamit, egyebet 
meg eltüntet, kizár a keretből, lát és láttat, mint a fénykép. A látás mindig 
értelmez, nem rendelődik alá semmiféle abszolút igazságnak, a látó értelmez, 
magyaráz, hiszen a látás feljogosítja erre. Sok-sok látó mi, egyik sem fölöttese 
a másiknak, egyik tudása sem írhatja fölül a másikét, érvénytelenítheti azt. 

Problematizálódik a látás képessége is: egyáltalán látunk-e, vagy csak 
nézünk. A világban tájékozódni nem tudó Koren, akire a hagyomány megis-
merése, átörökítése bízatott, rendszerint bámul, de nem lát, nem ért semmit, 
ennek megfelelően cselekedni sem tud. Ádámot mindvégig céltalan bolyon-
gás jellemzi, nem lát, nem ért meg semmit a múltban, illetve a körülötte törté-
nő eseményekből. Nem ér el hozzá még a rendszerváltás csodája sem. Koren 
gyengécske jogi és társadalomtörténeti tanulmányokat ír, illetve egy elvetélt 
falumonográfiában „változatlanul renyhe szívvel és munkátlan elmével élte 
át még a mindent megfordító, roppant csoda idejét is”. (Závada 2004, 406.) 
Egyáltalán láthatunk-e mindent, vagy pedig az idő pelyva porfelhői eltakar-
ják a láthatót.

A látás olyan, mint a fényképezés, a valóságból kiragadott pillanatképek, 
látott, láttatott és értelmezett képek sorából alakul. A többes szám első sze-
mélyű elbeszélő, akár egy fényképész, lát és láttat, kiemel és megmutat egy 
valóságdarabot, amely önmagában – ahogy a fénykép is – időből kiszakított, 
perspektivikus és értelmezett nézés. Ilyen szempontból válik fontossá a re-
gény azon pontja, ahol tételesen is összeér látás és fotó a fiatal fényképészfiú 
kiállításán. „Egy gangos bérház udvarának közepéről körbe-fotografált képek” 
„a házbelső-végtelennek egy Möbius-szalagra kasírozott, pexi-posztamensen 
elhelyezett változatát, valamint a falon a külvárosi nyomor életképeit”. 
(Závada 2004, 228.) nézhetik a kiállítás időből kiszakított terében. A fotós a 
kiállítás ideje alatt a helyszínen is nekiállt alkotni: „az egyik üresen hagyott 
képmező feliratát böngésző magunkfajta látogatókat fényképezte sorra a feke-
te-keretes fal előtt”. (Závada 2004, 228.) A mi, a látó is látottá válik a fényké-
pezőgép lencséjén keresztül. Később Koren igyekszik újralátni ezt: „lement, 
és az udvar közepéről fölfelé bámulva forgott saját tengelye körül lassan egy 
teljes kört, mint annak a fotókiállításnak a fényképezőgépe”. (Závada 2004, 
257.) Nincs lineáris haladás, Möbius-szalagként tekeredik önmagába az idő, 
de a fényképészek utókora nem tudja, hogy minek kellene folytatójává válnia. 
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Jegyzetek

1. Závada a fotóarchívum fényképeiről a Népszabadságban jelentetett meg 
cikket, majd ennek nyomán film is készült Arctalan árnyak címmel, amelyben 
Závada a képekről, az egykori emberekről, helytörténetről beszél.
2.  „A fényképen egy háromtagú család: apa, anya, kisfiú. Most rekonstruálni 
kellene a helyüket, föltárni azokat a vonatkozási pontokat, amelyekből 
felvázolható, mikor, miért és hol vannak, mit tesznek – s mindez akkor és 
ott mit jelent. Mit árul el arról, hogy kicsodák ők. […] A család az életben 
soha ilyen háromszöges, frontális elhelyeződésbe nem került, ilyen 
mozdulatlanul, elernyesztett kézzel nem ültek (ez a fényképezés csodája) – 
tartásuk, arckifejezésük és öltözékük mégis sokat elárul arról, hogy valójában 
kik ők”. (Závada 2006, 81.)
3. „A képek, a tér állandósága, ez tudja összekötni a különböző idősíkokat: „Ír 
az ember a falujáról, történetének olyan időszakáról, amelyre személy szerint 
még éppen nem emlékszik, vagyis a szó szoros értelmében nem emlékszem, 
de mélyebb értelmében sok mindenre mégiscsak. Például a helyszínekre, 
amelyek a memóriámban persze hatvanas évekbelieknél nem régebbiek, 
de mivel sok változás nem történt, nyugodtan visszatranszponálhatóak 
egy-másfél évtizeddel. Csak el kell tüntetni a Volkswagent, minden más 
maradhat...”. (Závada 2006, 445.)
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A fi lm hermeneutikai olvasása
Wim Wenders és Peter Handke együttműködése a 
hermeneutika tükrében

BODA SZÉKEDI ESZTER

„A művészeti alkotás ma már egy olyan valóságszemléletet kínál, amely 
képtelen mentesülni a közvetítettségtől és a remedializációtól, miközben az 
újmédia arra törekszik, hogy egy közvetítésmentes valóságszemléletet jele-
nítsen meg  – fogalmaz a Jay David Bolter – Richard Grusin szerzőpáros.”1 A 
legegyértelműbben ezt a kijelentést a hetedik művészet alkotásai támasztják 
alá. Olybá tűnik, mintha nem bő száz év, de évszázadok vagy évezredek 
választanának ma már el az érkező vonat2  közvetlennek észlelt látványától, 
amely a korabeli nézőket félreugrásra késztette. A film látványosan gyors 

Rezumat (Citirea hermeneutică a fi lmului. Colaborarea dintre Wim Wenders și Peter Handke 
în oglinda hermeneuticii) Studiul de față interpretează fi lmul din punctul de vedere al experienței 
hermeneutice. Studiind relația dintre hermeneutică, care percepe opera de artă ca și realitate 
interpretată, respectiv cinematografi e, care se folosește de elementele vizuale deja existente 
ale lucrurilor, putem aborda problema verbalității și vizualității, subliniind că acestea nu sunt 
concepte diferite, depărtate ca sens, ci se completează reciproc. Colaborarea regizorului german 
Wim Wenders și a scriitorului austriac Peter Handke ne răspunde la aceste întrebări, prin însuși 
posibilitatea de transformare a cuvintelor în imagini, respectiv a imaginilor în text.

Cuvinte cheie hermeneutică, vizualitate, verbalitate, adaptare, Wim Wenders, Peter Handke

Abstract (The Hermeneutic Reading of Films. Cooperation between Wim Wenders and Peter 
Handke in the Mirror of Hermeneutics) The present paper investigates fi lm interpretation from the 
point of view of hermeneutic experience. In the discussion of the relationship between hermeneutics 
accentuating work of art as interpreted reality and the seventh art directly using the visual elements 
of already existing things, mention is made of the relationship between verbality and visuality, 
emphasising that these notions are rather complementary than distant. Occasion for this is offered 
by the investigation of the cooperation between German director Wim Wenders and Austrian writer 
Paul Handke, while  the opportunities of creating and receiving words transforming into pictures and 
pictures recorded as texts are also being mapped. Keywords hermeneutics, visuality, verbality, 
intermediality, adaptation, fi lm metaphor, Wim Wenders, Peter Handke
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fejlődése a technika fejlődésével jár kézenfogva: ez azonban nem csupán 
a megvalósítást írja fölül, hanem mindazt, aminek egy művészeti ág teret 
enged. Valóság és műalkotás, közvetlenség és közvetíthetőség, szubjektitás 
és objektivitás kapcsolata, különböző nézőpontok, érzékszervi hatások és a 
művészeti ágak közötti átjárhatóság kérdése, hogy csak néhányat említsünk 
azok közül, amelyet a filmelmélet felvet. 

A művészetekkel foglalkozó tudományokat Étienne Souriau pozitív 
tudományágnak nevezi. Egyik leghatékonyabb módszerének a kompara-
tív elemzést tartja, amelynek éppúgy jeleznie kell az ellentéteket, mint a 
hasonlóságokat és amely figyelemre méltó megvilágításba helyezi a filmes 
gondolkodás természetét.3  Ahogy nem lehet figyelmen kívül hagyni a köz-
vetítettség és közvetlenség kérdéskörét a filmről való gondolkodásból, úgy a 
művészeti ágak egymás kölcsönhatásában való értelmezése sem megkerül-
hető. 

A hermeneutika mint a lét- és önmegértés tudománya folyamatosan 
fordul a műalkotások és azok értelmezői felé, így a filmek értelmezése is 
megfogalmazható hermeneutikai tapasztalatként. De ahogyan korábban is 
hatottak egymásra a hermeneutikai irányzatok, és egymás folyamatos köl-
csönhatásában fejlődtek, úgy egyértelmű, hogy nem beszélhetünk a film-
mel kapcsolatosan sem egyoldalúan, leválasztva a kulturális és környezeti 
hatásokról. Az irodalom, festészet, színház- és táncművészet, filozófia, az 
építészet és politika azonban nem csak minden eddiginél látványosabban 
nyomta rá bélyegét a hetedik művészetre, de mára elválaszthatatlanná is 
vált tőle. A hermeneutika útján járva, a komparatív módszer eljárásait követ-
ve a verbalitás és vizualitás kölcsönhatását vizsgálom, különös tekintettel 
Wim Wenders német filmrendező művészetére, kitekintéssel Peter Handke 
osztrák íróval való együttműködésére. A wendersi kulcsszavakat- és képeket 
szem előtt tartva, az emberi tevékenységként és önmeghatározásként meg-
fogalmazható műalkotás gondolatmenetének, valamint a leírható történetté 
alakuló képek és képként kiteljesedő szavak kapcsán szót ejtek a nyelvnek és 
képnek az egymás mellett és együttéléséről is.

„A kép hermeneutikája ott található – fogalmaz Gottfried Boehm – ahol 
a szem képi élménye a nyelv közegébe megy át. Mindenki, aki képeket szem-
lél [...] a kép és nyelv rejtélyes összehasonlíthatóságával él, amely – annak 
ellenére, hogy ez a kapcsolat minden megértés alapja ezen a téren – mint 
olyan nem lép előtérbe”.4  A filmkép is ide sorolható: folyamatosan nyelvi 
sémákkal közelítünk a hetedik művészet alkotásaihoz, tartalmat, leírást, 
kritikát olvasunk róluk, mielőtt nézésre kiválasztanánk, de legalábbis véle-
ményt kérünk – természetesen verbális úton – a minket körülvevőktől. Ha 
pedig valaki szóba hoz egy filmet, az első, amit megkérdezünk: miről szól? 
Jó esetben kapjuk csak azt a választ, hogy nem az volt a fontos, nézd meg, 
mert ezt szavakban nem lehet elmondani. 

A nyelv és a vizualitás nem élhet egymás nélkül. Képeket látunk, ha ol-
vasunk, beszélünk, gondolkozunk, álmodunk, és közben szavakká fordítjuk 
a látottakat, címet próbálunk adni egy képnek, szavak segítségével gondol-
juk végig, miről is szólt egy film, amikor elmeséljük valakinek. A szavaink 
nyomán pedig újabb képek születnek. Heidegger megközelítésében „a képek 
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nem a létező részei, nem adottak, természetesek; létrehozásuk, előállításuk 
vagy el-képzelésük mindig is a metafizikai szubjektum függvénye, vala-
mint, megfordítva, bennük, általuk lesz az ember egyáltalán és lényegien 
szubjektummá”.5 Gadamer pedig a nyelvről szólva arra a  következtetésre 
jut, hogy tulajdonképpen a nyelvben válik láthatóvá az, ami minden egyén 
tudatában valóban van: „Nyilvánvaló, hogy minderre a nyelv azért képes, 
mert nem a reflektáló gondolkodás terméke, hanem maga is végrehajtja azt 
a világviszonyulást, amelyben élünk”.6 Marschall McLuhan szerint viszont 
minden médium hatékony metafora, mivel képességük és tapasztalatuk 
szerint más formákba lefordíthatók.7 Vagyis az átjárás folyamatos, képeket 
írunk, szavakat látunk. Ugyanis nem mindig a vizualitást előtérbe helyező 
médium juttatja el hozzánk a képeinket, a más által rögzített látvány jó eset-
ben válik csak személyessé. 

Minél több figyelmet fordítunk a médiumra, annál kevésbé képes a 
stratégiáit elrejteni előlünk. Minél kevésbé észleljük a vizuális médiumot, 
annál inkább figyelünk a képre, mintha a képek önállóan is képesek lenné-
nek létezni. „Amikor a vizuális médiumok önmagukra utalnak, saját képeik 
ellen fordulnak, és elterelik róluk a figyelmet”.8 – olvashatjuk Hans Belting 
magyarázatát, amely mintha Wenders művészi látásmódját jellemezné. Ro-
land Barthes is hasonlóan fogalmaz, ugyan nem a mozgóképről, hanem a 
fotográfiáról elmélkedve: „talán éppen akkor válik művészivé, ha médium-
ként megsemmisíti önmagát, ha már nem jel, hanem maga a dolog”.9

A hetedik művészet alapja a vizualitás. Ezzel a kijelentéssel nem lehet 
vitatkozni, de el kell ismerni, hogy sok minden egyéb is árnyalja nem csak 
magát a filmképet, jelenetet, vagy akár az egész műalkotást, hanem a róla 
kialakult képet is. Zene, dialógusok, narráció – ezek egyike sem elhanyagol-
ható a film egészét vizsgálva. Ezek közül mindegyik elhagyható azonban, de 
kép nélkül nincs film, és képek nélkül nehezen tudnánk leírni napjaink kul-
túráját is. Reklámok, trailerek, plakátok és tévéműsorok formájában naponta 
özönlenek ránk a képek. A televíziózás, majd az internetezés felgyorsította 
ezt a folyamatot, és újabb igényeket is támasztott. 

Ma már nem érdekel egy ételrecept, ha nincs hozzá fotó, nem veszünk 
meg egy terméket, ha nem látjuk, hogyan is néz ki, de filmet is inkább vá-
lasztunk a trailer, mint a leírás alapján. Már nem hiszünk el semmit, ha nem 
látjuk, de lassan már azt sem, amit látunk. Ez pedig minden másnál inkább 
vonatkozik filmnézési szokásainkra. Az egyre látványosabb apparátusokkal 
dolgozó filmgyártás hatására a Mátrix10 főszereplőjéhez válunk hasonlatos-
sá: csak ülünk egy helyben, folyamatos érzékcsalódásnak kitéve, közben pe-
dig egy olyan világnak válunk szereplőivé, amelynek nem vagyunk részesei. 
A mai ember számára a valóság közvetlen ábrázolását, „a valóság apparátus-
tól mentes látványát” éppen a minden eddiginél nagyobb precizitást igénylő 
technika, az apparátussal történő legintenzívebb áthatás biztosítja”.11  

Ilyen módon a művészet és valóság kapcsolatának, egymásra játszásá-
nak, szimbiózisának soha nem tapasztalt lehetőségét kínálja a filmművé-
szet. A technika biztosította ojektivizmus azonban összekapcsolódik az ope-
ratőr kamerába pillantó szemének, a színészeket instruktáló rendezőnek, 
a forgatókönyvet jegyzőnek és a jeleneteket egymáshoz illesztő vágónak a 
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szubjetivizmusával. Vagyis minden biztosított a valóság közvetlen megraga-
dásához, és ez mégsem sikerül, elillan a szubjektivimus nyitotta ablakon át. 
André Bazin még a fénykép születésével a valóság rögzítésének az idáig soha 
nem látott lehetőségét ünnepli. „Először történik, hogy a külső világ képe az 
emberi teremtő beavatkozása nélkül, szigorú determinizmus jegyében, au-
tomatikusan formálódik meg [...] valamennyi művészet az ember jelenlétére 
van alapozva, egyedül a fényképészetből hiányzik az ember“.12 Az állókép 
megmozdulása sem függesztette fel ezt a véleményt, a valóságközvetítés 
soha nem látott lehetősége elbódította a nézőket, akik örvendtek, hogy végre 
úgy érezhették: nincsenek félrevezetve. A tekintet szubjektivitásának a ki-
iktatására, jóval megbízhatóbb közvetítésre képes látszólag a kamera, amely 
mintegy kívülállóként képes tekinteni a külvilágra. Eszerint létezhet az ér-
telmezés nélküli érzékelés, és a film mint médium ezt képes is közvetíteni. 
Jean Mitry viszont, Heidegger és Gadamer nézeteihez hasonlóan (szerintük 
ugyanis érzékelés nincs értelmezés nélkül, valamit mindig, mint valamit 
érthetünk meg) élesen kritizálja ezt az elképzelést, véleménye szerint ugya-
nis a filmképet nem lehet függetleníteni az emberi tekintettől, az érzékelő 
és ábrázoló szubjektivitásától. Szerinte akkor beszélhetünk csak objetív rög-
zítésről, „ha a kamera tekintete transzcendens volna az emberi tekintethez 
képest. Azonban ez a tekintet nem csak, hogy irányított, hanem egy optikai 
rendszer eredménye is, amelyet az ember csinált abból a célból, hogy amit 
rögzít, az érzékelhetően ugyanaz legyen, mint amit az emberi szem lát“.13

Erre a kettősségre reflektál Wim Wenders német rendező is nem egy 
filmjében, nyilatkozatában. Első (rövid)filmjeit úgy készítette, hogy a kame-
rát az ablakon keresztül az utcára irányította, és addig filmezett – anélkül, 
hogy ő maga irányította volna a felvételt –, amíg a filmszalag kitartott. A 
Lisszaboni történet14  visszatérő szereplője, Friedrich Monroe, a nem csu-
pán a nevével Friedrich Wilhelm Murnau német expresszionista rendező 
nevére rájátszó filmes, már a kamerát a hátán hordozva rögzít, remélve az 
alkotó szubjektum kizárását a felvételekből. Hogyan állítható párhuzam 
ezen alkotói hozzáállás és a hermeneutikai vonatkozások között? Ahogyan 
az értelmezés tudománya az idők során elmozdult az alkotó fontosságának 
a hangsúlyozásától a műalkotásban önmagára eszmélő befogadó irányába, 
úgy a wendersi hozzáállás is egyértelmű: nem az önkifejezés a lényeg, ha-
nem „a képként megragadott világ” valamint az a tény, hogy „egyáltalán és 
lényegien szubjektummá lesz általuk az ember“.15

Wenders soha nem tagadta, hogy a filmkészítés kétélű fegyver – az 
éppen ezzel történő harc biztosítja filmjei önreflektív jellegét. A kamera 
ugyanis két irányban működik: minden mozzanatában azt is dokumentálja, 
ami filmfelvevő mögött történik. Minden felvétel dokumentálja a filmesnek 
vagy fotósnak azt a szemléletét, amivel a dolgokat nézi.16 Szélsőségesnek tű-
nik így a háton viselt kamerával rögzítő vagy az ablakon keresztül filmező 
példája, hiszen semmissé tenné a szerző, a műalkotás és a befogadó hár-
masát. Itt már nem beszélhetünk arról a szubjektivizmusról, amely a Paul 
Ricoeur megfogalmazásában nem annyira a megértés kezdeményezésében, 
mint inkább bevégzésében áll.17 A wendersi objektív rögzítésbe nem férne 
bele ezen elképzelés szerint a befogadói, még kevésbé az alkotói magatartás, 
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csupán a műalkotás válna fajsúlyossá, ami már többé nem lehet az, ami a 
nevében bennefoglaltalik, hanem a világ felé fordított tükör lenne csupán. 

A közvetlenség áttetszőséget jelent, tehát a közvetítés vagy ábrázolás hi-
ányát. Ezen elképzelés szerint a médium kitörli önmagát, és magára hagyja 
a nézőt az ábrázolt tárgyakkal, hogy aztán a néző azokat közvetlenül meg-
ismerhesse. Közvetlenségnek nevezzük a néző azon érzését, melynek során 
a médium eltűnik, és a tárgyak szinte kézzelfoghatókká válnak; azt az ér-
zetet, amely során az élmény valódinak tűnik.18 Wenders dokumentációs 
készségként tekint a valóságnak erre a közvetlen átadhatóságára, és filmjeit 
„eltűnt dolgok gyűjteményének“ nevezi.19 Ezzel pedig nem csak arra hívja fel 
a figyelmet, hogy a játékfilmek is képesek hihetetlen módon dokumentálni 
a forgatás ideje óta már eltűnt dolgokat, épületeket, hidakat, városrészeket 
megőrizni (Wenders ezt tudatosan ki is használja, gyakran filmez olyan 
helyeken, amelyekről tudja, hogy pusztulásra vannak ítélve), hanem arra 
is, hogy a kamera képes életet adni, örök jelenvalóságot biztosítva a rögzí-
tettnek, kimerevítve és reprodukálhatóvá téve mindazt, ami filmre kerül. 
Ugyanakkor azonban életet is von el, kiszakítva azt az életszerűség folyama-
tából, áthelyezve az adott tárgyat vagy személyt egy másmilyen kontextusba.

A Wenders filmjeiben látszólag nehezen előremozduló történetek bi-
zonyos rend megteremtését célozzák. A történet úgy fűzi egybe a film alko-
tóelemeit, mint Münchausen báró a ludakat: hazugságon alapszik, hiszen 
egyértelmű: nem tekintjük valóságnak, amit látunk. Ennek ellenére – vagy 
éppen ezért  – magával ragadnak a szemünk előtt pörgő események, tuda-
tosan hagyjuk magunkat elcsábítani egy olyan világba, amelynek nem mi 
vagyunk a főszereplői. Vagy mégis? Ha a filmek értelemzése hermeneutikai 
tapasztalat, akkor már minden rajtunk áll vagy bukik. A fikció tudatosu-
lását gátolja a valóság közvetlen megtapasztalásával csábító kép keltette hi-
telesség érzete, a képnek az a képessége, hogy a tárgyak létezését közvetlenül 
tolmácsolja. A kép viszont nem maga az ábrázolt tárgy, így nem biztosít köz-
vetlen tapasztalatot, csupán rájátszik minderre. „A művészet feladata a be-
lefeledkezést kiváltani, és ezáltal a visszajátszott felvétel jelenlevőségét so-
kkal fontosabbá tenni a néző számára, mint az anyag kapcsolatát a múltbéli 
esemény és az audio- vagy videofelvétel körülményeivel“.20 A film ugyanis 
nem a volt, hanem a van érzésével kábítja el a nézőt. Az irodalom előre- és 
visszamutat, ismétel, állandósít, megengedheti magának, hogy homályos, 
elképzelhető, sejthető legyen csupán. A film számára viszont éppen „a meg-
határozó jelleg pontossága nehezíti meg, hogy elvont vagy általános érvényű 
tartalmat nyerjen.“21 

Ennek kapcsán szót kell ejtenünk a filmi metaforáról is, amelynek a le-
hetőségét sokan megkérdőjelezik. (Többek között Christian Metz, aki szerint 
a film természetéből adódoan egyértelmű jelentést közvetít, így látszólag 
nem képes a metafora által igényelt konnotációkra.22) Nem lehet figyelmen 
kívül hagyni viszont azt a tényt, hogy akárcsak bármelyik művészeti ág ese-
tében, itt is létezik alkotó és befogadó, akik a közvetítőként is funkcionáló 
műalkotáson keresztül kapcsolatban állnak egymással, még akkor is, ha a 
befogadó már pusztán a műalkotással konfrontálódik. A filmkészítés során 
nem születik olyan, a Lisszaboni történet hiú kísérlete során már megismert 
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fogalom, mint objektív vagy semleges kép, így a képek mindig hordoznak 
többletjelentést, nem beszélhetünk pusztán reprodukcióról. Azzal viszont, 
hogy a film készítője már egy előzőleg is meglévő dolog látványát közvetlenül 
használja, jóval nagyobb teret biztosít a befogadónak, így megtörténhet, 
hogy a metafora tulajdonképpen a befogadói értelmezésben teljesedik csak 
ki. A dolgokról való saját értelmezés ugyanis jóval kevésbé látványos, mint 
egy író vagy egy festő esetében, aki azzal, ahogyan leírja vagy lefesti, már 
értelmezéssel is ruházza fel az illető dolgot. A filmművészettel kapcsolato-
san is beszélhetünk azonban hasonló eljárásról, amely egyértelművé tes-
zi, hogy alkotói értelmezést látunk, ehhez pedig így is kell viszonyulnunk. 
Mindannyian láttunk már általunk is ismert, kedvelt irodalmi alapanyagból 
készült filmes adaptációt, amely megtekintése után keserű szájízzel marad-
tunk, azon egyszerű oknál fogva, hogy nem a mi értelmezésünket, hanem 
a rendezőét láttuk viszont a vásznon. Az adaptáció során, a könyv olvasása 
közben az alkotó fejében megszületett látvány ezen felül még kiegészült egy, 
a nyelviségtől egészen eltérő és másfajta igényeket támasztó kifejezési mód-
dal, és máris becsapva érezhetjük magunkat.  

A filmek többségét azonban a nézők nem az alapanyag vagy az alko-
tó felől közelítik meg. Az előttük lepergő képek a nézői szubjektumban 
otthonra találó filmes kontextus alapján töltődnek értelemmel. Ez a folya-
mat azonban, bár jórészt rejtetten, mindig irányítva van az alkotói elképze-
lés által. A filmkészítőnek tudatosan keresnie kell a megfelelő képet, ami a 
nézőt képes rávezetni arra, hogyan kell nézni a lefilmezett tárgyat.23 Trevor 
Whittock hivatkozik Yves de Laurot a filmes metaforával kapcsolatos kije-
lentésére: „Az eredmény a láthatatlan láthatóvá tétele. A láthatatlan egyfajta 
emanáció, kisugárzás, a valódi igazság felhangja a talmi felszín mögött. [...] 
A reménykedő néző csodája ez: a néző maga teremti a metaforát, vagy segít 
annak létrehozásában. Senki sem mondja neki, hogy ez olyan, mint az; ő 
maga vonja le a következtetéseket”.24  A filmes metafora így mintegy az alko-
tás és befogadás viszonyában történik meg, ezt pedig Gottfried Boehm így 
foglalja össze: „Ha a kép egy olyan ábrázolási folyamatnak tekinthető, ame-
lyben a lét a jelenségbe folytonosan vált át, akkor egyetlen fogalom sem fogja 
tudni ezt a megkülönböztethetetlenséget véglegesen meghatározni. Ezért  a 
képnek ezt a különös fenomenalitását a potencialitás azon fogalmával je-
löljük, amely a jelenség és a lét közötti szétválaszhatalanság ellentmondásos 
tényének próbál megfeleni és egyben azon megfigyelésünknek is eleget tesz, 
hogy a kép a metafizikus fogalmiság elé nyúlik vissza“.25 Ez a kijelentés így 
nem pusztán egy folyamat részévé teszi a műalkotást, amelyen keresztül 
maga a lét áramlik a jelenségbe, hanem arra is felhívja a figyelmet, hogy 
másképp kell viszonyulnunk a tényállásokhoz és a jelenségekhez. Előbbi a 
realitás, utóbbi a művészet talaján jár, és nem tehető egyenlőségjel kettőjük 
közé (még akkor sem, ha sokan a film megszületésekor éppen e kettősség fel-
számolását ünnepelték), viszont nem is állíthatók szembe egymással, hiszen 
a mű maga is „valóság“, mégpedig értelmezett valóság. 

Másrészt az olvasó/néző hajlamos a műalkotás megtapasztalása-
kor többletjelentést feltételezni mindabban, amit olvas/lát. Az alkotó így 
számíthat például egy metafora megalkotásában a nézőre (amit ő természe-
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tesen csírájában már beoltott az elkészült műbe), ugyanakkor arra is, hogy a 
befogadó teljesen másként reagál minderre. Wenders A kapus félelme tizen-
egyesnél 26 című filmje kapcsán így értékel: „Talán éppen ez az, amit a leg-
nehezebb megragadni és elfogadni. Hogy a filmben nincs több, mint amit az 
ember a vásznon lát, és hogy Bloch nem más és nem több, mint amit a film-
ben csinál. Lehet, hogy egyszerűsége miatt a filmet sokan érthetetlennek 
tartják majd, mivel azt hiszik, szinte kötelesek többet mögé gondolni, mint 
amit valójában látnak”.27 A film alapjául szolgáló könyv szerzője, a Wim 
Wendersszel majd húsz évig együtt dolgozó, alkotó Peter Handke számára 
az író kifejező eszköze, a nyelv hordoz a rendező alkotásaiban megbúvóhoz 
hasonló kétségeket: a szavak segítségével megrajzolt képek milyen mérték-
ben kerülnek az alkotó szubjektum hatása alá és mennyiben segíthetik elő 
az olvasó/interpretáló saját világképének alakulását? Cézanne képeiről el-
mélkedik A Saint Victoire tanítása mesélője, a tájak, képek és épületek beba-
rangolója: „Most már az elért forma volt a valóságos; mely nem a történelem 
viszontagságaiban való elmúlást panaszolja, hanem a békében való létet adja 
tovább. Semmi másról nincs szó a művészetben. Csak éppen az, ami az élet-
nek egyáltalán érzést ad, a továbbadásnál problémává válik”.28

Handke műveit is, akárcsak Wenders mozgóképeit, pattanásig feszíti az 
önreflexió. Az osztrák szerző is vallja: csak akkor teremthető meg az írásba 
foglalt képek valóságvonatkozása, ha az alkotói szubjektivitás nem bírálja 
fölül a külvilág rögzített elemét, így lehet csak biztosítani az olvasó számára 
az elfogulatlan értékítélet lehetőségét. Ugyanakkor – és ez okozza a produk-
tív feszültséget – a művészet lényegét az elrendező formában, a dolgoknak az 
alkotó által létrehozott új viszonyrendszerében látja.29  Wendershez hasonló 
módon küzd meg azonban a  történetmesélés kihívásaival, hiszen manipulá-
ciót – talán alkotói erőszaktételt – sejt a történet mögött, még akkor is, hogy 
elismeri, a szavak egymásutánisága, akárcsak Wenders képeinek a sorjázása 
már magában rejt bizonyos történetcsírát. 

Ahogyan Handke eljut a nyelvfilozófiától a verbálisan megjelení-
tett képek sajátos összekapcsolási lehetőségéig, a „beszélő daraboktól” 
(Sprechstücke) a nagyregényig, folyamatosan kísérletezve a nyelvi elbeszé-
lés lehetőségeivel és következetesen reflektálva is ezekre, úgy kísérletezik 
Wenders is a filmnyelvvel. A kezdeti rövidfilmek után, amelyek a rögzített 
dolgok valódiságát hivatottak hangsúlyozni, történetté állnak össze a film-
jei, folyamatosan vergődve az önreflexió béklyójában, míg végül már lát-
ványosan belefeledkezik a mesélésbe. „Szeretnék ismét olyan elbeszéléssel 
próbálkozni, ami egészen elszánt és magabiztos módon a filmnyelv élettel 
való kapcsolatát bizonyítja és felhagy azzal, hogy az elbeszélést a saját feltét-
eleinek vagy módszerének bemutatásához kösse. [...] Előrenézni és mesélni, 
ez az, amire vágyom.30 Miután Wenders látványosan túljut (vagy elfordul) 
a korai alkotásaira oly jellemző önreflexión, mozgóképeire a kilencvenes 
évektől a tengerentúli filmkészítés mintája egyre nagyobb hatást gyakorol.  
A kilencvenes évektől kezdődően egyre felszabadultabban mesél, filmjei na-
gyobb költségvetéssel készülnek, látványosabbak lesznek, a német külváro-
sok szürke egyhangúsága után, ahol annak idején még dokumentálásra érde-
mes képek után kutatott, a könnyen követhető, lekerekített, habár továbbra 
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is lassan hömpölygő történetek kerülnek előtérbe. (Közben még, mintegy 
búcsúként, leforgatja a korábbiakhoz képes jóval könnyedebb és felszabadul-
tabb, de azokhoz tematikailag szorosan kapcsolódó Lisszaboni történetet.) 
Időközben feladja azt a korábban bevett szokását is, hogy egy személyesebb, 
a szemlélődő magatartás jellemezte film után egy irodalmi művet vigyen a 
vászonra. A biztonságot adó idegen alapanyag biztosította vázra korábban 
felfűzhette filmjét, anélkül, hogy fel kellett volna adnia a hetedik művé-
szet mibenlétén tűnődő hermeneutikai magatartást. Nem csak Peter Handke 
műveihez nyúlt azonban inspirációért: átfogalmazta Nathaniel Hawthorne 
(A skarlát betű), Johann Wolfgang von Goethe (Téves mozdulat), Patricia 
Highsmith (Az amerikai barát) regényeit, de Dashiell Hammett amerikai író 
életéből is inspirálódott (A piszkos ügy).

Hiszem, ha látom – hangzik a jól ismert szólás. Ez is bizonyítja, hogy 
a látást minden érzékszervünknél magasabbra helyezzük a ranglistán, ha a 
valóság érzékeléséről van szó és így, a közvetlen megszólítás csalóka von-
zerejének bűvöletében könnyedén elfogadjuk mindazt, amit a film igaznak 
láttat. Mennyire képes magával ragadni ilyen módon egy adaptáció, amely, 
mint irodalmi alapanyag, jól ismert számunkra is, és mennyire érezzük kor-
látozva képzelőerőnket? Hiszen nem elég, hogy a szavak formálta képek nem 
a mi képzeletünk szüleményei (egyértelmű, hogy a mi képeink soha nem 
egyeznek a rendező képeivel), ráadásul még – mint Wenders esetében is – a 
rendező  (vagy az egész filmes forgatócsoport) a maga szája íze szerint for-
málja az alapanyagot. 

A regény (Wenders esetében regényfeldolgozásokról van ugyanis szó) 
leírásokat tartalmaz, a film ezzel szemben bemutat. Amit az író hosszú ol-
dalakon át részletez, azt a filmkép képes ugyan egyetlen másodpercbe ösz-
szesűríteni, ám például a regény oly terrmészetes idő- és térbeli utalásai, 
vagy a gyakoriságra való hivatkozások már nagyon nehézkesek és funkció-
jukat veszítik a mozgóképen. Az olyan szavak, mint szokott, néha, gyakran, 
ugyancsak, sokáig csak fölösleges időhúzásnak tűnhetnek a filmben. Itt már 
nem létezik a volt és a lesz, akkor sem, ha – gyakran felirattal hangsúlyo-
zott – múltbeli események peregnek a szemünk előtt. Csak a most létezik, 
ezért pedig jórészt minden a történetvezetésnek rendelődik alá. A filmben 
minden esemény, lehet akár a főszereplő közelről filmezett arca, vagy egy 
látszólag jelentéktelen bútordarab a háttérben. Hiszen azzal, hogy képre ke-
rül, minden elemi fontosságra tesz szert. Ezeknek pedig minden értelmezése 
egy-egy lehetséges utat vázol, amelynek megtalálása már a mi történetünk, 
vagyis maga a film csupán az első lépés.  A nyelviség és vizualitás ugyanis 
nem csupán és nem elsősorban az adaptációkban nyilvánul meg, hanem a 
kettő között értelmezési átjárásokban (amelyeknek természetesen az adaptá-
ció is részese). 

Vajon a képnek  mindig szüksége van-e a nyelvre ahhoz, hogy megha-
tározza jelentését, értelmét? A verbális megközelítés sok esetben hasznos le-
het, elősegítheti a jelentések feltárását, de nem egy esetben félrevezető, vagy 
el is fedhet. A szó objektivitásra törekszik, személytelen, ugyanakkor jóval 
nyitottabb a szubjektív értelmezések irányába, hiszen nem mutat meg, csak 
sejtet.  Így a kép és a szó közötti átjárás, átfedésekkel ugyan, de biztosítva 
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van, ahogyan a kapcsolatukra figyelő értelmező magatartásnak is egyértel-
mű a létjogosultsága. Ha a megértés egyben értelmezett megértés, vagyis a 
megértés egyben értelmezés is, akkor beszélhetünk a hermeneutikai felfo-
gást meghatározó közvetettségről. Mind az alkotói, mind a befogadói – a 
műalkotásra figyelő – szubjektum bizosítja ennek a hermeneutikai közve-
tettségnek a jelenlétét.

„A rejtély abban van van, hogy a testem egyszerre látó és látható”31 – fo-
galmaz Maurice Merleau-Ponty.  A nyelvi megközelítés pedig egyértelműen 
részt vállal annak a folyamatában, hogy a néző maga is felismerje mindezt, 
vagyis ne csak látható, de látó is legyen.
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Bábos börtönherceg
SZŰK BALÁZS 

A szétszóródva élő magyarországi cigányság történelmének rekonst-
rukciója szinte lehetetlen. Kevés a hiteles forrás, az is etnocentrikus vagy 
etnikus előjelű; lehetséges történetük leginkább különböző kultúrák talál-
kozásaként és összeütközéseként írható le. 

„Az előítéletek azért születnek, mert egyáltalán nem ismerjük a kultú-
rájukat, és fogalmunk sincs a szokásaikról.” – fogalmazta meg a konfrontáció 
lényegét Kőszegi Edit Sitiprinc c. filmje forgatása kapcsán.1 Hipotetikusan 
négy nagyjátékfilm a rendszerváltás után arra vállalkozott, hogy az előítéle-
tek zárt és ismétlődő rendszerét feloldja: kettő szemben a gyártás és forgal-
mazás ideológiájával, lehetséges autentikus olvasatot adva a mi-ők szüntelen 
újrakeletkező „etnikus háborújáról”, gyakorlatilag elhallgatva, kópia nélkül 
létezve (Sitiprinc, Chacho rom); kettő a midcult felhígítot nézői esztétikájá-

Rezumat (Filmul Prințul închisorii) Reconstrucția istoriei comunității de țigani din Ungaria, care trăiește 

dispersată în toată țara, este aproape imposibilă. După căderea comunismului, au fost realizate patru fi lme 

artistice care în mod ipotetic și-au asumat să dizolve sistemul închis și repetitiv al preconcepțiilor. Două dintre 

ele au oferit o posibilă interpretare autentică a ”războiului etnic” dintre ”noi” și ”ei”, regenerat în mod continuu 

(Sitiprinc, Chacho rom); celelalte două au abordat în mod fericit estetica/cererea diluată a spectatorilor 

legată de midcult (Romani kris, Megy a gőzös/Merge locomotova cu aburi/). Acțiunea fi lmului cu dublă 

identitate (maghiară-țigănească), realizat în baza memoriilor lui Rudolf Horváth, Sitiprinc – Börtönherceg 

/Prințul închisorii (1992), se desfășoară în timpul jafului și crimei de la Damiș (1907). Originalitatea 

singurului fi lm artistic al cuplului de autori Edit Kőszegi–Péter Szuhay este refl ectarea modurilor de viață 

autentice (familia de căldărari Stănescu; românii ortodocși din Chitighaz). Cuvinte cheie țigan, povestire, 

reconstrucție, identitate dublă, Rudolf Horváth

Abstract (Puppeteer Prison Prince) It is almost impossible to reconstruct the history of the Roma 

(Gypsies) living scattered in Hungary. After the regime change, 4 feature fi lms have hypothetically undertaken 

the task to dissolve the close and repeated system of prejudices: two of them offering a possible authentic 

reading to the permanently generating “ethnic war” of “us and them”, and existing practically without a copy 
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nak/keresletének szerencsés nyerteseiként, vetíthető/kellően marketingelt/
díjazott formában (Romani kris, Megy a gőzös).

A kettős identitás filmje, a 1999-es Sitiprinc (Börtönherceg) Kőszegi Edit 
(1952-) dramaturg, jelmeztervező, dokumentumfilm-rendező2 és Szuhay 
Péter (1954-)3 néprajzkutató-muzeológus, antropológus, szociológus egyik 
legkimunkáltabb közös 18 hónapos forgatása; eleddig egyetlen játékfilm-
jük. A fikciós-dokumentumfilm olyat mutat, amit eddig még vásznon nem 
láthattunk: a múlt századi vándor cigány közösséget egy valóságos, archa-
ikus roma nemzetség4 képviseli a galati Stanescu család,5 erdélyi kalderás 
(sátoros) és fémműves dinasztia. A kétlaki életet élő jómódú oláh cigányok 
tavasszal, szekerekkel és 6 sátorral indulnak el otthonról, s a téli időszakban 
elkészített üstöket és pálinkafőző edényeket házalva árulják (koldulással, 
jóslással kiegészítve) egészen október végéig, amikor is visszatérnek több 
szobás, gyönyörű házaikba. 6 A film második felében feltűnő másik, szegé-
nyebb cigány csapatot, a román görögkeleti kétegyháziakat7 az alkotópáros 
még 1992-ben ismerte meg A szemembe megy a bánat előkészítő munkálatai 
és forgatása során, és közülük került ki a memoáríró soproni fegyenc, Hor-
váth Rudolf filmbeli nevelőanyja, Lili (Faragó Iboly) és nevelőapja, Jákó (Zsi-
ga Bubi Faragó) is. Főszereplőként Erdélybe is követték a stábot. Az erdélyi 
kompánia románul és cigányul beszélt, míg ők ketten (romungróként) ma-
gyarul és cigányul. Ennek ellenére igen jól értették egymást, s így a rende-
zők természetes tolmácsai voltak.  A kétegyháziak csak eljátszották milyen 
lehetett régen az életük.8 

Az 1907-es dámosi rablógyilkosság után a belügyminiszter felhívást 
intézett a cigánykérdés „radikális megoldására” az ország lakosaihoz, ötlete-
ket, javaslatokat várva tőlük. Elképesztő mennyiségű levél érkezett a tárgy-
körben. Az 1993-as cigány album anyagát válogatva Kőszegi Edit ugyanazon 
pakkban találta meg Horváth Rudolf gyöngybetűs visszaemlékezéseit (1911) 
és a rasszista világmegváltásoktól („összefogdosandók és lefényképezen-
dők”; „férfiak és nők elkülönítendők, hogy a nemzés megakadályoztassék”; 
tetoválás bal és jobb fülcimpára, lapockára; lovak és szekerek elvétele; kény-
szermunka, pl. selyemhernyó-tenyésztés; internálás pl. Afrikába stb.) hem-
zsegő leveleket.9 A Sitiprincben a romák halmozott szociális problémaként, 
kriminalizálódó migrációs tömegként artikulálódnak a többségi társada-
lom számára, de a két cigánycsoport azonosuló, fikciós és valós „alakítása” 
’irigységet ébreszt bennünk elpusztíthatalan életörömével, szabadságával és 
emberi méltóságával”,10 annak ellenére, hogy „hiányos a néprajzi motívu-
mok rendszere”.11

Sitiprincnek a börtönzsargon szerint azokat nevezik, „akiket kímélnek 
és különleges bánásmódban részesítenek”.12 Maga Horváth Rudolf is így ér-
tékelte ezt sajátos ironikus stílusában: „…kaptam mindent mi szem szájnak 
ingere, folyton csak meséltettek, a végén már a pap is gyorsítva imádkozott, 
csakhogy hallja a folytatást…”.13 Mivel az önéletírás is erősen meseszerű (az 
anyja meséje az átváltozó almásderesről, a fegyenc példázata a sötétzárká-
ban), ezért a történet kerete egy vásári bábjátékos rendszresen visszatérő el-
beszélése (1’19”—1 óra 49’15”), aki a hallgatóságot és egy kis szöszke fiút 
(önmagára emlékezteti) állandóan megszólítva, játékra, fantáziálásra ösz-
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tökélve, feleleveníti kalandos életútját („Gyertek, gyertek mindnyájan ide, 
mert nagy dolgokat akarok nektek mesélni, egy kalandos életet, egy ember-
ről, aki ilyen is volt, meg olyan is volt”. 1’40”). 14 Ezzel a kettős narrációval 
(kint-bent) „nem egyszerűen a roma történelem egy adott korszakának pa-
rabolisztikus ábrázolásmódja valósul meg, hanem a főhősnek a két kultúra 
közötti sodródása is megjelenik”.15 E fokozódó meghasonlottság alapja tehát, 
hogy „a romák köréből elutasítja a rendezett, kényelmes életet és karrierlehe-
tőséget; a magyarok közül pedig visszavágyik a vándorcigányok szabad éle-
tébe, szabad szerelmébe”.16 A dokumentatív fejlődésrajz a kisvárosi, a polgári 
magyar és a vándorló cigány kultúrák közötti sodródást rögzíti egy életrajzi 
alapú pszichotörténetben.17

Azonban a film csak kívülről, a mese szintjén ragadja meg a két lé-
lek önmaga ellen folytatott harcát: egyfelől laza, pikareszk (kézikamerázás, 
természetes fények, dekomponáltság, raszteres képkarakter, antropológiai 
esemény- és adatrögzítés), másfelől szociografikus-historikus meséléssel (ci-
zellált-esztétikus képek, szimmetrikus fénykompozíciók, színszimbolika), 
amelyek ráadásul nem is illeszkednek szervesen egymáshoz.18 

Horváth Rudolf (Szabados Mihály, Csányi Sándor hangján), egy meg-
esett cselédlány (Nagy Mari) harmadik gyermeke, Gyöngyösön született. 
Apja valamelyik úr lehetett (jegyző, gróf, pap). Anyja első dühében meg 
akart szabadulni tőle (a szekrényről többször leugrott, forró fürdőt vett, 
2’24). Hat évig bujtatta szégyenében, hogy aztán a falu mészárosával a temp-
lomban egybekeljen (2’52”).  Mogorva mostohaapja ekkor adoptálta a fiút és 
két lánytestvérét. Itt ment oda az oltárnál Szűz Máriához könyörögő gyer-
mektelen cigány házaspárhoz, akiknek nagyon megtetszett a szőke fiúcska. 
A cigányasszony a templom lépcsőjén megjósolta anyja korai halálát és az ő 
szabadulását (5’07”—9’40”). Egy teliholdas őszi éjszakán betegeskedő édes-
anyja, az ágyban a három gyereknek mesélt az almásderes feketévé változá-
sáról az ezüstpatak partján. A mese után meghalt (11’50”). A cigányok köz-
ben az istállóból elkötöttek egy fehér lovat (11’53”). Látva ezt a kisfiú, a 
nyomukba eredt, s követte őket az erdőben; másnap reggel egy lovas szekér-
ben ébredt, közel kedvenc lovához (16’36”). A cigányházaspár megörvende-
zett, s hálát mondott Szűz Máriának.19 Fehér ingbe, pitykés mellénybe öltöz-
tették, kukoricagyökérrel átfestették a haját barnára, mint ahogy megszöktetett 
almásderes lovát is. A kompánia (25-30 fő) megijedt, hogy ez a fehér gyerek 
csak bajt hozhat rájuk, de a tanács férfi tagjai döntésére rituálisan befogad-
ták maguk közé a Szűzanya csodáját (18’54”). 15 éves koráig velük vándorolt, 
s eljutottak Krakkóba, Prágába, Bukarestbe, még Moszkvába is (23’). A nar-
rátor szöveg alatt 6 archív fotót látunk vándorcigányokról: az elsőn az erdő-
széli tisztáson egy medvemutaványos család; a másodikon egy sátoruk előtt 
ülő/álló  15 fős kompánia; a harmadikon egy erdőszélen „lecövekelt” , pony-
va nélküli cigánykordé, tömve gyerekekkel;  a negyedik képen egy háromso-
ros léckerítés előterében hatalmas sátor áll, dől belőle a füst; az ötödik ké-
pen a falu gazdasági épületei előtt három hosszú hajú, szakállas, csizmás 
üstfoltozó, fémkészítő cigány férfi pózol; a hatodik képen vásárba induló  fi-
atal cigánylányok (2) állnak fejkendőben az erdőszélen, vállukon átvetett 
rúddal, rajta üstök  (29’). Mikor hazafelé jöttek, a soproni csendőrőrsön, ru-
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hában kényszermosdatták és fertőtlenítették őket. A csendőrök egy istálló 
mellé vezették a nőket és a férfiakat, majd egy lajtoskocsiból pumpálták rá-
juk a folyadékot, s Rudolf fején leömlött a cigányfesték. (30’04”). Azonal ha-
zatoloncolták (mivel már régóta keresték) születése helyére, nagybátyja (Szé-
kely B. Miklós) nevelte két testvéréhez. Nem beszélt, többször szedett a tálból, 
mert állandóan éhes volt, kézzel evett, gyakran szó nélkül felállt az asztaltól. 
Ruhájára rávette a hálóingét, cipőben a földön aludt, édesanyja fényképével. 
A nagybátyja mindent elkövetett, hogy rendes embert faragjon a vedemberből 
(31’45”) Rudolf cigány családja közben szekérrel megérkezett egy falu határá-
ba, s egy fatal férfi messziről kiabálta: „Jönnek! Mindent bezárni!” A lakók 
behajtották az állatokat, bezárták a kapukat és az ablakokat. Mire a cigányok 
főtérre értek, kihaltak az utcák. Néhányan a lovaknál maradtak, a többiek 
szétszéledtek: a nők és gyerekek jósoltak, kéregettek, a férfiak húst, kolbászt 
próbáltak szerezni. A mészáros kizavarta őket a boltból: „Döghúst nem áru-
lok!” A faluszéli pléhkeresztnél a vajda és a kompánia megesküdött, hogy 
megbünteti a lakosokat, mert elűzték őket, s a falu miatt éheznek a gyereke-
ik. Átkötötték piros szalaggal a kereszt tövét, amely a rossz vendégszeretere 
utalt (40’56”). Rudolf egyre több galibát csinált otthonában: kinyitotta a 
sparheltajtót és beletette a kukoricát és csirekcombot sülni. Máskor a homok-
ba, fapálcával rajzolta a romák titkos jeleit, tanítva naiv kishúgát: a szív ábrá-
ja azt jelenti (Laso parno manus=’Jó fehér ember’), itt mindig adnak valamit; 
a moszkvai házfalakon is szereplő csingaló pedig csendőrre utal; ha vörös 
szalagot köt ki a kályha ajtajára, az a legnagyobb veszély; s oda nem szabad 
menni. Kényszerű távozását a legjobban szeretett kishúgának adott tolvaj-
lecke váltotta ki: kukoricaszemeket fűzött fel egy madzagra, majd azt húzta a 
tyúk előtt, hogy a tyúk közelebb jöjjön, kitekerte a nyakát, s egy gyors moz-
dulattal eldugta a szoknyája alá. Nagybátyja épp meglátta: „Lopni tanítod a 
gyereket? […] Majd kiverem én belőled a cigányt!”(45’09”). Hamarosan 
megtalála nevelőanyját és nevelőapját. Mivel a fehérek nem voltak bizalmat-
lanok a messziről jött idegen iránt, másnap szekérrel hajtott be a faluba (a 
szekéren pedig elbújva a roma férfiak). Ital mellett szédítette a 
„benszülötteket”, majd az éj leple alatt, cipőjüket gyolcsba kötve (nyomukat 
eltüntetve)20 négyen belopakodtak a mészáros otthonába. A gyerekek észre-
vették Rudolfot, de csak a kereszttel megjelölt fél kenyeret vitte el. Mielőtt 
elhagyta volna az udvart, a fehér falra szívet rajzolt (50’26”). A szekérről 
gyorsan az egyik sátorba, a föld alá rejtették a szerzeményt, lefedték széná-
val, s nagy dunyhákat raktak rá. Másnap két csendőr jött, a mészárossal és a 
tanú kislánnyal, de a gyerek nem árulta el őket. Rudolfot ennek ellenére 
mégis elkísérik a csendőrök. A férfiak elkezdtek ugrálni, mint a békák, majd 
letérdeltek a földre, a fejükön lévő kalapra tették a kezüket, kitárt karjukat 
fel-le mozgatták, és jajgattak. A nők lehajtották a fejüket a földre, bőszoknyás 
farukat az égnek emeltél, közben ringatóztak le-föl. A narrátor meg is ma-
gyarázza ezt a különös szertartást: „Na a cigányok meg akarták szerezni 
vissza a gyereket. Átkozódtak, verték magukat a földhöz, hogy az erejét ve-
gyék a csendőröknek…” (55’10”) Rudolfot Aszódra, a Magyar Királyi Javító 
Intézetbe vitték. Az intézmény hivatalos elnevezése alatti mottó, mintha a 
fiú sorsának metafórája lenne: „Minden csak átmenet.” Nevelője kioktatta a 
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többi fiú előtt a rá váró nehézségekre, de igen hamar kiderültek rendkívüli 
képességei (memória, utánzókészség, kézügyesség). Sohasem adta fel, hogy 
visszatérjen a cigányokhoz: két hónap leforgása alatt negyvenszeri szökési 
kísérlete volt (pecséthamisítás, az istállóban elbújás a szénában stb. Végül 
nevelőanyja látogatásakor női ruhába öltözve szökött meg (58’27”). Pénzfel-
dobással döntötte el, hogy húgához, Rozihoz induljon, de a vasútállomáson 
zsebelő cigánygyerekeket követve az erdő belsejébe jut, ahol egy szekeres 
csoportot talált. Szinte csak nők és gyerekek voltak a szekér és a tűz körül, 
akik bizalmatlanul méregették a giradi kalapos, jól öltözött gádzsót. Amikor 
udvarolni kezdett egy nagyon fiatal lánynak (Áfi), s annak megérkezett mo-
gorva bátyja (Góló), menekülni kényszerült (1 óra 03’48”) Hamarosan megér-
kezett az övéi közé, de a férfiak a vásárban voltak, s a „szép, gyönyörű em-
bert” az asszonyok átöltöztetették rendes ruhába, hogy komoly roma csávóvá 
váljon (1óra 05’32”). Később három szekérrel érkezett most már az egész 
kompánia a patak partján, a falu szélére. A férfiak kirakták az üstöket, a nők 
a gyerekek kezét ronggyal bekötötték a kéregetéshez. Lili éjjeli rossz álmáról 
beszélt: „Kiestél a szekérből és megütütted magad. Félek, hogy elhagysz 
minket, vigyázz magadra. Isten vezessen utadon!” Rudolf megsimogatta az 
anyja arcát, aztán mentek kétfelé (1óra 08’10”). Visszatért a testvéreihez, de 
azok mind megházasodtak, húgának már gyermeke is volt. Hiába adta át 
ajándékait, érezte a szigorú pillantásokból nagybátyja és a férjek kiutasító 
akaratát; többé nem élhetett közöttük (1óra 10’45”). Felcsapott huszárnak, 
mert értett a lovakhoz, s szerette a szép ruhákat meg a virtuskodást. Az 
egyik délelőtt kilovagolt a káplárral, s libalopáson kapta a fiatal cigánylányt, 
Áfit és vajda apját. Míg a férfiak lova után eredtek, ő belopózott a táborba 
kedveséhez huszár ruhában. Visszajött a báty is, és haragudott, hogy még ott 
van a huszár, aki meglepetésére cigányul beszélt. Rudolf nem tehetett mást, 
megszöktette Áfit (1óra 14’53”). Rudolf és Áfi házukat építették vályogból, 
amikor Góló harmadmagával megérkezett lovon, hogy elvigye a lányt, de a 
tisztes vendégfogadás és húga kérésére elállt szándékától, sőt még zenélt is 
(száj, kanna, ének) társaival az ifjú házasoknak (1óra 17’10”).

A megépült, sás tetetjű házban volt a lakodalom. Az apa a ház előtt fo-
gadta a párt, ő is eskette őket. Megkérdezte tőlük, hogy szeretik –e egymást, 
aztán megszegte a szent kenyeret, a hátára a kés hegyével keresztet karcolt: 
„Adom nektek ezt a szent kenyeret, hogy a jó Isten hosszú ideig tartson egy-
be benneteket örömben, békességben.”  Az apa a levágott serclit műanyag 
rózsaszín tányérra tette, bicskával kisebb darabokra szeldelte, kézzel meg-
sózta, egy cserépfazékból vörös bort öntött rá. Ezt a párnak meg kellett ennie. 
A menyasszony hajában virágkoszorú volt, derekán rojtos, fehér óriáskendő, 
benne piros, zöld virágok. A vőlegény kalapján lila virág díszelgett, fehér 
parasztingje és öltönye be volt gombolva. A násznép nem viselt ünneplőt. 
A vendégek játékos dulakodásban paskolták egymás vállát, majd ugyanezt 
tették a vőlegénnyel, közben esküdöztek és átkozódtak. Góló a vőlegényhez 
lépett: „Ezután együtt fogunk lovat lopni.” A gyerekek a földön ültek és et-
tek, a férfiak együtt tapsoltak és énekeltek az örömapával (1óra 20’09”). A 
narrátor felhívta a figyelmet arra, hogy e történet nem mese, hanem egy 
igaz, újságból való elbeszélés, [korai etnocidium—Sz. B]. 21
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Egy rikkancs fiú háromszor kiáltja a hírt a dámosi rablógyilkosságról, 
majd fényképek hangos hátterében férfiak és nők levélrészleteit halljuk a 
cigánykérdés radikális megoldásáról (1 óra 22’29). Három fénykép a hatalom 
nézőpontján át ábrázolja a megalázott és befogott „vadakat,” tematizálja, ka-
nonizálja, etnicizálja a bűnösséget: 1. A csendőrök darutollasan, 3 sorban, 
büszkén, dülyfösen állnak, lábaiknál guggolnak, ülnek a szakállas, csapzott 
hajú, rossz bekecsű cigány férfiak, szomorúan maguk elé nézve (5 fő); 2. Egy 
letatóztatás menete: az egyik csendőr bilincset helyez a fehér ingű, vastag 
bajszos, pörge kalapú cigányra, a másik rászegzi a fegyverét; 3. A hátsó sor-
ban 3 bajuszos kapitány áll, a középsőben nyomozók felöltőben, nagykabát-
ban, az első, ülő sorban göndör hajú, vastag bajuszú, pufajkaszerű kabátban, 
az egyikőjük viszont katonazubbonyban, kopasz fejjel, bajusz nélkül figyel 
(1 óra 25’52”). Az állóképek képnarrációja alatt egy kezdődő etnikai tiszto-
gatás terelő hangjait halljuk: „Emberek, kifelé a házakból! Gyerünk, előttem 
sorakozó! Kifelé! Mozgás! Gyerünk! Mozgás! Sorakozó, gyerünk! Minden-
ki!”(1 óra 25’56”) 

A távolban a falu házai (10-11), fákkal, gazdasági épületekkel. A falu 
szélén egy vakolat nélküli vályogház, gyékény-sás tetővel, ajtó nélküli ajtó-
kerettel. A ház mellett vödör, három lábú bográcsállvány, a ház előtt tűz ég. 
Két csendőr tereli (kényszerköltöztetés) a családot: „Két, három ember! Fogja 
be a szekereket!...Nem ülsz fel a lóra, csak megfogod!” Nem vihetnek ma-
gukkal semmit. Két szekér elé 1-1 lovat (barna, almásderes) kötnek ki (Góló, 
Rudolf) a ház melletti tetős karámból. A szekér mögött haladnak: elöl a fér-
fiak kalapban, mögöttük az asszonyok kendőben és a gyerekek hajadonfőtt.

Újból a rikkancs fiú bekiáltásai váltják a történetet: „Rejtélyes látogató 
gróf Zichy Károly villájában!”, „Bűntény a siófoki korzón. Csak egy rend 
ruha tűnt el. A betörő mindent érintetlenül hagyott.” Rudolf a grófi szerep-
ben nem sokáig élhet, elfogják, s a dámosi rablógyilkosság egyik elkövető-
jeként vádolják, pedig ő csak az újságból értesült az eseményről: „Munkát 
sehol sem kaptam, ezért öltöztem át, és dobtam cigány voltomat a folyóba.” 
Nullásgéppel kopaszra nyírják, fotózással bűnügyi nyilvántartásba veszik 
(285-ös szám). Kihallgatásra menet találkozik felesége bátyjával, Gólóval. Őt 
is a dámosi ügy kapcsán hozták be. Rudolfot a börtönparancsnok (Kovács 
Lajos) hiába faggatja erőszakosan, sötétzárkába kerül egy hétre (1óra 26’44”). 
Egyszer hangosan egy példázatot (az atya három fiáról) mond el a falak kö-
zött, s a beszéd olyan jól sikerül, hogy a lelkész (Végvári Tamás) ministrán-
sává fogadja (1 óra 29’26”). Külön cellát kap, s a paptól ceruzát és papírt is, 
életrajza megírására (1óra 32’37”). Rövid részletek hangzanak el a szövegből 
a lelkész hangján, melyek lényege, hogy ki a hibás, hogy a cigányok rabol-
nak, gyilkolnak, lopnak, csalnak, „kóborolnak, mint a nyugtalan őszi szél.”. 
Horváth még a ma is érvényesülő etnocentrizmus22 lényegére is rávilágít: 
„Csodálatos, hogy tőlünk ezer meg ezer kilométerre lévő vad népekhez hit-
térítők elmennek, míg a köztünk élő cigányokkal vajmi keveset törődünk. 
Csupán a bűn megfékezésére és megtorlására fejtünk ki velük szemben 
éberséget. (1óra 32’ 37”). Azért írja „A magyarországi kóborcigányoknak—
eredete, életmódja, szokásai és nyelvtana” című munkáját, hogy letörölje az 
idegenség stigmáját népéről, az ismétlődő bentlevéssekkel túllépjen a részt-
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vevő megfigyelés antropológiai pozícióján. Az úton levés 14 grafikus (etno-
esztétikus)23szimbólumának a felfejtésére is vállalkozik: pl. O = özvegyasz-
szony; O= nem özvegyasszony; ^ = nem özvegy; ^ = özvegyember; III.: 
babonás, tudatlan; + = rendőr, csendőr, bíró, szóval hatósági közeg, spirál 
= van dög stb. Hortváth Rudolf öntudatlanul egyszerre végzi el egy idegen 
kultúra étikus-émikus24 olvasatainak egybegyűjtését („Cigányként beszélek, 
gádzsóként gondolkodom.” –1óra 36’ 38”; „…a kóbor cigány faj nyelvét, szo-
kásait átélvén, azt teljesen értem.”—1 óra 37’26”). Góló és társai árulónak 
tartják őt, a misén már kiközösítik: a szent áldozáshoz járuláskor odasúgják 
neki—Sittiprinc! Te nem vagy közénk való!” (1 óra 35’46”). A lelkész bízik 
abban, hogy a két út között lévő fiút a gyűlölet után övéi elfogadják. Hiába 
ajánlja fel levélben munkáját és tehetségét lovas csendőri vagy a letelepítés 
körül végzendő szolgálatait a miniszter úrnak, az sem hozzáértését, sem hű-
ségét meg nem érti, rovott múltjára tekintettel (1 óra 40’19”).   Amikor mos-
dik a börtön fürdőjében, többen körülfogják: Góló benyomja fejét a vízzel 
teli kagylóba, egy másik pedig gyomorszájon vágja, jelezve, hogy Horváth 
őfőméltósága egy sittiprinc (1 óra 39’41”). Szabadulásakor, mivel lopott ru-
háját lefoglalták bűnjelként, egy szál gatyában engedik ki az utcára. A narrá-
tortól tudjuk meg a cigányok végzetét: „Ez alatt az idő alatt a cigányokat lete-
lepítették. Elkobozták tőlük a lovakat, szekereket. No igen, mert be akarták 
őket horgonyozni, azért hogy ne vándoroljanak tovább. Kis házakat építettek 
a falu szélén.” (1 óra 40’19”) Ő pedig bábosként vándorolt faluról falura, vá-
sárról vásárra, „és mesélt arról a valakiről, aki mindenki volt és senki.” 
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de libris).

SZONDI, Peter: A modern dráma elmélete. Fordította Almási Miklós. – 
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Összeállította: Újvári Mária.
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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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Példák: 

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

Kiadó. 

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

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

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

Kiadó. 

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

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

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

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

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

pontosítani)

Archívumokra, levéltárakra, magángyűjteményekre azok belső 
katalógusrendszere szerint hivatkozzunk.
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