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ME.fotográfi a

A Hajnóczy Kollégium fotószakköre

A Pécsi Hajnóczy József fotószakköre a kollégiumi újság (Kredenc) „mel-
lékterméke”. A nyolc éve működő Kredenc Kommunikációs- és Médiamű-
hely az újságírás és -készítés rejtelmeibe vezeti be a középiskolásokat. Az 
illusztrációk, címlapok elkészítéséhez szükség volt egy fotóban jártas tár-
saságra. Így alakult ki a fotószakkör. Munkájuk során több kiállításon és 
pályázaton vettek részt.

Szakkörvezetők: Vörös Béla, Kálecz Rudolf

Nidermayer Nóra felvétele
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A kolozsvári magyar médiaoktatás 
és -kutatás első évtizedei 

CSEKE PÉTER 

1. Október végén háromnapos nemzetközi konferencia helyszíne volt 
a Babeş–Bolyai Tudományegyetem abból az alkalomból, hogy két évtized-
del ezelőtt indult be a négyéves újságíróképzés Kolozsvárt – előbb román 
és magyar, majd német nyelven. A témának szentelt kerekasztal-beszélge-
tésen azzal kezdtem felszólalásomat: nem feledkezhetünk meg arról sem, 
hogy az első erdélyi hírlap 230 évvel ezelőtt (1783-ban) látott napvilágot 
Siebenbürger Zeitung címmel, ezt követte (volna) – Bruckenthal báró és 
Bánffy György kormányzó támogatásával – egy román nyelvű gazdasági lap 
(Foaie română pentru economie), amelyik akkor csak a bécsi engedély meg-
szerzéséig juthatott el, 1790-ben pedig megjelent az Erdélyi Magyar Hírvivő 

Rezumat (Primele decenii ale învățământului și cercetării științifi ce maghiare din domeniul 
mass-media la Cluj) După căderea regimului comunist, sistemul instituțiilor mass-media maghiare 
din România s-a reorganizat pe noi baze, iar jurnaliștii maghiari și-au înfi ințat propria organizație 
profesională, care a existat pentru ultima dată în perioada dintre cele două războaie mondiale. 
Conducerea organizației și-a formulat încă de la început convingerea că în nou situație istorică 
este necesară o schimbare de viziune în domeniul jurnalismului, împreună cu întărirea pregătirii 
profesionale. Studiul realizat de Péter Cseke parcurge rezultatele celor două decenii de învățământ 
jurnalistic și cercetare mass-media de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj.

Cuvinte cheie învățământ jurnalistic, cercetarea mass-media, Cluj, Universitatea Babeș-Bolyai

Abstract (The fi rst decades of teaching and researching media in Cluj/Kolozsvár
Keywords: teaching media, research, Cluj/ Kolozsvár, Babes-Bolyai University)
After the political changes in 1989 the institutional frame of the Hungarian press in Romania 

was restored, and journalists founded their new, independent professional organization. Its leaders 
recognized the importance of the training of media specialists. The essay presents the history of the 
two decades of media teaching at Babes-Bolyai University.

Keywords teaching media, researching media, Cluj/Kolozsvár, Babeș-Bolyai University

Cseke Péter, Ph.D., egyetemi tanár, 
a ME.dok főszerkesztője, a Kommunikáció- és Médiakutató
Intézet elnöke
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– ugyancsak a gubernium székhelyén, Nagy-
szebenben.

Az újságírás nem velünk kezdődött – mu-
tattam rá nemegyszer sajtótörténeti előadásaim 
során, és remélhetőleg nem is velünk fejeződik 
be. Így van ez még akkor is, ha jól tudjuk: az 

újságírás napjainkban korántsem az, mint amilyennek a sajtószabadságot 
hozó 1989-es változásokat követően elképzeltük. Az újságíróképzés sem. 
Különben ma már médiaoktatásnak nevezzük, hiszen az elektronikus újság-
írás mára fölényes túlsúlyba került. A mai médiaoktatóknak ennek tudatá-
ban kell felkészíteniük – alapszinten, mesteri és doktori fokon – hallgatóikat, 
hogy az ötcsatornás médiakommunikációs rendszer működtetői, alakítói, il-
letve annak továbbépítői lehessenek. 

2. Az 1989-es fordulatot követően újjászerveződött a romániai magyar 
sajtó intézményrendszere, és amire csak a két világháború közt volt példa: 
a magyar újságírók is megalakíthatták a maguk önálló szakmai szervezetét. 
Ennek vezetősége már indulásakor felismerte, hogy az új helyzetben alapvető 
fontosságú a szakmai felkészültséggel párosuló szemléletváltás.  Azzal for-
dult tehát a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar Filológiai Tanszékéhez, 
hogy indítsák újra az újságíróképzést. Arra hivatkozhattak, hogy a hatvanas 
években a magyar nyelv és irodalom szakon választható tantárgy volt a sajtó-
történet, a lapszerkesztés, a műfajismeret – Balogh Edgár egyszemélyes mű-
helyének köszönhetően. A változások után Péntek János frissen kinevezett 
professzor vált a tanszék vezetőjévé, aki megértő támogatóra talált – a böl-
csészkarról Bukarestbe került – Marian Papahagi oktatási és tanügyi minisz-
terhelyettes személyében, és 1990 őszén a Szabadságban már meg lehetett 
hirdetni, hogy bármelyik felsőfokú oktatási intézményből bárki jelentkezhet 
kétéves újságíróképzésre, aki a maga szakterületén az első három évet már el-
végezte, illetve amennyiben az egyetemi diploma birtokában is szükségesnek 
tartja kiegészíteni szakképzését.

Meglepően nagy volt az érdeklődés.  Mindjárt az első héten huszonki-
lencen jelentkeztek. Érdekes módon nem a bölcsészkarról, amint az várható 
lett volna, hanem például a matematika és fizika szakról, a műegyetemről, a 
teológiáról, a mezőgazdaság-tudományi főiskoláról... Az órarendi egyezteté-
seket úgy oldottuk meg, hogy hétvégekre tettük az előadásokat, szemináriu-
mokat, műhelygyakorlatokat. Így Aranyosgyéresről, Brassóból, Nagyváradról, 
Tordáról is jelen lehettek azok, akik a sajtótörténet, a kommunikációelmélet, 
a sajtónyelv, a sajtószociológia, a tömeglélektan, a konfliktuselmélet iránt ér-
deklődtek, illetve írásgyakorlatot kívántak folytatni.

Nem érdektelen az sem, hogy azóta hányan szereztek közülük nevet 
maguknak az írott és elektronikus sajtóban, a közéletben, a felsőoktatásban. 
Bódizs Edit ma is rádiós szerkesztő-riporterként működik, Farkas Réka a Há-
romszék rovatvezetője, Fekete Vince a Székelyföld című kulturális folyóirat 
főszerkesztő-helyettese, Kelemen Hunor rádió- és folyóirat-szerkesztőként 
vált először a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének vezetőségi tagjává, 
művelődési miniszterré, majd az RMDSZ elnökévé, Szabó Mátyás a Közép-

A leendő újságírónak egyetemi 
szintű interdiszciplináris és 
interkulturális szemlélettel kell 
rendelkeznie.
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Európai Egyetem Tantervfejlesztő Központjának vezetője. Napjainkban az ő 
példájuk igazolja leginkább azt az axiómát, miszerint egy újságíróból bármi 
lehet, ha idejekorán abbahagyja azt.

Amivel csak arra szeretnék utalni, hogy a leendő újságírónak egyetemi 
szintű interdiszciplináris és interkulturális szemlélettel kell rendelkeznie. 
Ha nem is így fogalmazták meg ezt kollégáim a Magyar Újságírók Románi-
ai Egyesületét 1993 februárjában újjászervező marosvásárhelyi közgyűlésen, 
a lényeg ez a szemléleti alap volt. Távollétemben választottak be a MÚRE 
tizenöt tagú igazgatótanácsába. A szakmai oktatási-nevelési bizottság elnö-
keként azt a közületi felhatalmazást kaptam, hogy a bölcsészkaron működő 
kétéves újságíróképzést fejlesszük négyéves szakképzéssé. Az első lépés az 
volt, hogy Kántor Lajos MÚRE-elnökkel és Péntek János professzorral – ma 
mindketten az MTA tagjai, Péntek János a Kolozsvári Akadémiai Bizottság 
elnöke – felkerestük Andrei Marga professzort, a BBTE rektorát, aki arról biz-
tosított bennünket: semmi akadálya, hogy magyar tagozata is legyen az 1993 
őszétől induló kolozsvári újságírói szaknak. 

Volt. A minisztérium ugyanis nem biztosított külön létszámkeretet a 
magyar csoport elindításához. A Történelem- és Filozófiai Kar dékáni hiva-
tala pedig, amelyiknek az újságírói szakoktatás beindítását rektori szinten 
feladatul adták, teljes „értetlenkedéssel” viszonyult a kérdéshez. Magyari 
András akkori magyar rektorhelyettesnek kellett közbelépnie. Magyari Tiva-
dar tanársegéd (2008–2012 között szintén oktatási rektorhelyettes) az Erdélyi 
Napló 1993. szeptember 30-i számában a nyilvánosság elé tárta: tíz nappal 
a felvételi előtt még azt sem lehetett tudni, hogy milyen nyelven fog lezajla-
ni a megmérettetés. A jelentkezőknek rendre azt mondták, hogy magyarul 
bizonyosan nem. Magyari Tivadar szerencsére résen volt, és arra biztatta a 
szándékosan elbátortalanítottakat: azért mégiscsak iratkozzanak be. A ko-
lozsvári magyar egyetemi hallgatók diáklapjának, a Szabadság heti mellékle-
teként megjelenő Campus alapító szerkesztőjeként (Balló Áronnal és Horváth 
Istvánnal együtt) érdekelt volt az utánpótlás nevelésében. A zavart növelte, 
hogy román tagozatot szervező kollégáink nem akartak osztozni a minisztéri-
um által biztosított negyven helyen, mondván, hogy harcoljuk ki a magunkét. 
Nem volt könnyű, mert a neptuni politikai egyezkedések során kialkudott 
háromszáz fős „magyar keret” a tanárképzés számára volt fenntartva.  

Bár nem az esélyegyenlőség tiszteletben tartásával folyt le az első felvé-
teli, a versenyvizsgára jelentkezett magyar diákok fele mégiscsak bejutott a 
BBTE-re. Főként az idegen nyelveknek köszönhetően. Később ketten a román 
tagozatról is átiratkoztak (érdekes módon azok, 
akik román osztályban végezték a középiskolát), 
így tizenhárom hallgatóval indulhattunk. Magyari 
Tivadarnak később is meghatározó szerepe volt 
az indulásban, hiszen a Szociológiai Tanszéken 
addigra már kellő gyakorlatra tett szert a tanrend 
kidolgozásában, később segítségünkre volt annak 
– a magyar újságíróképzés jogos igényei szerinti – 
harmonizációjában. P. Dombi Erzsébettel, Albert 
Júliával, Egyed Emesével, Horváth Istvánnal és 

Az egyetem feladata nem 
az, hogy zsenit neveljen. 
Az egyetem szakembert 
képez. A mi karunk a mass-
media intézményei számá-
ra készít fel szakembere-
ket. Persze, az is igaz, hogy 
a román mass-media még 
nem igazi intézmény.
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másokkal együtt oktatóként is oroszlánrészt vállalt a 
magyar tagozat működőképességének a megterem-
tésében, jóllehet az első években az egyetem anya-
gilag nem honorálta ezt a többletmunkát. 

Két évvel később az önálló kar létrehozása 
hosszú távra rendezte/normalizálta a helyzetet. A 
német tagozat beindítását már eleve ajándékként fo-
gadták mind a román, mind a magyar diákok. Már-
mint azok, akik kellő német nyelvismerettel rendel-

keztek, jártasak voltak a német kultúrában. Miközben bővült az újságíró szak 
felvételi kínálata, a külföldi vendégtanárok jelenléte és a hallgatók németor-
szági szakgyakorlata révén megnőtt a kar külföldi presztízse. 

Mindez alighanem összefügg azzal, hogy nekünk elsősorban nem egy 
adott keret feltöltése volt a célunk, hanem az elhivatottak kiszűrése. Elvég-
re versenyhelyzetben élünk, s a piacgazdaság törvényei szerint a minőségi 
lapszerkesztésé a jövő, tehát az utánpótlás-nevelésben sem érvényesíthetünk 
más szempontot.  

3. Csakhogy hiába oktatnánk korszerű értékszemlélettel, ha végzettje-
inknek egy felemás, rosszul működő médiarendszerben kellene állást keres-
niük, állást vállalniuk. Húsz évvel ezelőtt nagyon megszívleltük volt Mihai 
Coman professzornak, az 1989 után létesített bukaresti Média- és Kommuni-
kációtudományi Kar dékánjának a szavait, amelyeket Rostás Zoltán bukaresti 
szociológiaprofesszor rögzített: „Az egyetem feladata nem az, hogy zsenit ne-
veljen. Az egyetem szakembert képez. A mi karunk a mass-media intézmé-
nyei számára készít fel szakembereket. Persze, az is igaz, hogy a román mass-
media még nem igazi intézmény, még nem gazdasági törvények szabályozzák 
működését, még nincs intézményi öntudata. De az is igaz, hogy egy félig béna 
sajtórendszer számára mi nem oktathatunk. Mi egy majdan normalizálódó 
sajtó szakembereit készítjük fel” (A Hét, 1993. 31). Ez a sajtórendszer, mint 
tudjuk, azóta sem normalizálódott. Ami korántsem jogosítja fel az újságíró-
képzés szakembereit, a mai médiakutatókat, hogy felhagyjanak a „béna rend-
szer” kritikai ostromával, hogy ne éljenek a „hatalom nélküliek hatalmával”. 

Ha kezdetben Mihai Coman professzor betájolására és intézményszerve-
zési tapasztalataira figyeltünk, később a szegedi kollégáinkét sem kerülhettük 
meg. A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán ugyancsak 
az 1993/94-es tanévtől indult média- és kommunikációtudományi szakirány 
Róka Jolán és Szajbély Mihály professzorok vezetésével. Kezdettől jó kapcso-
latokat alakítottunk ki velük. Regionális igényeknek igyekeztek megfelelni 
ők is, mi is. Az alaptantárgyak is ugyanazok voltak: az általános elméleti stú-
diumokkal – médiafilozófia, sajtó- és médiatörténet, kommunikációelmélet, 
szociológia, tömeglélektan, jeltudomány, stb. – egyenlő arányban szerepeltek 
a gyakorlati tárgyak (sajtóműfajok, számítógépes szövegszerkesztés, média-
írás). Legfennebb a tantárgyak évenkénti elosztásában voltak eltérések.

 
4. Amikor beindítottuk az egyetemi szintű újságíróképzést, a Magyar 

Újságírók Romániai Egyesületének vezetőségével egy olyan – civil társadalmi 

 A két világháború közötti 
időszak legjelentősebb 
magyar publicistájáról, az 
akkori újságíró egyesü-
let élén álló Spectatorról 
(Krenner Miklósról) elneve-
zett Sajtóház egy évtizedig 
szolgálta célkitűzéseinket. 



9

AULA

összefogással építendő – kolozsvári sajtóház tető alá hozásában reményked-
tünk, amelyik helyet biztosíthat valamennyi kolozsvári magyar szerkesztő-
ségnek, rádió- és tévéstúdiónak, magának a magyar újságíró egyesületnek, az 
újságíróképzésnek és a médiakutatásnak egyaránt. Az alapítványi pénzekből 
megvásárolt Rákóczi úti telekre tervezett ötszintes épületnek végül is csak a 
mérnöki rajza készült el. De a telken lévő – már akkor renoválásra szoruló – 
épületben 1993 októberében elkezdhettük az oktatást, majd a szakkönyvtár 
kialakítását. A bútorzatot egy bécsi alapítvány küldte, írógépekkel és fénymá-
solóval az Erdélyi Református Egyházkerület püspöksége látott el. A Magyar 
Televíziótól vágógépet kaptunk, egyébként pedig pályázások révén szereztük 
be a televíziós képzéshez szükséges műszaki eszközöket. A budapesti Szín-
ház- és Filmművészeti Főiskolán végzett Tárkányi János, a BBTE Színház- és 
Filmművészeti Karának tanszékünkön frissen doktorált tanársegéde vállalta 
magára a műhelygyakorlatok irányítását. Az önellátásban odáig jutottunk, 
hogy a Szabadságban megjelent apróhirdetésünk nyomán jó lelkű kolozsvári-
aktól ágyakat és ágyneműt kaptunk, és így három-négy rászoruló hallgatónak 
tudtunk szállást biztosítani.  Aminek az volt a fölöttébb nagy haszna, hogy 
„a bentlakók” télvíz idején befűtöttek, eltakarították a havat, könyvtárszolgá-
latot vállaltak.

 A két világháború közötti időszak legjelentősebb magyar publicistájá-
ról, az akkori újságíró egyesület élén álló Spectatorról (Krenner Miklósról) 
elnevezett Sajtóház egy évtizedig szolgálta célkitűzéseinket. Addigra az épü-
let állaga annyira megromlott, hogy ki kellett költöznünk belőle. Fél évig az 
Apáczai Líceum fogadott be. A Politikatudományi és Közigazgatási Kar új 
székhelyének és modern épületszárnyának a berendezése után már mi is 
a Zápolya utca végén folytathattuk a munkánkat. Ahol már egy jól felsze-
relt, korszerű eszközökkel ellátott stúdió (súgógép, egy normál felsőkategó-
riás-, négy középkategóriás- és öt amatőr kamera, lámpapark, valamint egy 
fejlesztés alatt lévő technikai vezérlő) várta pénteki napokon hallgatóinkat, 
terepgyakorlatokon viszont a Xantus Gábor rendező-operatőr segítségével 
korábban beszerzett műszaki felszereléssel szerezhettek szakmai tapasztala-
tokat. A közbeeső epizódokról csak annyit: első dékáni működésem idején 
az 1999/2000-es tanévben Xantus Gábor elképzelései szerint rádiós és tévés 
műhelyt alakítottunk ki a piarista rendház („Echinox”-épület) 60-as és 61-es 
szobájában, mindhárom tagozat számára. Nem sokáig vehettük igénybe. Nem 
tudni, hogy milyen megfontolásból, az egyetem akkori vezetősége úgy dön-
tött, hogy a Guerilla Rádió rendelkezésére bocsátja 
az oktatóstúdiót.

Fontos része volt az újságíróképzésnek a 
kéthetes budapesti tanulmányutak megszervezé-
se 1997-től kezdődően. Ezekről egy-két részvevő 
minden évben beszámolt a Campus hasábjain. 
A Minerva Ház archívumában elhelyezett doku-
mentumok mind a pályázatok szövegét, mind az 
elszámolások beszámolóit és számláit őrzik. Az 
1997. november 12-én megfogalmazott egyik pá-
lyázás szerint a tanulmányi út célja „a) a kolozs-

Merthogy honnan is kér-
tem én támogatást 1996. 
november végétől kezdve? 
A MÚOSZ-tól, az Illyés Ala-
pítványtól, az Anyanyelvi 
Konferenciától, a Magyar 
Oktatási Minisztériumtól, a 
Határon Túli Magyarok Tit-
kárságától, a Népszabad-
ságtól, a Schola Rivulina 
Alapítványtól. 
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vári egyetem végzős újságíró szakos hallgatói is-
merjék meg a magyar sajtó szerkezetét, működési 
alapelveit, intézményeit, meghatározó műhelyeit; 
b) szakdolgozatuk elméleti megalapozása és do-
kumentációjuk kiegészítése céljából az Országos 
Széchényi Könyvtárban, a MÚOSZ könyvtárában, 
a Parlamenti Könyvtárban, az Eötvös Collegium 
könyvtárában, stb. végezhessenek kutatásokat. El-
képzeléseink szerint délelőttönként intézménye-
ket, szerkesztőségeket keresünk fel, a délutáno-
kat könyvtárakban töltjük. Szeretnők felkeresni a 

Független Média Központot, a MÚOSZ-t, a Bálint György Újságíró Iskolát, a 
Magyar Írószövetséget, az Anyanyelvi Konferenciát, a Népszabadság, a Ma-
gyar Nemzet, az Európai Utas, a Kortárs, a Magyar Napló szerkesztőségét, az 
MTI-t, a Duna Tévét, a Magyar Rádiót, a Magyar Televíziót, a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetemen működő Kommunikációs Intézetet.” Az 1998. március 
12-én kelt beszámolóból az derül ki, hogy a tanulmányút minden tervezett ál-
lomásán elidőztünk, és „bárhol jártunk, vendéglátóink figyelmét nem kerülte 
el: hallgatóink fontos kérdéseket tettek fel számukra; szakmai rátermettségü-
ket éppen azzal bizonyították, hogy tudnak kérdezni.” 

Ezeknek a kapcsolatoknak ma is hasznát vesszük, igaz jóval kisebb 
anyagi támogatottsággal. Merthogy honnan is kértem én támogatást 1996. 
november végétől kezdve? A MÚOSZ-tól, az Illyés Alapítványtól, az Anya-
nyelvi Konferenciától, a Magyar Oktatási Minisztériumtól, a Határon Túli 
Magyarok Titkárságától, a Népszabadságtól, a Schola Rivulina Alapítványtól. 
Az így elnyert – jóval egymillió forint fölötti összegek – nagyjából fedezték (az 
utazás kivételével természetesen) a budapesti tanulmányutak minden költ-
ségét, a BKV-bérleteket és a színházjegyeket is beleértve. A Magyar Oktatási 
Minisztériumnak köszönhető, hogy hallgatóink számos évben a Márton Áron 
Szakkollégiumban lakhattak, illetve a Budapest Média Intézetben fejleszthet-
ték rádiós és tévés alapképzettségüket. Amelyekről az egyetemi tanévzárókon 
sem restelltek (olykor) önironikus videoklipeket bemutatni.          

5. Az oktatás kereteinek a bővítése mellett 2003-tól fokozatosan a szer-
kezetátalakításra helyeztük a hangsúlyt. A tanrend spektrumbővítése együtt 
járt azzal, hogy a tényfeltáró újságírás alapkövetelményei a gazdasági, a po-
litikai, a kulturális szakosodásban is érvényre jussanak. A doktori képzés be-
indítása ugyanakkor elősegítette szakmai egyesületünk, a MEDEA bejegyez-
tetését, a ME-dok című média- és kommunikációtudományi szakfolyóiratunk 
elindítását, a tudományos konferenciák rendszeresítését, az elhangzott elő-
adások szövegeinek a megjelentetését. Mindez egyre inkább „láthatóvá tette” 
a kutatás személyi feltételeit. Az intézményesüléshez azonban az is kellett, 
hogy a vagyonát – részben – már visszaszerző Minerva Művelődési Egyesület 
vezetősége 2010 tavaszán otthont adjon a MEDEA-nak (is), amely így – ha 
már a Spectator Sajtóház renoválása és rendeltetésének megváltoztatása után 
nem jutott megfelelő térhez – a Jókai utca 16. szám alatt hozzáláthatott a Ko-
lozsvári Kommunikáció- és Médiakutató Intézet megszervezéséhez. 

A frissen alakult intézet 
célul tűzte ki – egyebek 
mellett – az erdélyi/ro-
mániai magyar írott és 
elektronikus sajtó adatbá-
zisának megteremtését, az 
ötcsatornás kommuniká-
ciós rendszer működésé-
nek vizsgálatát, korszerű 
médiaelméleten alapuló 
történetének a megírását.
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A Spectator Sajtóházban elindított szak-
könyvtárépítést a Minerva Archívumban folytat-
tuk és folytatjuk. A gazdag lap- és dokumentum-
film-gyűjtemények mellett jelenleg mintegy két 
és fél ezer média- és kommunikáció-tudományi 
kiadvánnyal rendelkezünk, itt őrizzük végzőseink 
szakdolgozatait, amelyek az újabb évfolyamok fel-
készítését is szolgálják, mind alap-, mind mesteri, 
mind doktori szinten. A KMKI égisze alatt megje-
lenő folyóirat eljut a hazai és külföldi média- és 
kommunikációtudományi tanszékekre (Marosvá-
sárhely, Bukarest, Budapest, Pécs, Szeged, Nyír-
egyháza, Beregszász, Róma, Nápoly, Padova, Hel-
sinki, Jyväskylä), a kolozsvári Egyetemi Könyvtár-
ba, a budapesti Széchényi Könyvtárba, a budapes-
ti Média- és Kultúratudományi Kutatóközpontba 
és a Médiakutató szerkesztőségébe, hazai és külföldi újságíró-szervezetekhez. 

A frissen alakult intézet célul tűzte ki – egyebek mellett – az erdélyi/
romániai magyar írott és elektronikus sajtó adatbázisának megteremtését, 
az ötcsatornás kommunikációs rendszer működésének vizsgálatát, korszerű 
médiaelméleten alapuló történetének a megírását.

Mi tette elodázhatatlanná ezt a vállalkozást? Alapvetően az a hiányér-
zet, hogy az 1918 előtt erdélyi sajtó történetéről éppúgy nincs átfogó szin-
tézisünk, mint a kisebbségi kényszerhelyzetben továbbélő magyar és német 
sajtó funkcióváltásáról. A magyarországi újságíró-oktatás számára kidolgo-
zott – 1990 óta több kiadást megért – főiskolai tankönyv szerzői eleve nem 
vállalkoztak az önálló forrásfeltáráson alapuló összegezésre, főként az 1918 
utáni kisebbségi magyar sajtó társadalmi és nemzeti szerepét illetően. De 
nem várható ez a magyar nyelvismerettel nem rendelkező erdélyi román saj-
tótörténészektől sem. 

Eddig tizenhat évfolyamunk végzett, mintegy kétszázan szereztek ké-
pesítést az újságírói, szerkesztői, sajtószóvivői, sajtómenedzseri, online-
szerkesztői, médiakutatói stb. munkakör betöltéséhez.  A romániai magyar 
sajtó rendszerében aligha van olyan szerkesztőség, ahol a végzettjeink ne 
lennének jelen. Már jócskán vannak köztük főszerkesztők, főszerkesztő-he-
lyettesek, rovatvezetők, rovatszerkesztők, online-szerkesztők, műsorvezetők, 
maguknak országos  nevet szerzett riporterek, minisztériumi tanácsosok. So-
kat elmond az általunk bejárt útról az is, hogy egyik 2002-es végzettünket, 
Rácz Évát nemrég megválasztották a MÚRE elnökének.

Növekvőben azoknak a száma, akik a szerkesztőségi stb. munka mel-
lett mesterképzőn folytatják médiatudományi tanulmányaikat, illetve dokto-
rálnak. Tanszékünkön olyan disszertációk születtek, mint a Kommunikációs 
stratégiák a tömegtájékoztatás korszakában (Kádár Magor, 2006), Cenzúra és 
propaganda a kommunista Romániában. A romániai magyar nyilvánosság 
korlátozása a kommunista diktatúra időszakában (Győrffy Gábor, 2007), Szo-
ciálpolitikai változások az írott sajtó tükrében – 1990–2008 (Deme Cecília, 
2009), Gazdasági és társadalmi kérdések a romániai magyar sajtóban – 1968–

Munkánk során a továbbiak-
ban is szeretnénk együtt-
működni az MTA Irodalom-
tudományi Intézetével, a 
Romániai Sajtótörténeti 
Társasággal, a budapesti 
Országos Széchényi Könyv-
tárral, a kolozsvári Központi 
Egyetemi Könyvtárral. 
Ugyanakkor számítunk 
a bukaresti, a budapesti 
(ELTE), a szegedi, a pécsi 
egyetemek hasonló szerke-
zetű tanszékeinek eseten-
kénti támogatására is.
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1989 (Demeter Csanád, 2009), Az ifjúság jövője és a globalizáció kihívásai. 
A magyar fiatalok és a média növekvő szerepe (Gábor Kálmán, 2009), Az új 
kommunikációs eszközök társadalmi hatásának képzete a magyar sajtóban a 
tizenkilencedik század második felében és a huszadik század elején (Zsugán 
Gedeon Hidber Gyula, 2009), A történész és levéltáros Kelemen Lajos publi-
cisztikai tevékenysége (Sas Péter, 2010), Az irodalmi paródia és a parodisztikus 
beszédmódok helye az 1945 utáni erdélyi magyar sajtóban (Zólya Andrea 
Csilla, 2010), A romániai magyar politikai kommunikáció nyelvhasználatá-
nak változása 1989–2004 között (Kozma Csaba, 2011), A rádiós szövegalkotás 
és szövegmondás összefüggései. Nyelvhasználati jelenségek a regionális köz-
szolgálati rádióban  (László Edit-Zsuzsanna, 2011), A tudományos-fantasz-
tikus filmantológiák elemzése a modern látványtechnika és a filmnarratíva 
szemszögéből (Tárkányi János, 2013), A harmadik Korunk első évtizedének 
szerkesztési koncepciói a közéleti témák tükrében. Egy szellemi műhely rend-
szerváltó tíz éve (Botházi Mária, 2013), A vezérkultusz a cseausiszta diktatú-
rában. Nicolae Ceauşescu személyi kultuszának tipológiája 1965–1989 (Máté 
Erzsébet, 2013), Az interaktív digitális multimédiák posztmodern robbanása. 
Virtuális referenciák és numerikus fikciók a posztmodern kor videojátékaiban 
(Péter Árpád, 2013),  Mesehős-reprezentációk az elemi iskolás gyerekek hét-
köznapi életében (Kassay Réka, 2013). A Keresztény Magvető az államhatalom 
hálójában (1971–1989) (Sándor Krisztina, 2013).

Munkánk során a továbbiakban is szeretnénk együttműködni az MTA 
Irodalomtudományi Intézetével, a Romániai Sajtótörténeti Társasággal, a 
budapesti Országos Széchényi Könyvtárral, a kolozsvári Központi Egyetemi 
Könyvtárral. Ugyanakkor számítunk a bukaresti, a budapesti (ELTE), a szege-
di, a pécsi egyetemek hasonló szerkezetű tanszékeinek esetenkénti támogatá-
sára is. Mindenekelőtt sajtótörténeti értékeink digitalizálásában, a világhálón 
való megjelenítésében.  
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A tömegkommunikáció-kutatás 
újraorientálása a kulturális
megközelítéshez
Védőbeszéd a cenzúra- és öncenzúra-tanulmányok 
szemszögéből

GROSS PETER

A cenzúra és az öncenzúra ikergyakorlata „az emberi közösségek hosz-
szan tartó sajátossága”, a történelem előtti időktől napjainkig.1 A tudomá-
nyos világban mégis mindmáig határozottan úgy tekintünk a cenzúra és az 
öncenzúra jelenségére, mint a társadalmi-politikai és gazdasági vagy val-
lási rendszerek közvetlen termékére, amelyeket gyakorta nyíltan ezek jogi, 
politikai és szakmai szervezetei tartanak fenn. Ennek az alapvetően szűk 

Rezumat (Reorientarea cercetării comunicării în masă spre abordarea culturală. Discurs de 
apărare din prisma studiilor de cenzură și autocenzură)

După căderea unei dictaturi, instituțiile politice democratice ale unei țări pot fi  înfi ințate în decurs 
de șase luni, economia planifi cată poate fi  transformată în economie de piață în decurs de șase 
ani, însă pentru ca „această revoluție să fi e implantată în inima și mintea oamenilor”, este nevoie 
de șaizeci de ani – afi rmă Peter Gross. În ciuda transformării social-politice și economice din țările 
Europei de Est de după 1989, cenzura și autocenzura au bântuit și bântuie în presă, periclitând 
astfel și alte drepturi fundamentale. Scopul studiului este de a depista bazele culturale ale cenzurii 
și autocenzurii, așezând în context aplicarea științifi că a acestora.

Cuvinte cheie cenzura, autocenzura, căderea regimului comunist, jurnalism, dezvoltare 
culturală

Abstract (Re-Orienting Mass Communication Research to a Cultural Approach. A Plea in 
Regard to Censorship and Self-Censorship Studies)

It takes six month to establish the democratic political institutions, six years to succesfully 
change the plan oriented economics to market economy, but it takes sixty years to place the 
revolution into the hearts and minds of people - states the essay of Peter Gross. 

Despite the changes that happened in the socio-political and economic system of the former 
communist states censorship and self censoring is still haunting journalism menacing other legal 
rights as well. The study wishes to discover the cultural basis of censorship and self censoring, and 
to place them into cultural context.

Keywords censorship, self-censoring, journalism, cultural development

Dr. Gross Peter,
Igazgató, School of Journalism and Electronic Media, 
The University of Tennessee, USA
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és szerintem nagyon leegyszerűsített nézetnek az 
eredménye aztán az, hogy csalódással vesszük 
tudomásul, amikor az 1989-ben Kelet-Európában 
megindult társadalmi-politikai és gazdasági rend-
szer változásai ellenére, a cenzúra és az öncenzú-
ra tovább kísértette és kísérti az újságírást, fenye-
getve ezáltal más szabadságjogokat is. Az Európai 
Unió és Nyugat-Európa sok évtizedes demokráciá-
inak minden fennkölt nyilatkozatával és politiká-
jával szemben, az ő rendszereik sem mentesek bi-
zonyos fokú cenzúra és öncenzúra jelenlététől, így 

ezt a gyakorlatot felismerhetjük Olaszország, Németország, Franciaország, 
Hollandia, Spanyolország, Görögország és más EU-tagállamok  esetében is.

A jelen cikk célja, hogy felderítse a cenzúra és az öncenzúra kulturális 
alapjait, és kontextusba helyezze azok tudományos alkalmazását.2

 

I. A soha véget nem érő történet: cenzúra és öncenzúra
 
A kommunista rendszer bukásakor, 1989-ben, a szabadság ígérete be-

teljesedni látszott. Végül is, Közép-Ázsia és Fehéroroszország kivételével, 
a posztkommunista világban, ilyen-olyan formában, a demokrácia került 
uralomra. Mindazonáltal, azoknak, akik a marxista-leninista eszmék kivo-
nulásától a szabadság bevonulását és személyes függetlenségüket remélték, 
az ún. proletárdiktatúra bukása óta eltelt 24 év inkább azt a régi mondást 
látszott bizonyítani, miszerint „minél inkább változnak a dolgok, annál 
inkább marad minden a régiben”. A cenzúra és az öncenzúra – bár meg-
változott formában – félelmetes módon gátolja, hogy a média teljesíthesse 
a demokráciákban kézenfekvő, a jogos közérdeklődésre számot tartó hírek 
összegyűjtésének és terjesztésének feladatát, amelynek a demokráciákban, 
azok természetéből fakadóan, az egészséges önrendelkezés szintjeként kel-
lene működnie.

Ha áttekintjük az IREX 2013-as Média Fenntarthatósági Jelentését, a 
Freedom House által jegyzett Sajtószabadság Jelentést, a Riporterek Határok 
Nélkül szervezet Szabadság-indexét vagy pedig azt a számtalan további ta-
nulmányt, amelyek a kelet-európai médiával foglalkoznak, kristálytisztán 
kiderül, hogy a cenzúra és az öncenzúra továbbra is döntő és romboló sze-
repet játszik a média világában, beleértve azokat az új próbálkozásokat is, 
amelyek az internet cenzúrázását célozzák. Álljon itt egy gyors emlékeztető:

Albániában „messze ható következményekkel járó”, kiterjedt öncen-
zúrázási gyakorlat  figyelhető meg, amint azt az IREX 2013-as jelentése is 
mutatja. Bulgáriában, Horvátországban, Csehországban, Magyarországon, 
Moldova Köztársaságban, Romániában és Ukrajnában a cenzúra és az ön-
cenzúra meglehetősen hangsúlyos, bár ennek mértéke országonként válto-
zó, csakúgy, mint a többi volt kommunista államban. Médiatulajdonosok, 
szerkesztők és hírigazgatók, sztárkommentátorok, publicisták és újságírók, 
médiafelügyeleti szervek, szakmai szervezetek tagjai, politikusok, politikai 

Bulgáriában, Horvátor-
szágban, Csehországban, 
Magyarországon, Moldova 
Köztársaságban, Romá-
niában és Ukrajnában a 
cenzúra és az öncenzúra 
meglehetősen hangsúlyos, 
bár ennek mértéke orszá-
gonként változó, csakúgy, 
mint a többi volt kommu-
nista államban.
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szervezetek, kormányzati intézmények és üzleti érdekeltségek járulnak hoz-
zá a cenzúrázáshoz, valamint az öncenzúra ösztönzéséhez és kialakításá-
hoz. 

Nemrégiben Szlovákia – ahol egyébként a Freedom House 2013-as jelen-
tése szerint a média „szabad” minősítést kapott – új médiatörvényt fogadott 
el, amely éppen a sajtó szabadságát fenyegeti. Koszovóban a szabad médiát 
inkább az öncenzúra akadályozza, mint a cenzúra. És így, húszegynéhány 
évvel a kommunizmus bukása után, a világ egyik legkeményebb cenzúrája 
és öncenzúrája valósul meg például Fehéroroszországban, ahol valójában 
Alekszandr Lukasenko elnök és emberei irányítják a médiát. Vlagyimir 
Putyin elnök és Dmitrij Medvegyev kormányfő Oroszországában újságírókat 
ütlegelnek és gyilkolnak meg, fenyegetnek és vetnek börtönbe, miközben a 
szabad média már nyomokban sem lelhető fel. Azután ott vannak, persze, 
a közép-ázsiai köztársaságok, amelyek rendszerint a sajtószabadság-listák 
legalján szerepelnek.

A cenzúra és az öncenzúra eredete és mechanizmusai nem intézmé-
nyekkel állnak kapcsolatban, hanem sokkal inkább hozzánk, egyénekhez és 
egyénekből álló csoportokhoz kötődnek. Különösképpen az elithez, amely 
– amint azt Paolo Mattia Doria 18. századi olasz filozófus írta – legfontosabb 
küldetésének önmaga fenntartását, a conservazione di si stessót tekintette.3 
Ez az önfenntartás, amelyhez hiedelmek, fóbiák, előítéletek, valamint kü-
lönböző önös érdekek kötődnek, úgy határozható meg, mint társadalompoli-
tikai, gazdasági, szakmai, vallási önstátus vagy osztály. Faji, etnikai, illetve 
más viselkedésmódok ezek, amelyek a politikai, gazdasági, vallási, szocio-
hierarchikus vagy egyéb rendszerek által kerülnek kifejezésre. Tehát olyan 
rendszerekbe ágyazottan, amelyeket az emberiség eszközként a maga hasz-
nálatára, saját céljai elérésére hozott létre. Az emberi lények és az általuk 
alkotott csoportok – mint például az elit – karaktere és identitása sem auto-
nómnak, sem morálisnak nem tekinthető, mivel létrehozójuk és táplálójuk a 
társadalom maga, ahogyan ezt Herder megállapította.4

A cenzúrát Kelet-Európában és másutt politikai, gazdasági, vallási, et-
nikai, faji és „erkölcsi” okból kifolyólag gyakorolják. Ezek az „okok”, annak 
jelentése, hogy mi áll és mi nem áll a cenzúra és az öncenzúra hátterében, 
alapvetően az egyének individuális vagy csoportos, hiedelmeken és önérde-
keken, előítéleteken és fóbiákon alapuló igazodásával állnak kapcsolatban.  
A cenzúrát és öncenzúrát ritkán gyakorolják és alkalmazzák egyetlen okra 
alapozva, ritka, hogy egyetlen személy, illetve csoport az, amely létrehozza, 
megerősíti, táplálja és felhasználja. Sokkal inkább többféle ok és forrás közös 
eredőjeként tekinthetünk rá, Kelet-Európában csakúgy, mint másutt. Íme, 
néhány ezek közül a források közül:

1. politikai intézmények, mint például az 
állam, a kormány, a szabályozó ügynökségek, az 
igazságszolgáltatás, a biztonsági szervek, továbbá 
a politikai pártok és a politikusok. Vegyük szem-
ügyre a román példát, amelyben az állambizton-
sági szervezetet tagjai beszivárogtak a médiába, 
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azt állítva, hogy Románia külföldi megítélésének 
tekintetében a sajtó kockázati tényező;

2. gazdasági érdekek, például a vállalatok, be-
leértve a médiavállalatokat és a kormányt (amely 
még mindig rendelkezik saját vállalatokkal);

3. fenyegetés, erőszak, mind fizikai, mind 
verbális, megvesztegetések;

4. médiatulajdonosok, szerkesztők, sztárkom-
mentátorok, publicisták és riporterek, akiknek 
hatalmában áll cenzúrázni, alkalmazásról vagy 
elbocsátásról dönteni, fizetéseket, előléptetéseket 

vagy lefokozásokat kezdeményezni, illetve döntéseket hozni a riporteri meg-
bízatásokat illetően;

5. igazságszolgáltatási szervek, amelyek nem elég függetlenek, hogy az 
információhoz való hozzáférés törvényének és a bizalmas források védelmét 
biztosító törvényeknek az előírásait, továbbá, még általánosabb értelemben, 
a sajtószabadság alkotmányosan biztosított jogát érvényesítsék;

6.  olyan törvényeket – például a rágalmazásra és a becsületsértésre vo-
natkozókat –, amelyek inkább a büntetőjog körébe tartoznak, mint a polgá-
ri jogéba, kompromittált jogszolgáltatók érvényesítenek; az ilyen törvények 
„szájkosár”-rá válnak a média és az újságírók számára, amint azt Haraszti 
Miklós, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) sajtó-
szabadságért felelős képviselője több volt kommunista ország kapcsán meg-
állapította.

Amint az a diktatúrák idején számunkra kiderült, az öncenzúra jóval 
alattomosabb, mivel elsősorban és leginkább önvédelmi mechanizmus, és 
az újságírást korlátozó képessége határokat nem ismerő. Olyan gyakorlat ez, 
amelynek világos paraméterei nincsenek, s amelyben a megfélemlítés, a fe-
nyegetés, a gazdasági nyomás, az erőszak és a jogi légkör hatására, a média 
és az újságírók úgy érzik, nincs más választásuk, mint az önfenntartásra és 
az önérdekre összpontosítaniuk, bármit is jelentsen ez. A Mediadem 2013  
tanulmány, amelyet az Európai Bizottság támogatott, megállapította, hogy 
„a vizsgált térségben az öncenzúra fő forrása nem más, mint a gazdasági füg-
gőség a tulajdonosoktól és a hirdetőktől”.5 Igaz, de hiba lenne nem tudomást 
venni más, ezekkel egyenrangú öncenzúra-forrásokról, beleértve a profesz-
szionalizmus túl alacsony szintjét. Tehát a „megbízható forrásból szárma-
zó, megfelelően ellenőrzött, lényeges információk közlésének képtelensége”, 
amint azt a Mediadem jelentés is megállapította, mindig is volt, amióta Ádá-
mot és Évát megkísértette a kígyó. Akárcsak vallási szenvedély és türelmet-
lenség, etnikai és faji ellentétek, kirekesztő nézetek, „hazaszeretet” és persze 
a mindig jelen levő politikai-ideológiai irányultságok és partizánság. Utóbbi 
forrása az öncenzúra jelenségének, és még fontosabbá válik a kelet-európai 
média túlpolitizált közegében – ennek Románia kiemelkedő példája.

A szakma önszabályozása mellesleg a cenzúra és az öncenzúra további 
eszköze, amint azt az UNESCO 2011-es jelentése6 kimutatta. Bár Kelet-Eu-
rópa valamennyi önszabályozó ügynöksége és csoportja legalább látszatra 
magáévá tette és hangoztatja az EU sajtószabadságra és az újságírás felelős-
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ségére vonatkozó szabványait, igen kevés történt e standardok betűjének és 
szellemének alkalmazásában, a régió bármely országát vizsgáljuk is. 

Hogy bemutassuk e két gyakorlat alakíthatóságát és a hozzájuk kapcso-
lódó álláspontokat, elsősorban szögezzük le, hogy a hatalom a cenzúra és az 
öncenzúra tényét megengedhetőnek állítja be, ha ez a hatalmon lévők egy 
csoportjának vagy akár csak egyetlen tagjának érdekeit szolgálja, de meg-
engedhetetlennek, amikor nem ezt teszi. Példának okáért említem azt az 
álláspontot, miszerint a nemzetbiztonság szempontja elfogadhatóvá teszi a 
cenzúrát és/vagy az öncenzúrát vagy annak esetét, amikor a magukat szent-
ként beállító vallások semmit nem engedélyeznek, ami a híveiket sértené. Jól 
szemlélteti ezt az a vita, amely az egyik dániai újságban leközölt, Mohame-
det ábrázoló rajzos vicc nyomán alakult ki. Az érem másik oldala, miszerint 
létezik nem igazolható cenzúra és öncenzúra, szintén egyének vagy csopor-
tok által meghozott, önmagában ugyanennyire kétértelmű állítás.

A tény, hogy egyének és csoportok ilyen módon próbálják racionalizálni 
a cenzúra vagy öncenzúra alkalmazását, illetve hogy ezt intézmények hiva-
talosan vagy nem hivatalosan normákba iktatják, kifejezik és alkalmazzák, 
felveti azt az egyszerű kérdést – nützlich oder schädlich (hasznos vagy káros 
– ford. megj.) –, amelyet eredetileg Württemberg hercege tett fel azt mérle-
gelve, hogy mennyire hasznos Christian Wolff filozófiája a felvilágosodás 
korában.7 Ezért a „hasznos vagy káros” címkézése az információnak, ami-
kor cenzúráról és öncenzúráról döntünk, túlságosan egyszerűsíti a média, a 
médiatulajdonosok, a szerkesztők és újságírók, illetve a politikai pártok és a 
politikusok felelősségét. Ez ugyanis a felelősségérzet hiányáról árulkodik, és 
rossz irányú. Végül is, a saját szemszögükből ők rendkívül felelősségteljesen 
viselkednek, de kizárólag a saját értelmezésük szerinti hasznosság és káros-
ság alapján, amely az önérdekre, az önvédelemre, a politikai, ideológiai és 
vallási meggyőződésre alapul. Lényegét tekintve, végtére a cenzúra és az 
öncenzúra is értékekről, meggyőződésekről és hozzáállásról szól, és ezekre 
alapul az „érvelés”, következésképpen a gyakorlat, illetve az ezzel kapcsola-
tos viselkedés is.

Attól a perctől kezdve, amikor elkezdjük megmagyarázni és ésszerűsí-
teni, hogy hogyan, mikor és milyen mértékben lehet korlátozni a szólássza-
badságot a médiában és a média szabadságát, tulajdonképpen azt garantál-
juk, hogy a szólás szabadsága és a médiaszabadság mindig is gátolva lesz. 
Így a cenzúra és az öncenzúra sosem fog eltűnni, 
mert utóbbiak leggyakrabban hivatkozott alapin-
doka – hasznos vagy káros? – egyértelműen sze-
mélyes és testre szabható döntés és cselekedet. 

És még valami. Amikor a médiában megje-
lenő cenzúrát és öncenzúrát kizárólag azokon 
próbálják számon kérni, akiknek valamilyen for-
mában hatalmukban áll az ilyen fajta (ön)korláto-
zás gyakorlati kikényszerítése és alkalmazásának 
terjesztése, kevés kutató gondol arra, hogy meg-
vizsgálja: mennyiben lehetne és kellene az adott 
társadalom rovására is írni az öncenzúra és a 
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cenzúra meglétét, mert a társadalom – az említett 
régión belül és azon kívül is – mindig is hajlandó 
kisebb-nagyobb mértékben a média belső és kül-
ső cenzúrájának és öncenzúrájának elfogadására. 
Fontos kérdés, hogy „milyen a közéleti kultúra?”, 
amikor azt vizsgáljuk, mennyire van jelen, meny-
nyire hatékony a cenzúra vagy az öncenzúra egy 

adott társadalomban. A társadalom, vagy legalábbis annak egy jelentős ré-
sze, ugyanúgy hibás a cenzúra és öncenzúra sikerességéért, mint azok, akik-
nek hatalmában áll ezt a gyakorlatot kikényszeríteni. És Kelet-Európában ez 
nemcsak az Ellen Hume által „kommunista másnaposság”-nak, mások által 
1989 utáni útfüggő fejlődésnek nevezett jelenség miatt igaz. A kommuniz-
mus továbbra is ott lebegő hatása ez, amely a régióban élő emberek általános 
kultúráját, pszichéjét a mai napig befolyásolja.8 Nem szabad elfelejtkeznünk 
például Horia-Roman Patapievici 2007-es következtetéséről, amely a mai na-
pig igaz Romániára nézve is, akárcsak a többi volt kommunista országra: 
„Romániában a politikai elit a mai napig nem vetkőzte le azt a kommunis-
ta mentalitást, hogy ellenőrzés alatt kell tartania a tömegkommunikáció fő 
csatornáit”.9 

Az ilyen típusú társadalmi elhajlások, a szólásszabadság média általi és 
a médiában történő korlátozására valamilyen módon a világ más részein is 
előfordulnak, például az Egyesült Államokban is, ahol a Pew Research egyik 
jelentése szerint, a társadalom jelentős része önként és dalolva hajlandó elfo-
gadni az első alkotmánykiegészítés által biztosított jogok, illetve a szólás- és 
médiaszabadság korlátozását. Az, hogy meddig tart a kifejezés szabadsága, 
változik, mivel a kifejezés szabadságának újrafogalmazása folyamatos, és ki-
egyensúlyozza „az egymásnak ellentmondó társadalmi és egyéni értékekkel 
való szembenállást”.10

Az alapvető emberi ösztönök, amelyek saját érdekek, fóbiák, előítéletek, 
utópikus ideálok, vallási meggyőződések, társadalmi, etnikai és faji kire-
kesztés, vagy egyszerűen ideológiai és politikai ambíciók és célszerűségek 
alapján ellenőrzésre és befolyásolásra sarkallnak, a mai napig élnek és virul-
nak a világ minden részén, és ez nem kevésbé igaz a sokat szenvedett kelet-
európai régióra. A fő probléma itt – amint ezt már oly sokszor leírták – nem 
„a média, az üzleti világ és a politika gonosz szövetsége”, ami által a fele-
lősséget intézményekre háríthatnánk, hanem a gonosz médiatulajdonosok, 
szerkesztők és újságírók, üzletemberek és -asszonyok, vallási és kulturális 
vezetők és politikusok gonosz szövetsége.11 Vagyis az elitek szubkultúrái 
legrosszabb összefonódásainak a gonosz szövetsége.

És ne feledkezzünk meg a nyilvánosságról: ez az emberi természet, az 
egyéni és csoportértékek és hiedelmek legsötétebb oldala, különösen, ha a 
régió történelmére olyannyira jellemző két fogalom, az abszolút igazságban 
való platóni hit és a tekintélyelvűség révén helyezzük kontextusba.

A hívők szerint a cenzúra és az öncenzúra szerencsétlen története a 
tiltott gyümölccsel – a hangsúly a tiltott szón van – kezdődött. A cenzúra és 
az öncenzúra példáit a végtelenségig lehetne sorolni, a kereszténység előtti 
Rómában élt Lucretius epikuroszi versétől – De rerum natura – egészen a 
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gondolatok, írások és magatartások hosszú lajstromáig, amelyeket európai 
egyházak, királyok és császárok, kormány- és államfők, továbbá állami és 
egyéb szervezetek vezetői különböző eszközökkel, köztük az inkvizícióval 
korlátoztak. Kivételek mindig is voltak és lesznek: a porosz Nagy Frigyest 
például a legliberálisabb vezetőnek tartják, aki állítólag még a sajtószabad-
ságot is támogatta. A felvilágosodás korában néhány embernek sikerült ten-
nie valamit a cenzúra szigorúságának és kiterjesztésének csökkentéséért – 
de emlékezzünk arra, hogy Rousseau a cenzúra védelmére kelt, még akkor 
is, amikor kortársai, Voltaire, Diderot, Spinoza és mások, köztük Jefferson 
és Madison az „újvilágban” a cenzúra ellen harcoltak. A felvilágosodás, az-
zal, hogy nagyobb szabadságot követelt az egyénnek, valamint kívánatosnak 
tartotta a gondolat és a kifejezés szabadságát, bármennyire is sikeresnek te-
kinthető ebben általános történelmi szempontból, magával hozott egy nem 
meglepő reakciót: a cenzúra még erőteljesebb gyakorlását és az öncenzúrá-
nak kedvező közhangulat megteremtését.

Azt hiszem, nem kell emlékeztetnem senkit arra, hogy mi történt a fel-
világosodás óta. A nyilvánosság tere megnőtt, és ezzel párhuzamosan elsza-
porodtak a nyilvánosság korlátozására és információtól, hírektől való meg-
fosztására irányuló szélsőséges próbálkozások. Azaz még több lett a cenzúra 
és az öncenzúra, elérve azt a dicstelen csúcsot, amikor a fasiszták, a nácik és 
a kommunisták az órát visszatekerni merték egészen az inkvizíciós időkig.

Manapság, az új technológiák, párosulva a régi emberi hajlamokkal, 
még több okot nyújtanak a cenzúrára és új eszközöket is biztosítanak hozzá. 
Az ember most is a középpontjában áll azoknak a kísérleteknek, amelyek 
az általa létrehozott különböző intézmények révén fejtik ki hatásukat, és 
eszközei az említett sötét hajlamoknak. Példaként tekintsünk az internet 
új világára és annak rendkívül nyílt cenzúrázására Kínában, Oroszország-
ban és Közép-Keleten. De figyelembe vehetjük a nemzetközi jogszabályokat, 
szerződéseket és egyezményeket, amelyek olyan szabályozási normákat kör-
vonalaznak, amelyek akaratlanul is biztosítják a cenzúra és a megfigyelés új 
formáit, ahelyett, hogy megszüntessék azokat. Mivel a nemzetközi jog alap-
köve a nemzeti szuverenitás, annak megítélése, hogy mely információ és 
hír „hasznos vagy ártalmas”, minden országban egyénekre marad. Ez pedig 
biztosítja a hazai kultúrának, azaz a nemzeti eliteknek azt a hatalmat, hogy 
eldöntsék, mit értelmeznek hasznosnak, illetve károsnak.

Ezzel – hogy visszatérjünk a felvilágosodás korába némi bölcsességért 
– igazolva látjuk Friedrich Melchior Grimm szavait, amelyek éppúgy igazak 
ma, mint voltak az 1700-as években: „Az emberi faj általánosságban mindig 
ugyanolyan maradt… se nem javult, se nem fajzott 
el jobban (…)  [dacára] a haladás kimérájának”.12 
Ez az oka annak, hogy a cenzúra és az öncenzúra 
elleni harc nem kizárólagosan kelet-európai vagy 
nyugat-európai, ázsiai vagy közép-keleti, netán 
latin-amerikai, hanem mindenütt egy és ugyanaz. 
Az egyének szívének és eszének a harca a sötét 
emberi hajlamokkal, amelyek a haladásnak a leg-
főbb akadályai, de egyben legfontosabb hajtóerői 
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is. Ez nem intézmények vagy rendszerek elleni hadakozás, hanem harc azon 
negatív értékek, meggyőződések és attitűdök ellen, amelyek – az általuk ki-
váltott gyakorlat és magatartás révén – rombolóan hatnak a társadalomra. 
Ezért tehát a cenzúra és az öncenzúra kutatásának, illetve azon akadályok 
ellen folytatott harcnak, amelyek az információ, a hírek és a véleménynyil-
vánítás szabad áramlását gátolják, új irányokat kell találnia, és elfordulva a 
rendszerektől és intézményektől, inkább a közönség, illetve azon egyének és 
csoportok felé kell orientálódnia, amelyek a médiát ellenőrzik, és amelyek 
potenciális hatással vannak rá. Vagyis amire összpontosítanunk kell, az a 
különböző – elit, tömeg, nemzeti, regionális, etnikai, vallási, nyelvi, nemi, 
korosztályi, társadalmi osztályi, szervezeti, ágazati, vállalati stb. – kultúrák 
és szubkultúrák sokasága, illetve ezek negatív és gyalázatos kifejeződései. 
A technológia változásai és a média kihasználása minden esetben előidézik 
a már meglevő tömegkommunikációs elméletek újragondolását. Semmifajta 
újragondolás nem lehet sikeres azonban, ha nem fordulunk el a politikai és 
gazdasági megfontolásoktól, hogy figyelmünket a mindenkor dominánsabb 
totemre fordítsuk: a kultúrára.

 
II. A kulturális megközelítés fontossága és problémái

Az első, gyakorta rendszertelen megjelenésű európai újságok a 17. század 
hajnalán születtek – például az anwerpeni Nieuwe Tydinghe (1605), a Frank-
furter Postzeitung (1615), a párizsi Gazette de France (1631) vagy a torinói 
Successi del mondo (1645). Ezek nem vergődtek viszonylag nagyobb népsze-
rűségre, amíg a felvilágosodás és az általa a 18. században létrehozott nyilvá-
nosság meg nem erősödött, és állhatatossá nem tette a személyes szabadság, 
gondolatszabadság és a sajtószabadság bátorítását. Mi több, a felvilágosodás 
új kulturális és társadalompolitikai intézményeket hozott létre, mint példá-
ul a folyóiratot, a jobban megalapozott, viszonylag nagyobb példányszámú 
újságokat, a regényeket, a kölcsönkönyvtárakat, a kávéházakat, az önkéntes 
egyesületeket, az újságírót és a kritikust.13

Majd kétszáz további évbe telt, amíg a „tömegmédia” kialakult. A név 
arra utalt, hogy a 19. század végére a kiadott újságok száma és azok példány-
száma jelentősen megnőtt. A rádió 20. század eleji, illetve a televízió 1950 
körüli bevezetésével a média a kutatók és az összehangolt kutatások érdek-
lődésének homlokterébe került. Nem sok idő kellett hozzá, hogy a tömeg-
kommunikáció, tömegmédia-rendszerek, a tömegkommunikáció-hatások és 
a nemzetközi kommunikáció első elméletei megjelenjenek, illetve hogy ezek 
alkalmazását tanulmányozni és standardizálni kezdjék.

A legújabb technológiai fejlesztések, az új médiaplatformok megszüle-
tése és használata, illetve az újságírás új formái szükségessé tették a zsurna-
lizmus újrafogalmazását és egyes régi fogalmak elvetését. Számtalan, sok-
szor egymást fedő új eszme bukkant fel ugyanis a tömegmédia, a média, a 
kultúra és a társadalom, a kommunikációs és információs technológia és 
az újságírás színterén. Valamennyien ismerjük például a napirend-megha-
tározás, feltöltés, kertezés, művelés, függőség, injekciós tű, tudásbeli szaka-
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dék, médiabőség, média, hallgatásspirál, kétlépcsős áramlás, felhasználás 
és jutalmazás, innovációterjesztés, társadalmi jelenlét, modernizáció és a 
többi elméletet. Ezeket még a hagyományos médiavilág használatára alakí-
tották ki, és meglehet, nem alkalmazhatóak az új médiavilágra, legalábbis 
változtatás nélkül nem. A média világának, az újságírásnak és ezek köz-
vetítő technológiáinak változásai lehetőséget biztosítanak számunkra, hogy 
radikálisan megváltoztassuk azt a módot, ahogyan a médiát megközelítjük, 
elsősorban azáltal, hogy a kultúrát kiindulópontnak tekintjük.

Elsősorban el kell ismernem, hogy a tudósok gondosan elkerülik a kul-
túrának központi tényezőként történő használatát leírások, elemzések, mo-
dellezések vagy elméletek felállítása esetében, bármely tudományágban. Ez 
nem is meglepő, tekintettel a következő négy nehézségre:

1. Nincs egyetemes megállapodás a kultúra egységes definiálása tekin-
tetében, és főképp nincs a médiarendszerek leírásának és magyarázatának 
központi tényezőjeként. Javasolom, hogy használjuk széles értelmezésben, 
mint értékek, hitek és attitűdök rendszerét, a hozzájuk kapcsolódó gyakorla-
tokkal, illetve viselkedésmódokkal.

2. Bárhogyan is definiáljuk a kultúra fogalmát, magát a kultúrát min-
denképpen nehéz felhasználni és mérni. Hiányoznak tehát az alkalmazha-
tó módszerek. Ez azonban nem kell, hogy eltántorítson bennünket, mivel, 
amint azt Albert Einstein mondta: „Nem minden, ami lényeges, mérhető. 
Nem minden, ami mérhető, lényeges.” Így tehát a strukturált megfigyelés, a 
tömeges megfigyelés és a résztvevő megfigyelés csakúgy, mint más kulturá-
lis antropológiai kutatómódszerek, hasznunkra lehetnek, feltéve, hogy nem 
fogadjuk el a wittgensteini állítást, amelynek értelmében semmi sem megis-
merhető, ami empirikus. Az elit politikai kultúrájának tanulmányozása kü-
lönösen „magában foglalja az ideológiák és azok értelmezésének képességét 
a cselekvési kódok jellemzésében, és azon szellemi és számításbeli tényezők 
meghatározásában, amelyek a nagy rizikójú politikai viselkedésmódok mö-
gött meghúzódnak”.14

3. Akár egyetlen nemzet vonatkozásában vizsgálódunk, akár több nem-
zet összehasonlításában, a kultúra könnyen válhat politikai szempontból 
érzékeny témává. 

Jaj mindazoknak, akik múlt és jelen megfigyeléseikben és empirikus 
tanulmányaikban komolyan vesznek olyan eredményeket, mint például a 
World Values Surveys [világérték-felmérések] (1999–ma), amelyek szerint 
a kultúrák nem egyenlők.15 Azon kultúrák realitásai, amelyek egyenlőtlen 
eredményeket produkálnak társadalompolitikai, gazdasági vagy bármely 
más téren, a demokrácia és annak minden kapcsolt területén, és működ-
tetik ezeket (vagy nem), vörös posztónak számítanak mindazok számára, 
akik az etnocentrizmusban és a rasszizmusban látják a kultúra tudomá-
nyos felhasználásának motivációját, különösen, amikor a fogalom az etni-
kai származáshoz köthető. A kultúra fogalma zavaró azok számára is, akik 
a multikulturális társadalom szószólói, és mint ilyenek aggódva figyelik, 
hogy optimista elképzeléseiket aláássák, mi több, megcáfolják azok a kuta-
tási eredmények, amelyek meghatározzák a lényeges kulturális eltéréseket 
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és azok hatását a szociális, illetve kulturális csoport sikerére vagy sikerte-
lenségére a különböző tevékenységi területeken. 

4. A kultúra fogalmának használata a „nemzeti jelleg” megfogalmazás-
ban szintén nehezen használható, mivel ez azt sugallja, hogy léteznek olyan 
meggyökeresedett jellemzői, amelyek ellenállhatnak a változásnak, különös 
tekintettel a jól működő demokrácia és a szabad piac létrehozása lehetővé 
tételének tekintetében. Ráadásul az ilyen meggyökeresedett jellemzők meg-
nyitják az utat a negatív sztereotípiák előtt. A Carnegie Endowment egyik 
volt vezetője, Anatol Lieven kutatásában azt vizsgálta, hogy mitől lesz egy 
nemzet, nemzet. Megállapította, hogy amennyiben a nemzeti jelleget mint 
fogalmat a politológusok elutasítják, „szükséges megmagyarázni, hogy ha 
minden egyéb azonos lenne, egy etnikai ellentét Azerbajdzsán és Grúzia 
között, miért valószínűbb, hogy szélsőségessé és erőszakossá váljék, mint 
egy hasonló ellentét, mondjuk, Észtország és Ukrajna között”.16 A kultúra 
mint a nemzeti különbségek meghatározó eleme, itt, Romániában közép-
pontjában áll azoknak az érveknek, amelyeket az ország túl lassú demokra-
tizálódásával kapcsolatosan a néhai Adrian Marino, valamint Lucian Boia 
hangoztatott. 

Van még egy oka annak, hogy a kultúra igen bonyolult változó ahhoz, 
hogy vizsgálódásainkhoz alapul szolgálhasson. Az tudniillik, hogy egyszer-
re önálló és más dolgoktól függő változó, vagy, ahogyan Lawrence Harrison 
írja, „az ok-okozati összefüggés a kultúra és más változók között, mint pél-
dául a politikák, az intézmények és a gazdasági fejlődés, mindkét irányban 
hat.”17 Ronald Ingelhart és Wayne E. Baker például bizonyítékokat gyűjtött, 
amelyek alátámasztják, hogy Harrison elmélete az ok-okozati összefüggés 
kétirányúságának tárgyában megállja a helyét, amennyiben a „masszív kul-
turális változás és a megkülönböztető kulturális normák és értékek” (kieme-
lés tőlem: P. G.) állandósága együttesen kapcsolódik a gazdasági fejlődés-
hez.18 Különös tekintettel az új intézmények szerepére, olyan az intézményi 
deterministák, mint Beverly Crawford és Arend Lijphart azt hangsúlyozzák, 
hogy a „liberális  intézmények oly módon képesek strukturálni a preferen-
ciákat és csökkenteni a választási lehetőségeket, hogy azok új politikai és 
gazdasági kultúrákat hoznak létre”.19 Sajnálatos, hogy nem vizsgálták, meny-
nyi időre van szüksége az új intézményeknek, hogy „liberálissá” váljanak, 
hogyan történik mindez, és milyen konzekvenciái lehetnek az új kultúra 
kifejlesztésében a liberális intézményrendszer megalkotása elmaradásának. 
Lawrence Harrison, hűen a kölcsönhatások elméletének iskolájához, azt is 
állította, hogy a politika meg tudja változtatni a kultúrát, mi több, ezt egyet-
len generáció alatt megteheti. Ezt az állítást megkérdőjelezi az a traumatikus 
változás, amely Kelet-Európában 1989-ben történt és az azt követő huszon-
négy év nem kommunista politikája.20 Azt hiszem, már megkaptuk a vá-
laszt: nem megy egyetlen generáció alatt.

Bármely tudományág felől is történne a vizsgálódás, szinte egyetemes 
egyetértés tapasztalható abban, hogy fogalmát akárhogyan is definiáljuk, a 
kultúra változik, de a változás fokozatosan megy végbe. Abban is egyetértés 
van, hogy a múlt fontos szereppel bír, még a fejlődő kultúrák esetében is. A 
kultúrákat, még inkább, mint a társadalompolitikai vagy a gazdasági rend-
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szereket, nem lehet megalkotni, azok kialakulnak az idők során, amint azt 
Robert Conquestnek a társadalompolitikai és gazdasági rendszerekre alkal-
mazott elmélete leírja.21 Egy nép vagy egy nemzet alapvető kultúrája hosz-
szú időn át alakul ki, a történelmi tapasztalatok és körülmények, a földrajzi 
adottságok, a vallás stb. olvasztótégelyében. Ez olyan kérdés, amelyet Ro-
mániával kapcsolatos műveiben Lucian Boia folyamatosan hangsúlyoz.22 A 
kultúra kialakulását nem magyarázhatja holmi „big bang” elmélet, csakis az 
evolúciós teória. A dokumentált történelem „népek és nemzetek története, de 
a minták, amelyek felszínre kerülnek, azok kultúrák mintái”. Ez segít meg-
értenünk, hogyan befolyásolják ezek a minták „általánosságban az emberi 
nem gazdasági és társadalmi fejlődését”.23 A még mindig fejlődésben lévő új 
kelet-európai politikai és gazdasági rendszerek természetére és működésére 
nagy hatással van egy „információs” mátrix, amely kommunizmus előtti és 
kommunizmusbeli társadalompolitikai, gazdasági, kulturális és pszicholó-
giai elemeket tartalmaz, és különböző mértékben és időtartamban megal-
kotja a die Vergangenheit, die nicht vergehen will-t.24 Ez az „elmúlni nem 
akaró múlt” elemeiből álló mátrix alapja és támfala az új társadalompoliti-
kai és gazdasági rendszernek csakúgy, mint az 1989-et követően kialakult 
általános kulturális miliő vagy rendszer, illetve a politikai kultúra.

Akárcsak Európa más részein, a demokratikus fejlődés Romániában és 
a térség többi volt kommunista országában is „örökre a múlt jelzálogához 
láncolódik”.25 Mindazonáltal létezik egy alapvető különbség, amely szétvá-
lasztja Kelet- és Nyugat-Európát, és amelyet a fenti idézet szerzője nem vett 
figyelembe: bár  Nyugat-Európában a demokrácia és a demokratikus identi-
tás „mindegyik új generáció számára újra megtanítandó”, Kelet-Európa tár-
sadalmaiban – a térség hosszú történelme során – ez a lecke első alkalommal 
most került be a tananyagba.26

A lassú kulturális evolúció kérdésében az intézményi deterministák – 
például Robert Putnam – is elismerik, hogy „sok esetben több generációnak 
is meg kell ismerkednie az új intézményekkel, mire azok célja és hatása a 
kultúrára és a viselkedésre nyilvánvalóvá válik”.27 Ralf Dahrendorf még en-
nél is pontosabban fogalmazott, amikor azt írta, hogy bár meglehet, csak 
hat hónapra van szükség ahhoz, hogy demokratikus politikai intézményeket 
hozzanak létre, és hat évre, hogy a tervgazdaságot piacgazdasággá sikeresen 
átalakítsák, ahhoz azonban, hogy „ezt a forradalmat az emberek szívébe és 
agyába véssék”, hatvan esztendő kell”.28 Sőt, a kulturális fejlődés, legyen bár 
gyors vagy lassú, semmiképpen nem lineáris. Ráadásul a kultúra „úgy mo-
zog, mint a polip – nem egyszerre, a részek egységesen koordinált szinergiá-
jában, az egésznek masszív együttes fellépésével, hanem részeinek összefüg-
géstelen mozgásával, most ez, aztán a másik, hogy aztán végül ezek összege 
mégis az irányváltást szolgálja”, amint azt Clifford Geers állítja.29 Nagyjából 
két, egymáshoz kapcsolódó módon definiálhatjuk a kultúrát:

(1) „Egy társadalom életmódja”, amely magában foglalja az értékek, 
meggyőződések, irányultságok, magatartások, mögöttes feltételezések, szim-
bólumok és gyakorlatok/szokások összességét, amelyeket a társadalom tagjai 
osztanak. Ezeket „a környezet, a vallás és a történelem szeszélyei alakítják, 
amelyek generációról generációra öröklődnek, főképpen a gyermeknevelés, 
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a vallásgyakorlat és az oktatási rendszer, valamint 
a média és a kortársak hatásának útján”.30 Ez a fel-
fogás úgy tekint az egyéni meggyőződésekre, ér-
tékekre és attitűdökre is, mint a kollektív kultúra 
megjelenési formáira;31 és

(2) „Egy társadalom pszicho-szociális elemeire”, ahogyan Alex Inkeles 
jellemzi a kultúrát, „amely tartós személyiségjellemzője és -mintaalkotója a 
társadalom felnőtt tagjainak”.32 Azonnal hozzá kell tennem, hogy a nemze-
tek és társadalmak sok „kultúrából” vagy kulturális rétegből tevődnek össze, 
és ezek magukban foglalják a nemzeti, a regionális, az etnikai, a vallási, a 
nyelvi, a nemi, a generációs, társadalmi osztályi, a szervezeti, az ágazati, 
a vállalati és persze az elit kultúrát, amelyre itt összpontosítunk. Ennek a 
megközelítésnek az alapja a társadalompszichológiai irodalom. Ez átvezet 
egy, a kultúrát olyan, az intézményi struktúrába beágyazott entitásnak te-
kintő gondolati rendszerbe, amely olyan szocializációs szerepet tölt be, mint 
az iskolák, az egyházak meg, természetesen, a média.33

Vannak olyan szubkultúrák, amelyeket minden társadalomban megta-
lálunk, és ezek közül az egyik legfontosabb talán az elitek kultúrája, amely 
Kelet-Európa átalakításában továbbra is vezető szerepet játszik. Az elitek 
értékrendje, meggyőződése és magatartása diktálja eljárásaikat és viselkedé-
süket, amelyek aztán oly nyilvánvalóan határozzák meg, hogy mi történik a 
médiával, mi és hogyan megy végbe a médiában, illetve azokban a szerveze-
tekben, amelyek a médiát befolyásolják.

Konklúzió
Régen kiviláglott már, hogy a cenzúra és az öncenzúra ellentétes a 

szabadság, a demokrácia és az igazságkeresés alapelveivel. Nem győzzük 
ismételni, hogy bizonyos mértékű cenzúra és öncenzúra, ilyen vagy olyan 
formában, velünk van, és velünk is marad. Ennek oka nem a társadalom-
politikai, gazdasági vagy vallási rendszerekben keresendő, egyszerűen az 
emberi állapot követeli meg jelenlétüket. És ez az emberi állapot, a kultúra, 
amelyet létrehozunk és fenntartunk az, amelyre tudósokként figyelnünk 
kell, amennyiben hozzá akarunk járulni a cenzúra és az öncenzúra termé-
szetének, valamint más média és tömegkommunikációs kérdéseknek az ala-
posabb megértéséhez.

(Fordította: Tibori Szabó Zoltán)34
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A mi magyar adásunk
Tallózás, hangulati elemek a készülő könyvből

SIMONFFY KATALIN

Bevezető

Négy évvel ezelőtt adódott a lehetőség, hogy az RTV magyar adásának 
40 éves évfordulóján, az 1990 elején újraindult szerkesztőség szervezte ün-
nepi rendezvényen többen, a világ minden tájára szétszóródott kollégák, ta-
lálkozzunk Csíkszeredában. A kezdeti évekről vajmi kevés írás jelent meg a 
sajtóban, amit közöltek abban is a számtalan hangsúly- és értékeltolódás, a 
tárgyi tévedések jelzi – a romániai magyar irodalmi lexikon sem kivétel ez 
alól –, hogy a romániai magyarság hétköznapjait és ünnepeit tükröző, 1969.  
novemberi megalakulásától 1985. januári megszűntéig heti rendszeresség-
gel jelentkező, közhasznú műsor múltja kutathatatlanná válik, ha azok a 

Rezumat (Emisiunea noastră în limba maghiară. Fragmente și impresii dintr-o viitoare carte) 
Cu ocazia aniversării a patruzeci de ani de la realizarea primei emisiuni în limba maghiară la 
Televiziunea Română, trei foști redactori ai legendarei emisiuni – Erika Józsa, Mária Tomcsányi 
Mária și Katalin  Simonffy – au hotărât să evoce într-o carte istoria celor patru decenii. În acest scop 
au cerut ajutorul foștilor colaboratori. Memoriile prezentate surprind fragmente din cartea care va 
apărea în curând, conținând informații și date prețioase, detalii deseori emoționante despre istoria 
emisiunii.

Cuvinte cheie Televiziunea Română, emisiunea în limba maghiară, Transilvania, mass-media, 
televiziune, istoria presei

Abstract (Our Hungarian Service. Emotional elements form a book in progress)
At the forty’s anniversary of the launching of the legendary Hungarian Service of the Romanian 

Television three of the former editors (Erika Józsa, Mária Tomcsányi and Katalin Simonffy) had 
decided to write a book about this program. They asked for the help of their former colleagues. The 
memories of people who worked there offer important information and many touching details on the 
history of the „Hungarian Service”.

Keywords Romanian television, Hungarian Service, Transylvania, media history

Simonffy Katalin, Ph.D.
egyetemi oktató, a Román Televízió munkatársa,
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tévések, akik működtetésén fáradoztak, le nem írják múltját. Marosvásár-
helyen, a találkozó utáni baráti beszélgetésen döntöttük el Józsa Erikával 
és Tomcsányi Máriával, hogy belevágunk az emlékidézésbe, egykori és mai 
kollégák segítségét kérve. Tudva és vállalva annak az ódiumát, hogy a tel-
jességtől messze áll majd készülő könyvünk. Nem mértük az időt, ami alatt 
gyakran éjszakázva, napi teendőink mellett több száz munkaórát rászánva, 
felkutattunk és „rámozdítottunk” kollégákat az írásra, könyvtáraztunk a ko-
rabeli sajtót lapozgatva, a kifotózott adástükrökből próbáltuk rekonstruálni 
bukaresti létünk sajátosan megélt éveit, máig közös sorsunk. Erika kétszer 
jött haza férjestül Ausztráliából, hogy a kezdeti lelkesedésünket felváltó 
lankadáson szelíd erőszakkal átlendítsen. 2013 novemberében, ittlétük alatt 
összeállt az interneten ide-oda küldözgetett írásokból a könyv első változata. 
Azóta a fiókok mélyéből előásott fotók is beszerkesztődtek, de a szöveggon-
dozás, a tördelés s még nagyon sok finomítás – mondhatnám: a végső futam 
a célba jutás utolsó száz méterén – hátravan. 

Simonffy Katalin 

Józsa Erika: A Budapest–Bukarest gyorsvonat nagyot rázkódva elindul. 
Harmincórás repülőút után az ausztrál nyárból az európai télbe érkezünk 
Jóskával, a hosszú úttól kissé kótyagosan, imbolyogva keressük a helyünket, 
ám a különben teljesen üres vagonban éppen a mienk foglalt. Két idősebb 
asszonyság helyezkedett el kényelmesen a helyünkön, csomagjaik a fél vagont 
megtöltik. Jó félóra múltán egyikük összeszedi a bátorságát és átszól:

Simonffy Katalin archívumából származó fotó
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– Ugye nem haragszik, hogy megkérdezem... maga nem Józsa Erika?
– Elnevetem magam, beismerem, valóban én lennék az említett személy. 
– Jaj Istenem, kiált fel a kérdező! Hát tudtam én! Ugye mondtam – szól 

útitársához. Jaj, hogy szerettük mi magát, mennyit néztük a magyar adásban! 
Tudja-e, hogy az unokahúgomat még Erikának is keresztelték, pedig azelőtt 
nem volt nálunk túl gyakori ez a név. De jó is volt az a magyar adás! El nem 
mulasztottuk volna a világért sem, hiszen csak ez az egy volt, amely ma-
gyarul szólt hozzánk – folytatja újdonsült ismerősünk. Most persze van már 
más is, már túl sok is van, amiből választani lehet, aztán az ember sokszor a 
végén nem nézi egyiket sem. De régen ki nem lehetett hagyni! De rég is volt, 
mennyi ideje már?

Csíkszereda 2009
 A negyvenéves találkozó
Simonffy Katalin: Menet közben a kocsiban Tomcsányi Mari vidám tör-

téneteket próbált feleleveníteni a múltból, tőle ugyanis azt kérték az ünnepi 
műsor szerkesztői, hogy anekdotázzon a színpadon. Ettől nekem begörcsölt az 
agyam, és az égvilágon semmi nem jutott eszembe, amin szórakozhatnának 
a nézőtéren. Mire megérkeztünk a szálláshelyre, összehoztam egy kis kerek 
szöveget, a magam ars poeticáját a verítékes hétköznapokról, a kulisszák mö-
götti embert próbáló munkáról és a rivaldafényben tündöklő mesevilágról. 
Valakinek, aki megkérdezte egyszer, hogy milyen volt tévésnek lenni, azt ta-

Simonffy Katalin archívumából származó fotó
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láltam mondani, hogy az életem ötcsillagos szálloda és pásztorkunyhó között 
zajlott, és szüleim szerint a gyertyát mindkét végén égettem.

A „welcome drink”-től feldobódva ültünk be a nézőtérre, kit jobbra, kit 
balra tereltek, a rendezői elv szerint. Telt-múlt az idő, s ahogy elfogytak a 
színpadra hívott „nagy öregek”, rádöbbentem, hogy hiába öltöztettem ünnep-
lőbe a lelkem, itt és most senki nem kíváncsi arra, amit mondani szeretnék. 

Józsa Erika: Amint sorra követjük egymást a színpadon, egyre erősödik 
bennem az az érzés, hogy abszolút jelentéktelen dolgokról fecsegünk. Mind-
össze ennyi lenne a mondanivalónk 40 év után? Ezért a néhány vérszegény 
poénért csődültünk ide a világ négy sarkából? Mit ért meg ebből a mai tévé-
néző? Milyen kép alakul ki benne arról az úttörő gárdáról, melyet már nem 
volt alkalma látni a képernyőn, akiknek alkotásai már alig-alig lelhetők fel 
az archívumokban, de ha meg is vannak, csak ritka kivétellel kerülnek újra a 
nyilvánosság elé? Ez persze nem kritika és nem szemrehányás, csupán csen-
des morfondírozás. Valójában nem is igazságos a mai magyar adástól elvár-
ni, hogy múltja, kezdetei krónikása legyen. Ez a mi dolgunk lenne, a régieké. 

Mire a műsor végéhez közeledik a színpadon, levonom a tanulságot: meg 
kell győznöm a kollégákat, hogy együtt lássunk neki és a kollektív emlékezet-
ből rakjuk össze a magyar adás történetét.

Simonffy Katalin archívumából származó fotó
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Tomcsányi Mária: Erika drága, ne haragudj rám a késői jelentkezés mi-
att. Sokáig halogattam, és sokszor elkezdtem már írni a tévés emlékeket, de 
sajnos gyengülő memóriámban inkább csak emlékfoszlányok és hangulatok 
élnek a régi „magyar adás” éveiből. Mégis hiszem, hisszük, hogy meg kell írni, 
hiszen annyi butaság, téves értelmezés lát manapság napvilágot azokról az 
évekről, hogy visítanék néha. Kérlek benneteket, régi kollégákat, segítsetek 
emlékezni! Még úgy is, akkor is, ha bennetek másként élnek a régi magyar 
adás évei, vagy nem túl kedvesek az emlékek. Hiszen részei voltunk egy kor-
nak, ami csak az apró eseményekből rakható össze igazán hitelesen. 

Józsa Erika: De most komolyan miért is...?
... olyan fontos nekünk papírra vetni ezt a történetet? Miért akarjuk 

agyondicsérni önmagunkat és egymást? Mert nyilván valami dicsekedni-
valónknak kell lennie, ha csak szégyellnivalónk lenne, akkor bölcsen hall-
gatnánk, nemde? Miért nem várjuk ki, hogy majd az utókor helyünkre te-
gyen bennünket a nagy romániai magyar médiapanop tikum  ban? Hiszen a 
történelem tanulsága szerint a valódi értékrendek előbb-utóbb kia la kulnak. 
Két-három nemzedékkel később, amikor már nem érzi úgy az éppen aktuá-
lis fiatal nemzedék, hogy elődeinek érdemei valamennyire is csorbítanák az 
övéit, rendszerint megszületnek a nagyszabású elemzések, tanulmányok. Va-
laki majd belőlünk is dok torálni fog. Ha... És itt jön a „ha”.  A világ normális 
országaiban nem gond elővenni a tévézés hőskorának archívumát. Fakón, 
karcolásokkal tele, de megvannak a filmek, lehet restaurálni, tanulmányozni 
őket. Romániában azonban volt egy olyan eszement korszak, amikor több 
évtizednyi, celluloidra rögzített archívumot beolvasz tottak, hogy kivonják a 
nyersanyagból az ezüstöt! No persze a fenenagy takarékosság jó alkalom volt 
célzott tisztogatásra is. Könnyű volt így eltüntetni minden olyan kordokumen-
tumot, ami nem konveniált a rendszernek. 

1983–85 táján a magyar adás vágónői hónapokon át azzal a hálátlan 
feladattal birkóz tak, hogy válogassanak az archívumból sorra előhozott te-
kercsek tartalmában. Csak azt volt szabad megtartani, amire megfelelő in-
doklást lehetett ráhúzni. A feláldozandó anyagok közül aztán ki-ki próbálta 
megmenteni, amit tudott. Lopkodtuk, csempésztük haza szatyrunk mélyén a 
műsorainkat, egyenként, hogy fel ne tűnjön (mert időnként, szúrópróbaként a 
kapunál ellenőrzés is volt). Meg egymásét is, azokét akik már nem jár tak be 
a szerkesztőségbe, vagy az országot is elhagyták. Hogy ezekkel az anyagok-
kal mi lett? Akkor mindenki azt remélte, hogy az őrület csak átmeneti, hogy 
hamarosan helyük re kerülhetnek majd a megmentett filmek. Sajnos azonban 
az átmenetiség túl sokáig tar tott. A pincékben, padlásokon eldugott, hőre, pá-
ratartalomra érzékeny filmteker csek nek nem sok esélyük volt túlélni Ceau-
şescut. Az országból való távozásunkkor a mi lakásunk erkélyén is ott maradt 
vagy 50 filmtekercs. Máig nem derült ki, hogy mi lett velük.

A képmagnóra vett anyagoknak sem volt nagyobb esélyük a túlélésre, 
mint a filmnek. A félméteres átmérőjű Ampex mágneses szalagok igen drágák 
voltak, a szükségesnél mindig kevesebb volt belőlük. A szerkesztőségeknek 
kiutaltak egy-egy kvótát, amelyet aztán kényszerűségből többszörösen újra-
használtak. Ami adásba ment, azt letörölték. Ke mény indokok kellettek ah-
hoz, hogy valamelyik műsort megőrzésre érdemesnek minő sítsék. Nagy volt 
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a döbbenet az adás 90-es újraindulásakor, hogy nem volt mihez nyúlni: az 
előző 15 év archívuma szinte mind odaveszett. Ami innen-onnan még elő-
került, az nagyrészt Rostás Ulieru Emilia vágónőnk érdeme, aki ma már az 
egyetlen kapocs a régi és az új szerkesztőség között. Lia saját memóriájára 
hagyatkozva és a megmaradt adástükrök köteteit kutatva az évek során hi-
hetetlen kitartással és furfangos detektívmunkával talált meg anyagokat a 
jilavai archívum bugyraiban. Volt, amit annakidején mi magunk „rejtettünk 
el” úgy, hogy a dobozra más volt írva, mint amit valójában tartalma zott. Volt 
azonban úgy is, hogy a nyilvántartás szerint valaminek meg kellett volna 
lennie, ám amikor kihozták a raktárból, a doboz üres volt.

Nos, kedves utókor, miből fogod hát megírni azt a doktorit? 
Talán segít a sajtóban megjelent kritikák tanulmányozása? Ki kell áb-

rándítsalak. A magyar adásnak nem volt folyamatos, következetes, hozzáértő 
és főleg elfogulatlan kritikája. Érdekes ugyan tanulmányozni, de arra nem 
alkalmas, hogy teljes képet alkoss.

A hivatalos (mert nem hivatalos persze nem létezett!) sajtóban megjelen-
tekből pedig végképp nem fogsz majd fogalmat alkotni a tévés munka min-
dennapjairól, arról, hogy az a maroknyi magyar értelmiségi, aki a műsorokat 
készítette, hogy élt a román fővárosban. Hogyan befolyásolta, formálta létét a 
diktatúra, a mindennapi politika, hogyan ütköztette saját elveit és meggyőző-
dését a hivatalos követelményekkel, és mennyire sikerült ép elmével átélni és 
túlélni azt a tudathasadásos korszakot?

Nos, itt veszed majd hasznát ennek a kollektív visszaemlékezésnek, mely 
bepillantást enged magánéletünkbe, s a hetvenes-nyolcvanas évek azon tör-
ténéseibe is, melyek szorításában éltünk és dolgoztunk. Az, aminek filmen 
vagy írásban nyoma sincs, még megmaradt a mi és egykori nézőink emléke-
zetében. Fejtsd le róla ügyesen elfogultságunkat, esetenkénti öndicséretünket, 
s ami marad használd egészséggel!

Tomcsányi Mária: Heti háromórás intézmény. 
A hetedik erdélyi magyar hetilap vagy a hetedik erdélyi magyar színház 

vagy a romániai magyar panasziroda vagy a nép ügyvédje, vagy erdélyi ma-
gyar koncertiroda, vagy inkább mindez együtt akart lenni és részben volt is a 
Román Televízió 1969-től sugárzott magyar nyelvű műsora, (nekünk és akkor 
mindenkinek, A MAGYAR ADÁS). Hát legalábbis Pali (Bodor Pál) ezt hitte, 
akarta és vele együtt mi mindannyian, akik ideig-óráig, évekig vagy csak 
hónapokig a csapatában játszhattunk. Kik is voltunk? Lássuk csak, én kire 
emlékszem? Az elsők, még Bodor előtti hónapokban: Kónya Buba, Molnár Vili, 
Labancz Frida, Tóthfalusi Béla, Tomcsányi Tibi (későbbi férjem), Birta József... 
Más nem jut eszembe. Nektek...? Aztán jött Bodor. 

 KITALÁLNI A MAGYAR ADÁST
 1969–1970
 Bodor Pál 2011 októberében, Budapesten így emlékezett erre a kor-

szakra:
Az RTV magyar adásának ötlete – ilyen keményen – két helyen merült 

fel, az egyik roppant spontán história. Máramarosszigeten volt egy magyar 
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értelmiségi szűk kör, körülbelül tízen voltak, akik népboldogító ambíciókkal 
mertek egymás között arról beszélni, hogy mit kellene itt csinálni. Vári Attila 
volt velük jó viszonyban, ő jött nekem szólni, hogy egyrészt átvették azt a 
követelésemet, hogy legyen egy második kulturális-irodalmi hetilapja a ma-
gyarságnak, másrészt, hogy legyen magyar adás a tévénél.

A másik: Hajdu Győző, aki egy Ceauşescuval való találkozón javasolta, 
hogy legyen magyar tévéadás. Ez természetesen utasításra történt, megmond-
ták némelyeknek, mit javasoljanak a már előzetesen született döntés alapján.

 
Csép Sándor: A romániai magyar nyelvű tévéadást úgy kellett mediatizálni, 

mint a Román Kommunista Párt „bölcs nemzetiségi politikájának” ékes bizo-
nyítékát. A „nagy ajándékot” illett, sőt, kötelező volt megköszönni. Ezt a teendőt 
csak bizonyos személy, magas rangú közméltóság vagy testület végezhette el. 
Végül is a Babeş-Bolyai Tudományegyetem tudós tanárára, Péterfi István aka-
démikus biológiaprofesszorra esett a választás, aki egyben a Magyar Nemzeti-
ségű Dolgozók Tanácsának elnöki tisztét is betöltötte. 

 Nekünk, „belső” embereknek a nyögvenyelős pártos beköszöntő is oko-
zott néhány vidám pillanatot. Például, amikor szembementünk egymás-
sal a RTV hosszú folyosóján, vagy bárhol találkoztunk, mindig „szérététél 
köszöntötük” egymást, akárcsak főemberünk „a kédves nézökét”. Hosszú 
időn keresztül fuldokló nevetéssel zajlottak le ezek a köszöntések, mígnem 
egyszer, amikor élőben konferáltam a műsort, azon kaptam magam, hogy 
„szérététél köszöntötem a nézökét…” Magyarán: az történt, hogy addig hü-
lyéskedtünk, hogy én úgy maradtam.

Bodor Pál: Amikor kiderült november után, hogy amit szegény rádiósa-
ink csináltak abban a kis 25 percben, ahogy indult az adás – és ami óriási 
lelkesedést váltott ki mint tény, hogy elindult magyarul is –, de felháborodást 
okozott már a harmadik adás után, hogy milyen a színvonal...

/ Tomcsányi Mária: Hát legalábbis értelmiségi körökben.../ 
... akkor megkerestek – egyrészt Fazekas János keresett meg, de mások 

is, Domokos Géza is. Eszembe nem jutott, hogy a magyar adáshoz menjek. A 
Kriterionnak voltam a főszerkesztője. Akkor ugyan a Kriterion főszerkesztői 
posztja megoszlott Géza és köztem. Megegyeztünk, hogy ha szükség van rá, 
én átmegyek a tévéhez.. 

Kétségkívül én is bíráltam az adást. Amennyire boldog voltam, hogy el-
indult, annyira kétségbe estem a színvonalától: attól, amitől nem szabadul-
hattak, mert fantáziátlan, magyartalan nyelvű vívmányriportokban gondol-
kodtak, és minden el volt túlozva. De nem azért, mert ők el akarták túlozni, 
hanem mert a rádióban ezt így csinálták, így szokták meg.

Simonffy Katalin: Milyen gyorsan tudott megvalósulni az az elképzelés, 
amivel te jöttél? 

Bodor Pál: Nekem az volt a meggyőződésem, hogy mivel nincs sok in-
tézményünk, egy ilyen központi média fölvállalhatja és talán kötelessége is 
fölvállalni, méghozzá közvetett módon szervezőként is, az űrök betöltését. Te-
hát mindazt, aminek nincs központi „gazdája” a romániai magyar szellemi 
életben – közoktatás, kultúra, tömegmozgalom stb. –, azt nekünk kell megpró-
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bálnunk serkenteni, segíteni, kezdeményezni. Ennyi volt az elképzelésem, és 
néhány csalafintaságot elkövettem tudatosan, ilyen volt az, hogy javasoltam 
Puşcaşunak, a tévé alelnökének, hogy tegyük át hétfő délutánra az adást, 
mert olyankor a Magyar Televízió szünetel (MTV), és gondoskodjunk arról, 
hogy a Várad környéki adók át is sugározzák Magyarországra a műsort. Ez 
nyilván nagyon tetszett a legrománabb fórumoknak is. Nem gondoltak arra, 
hogy én ezt miért akarom, és még örültek is neki...

 Tomcsányi Mária: Hogy tudtad eladni „felfelé” az elképzeléseidet az 
adásról? 

Bodor Pál: Ezt azért olyan nehéz elmesélni, mert egy csomó taktikai set-
tenkedés zajlott. Tehát nem járhattam úgy el, mint egy román főszerkesztő. 
Ez azt jelentette a felvételek esetében, hogy ki kellett találnom valamilyen 
ürügyet, amely miatt annak az egyénnek föltétlenül oda kell jönni a magyar 
adáshoz. Ha megbíráltak, amiért nem foglalkozunk a magyar falvakkal, ak-
kor én ezt a reklamációt fölfújtam, s elkezdtem panaszkodni, hogy erre nin-
csen egyetlen emberem sem... De már tudtam, ki az az agráros, akit behozok.

Józsa Erika: Bodor főszerkesztőségétől kezdve az adás tartalma egyre 
gazdagabb lett. Az első évben – időrendben – az alábbi nevek és műfajok, 
színielőadások és zenei műsorok jelentek meg az adásban:

Zene: Kónya Dénes Lajos; Varga Zoltán zenekara; Ludovic Spiess; A 
marosvásárhelyi Állami Népi Együttes; Maros együttes; jazz; Tóth Erzsé-
bet; Kisfalussy Bálint; Szabó Edit; Fogarassy György; Kozma Mátyás; Brassói 
Aranyszarvas Fesztivál; Balogh Dénes; Vilmányi Sándor zenekara; Serban 
Marika; Ávéd Silló Éva; Kézdivásárhelyi Művelődési Ház énekkara, tánc-
csoportja; Bartók- megemlékezés, halálának 25. évfordulóján; Ruha István 
-kvartett; Kostyák Imre; Barabás Kásler Magda; Zeitz Gabi (ének); Bartók- 
műsor; Költészet és muzsika; Terényi Ede; Amirás Gábor zongoraművész; 
Boros Zoltán (ének). 

Irodalom: Összeállítás a Megyei Tükör költőinek verseiből; Szilágyi 
Domokos, Szemlér Ferenc; Kriterion-kerekasztal: Cseke Gábor, Bodor Pál, 
Domokos Géza; Könyvállvány, Bodor Pál a könyvkiadásról; Könyvbölcső, 
Szilágyi Domokos rovata; Horváth István írói műhely; Az RTV magyar adá-
sának irodalmi színpada; Hervay Gizella; Lászlóffy Aladár; Molnár József 
portré; Papp Ferenc író; Író a kamera előtt: Bálint Tibor; Bodor Pál–Csehi 
Gyula-interjú; Tudor Arghezi 90. születésnapja.

Színház: Pódium 69; Maszek ballada, Varga Vilmos előadóestje; Valkay-
balett; Thália csoport; Sombori Sándor: Gábor Áron színpadi krónikájának 
tévéváltozata; Méhes György: Paprikajancsi bábjáték, a marosvásárhelyi Ál-
lami Bábszínház előadásának tévéváltozata; Zsizsik Margit; Méhes György: 
Noé bárkája, Marosvásárhelyi Állami Színház; Tévészínház; Székely János 
Dózsa poémája Nemes Levente előadásában; Halász Anna színikritikus; Ko-
csis István Martinovics drámájának ősbemutatója, Szatmári Északi Színház; 
Tévészínpad – pantomim; Bábszínház: Micimackó; Kolozsvári Diákszínpad: 
Rút kiskacsa; Kolozsvári Állami Magyar Színház, Jerome Kilty: Kedves ha-
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zug előadás; Tévébábszínház: Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön; Illyés 
Kinga: Kisherceg; Ludas Matyi; Shakespeare: Tévedések vígjátéka, Nagyvá-
radi Állami Színház előadása; Andre Michel: Lulu című musical, Szatmári 
Északi Színház; Horváth Béla.

Gyerekműsor: Hervay Gizella: Meseépítés; Veres Zoltán: Tóbiás és Ke-
lemen.

Riportok: Mezőfelei riport Bandi Dezsővel; a Bukaresti Petőfi Házról 
Matekovics Jánossal; Tudós a kamera előtt: Palocsay Rudolf; Műterem-lá-
togatás Benczédi Sándornál, Gazdáné Olosz Ellánál; Lászlóffy Aladár ré-
gipénz-gyűjteménye (Fischer István filmje); Bodor Pál: Interjú Constantin 
Daicoviciuval; Riport a Színiakadémiáról; Siculus-klub (Birta József riport-
ja); Műterem az ég alatt (Banner Zoltán); Anyám könnyű álmot ígér, doku-
mentumfilm Sütő Andrásról; Fuhrmann Károly ötvösművész; riport a tan-
könyvkiadóról; Árvíz-riport.

Rovatok: Ország-világ, Heti jegyzet, Könyvállvány, Színházi őrjárat, 
TV-tárlat, TV-posta, Zeneszerzők műhelyéből, Fiatal előadóművészek pódi-
uma, Új könyvek, Vasárnaptól vasárnapig, Könyvbölcső, Ismerjük meg ha-
zánkat.

MIT REJT AZ ARCHÍVUM? 1969–1976 
Simonffy Katalin: Olvasom a csodával határos módon megmaradt, 

negyven évvel ezelőtt, írógéppel írt adástükröket. Erika férje fotózta le a kije-
lölt oldalakat a vaskos kötetekből. Nyelvészek elmélkedhetnek a spontán cse-
vegésnek szánt „betonbiztos” mondatokon. Mert akkor bizony tilos volt rögtö-
nözni a bemondónak. Minden, a műsorban élőben vagy felvételről elhangzó 
„szpíker” szöveget a főszerkesztő vagy helyettese ellenjegyzett. 

Adástükör. Ebben a kifotózott „kőkorszaki” emlékben tulajdonképpen 
nagyon sok fontos utasítás megtalálható, ami a mai adásmenetekben is 
szerepel. 1973. december 23. határkő volt a magyar adás életében. A műsor 
tömbösítését kellett eladni, meggyőzni az elégedetlenkedő nézők levelei alap-
ján a hatalom embereit arról, hogy a vasárnap délelőtti kezdés helyett, min-
denkinek ideális lenne a hétfő délután négy óra, s ha már lúd, legyen kövér: 
azaz két és félórában csapják össze a vasárnapi 90 percet a csütörtökivel. 
(Amikor ugyanis 1969 novemberében indult a magyar adás, kapott egy órát 
vasárnap és egy felet csütörtökön.) 

Csáky Zoltán: Nyugodtan le merem írni, ha nem Bodor Pál jegyzi fő-
szerkesztőként a Magyar Adás első meghatározó tíz esztendejét, nem lett vol-
na azzá, amivé lett – az erdélyi magyarság közéleti kulturális fórumává. In-
duláskor ő is annyit értett a tévézéshez, mint mi, akiket összeverbuvált rádiós 
műhelyekből, újságok szerkesztőségéből. De kitűnő, tapasztalt román kollé-
gákat hívott a filmgyárból, magyarokkal rokonszenvező operatőröket, hang-
mérnököket, vágókat. Tőlük tanultuk meg a szakmát. Victor Videriu, Eugenia 
Silişteanu, Mircea Bogdan, Emil Lungu és a többiek, valamint a műfajban 
már nevet szerzett Öllerer Jóska, Fischer Pista voltak a tanítómestereink. Pali 
ugyanakkor, mint zseniális tollú újságíró, ontotta nekünk a nemzetiségi ri-
porttémákat. Igényes volt, cizellálta a leírt, elhangzott mondatokat és fan-
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tasztikus diplomáciai érzékének köszönhetően megvédte a szerkesztőséget, a 
szerkesztőket a nacionalista felhangú támadásoktól.

Boros Zoltán: A visszaemlékezéseink ennyi idő után valószínűleg meg-
szépítik egy kicsit a múltat. Elképzeléseink természetesen nem jelentek meg 
minden adásban, nem sikerült minden műsorunkban minőséget nyújtani, 
voltak elfáradások, a szerkesztőségben is éltek feszültségek meg kiscsoportos 
versengések, ráadásul mindig akadt egy-két, főnökökhöz dörgölőző élősködő. 
A besúgás is működött, volt, akiről tudtuk, hogy ez a dolga, sőt, Bodor hívta 
fel rá a figyelmünket, volt, amit csak kikövetkeztettünk. És mégis, a bukares-
ti lét, a szigethelyzet, a kolóniaeffektusok óhatatlan megjelenése közepette 
is emlékszem néhány kollégára, akinek világos iránytűi voltak, tudta, hogy 
mit akar, azt is, hogy mit lehet, s hogyan lehet kisajtolni a helyzetünkből a 
legtöbbet. 

A magyar nyelvű tévéadás megjelenése 1969-ben korszakot nyitott 
az erdélyi magyarok gondolkodásában, látásmódjában. Amit ma a közna-
pi szóhasználatban Erdélynek nevezünk – és beleértjük a Bánságot meg a 
Partiumot –, tehát Románia magyarok által is lakott területe nagyobb, mint 
a mai Magyarország. Nem az volt a jellemző, hogy az emberek bejárták az 
országnyi területet. A szatmáriak keveset tudtak Székelyföldről, a bánságiak 
a máramarosiakról, nem ismerték egymás vidékét, nyelvjárását, pláne gon-

Simonffy Katalin archívumából származó fotó
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dolkodásmódját. Nos, ez az adás ébresztett rá, ez tudatosította bennünk, hogy 
összetartozunk, segített egymást megismerni, megérteni. Aztán a hanyatlás 
korszakában, a hetvenes évek végén, a nyolcvanas évek elején valamelyes 
reményt adott arra, hogy lehet még tenni valamit, hogy még megvagyunk, 
sokan vagyunk, túléljük ezt is. Külön, kézzelfogható érték az a kevés meg-
maradt archívum, ami, azoknak az éveknek, Erdély akkori életének szinte 
az egyetlen képi-hangi megörökítője. Persze, az archív felvételeket főleg azok 
értik, érzik igazán, akik azt a korszakot megélték, és be tudják helyezni az 
akkori lehetőségekbe és az akkori ízlésvilágba. 

Simonffy Katalin: Minden nehézség és korlátozottság ellenére, akkori-
ban mi a kivételezettek közé tartoztunk. Nem elsősorban az anyagiak miatt. 
Védettséget élveztünk, mai parlamentereknek kijáró immunitást, az intéz-
ménynek és ezen belül Bodor Pálnak köszönhetően. Sokunk nem élt vissza 
ezzel. A nézők bizalmát és szeretetét élveztük. Hittük is meg nem, hogy bajba-
jutott embereken tudunk segíteni. Beleszólhatunk a rázós ügyekbe. Volt, ami-
kor terepjáró kollégákat megbízott a főszerkesztő: bárhol járnak, országszerte 
keressenek flórharisnyát, levélíró hölgynek. 

Történelmet írtunk képpel-hanggal? Úttörők voltunk, sors- és ízlésformá-
lóak? Nagyon különbözők és mégis összeillők, békülékenyek és haragtartók, 
hangyaszorgalmúak, bohémek, megfontoltak, szálakat összebogozó és kioldó 
bűvészinasok, közösségi és egyéni érdekek között egyensúlyozgató kötéltán-
cosok. 

Szép szavak és bántó sorok a Bodor küldözgette cetliken. Néha lelkesítőek 
vagy földbetaposók. Naivság volt mindent készpénznek venni. Hol volt akkor 
a mai eszem, szívem és lelkem? Ülök a papírjaim között, és tudom, ha nem le-
szek, minden becses lom a szemétbe kerül. Dobjam ki, ha befejeztem az írást? 
Kedves Erika, Mari és Ti valahányan, fogjátok le a kezem.

Függelék: 
 
Bukarest, 2010, az archívum feldolgozása
   Józsa Erika, Tomcsányi Mária, Simonffy Katalin
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Területi vagy regionális?
Melyik kifejezés lenne optimális a Román Tv
nem központi stúdióinak megnevezésére és miért?

Romániában az audiovizuális média a leghatékonyabban szabályozott: 
működését egyrészt az 504-es audiovizuális törvény (legea nr. 504/11 iulie 
2002), valamint a 41-es törvény (legea nr. 41/17 iunie 1994) koordinálja, ez 
utóbbi kifejezetten a Román Rádió- és Román Televíziótársaság szervezési 
és működési normáit fogalmazza meg.  

Ami a Román Televíziótársaság (Societatea Română de Televiziune, 
továbbiakban SRTV) működési feltételeit, elveit illeti, további belső norma-
tívák állnak rendelkezésre. Ezek közül, jelen tanulmány kutatási céljainak 
megfelelően, az úgynevezett ROF-ot, vagyis a Román Televíziótársaság szer-

Rezumat (Teritorial sau regional? Care ar fi  denumirea optimă pentru studiourile Televiziunii 
Române afl ate teritoriu?) Cercetarea încearcă să răspundă la întrebarea: care ar fi  termenul ideal 
pentru denumirea studiourilor Televiziunii Române afl ate în teritoriu, și de ce? Autoarea pornește 
de la premisa că denumirea ofi cială a studiourilor din teritoriu (studiouri teritoriale) nu este utilizată 
în mod unitar în vorbirea de zi cu zi, și de asemenea nu este în concordanță nici cu terminologia 
unitară europeană. Studiul încearcă să demonstreze că în contextul politic și social actual, respectiv 
în privința creării identității sistemului de instituții, ar fi  mai utilă și recomandată utilizarea termenului 
de studiouri regionale în locul denumirii de studiouri teritoriale.

Cuvinte cheie studio regional, studio regional, Televiziunea Română, identitate

Abstract (Territorial or regional? Which term applies best to the studios of the 
RomanianTelevision?)

The main issue of this study is which term applies best for those studios of the Romanian 
television which are not located in Bucharest. The author starts from the hypothesis that the legal 
expression (territorial studios) is not established in the common speech and does not apply to the 
more or less unifi ed European terminology. The author of the essay argues that the term „regional 
studio” would be closer to the socio-cultural context and the identity making process these studios 
are involved in.

Keywords Territorial studio, regional, Romanian Television, identity

 Drd. Orbán Katalin,
 BBTE, Hungarológiai Doktori Iskola, II. év
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vezési és működési szabályzatát kell még megemlítenünk a fent említett 41-
es törvény mellett. 

A 41-es törvény III. Fejezetének 32-es Bekezdésében1 ez áll: 
„A Román Rádió- és Román Televíziótársaság szerkezeti felépítésében 

lehetnek területi stúdiók és másféle önálló működésű egységek, jogi szemé-
lyiség nélkül...”.

A Román Televíziótársaság szervezési és működési szabályzata (to-
vábbiakban ROF2) többnyire a 41-es törvénynek a Román Televízió műkö-
désére vonatkozó előírásaira épül, de kiegészítéseket is tartalmaz. A ROF 
II. Fejezete3 a szervezési részt szabályozza. Ennek első alpontja a Román 
Televíziótársaságot alkotó egységeket határozza meg. A II.1./2-es alpontban 
nevükön nevezik a SRTV műsorgyártó egységeit, ezek:

Bukaresti Központi Stúdiók 
Kolozsvári területi tv-stúdió (Studioul teritorial de televiziune Cluj)
Kraiovai területi tv-stúdió
Jászvásári területi tv-stúdió
Temesvári területi tv-stúdió
Marosvásárhelyi területi tv-stúdió

Jelen kutatás hipotézisének megfogalmazásához, egy, mindkét törvényi 
textusban jelen lévő kifejezés – ebben a kontextusban szakkifejezés – eme-
lendő ki, a TERÜLETI szó mint terminus technicus. 

Abból a tapasztalati felismerésből kiindulva, hogy a területi stúdiók 
törvényes megnevezése helyett gyakrabban használjuk manapság a regioná-
lis stúdiók megnevezést, feltevődik az alapkérdés, hogy miért éppen terüle-
tinek titulálták ezeket? 

Az előbbi felismerést bizonyítandó, álljon itt egy konkrét példa: a 
Google segítségével rákerestem a „A Román Televízió Területi Stúdiói” cím-
szóra4. A kereső 0.42 mp alatt 1 830 000 találatot adott, míg a „A Román 
Televízió Regionális Stúdiói” címszóra 0.12 mp alatt 9 280 000-et. A román 
nyelvű kereső segítségével történt kutakodás nyomán a felállás a következő 
lett: „Studiourile Teritoriale ale SRTV”: 0.25 mp – 3 600 találat, „Studiourile 
Regionale ale SRTV”: 0.14 mp – 78 300 találat.

A számadatokban mutatkozó különbség is érzékelteti és alátámasztja 
azt, hogy a mindennapi szóhasználatunkban egyre inkább elterjedt a regio-
nális terminus technicus, ami a Román Tv területi stúdióinak megnevezését 
illeti.  

A terminusok felcserélődésének lehetséges magyarázatai

Napjainkban igencsak elterjedt a regionális kifejezés használata, amely 
Románia területi felosztása kapcsán kialakult közbeszéd révén került be a 
mindennapi szóhasználatunkba5. 

Egyre többet hallunk a médiában a Régiók Európájáról, az európai uni-
ós értékrend szerinti regionalizációról, a régiók fontosságáról.
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Nemzetközi, többnyire nyugat-európai vonatkozásban azok a médiu-
mok, amelyek nem országos lefedettségűek, vagy nem (csak) országos ér-
dekeltségű híradásokkal, információkkal jelentkeznek (és nem lokális vo-
natkozásúak), amelyeknek székhelye valamely területi egységet képező 
régióban van, nem pedig a fővárosban, azok többnyire a regional (ang.) vagy 
a régional (fr.) kifejezéssel nevezettek6. 

A kutatás témájának jobb megértése, valamint a nemzetközi terminus 
technicus használat bizonyítása érdekében fontos lehet tudni, hogy a Ro-
mán Televízió jászvásári és kolozsvári területi stúdiói 1992-ben csatlakoz-
tak a CIRCOM Regional Egyesülethez7, annak X. kongresszusán, amelyet 
Spanyolországban, Valenciában tartottak8. 

Tehát ez az európai szervezet is regionális televíziókat számlál tagjai 
között, mint ahogy regionálisnak nevezi a fővároson kívüli stúdióinak lán-
cát a franciaországi France3 televízió, vagy az angliai BBC is – a két európai 
kiindulópont, ami a közszolgálati televíziózást és a regionális televíziók fon-
tosságának képviseletét illeti. 

Az utóbbi, azaz a 3. pontban leírtak kiegészítéseképpen, álljon itt egy 
közép-kelet európai állam, a szomszédos Magyarország példája is, amelynek 
Médiatörvényében9 „országos, körzeti és helyi” műsorgyártó egységekről 
esik szó. A körzeti megnevezést a törvény I. Fejezetében, az Értelmező ren-
delkezések cím alatt tárgyalja10: 

„Körzeti műsorszolgáltatás: az a műsorszolgáltatás, amelynek vételkör-
zete meghaladja a

helyi műsorszolgáltatás vételkörzetét, de vételkörzetében az ország la-
kosságának kevesebb mint a fele él.” 

A későbbiekben fogalommagyarázattal is szolgálok, ott próbálom beha-
tárolni – földrajzi tekintetben is – a területi, regionális, körzeti kifejezéseket. 

Európai vonatkozásban az is bizonyítást nyert, hogy az Unió legfon-
tosabb gazdasági-politikai-szervezeti egysége a régió. Amint azt már emlí-
tettem, Romániában is történtek lépések ebben az irányban – tehát  a hazai 
politikum is elismeri a regionalizáció fontosságát. Elemzők, politikusok, 
szakemberek révén immár a közbeszédbe is bekerült a lehetséges régiók in-
tézményrendszeri felépítésének kérdése. E tanulmány vonatkozásában ez 
azért lehet fontos, mert amennyiben létrejönnek a közigazgatási régiók, azok 
intézményrendszerébe tartozhatna akár az illető régiót kiszolgáló közszol-
gálati média is. Akkor már de facto regionális közszolgálati médiáról, ese-
tünkben televízióról beszélhetnénk. Ez az ötlet Sabin Gherman volt európa 
tanácsi raportőr és Bakk Miklós politológus 2001-ben közzétett különálló 
regionalizációs projektjei kapcsán született meg, amelyekben elsőként ka-
punk utalást a lehetséges régiók intézményrendszeri felépítésére11.
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Jelen kutatás fő kérdése tehát: területi vagy regionális? Melyik terminus 
lenne a legmegfelelőbb a Román Tv nem központi stúdióinak megnevezésé-
re, és miért? 

Abból a feltevésből indulok ki, hogy – amint az előbbi példák is mutat-
ják – a Román Televízió nem központi gyártóegységeinek, stúdióinak törvé-
nyes megnevezése (területi stúdiók) értelmezhető, nem egységesen használt 
a közbeszédben, ugyanakkor nem felel meg a (többnyire) egységes európai 
terminushasználatnak sem. Azt szeretném bizonyítani, hogy jelen politikai, 
társadalmi kontextusban, valamint az intézményrendszeri identitás-alkotás 
vonatkozásában is, sokkal hasznosabb és megfelelőbb lenne, ha a fent em-
lített törvényes megnevezésben a területi  helyett a regionális stúdió szóösz-
szetételt használnánk. 

Még néhány példa arra, hogy a közbeszédben, illetőleg a közbeszédet 
alakító médiában milyen képzavarokat okozhat, ha bizonyos megnevezé-
seket nem használunk helyesen. Van, amikor az újságírók szinonímaként 
használják a regionális és a területi szavakat: a „területi stúdiók megtart-
ják regionális szórásukat...” (... Studiourile teritoriale îşi vor păstra emisia 
regională…12) vagy “….Az Erdélyi Figyelő című egyórás magazint hétköznap 
16 és 17 óra között tekinthetik meg a tévénézők a kolozsvári területi tv-
stúdió regionális csatornáján”13  – mindkét példa, szó szerint értelmezve, 
helyes, hiszen a szóban forgó stúdiók megnevezése területi, a műsorszórás 
pedig földrajzi vonatkozásban tényleg regionális kiterjedésű. De felvetődhet 
a kérdés – miért területi az a stúdió, amely regionális szórással bír, vagy egy 
bizonyos régiót szolgál ki, fed le? 

Ezen feltételezett képzavarok kiiktatása végett is fontos a fogalmak tisz-
tázása, hogy a közbeszédben is egyöntetű legyen azok helyes használata, 
hogy a legmegfelelőbb megnevezések honosodjanak meg a hazai közszolgá-
lati tv-stúdiók kapcsán, amelyek megfelelnek az európai úzusnak is. 

Fogalommagyarázat:

A következőkben a területi és a regionális kifejezéseknek és azok szótö-
veinek szótári értelmezését vázolom. Majd a bizonyos szakágazatok szerinti 
fogalommagyarázatra is kitérek, a jobb megértés és összehasonlíthatóság ér-
dekében. 

1.
„régió: fn. Vál. 1. vidék, övezet. 2. bizonyos magasságban, ill. mélység-

ben lévő (lég)réteg. Pl. a felsőbb régiókban. 3. szellemi tevékenységnek, jelen-
ségnek bizonyos területe. (lat)

regionális: mn. Tud. vmely országnak (csak) egy bizonyos vidékére, táj-
egységére vonatkozó. ~atlasz
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terület: fn. Égitest, kül. a Föld felszínének valamely része. Sík~ . Vala-
mely hatóság, hivatal hatáskörébe tartozó földrajzi terület. Önkormányza-
ti~. Sajtótevékenység tere, köre. Pl. a termelés területén. 

területi: mn. Területre vonatkozó, azt illető. ~ egység. Hatáskörben va-
lamely körzetre kiterjedő.  ~ pártbizottság”.14

2. 
„regiune: 1. vidék, táj, környék, övezet. 2. (pol.)régió.  ~de dezvoltare 

(terület)fejlesztési régió
regional: 1. tartományi, területi. 2. regionális, régió-, terület-, vidék-. 

Dezvoltare regională területfejlesztés, vidékfejlesztés, régiófejlesztés. (...) 
Direcţia Regională de Poştă Területi Postaigazgatóság (...) Regionala de Căi 
Ferate Területi Vasútigazgatóság.

teritoriu: 1. terület. 2. határ, terület. Biroul de Urbanism şi Amenajarea 
Teritoriului Város- és Területrendezési Hivatal. (...)

teritorial: 1. területi. 2. ape teritoriale felségvizek, territoriális vizek”.15

Még mielőtt továbblépnék, úgy gondolom, érdemes kiemelni az előbb 
vázolt szótári értelmezésekből a következőket: az 1-es pontnál látható, hogy 
a területet a Magyar értelmező kéziszótár bizonyos sajtótevékenység terére 
is érti. Ebben az esetben hangsúlyozandó, hogy a sajtótevékenység tere a 
szakirányt, azt az ágazatot jelöli, amelyben az újságíró tevékenykedik. Pl. a 
sport területe, politikai területen működő újságíró stb. 

Érdemes ugyanakkor megfigyelni azt is, hogy a közigazgatási szótár 
a román regional szót bizonyos esetekben, pl. intézményneveknél területi-
nek fordítja (lásd Területi Postaigazgatóság). Erre, meglátásom szerint, két 
magyarázat is van. Az egyik az, hogy tagadhatatlan: a regionális kifejezés 
szinonímái között szerepel a területi16 szó is. Ebben az esetben azonban a 
területi fordítással a „valamely hatóság, hivatal hatáskörébe tartozó föld-
rajzi terület”, „hatáskörben valamely körzetre kiterjedő” (lásd előző oldal 
1-es pontjánál- terület, területi) magyarázatot érzékeltetik. Tudniillik, egy 
nagyobb kiterjedésű, földrajzi értelemben több megyét is magában foglaló 
régióban akár több ilyen területi/körzeti postaigazgatóság is létezhet. 

Feltétlenül kiemelendő az értelmezésekből, hogy a regionális szó táj-
egységre vonatkozik, a területi pedig területre/körzetre17. Amennyiben pl. a 
Székelyföldet, amelyet legalább három jelenlegi megye alkot, tájegységnek 
mondjuk, vagy Északnyugat-Erdélyt szintén tájegységnek nevezzük, máris 
érzékelhető, hogy földrajzi vonatkozásban is regionális kiterjedésről beszé-
lünk. A székelyföldi régió ugyanakkor terület is lehet, főnévként használva, 
mint az országnak egy darabja vagy egy pont a Földön, nem mint egy olyan 
egységet képező rész, amelynek arculata, kultúrája, történelme, lelke van 
– ekkor már nem terület, hanem tájegység, amely külön identitással rendel-
kezik, olyan tájak egysége, olyan területek egysége, amelyek közös egészet 
jelentenek. Romániában például tájegységként határozzák meg Olténiát és 
Munténiát, a Székelyföldet, a Partiumot, a Bánságot, Északnyugat-Erdélyt, 
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Moldvát. Ezek mind területek is, romániai területek a szó fizikai értelmé-
ben, de itt éppen az a lényeg, hogy ne csak a fizikai értelmezés, hanem a 
mögötte lévő tartalmi értékek és értelmezések is kiérződjenek az olyan tar-
talomszolgáltatók megnevezéséből, mint amilyenek a közszolgálati tv regi-
onális stúdiói. 

Nemes Nagy József szerint a különböző tudományterületek kutatói kü-
lönféle szempontokat vesznek figyelembe az egyes fogalmak meghatározása 
során, ezért vitás kérdés lehet a definícióalkotás18. Ennek ellenére kénytelen 
vagyok a lehető legtöbb szemszögből érzékeltetni a regionális címszó értel-
mezési lehetőségeit. Az értelmező- és a közigazgatási szótári meghatározá-
sok után a régió kifejezés fogalmi tisztázására is szükség van. 

A régió fogalmának többféle értelmezését ismerjük, így többféle eset-
ben is használjuk azt. Lehetséges felhasználási területek19: 

A hétköznapi fogalomhasználatban: a régió a területegység, térség, vi-
dék, övezet, táj, körzet szinonímája

A területi tudományokban: a régió lehatárolt térrész, a környezetétől 
bizonyos természeti, társadalmi, gazdasági tényezők révén elkülönülő te-
rületi egység, általában a nemzeti és a települési szint között; a térség fo-
galmától a konkrét határvonal, a regionális kohézió, valamint a regionális 
identitástudat és regionális intézményesülés révén lehet megkülönböztetni.

A regionális politikában: az ország és a település közötti – leggyakrab-
ban az ország alatt közvetlenül lévő – területi szint (regionális szint) egysé-
ge, mely lehet közigazgatási (választott vagy delegált képviselettel) vagy nem 
közigazgatási (statisztikai, tervezési) funkciójú egység.

Enyedi György szerint a régió egyfajta „kiegyensúlyozó” szint, amely a 
helyi közösségek és az állami hatalom által ellenőrzött terek közé ékelődik20.

Mindezek mellett még számtalan kutató van azon a véleményen, misze-
rint: a társadalmi térkategóriák három szintre oszthatóak: 

• országos avagy nemzeti szint
• regionális szint
• helyi avagy lokális szint
A kategóriák között, mint látható, nem szerepel a területi mint társadal-

mi térkategória. Hiszen, amennyiben a területi szó értelmezése: „mn. Terü-
letre vonatkozó, azt illető”, úgy a területi szót a helyi avagy lokális szintre is 
használhatom. Tehát e logika mentén területi lenne az a tv-stúdió is, amely 
egy bizonyos kistérséget, várost vagy megyét lefed. 

Ezen kategóriák alapján, a Román Televízióra kivetítve, háromszintű 
produkciós egységeket vélhetünk felfedezni:   

1. országos adó, központi stúdiók – Bukarest
2. regionális adók  – kolozsvári, jászvásári, craiovai, temesvári és ma-

rosvásárhelyi stúdiók 
3. helyi produkciós egységek – a központi vagy a regionális stúdiókat 

kiszolgáló tudósítói hálózat – bizonyos régiókat alkotó megyék nagyváro-
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saiban található, a Román Televízió által fizetett munkatársak. (A Román 
Közszolgálati Rádió esetében ez egyértelműbb, hiszen ott vannak helyi – 
szebeni és máramarosszigeti – stúdiók is, amelyek a kolozsvári regionális 
adó hatáskörébe tartoznak.)

Köztudott, hogy az internet és a digitális valóság korszakában már nem 
olyan egyértelmű, hogy mi a lokális, regionális vagy éppen országos vagy 
globális vonatkozás – de ettől most eltekintek, fogalmi szinten vizsgálom a 
hipotézisben felvetett problémát. 

A fogalomtisztázás tekintetében segíthet az a felismerés, hogy ezek a 
most területinek titulált stúdiók valójában több megyét szolgálnak ki, fednek 
le. A Román Tv kolozsvári területi stúdiója nyolc megyét tud „magáénak”, 
azaz nyolc megye felségterületén vételezhető, onnan szállít anyagokat, ezen 
területek kulturális, társadalmi, politikai életét mutatja be saját munkatársai 
vagy tudósítói hálózata segítségével. Ezek a megyék a következők: Kolozs, 
Fehér, Beszterce-Naszód, Máramaros, Bihar, Brassó, Szilágy és Szatmár.21

A fennebb vázolt értelmezési, bizonyítási folyamatot alapul véve, a 
hatósugárban lévő megyék felsorolásával is érzékeltethető, hogy a lefedett 
földrajzi egység regionális szintre utal – hiszen több mint lokális lefedett-
ség. Amennyiben a műsorgyártás és a szórás csak Kolozs megye területére 
korlátozódna, ez esetben lehetne területi vagy akár körzeti stúdióról beszél-
ni. Azonban az eddig felsorolt érvek alapján is az bizonyítható, hogy ezen 
stúdiók regionális vonzerejűek, regionális szintűek. 

Tér és identitás viszonya

Arról, hogy mennyire fontos a regionális identitás felvállalása, megje-
lenítése ezen stúdiók adásaiban, hogy mi a különbség a lokális, a regionális 
és a nemzeti identitás között, hogyan történik meg azok egybehangolása, 
hogy miért érezzük napjaink globalizálódó világában egyre fontosabbnak a 
regionális értékek előtérbe helyezését, és mindez hogyan történik a kutatás 
tárgyát képező Román Tv területi stúdióinak adásaiban – mindezekről egy 
következő kutatásban írok.   

Jelen tanulmány az intézmények helyes megnevezésének, definiálásá-
nak fontosságát hangsúlyozza. Különbséget próbál tenni a törvényerejű terü-
leti megnevezés és a bizonyítási folyamat után helyesebbnek vélt regionális 
kifejezés között, mindez a Román Közszolgálati Televízió központon kívüli 
stúdióinak kontextusában. 

A tér, a hely és az identitás viszonyát azonban e kutatás esetében sem 
lehet teljesen mellőzni.

A elnevezés erejének és azok szimbolikus rendjének fontosságával fog-
lalkozik Pierre Bourdieu is Az identitás és reprezentáció című tanulmányá-
ban, amelynek alcíme A régió fogalmának kritikai elemzéséhez.22 

Itt fogalmazza meg, hogy egy intézmény elnevezése, az, hogy milyen 
„titulussal” látjuk azt el, valójában egy megkülönböztető jel, az intézmény 
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– vagy egy ebben működő munkacsoport/egyén funkciójának megnevezése 
– társadalmi térben betöltött értékét, helyét is mutatja. Azt is érzékelteti, 
hogy a megnevezett entitás a hierarchia szempontjából milyen helyen áll, ez 
pedig meghatározza a többi szinthez viszonyuló lehetséges pozícióját. 

Denis McQuail médiakutató is rámutat az identitás, a tér és a hely vi-
szonyára. Szerinte a társadalmi és kulturális identitás nagyon nagy kérdé-
se – kik és mik vagyunk, miben különbözünk másoktól. Ehhez köthető a 
tér és a hely kérdése. Szerinte a médiumok rendszerint olyan közönséghez 
szólnak, amely területileg egy meghatározott társadalmi térkategórián belül 
helyezkedik el, a tartalom nagy része pedig választ ad arra, hogy az „itt”-hez 
képest milyen az „ott”, vagy a távolihoz képest milyen a közeli23.

Mindezek fényében felmérhető, hogy miért és mennyire fontos bizo-
nyos intézmények helyes megnevezése. Hiszen az elnevezés, a megnevezés 
irányt mutat, viszonyítási alapot biztosít, meghatározza az identitást a szer-
vezeti (belső), valamint a társadalmi szféra (külső) irányába. A megnevezés 
befolyásolja a tartalmat, ahogy McQuail mondja, mutatja, milyen az „itt” az 
„ott”-hoz képest. 

SZUBJEKTÍV EPILÓGUS

A kutatás bizonyítási folyamatán túl, érdemesnek találom közölni azo-
kat az interjúrészeket is, amelyek jelen témához kapcsolódnak, és amelyeket 
a Román Televízió kolozsvári területi stúdiójának legelső és jelenlegi igaz-
gatójával készítettem. 

Horia Bădescu volt az akkor még Rádiótelevíziónak nevezett, a forra-
dalom utáni napokban először csak „partizán” módon, majd hivatalosan 
is megalakult kolozsvári területi rádió- és tv-stúdió első igazgatója, aki az 
akkori kollégák közös döntése alapján, tehát nem versenyvizsgával vagy bu-
karesti kinevezéssel lett a stúdió vezetője 1994-ig. A két intézmény 1994-
ben vált szét, és ekkor alakult meg a Kolozsvári Területi Rádióstúdió (Radio 
Cluj), valamint a Kolozsvári Területi Tv-stúdió (TVR Cluj). 

Romeo Couţi, a kolozsvári területi stúdió jelenlegi igazgatója 2002 óta 
vezeti az intézményt. Több elnök-vezérigazgató és több adminisztrációs ta-
nács cserélt helyet azóta a Román Televízió élén. Ennek ellenére, szerinte 
„... 1990 óta nem létezik semmilyen konkrét stratégia a regionális stúdiók 
fejlesztésére vonatkozóan. Ennek hiányában, 1990 óta nem készültek piac-
kutatások és felmérések sem, amelyekből kiderülne, hogy ki a célközönsé-
günk és kik vételezik műsorainkat. Az egyetlen volt közszolgálati tv-s elnök, 
aki érdekes módon közelítette meg a problémát, Răzvan Theodorescu volt, 
aki mandátuma idején felvetette a Területi Stúdiók Országos Társaságának 
ötletét, de azóta említést sem tettek erről, a területi stúdiók létezését úgy 
kezelték, mint egy meglévő valóságot, amely jól mutat”.24 

Horia Bădescu a jelen kutatás témájában feltett kérdésre, azaz, hogy 
szükségszerűnek érzi-e a területi megnevezést regionálisra változtatni, így 
válaszolt:
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„... Nem változtatna semmin, minden azon múlik, hogy milyen lefe-
dettséget biztosít a stúdió. Tehát, az elnevezés nem képvisel semmit. Kö-
vetkezésképpen véleményem szerint nem ez a dolgok lényege, hanem arról 
van szó, hogy országos szempontból miként működnek ezen egységek (...) A 
területi és regionális problematikája szerintem csupán egy formai, nem pe-
dig lényegi dolog. Mivelhogy egy terület vagy egy régió közül egy terület is 
lehet kisebb vagy nagyobb a lefedettség szempontjából, így a fogalom önma-
gában nem bírna nagyobb jelentőséggel. A lokalizálás szempontjából egy rá-
dió- vagy televízió stúdiónak nincs mélyebb értelmezése, mint annyi, hogy 
területi. (...) Amennyiben az Európai Unió régiós politikáihoz jobban illik a 
regionális megnevezés, ez valószínűleg nem zavarna senkit, mint ahogyan a 
területi megnevezés sem”.25 

Romeo Couţi igazgató részben hasonlóan vélekedik. A kérdésre – mi-
szerint: egy esetleges regionális megnevezés változtatna-e valamit a területi 
stúdiók intézményes besorolásán, a róluk alkotott társadalmi képen? – azt 
mondta, semmi nem változna, legfennebb akkor lenne értelme a megnevezés 
megváltoztatásának, ha egy leendő, a területi stúdiókat érintő stratégia arról 
döntene, hogy azok bekerülnek a majdani régiók intézményrendszerébe. 

„Nem változtatna semmin. A meghatározásuk valóban kis jelentőséggel 
bírna. Megismétlem: abban az esetben lenne jogos, hogy regionálisnak ne-
vezzék ezeket a stúdiókat, amennyiben egy stratégia kimondaná, hogy a re-
gionális stúdiók az új régiókat fedik le, és meg lennének határozva a szerep-
körei...ez nagyon jól jönne. Sajnálatos módon azonban, a regionális stúdiók 
lassacskán egy alulfinanszírozási és marginalizációs leépítési folyamatnak 
vannak kitéve, ami szakmai leépüléshez is vezethet.”  

Couţi szerint: „Letűnt idők gondolkodásmódjával állunk szemben. 
Amikor megjelentek a területi rádióstúdiók, megnevezésük is területi volt. 
Létezett egy olyan őrült megszállottság: nehogy kimondjuk a régió szót, jól-
lehet léteztek akkor is régiók...nehogy a magyarok előálljanak követeléseik-
kel, és így tovább, így inkább kerülték a regionális megnevezést. És kerülik 
most is.”

Úgy gondolom, ezen interjúrészek választ adnak a kutatási kérdésre, 
sőt, azon túl is mutatnak. Újabb és újabb kérdéseket vetnek fel, mint például: 
miért nem tartotta fontosnak a Román Televízió egyik elnöke sem egy, a te-
rületi stúdiókra vonatkozó stratégia megalkotását, amiről Romeo Couţi igaz-
gató is beszél. Egy másik kérdés körvonalazódik Horia Bădescu volt igazgató 
szavaiból: a probléma lényege az, hogy milyen módon teljesítik ezek a stú-
diók a küldetésüket. Továbbgondolva: mi is ezen stúdióknak a küldetése, 
milyen funkcióval, szerepkörrel bírnak a nemzeti vagy éppen a regionális 
médiapiacon?
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Egészségügy és higiénia a 20. 
század elején a hirdetések 
tükrében DEÁK ANITA

A régmúlt korok egészségügyi és higiéniai viszonyait össze sem lehet 
hasonlítani a maival. Orvos és gyógyszertár a 19. században, illetve a 20. szá-
zad elején is csak a városokban volt, és szakképzett bábát is csak a népesebb 
települések alkalmaztak. Az akkori társadalom körében a higiénia, a rendsze-
res tisztálkodás, az egészséges ivóvíz fontossága nem volt az ismerős fogal-
mak között. A 19. században ugyan beköszöntött némi változás, de a 20. sz. 
fejlettségi szintjéhez képest tisztálkodási szempontból elég rosszul állt még, 
és a változások is igen lassú folyamat eredményei voltak. Mégis „a modern 
higiéné kialakulása a 19. századra tehető. Abban különbözik a történelem 
más korszakaiban megtalálható higiéniás viselkedéstől, hogy már nem az elő-

Rezumat (Sănătate publică și igienă la începutul secolului XX, din prisma reclamelor din ziare) 
Secolul XX a adus nu numai transformări economice și politice dar și numeroase schimbări ale 
modului de viață. Aceasta este perioada în care încep să apară primele reclame legate de igienă. 
Studiul pornește de la ipoteza că reclamele pot furniza informații importante despre obiceiurile și 
modul de viață dintr-o perioadă istorică, căci reclamele refl ectă într-o oarecare măsură necesitățile 
societății. Pentru a demonstra acest lucru, autoarea a realizat analiza de conținut a reclamelor 
legate de sănătate și igienă, publicate în ziarele Szamos (Someșul) din Satu Mare și Ellenzék 
(Opoziția) din Cluj.

Cuvinte cheie sănătate, igienă, publicitate, ziare, societate, începutul secolului XX.

Abstract (Health and hygiene in the advertisments of the early 20th century press)
The turn of the 20th century brought several changes not only in the socio-economical life, but in 

lifestyle as well. Advertisements concerning health and hygiene become common in printed press. 
Starting from the point of view that advertisements are telling us about the habits and requirements 
of a society this study gives a content analysis of the advertisements published in two newspapers 
Szamos (edited at Satu Mare) and Ellenzék (edited at Cluj).
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írt társadalmi rituálékhoz kötődik, hanem az egyén saját igényeinek, elvárás 
szintjének megfelelően jelentkezik és épül be a társadalomba”.1

Az 1800-as évek végére és a századfordulóra azért sok minden változott, 
nem csak politika és gazdaság terén, de az oktatásban és az egészségügy-
ben is, ami életmódváltozásokhoz vezetett. Sajnos a szemléletváltás egyik 
kiemelkedő oka a kolerajárvány pusztítása volt, amely Londonban is az első 
közegészségügyi törvény kialakulásához vezetett. Gyors ütemben épült ki a 
kórházak hálózata, és a tömeges orvosképzés nyomán javult az orvosi ellá-
tottság. „A korszak fertőző népbetegsége, a tüdőbaj viszont minden társadal-
mi rétegben szedte áldozatait”.2

A fogyasztói társadalom és a tisztaság

Az 1900-as évektől kezdődött a korszerű testi higiénia különböző csa-
tornákon való népszerűsítése, és ez a folyamat az 1970-es évekre is kiterjedt, 
ebben az időszakban vált például népszerűvé az illatos dezodor, de a kozme-
tikai ipar termékei is egyre sokszínűbbek lettek, és a ’70-es évek a férfiakban 
rejlő piaci lehetőségeket is felfedezték. A különböző pipereholmik és a hi-
giéniai szint már régen is társadalmi jelzői szerepet is betöltött, a reklámok 
hatására pedig ez a vonulat csak felerősödött. Napjainkban már egész kör-
nyezetünket folyamatosan illatosítjuk, és ez a folyamat főként a reklámipar-
nak köszönhető. Amíg az orvosok és egyes kezdetlegesebb hirdetések csak 
egészségügyi és higiéniai általánosságokra próbálták felhívni a társadalom 
figyelmét, a fogyasztói társadalomban a reklám- és marketingfogásoknak és 
ábrázolásoknak köszönhetően már a szubkultúráknak is megvannak a ked-
velt illattartományai és saját erre vonatkozó elveik. 

A századfordulón kezdtek megjelenni az áruházak, vásári csarnokok is, 
amelyeket a polgári réteg alkotásaként tartanak számon, mert azok egyre in-
kább a fogyasztás által kezdték definiálni önmagukat, az áruházak a polgá-
ri presztízs és státus bevásárlóhelyei lettek. Az áruház polgárosít is azáltal, 
„hogy a nem polgári rétegeket is fokonként bevonja a fogyasztói társadalom 
körébe. Ez azért polgárosító, mert egyet jelent a státusidentitás polgári fogal-
mának az elfogadásával. Azaz: az egyén önértékelését ettől kezdve a meg-
vásárolható javak és tárgyak közvetítik, a státus helyét a hierarchiában a 
megszerzett tárgyak jelölik ki. Az, aki polgári (középosztályi) státust vindikál 
magának, szert tehet rá, ha kellő mennyiségben és a kellő módon fogyaszt”.3

Századeleji hirdetéskultúra

A hirdetések és reklámok nagy befolyással voltak az emberek életmód-
jára. Több eredményt és változást értek el ezek útján, mint az orvosi intel-
mek által. Tekintetbe véve ezt az erős hatást, úgy vélem, a reklámok, illetve 
hirdetések vizsgálatával képet kaphatunk az adott célközönségről, társada-
lomról. A viselkedést formáló reklámok idővel a társadalom tükrei lesznek, 
és egy történeti kutatás által sok mindent megtudhatunk ilyen formában a 
kor emberének életviteléről. A századforduló időszakában különösképpen 
kamatozó tevékenység lehet a hirdetések vizsgálata, hiszen ettől „kezdve már 
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rohamosan növekedett a magyar sajtóhirdetések mennyisége”.4 Az egészség-
ügyre és higiéniára vonatkozó hirdetések vizsgálata pedig különösen indo-
kolt ebben az időszakban, mert a hirdetések közül az ilyen jellegűek voltak a 
leggyakoribbak és legeredetibbek. 

A hazai ipar hangsúlyozása a piperetermékek piacán is jelen volt, a 
szappanipar Magyarországon amúgy is sokáig kiemelkedő volt, különösen 
Debrecennek és Sopronnak voltak nagy szappanfőzdéi, a 19. század elejé-
ig készítményeik a párizsi és velencei termékekkel is vetekedtek. Később 
azonban a gyáripar fejlődésével ezek a műhelyek háttérbe szorultak, épültek 
ugyan új szappangyárak, ezeknek azonban már nem volt akkora sikerük. 

A kedvelt illatok közé tartoztak a levendula, orgona, ibolya, rózsa és 
mandula, amelyek a kutatásomban szereplő reklámokban is feltűnnek, de a 
gyógyszertárak időnként tanácsadó kiadványokat is megjelentettek, amelyek-
ben márkák alapján ismertették a kitűnő piperecikkeket. 

Az Ausztriával közös vámhatár miatt, főként osztrák termékek kerültek 
a piacra, osztrák tulajdonú szappanfőzdék is bekapcsolódtak a magyarorszá-
gi gyártásba. A magyar kereskedők ennek egyáltalán nem örültek, többször 
is próbálták bojkottálni az osztrák készítményeket. A Magyar Drogista című 
lapban, amely a magyarországi drogisták, illatszerészek és festékkereskedők 
szakközlönye volt, még a magyar termék vásárlására buzdító vers is megje-
lent:5

[…] Magyar hölgyek, magyar lányok,
Rózsásabb lesz az orcátok,
Ha meleg szívvel, okos fővel,
Csak a magyart pártoljátok.
Jó honleányok legyetek,
DMKE szappant vegyetek.”
A korszak hirdetéseinek megnövekedését segíthette, hogy 1900-ban 

megszűntették a hirdetési bélyeget, amely a hirdetések közléséért fizetett il-
letéket jelentette, így a cégek több hirdetést is megengedhettek maguknak. 
A bélyeg megszűnése előtt és után is a gyógyszerészek hirdettek leggyakrab-
ban, orvosságot, gyógyvizet és kozmetikumokat, reklámjaik akár 49%-át is 
kitehették az újságokban szereplő hirdetéseknek. Ezen a területen szorosan 
összekapcsolódott a szépség és az egészség, legalábbis a készítőket illetően, 
a célcsoport kicsit különbözött, a kozmetikai termékek ugyanis inkább csak 
a hölgyeknek szóltak, leszámítva a bajuszpedrőket és esetleg hajszeszeket. A 
századfordulós Magyarországon azért a reklámszakma még nagyon kezdetle-
ges állapotban volt, akadtak ugyan olyan cégek, amelyek hirdetések megírá-
sával, elkészítésével foglalkoztak, ezek szolgáltatásait még csak nagyon kevés 
szakember vette igénybe.

Egészség és higiénia a Szamosban és az Ellenzékben

Az évek során sok változás történt, de a századelőn a köztudat még ko-
rántsem mondható higiéniapártinak, hiszen még mindig csak a külsőségek 
számítottak. A századforduló időszakában az információközlés sem ment 
olyan gyorsan és hatékonyan, így hiába fejlődött az orvostudomány, az embe-
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rek többsége még mindig szokásaik, hiedelmeik rabja volt. A régi újságokban 
megjelent egészségügyi hirdetések azonban nem csak szövegük alapján vol-
tak eredetiek, de szembetűnő a hirdetések mennyisége és oktatói jellege is. 

A továbbiakban a szatmári Szamos és a kolozsvári Ellenzék című lapok 
1907-ben megjelent évfolyamában vizsgálom az egészségügyre és higiéni-
ára vonatkozó hirdetéseket és reklámokat, ezeken keresztül megállapítva a 
századeleji jellegzetes betegségeket, illetve az ezekre szolgáló kedvelt gyógy-
módokat és a feltörekvőben lévő piperetermékeket.

A szatmári Szamos című vegyes tartalmú lap hetente kétszer jelent meg, 
vasárnap és csütörtökön, így ebből csak 102 lapszám állt rendelkezésemre. A 
szerkesztői megnevezés alapján műfaját tekintve egy politikai, szépirodalmi 
és gazdasági lap volt. Ugyan tartalmában megfelelt a műfaji leírásnak is, az 
újság körülbelül felét reklámok és hirdetések teszik ki, és a hírrovat cím-
szó alatt olvashatunk járványokról, gyermekbetegségekről és gyógyszerekről 
vagy tisztálkodószerekről is. 

Az Ellenzék kolozsvári politikai, társadalmi napilap volt 1880 és 1944 
között. Az utolsó két oldal teljesen reklámozási és hirdetési felületként mű-
ködött. A Mindenféle rovat végén is feltűnt egy-két szöveges hirdetés, ez a 
rovat, ahogyan a neve is mutatja, elég vegyes tartalommal bírt, itt jelentek 
meg időnként egészségügyi kimutatások is, a mentősök hírei, és sok külföldi 
érdekességről is itt számoltak be. 

A Szamos hirdetéseiből és cikkeiből nyolc betegségről szerezhetünk tu-
domást, ezek többféle formában is szerepelnek, többségükről a pár havon-
ta megjelenő Közegészségügyünk címszó alatt szereplő kimutatásokban ol-
vashatunk, de van amelyekre a hirdetések is próbálják felhívni a figyelmet, 
vagy gyógymódokat ajánlani rájuk, és időnként az elhunytaknál is szerepel, 
mi volt a halál oka. Az említett nyolc betegség a következő: epilepszia (nya-
valyatörés), skarlát (vörheny), kanyaró, diftéria (torokgyík), tífusz, tüdőbaj, 
lépfene és influenza. A cikkekből és hirdetésekből kitűnik a város járványok 
elleni küzdelme is: nem csak, hogy folyamatosan tájékoztattak ezekről, több 
rendelet is született ezekkel kapcsolatban, amelyeket az újság is közölt, ezek 
is mindig a hírrovatban szerepeltek. Egy ilyen május végi rendeletből tudjuk 
meg, hogy a járványos beteget kötelező volt bejelenteni a családtagoknak, pa-
poknak, tanítóknak vagy házfelügyelőknek, a vidékről behozott fertőzötteket 
azonnal a járványkórházba kellett szállítani, a tanulók és tanítók el voltak 
tiltva az iskolától, ha családjukban járványos megbetegedés volt, sőt a temet-
kezési vállalatok is külön eszközöket kellett használjanak a fertőzöttekkel.

Az Ellenzékben gyakran lehet találkozni külföldi egészségügyet és élet-
módot érintő felfedezésekről, mint az érelmeszesedés gyógyítására tett kí-
sérletek vagy a helyes táplálkozás. Különböző betegségekkel is találkozunk 
ezekben a cikkekben de ezek többségében nem Kolozsvárra vonatkozik, írnak 
az oroszországi kolerajárványról, a San Francisco-i kínai negyedben felbuk-
kant pestisről és a Bécsben zajló himlőjárványról, amelynek hatására Buda-
pesten is egyre több embert oltanak be, és Kolozsváron is elkezdtek oltásokat 
adni az egyetemen, tájékoztatnak, hogy 60 hallgatót már be is oltottak, és 
várják a további jelentkezőket. 
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Kolozsvári jelenlétű járványokról kevesebb beszámolót találunk, az Uni-
tárius Kollégiumban szeptemberben feltűnő skarlát járványrólolvashatunk, 
illetve a hirdetésekből lehet következtetni a tüdőbaj jelenlétére. Utóbbi még 
az Uránia reklámjában is visszaköszön: fellhívják a figyelmet, hogy a követke-
ző előadást a Tüdővészelleni Védőegyesület érdekében tartják: „A fenti egye-
sületnek agilis elnöke, dr. Török Imre orvos felszólítására a tüdővész elleni 
akció támogatására A tüdővész címen rendkívül hasznos és ismeretterjesztő 
Uránia előadás rendeztetik. Ez előadás összbevételének 20 százaléka a fenti 
egyesület javára fordíttatik”.6 A mozgóképek segítségével azonban nem csak 
a tüdővészre próbálták felhívni a figyelmet, az alkoholról is tartottak figyel-
meztető előadásokat. Az Ellenzék 1907-es évfolyamában egyébként többször 
is feltűnik az alkohol, a témához kötődően megemlíteném, hogy több írásban 
is szerepel, hogy ez nem egészséges, tönkreteszi az embert, és ne használják 
régi szokáshoz híven gyógyszerként, ennek ellenére az alkoholos italok rek-
lámszövegeiben még gyakran szerepel ezek gyógyító hatásának leírása, kivá-
ló példa erre az újságban többször is feltűnő Hercules sör reklámja, amit még 
szoptató anyáknak is ajánlanak.

A cikkek és hirdetések alapján Kolozsvárra vonatkozólag összesen öt 
fertőző betegséget lehet feljegyezni az újság alapján: kanyaró, diftéria (to-
rokgyík), tüdőbaj, skarlát (vörheny), influenza, illetve említést tesznek még 
epilepsziás esetekről és a sok kóbor kutya miatt a veszettség is problémát 
okozott a környéken. Más komolyabb megbetegedésről csak külföldi hírként 
számolnak be, itt szám szerint négy betegség különíthető el: a pestis, a kolera, 
a himlő és a lépfene.

A betegségeket illetően a Szamos gyakrabban tudósított helyi vonatko-
zású betegségekről és a tífuszról is szó van, ami a kolozsvári lapban nem 
szerepel. Az Ellenzékben kevesebb Kolozsvárt illető megbetegedéssel talál-
kozunk, és általában is kevesebb az egészségügyi kimutatás, viszont ennek 
hasábjain láthatunk külföldi vonatkozású híreket is, ami a Szamosra nem 
jellemző. Utóbbiban említésre sem került, hogy Oroszországban kolerajár-
vány lenne, de még a bécsi himlőről sem írtak. A Szamosban úgy látszik 
határozottan a helyi, vagyis szatmári és környéki, hírekre került a hangsúly, 
míg a nagyobb, kolozsvári lap a külvilág felé is nyitott volt. Illetve a kimuta-
tások alapján Szatmáron több megbetegedés volt és kevesebb orvos, kórház, 
így valószínű, volt elég problémájuk a  helyi egészségüggyel is. A kolozsvári 
lapban pedig az egészségügyi hirdetmények kisebb száma arra is visszave-
zethető, hogy Kolozsváron 1907-ben épp nem volt annyi megbetegedés, vagy 
egyszerűen a lap nem foglalkozott annyit ezekkel. 

Az újságokban szereplő reklámokból kiderül, hogy a korszak egyik ked-
velt gyógyszere a mindenre jó csukamájolaj, illetve az ebből készült emulzi-
ók. Ilyen jellegű készítményekről többféle reklám is megjelenik, különböző 
márkák vannak a piacon és különböző problémákra ajánlják, de leggyakrab-
ban a gyermekek megerősítésére szánják, hiszen az oltások hiánya miatt, még 
a századforduló idején is egész magas volt a gyermekhalandóság és a leg-
több járványos betegség is a gyerekeket támadta. A csukamájolaj-reklámok 
így mind arra hívják fel a figyelmet, hogy általa a gyerekek megerősödnek, 
ellenállóbbak lesznek. A Scott-féle Emulsio (ábra 1.) szerepel leggyakrabban 
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az újságokban, amelynek nagyobb méretű keretes reklámjaiban hangzatos le-
írást adnak arról is, mire és miért használják.

Ezek mellett még gyermekeknek szól a Szamosban megjelent Kufeke-
féle gyermekliszt gyomorbántalmakra, a Kufeke cég reklámjai szinte minden 
alkalommal hosszú felhívások, amelyben óva intik a lakosokat a mindenféle 
házi szerektől, inkább az orvosokhoz irányítják őket, és hangsúlyozzák az 
egészségügyi oktatás fontosságát is, termékük mellett az általuk megjelente-
tett, egészségügyről szóló ismeretterjesztő könyvecskét is reklámozzák. 

„Bármennyire előrehaladott is a mi korunk az emberi munka és emberi 
tudás minden terén, még mindig hozzátapadt a régi jó idők kis maradványa, 
amely még mindig nem távolítható el, és különösen a gyermekszobában ver 
tanyát”.7

A tüdőbaj lett az új népbetegség, amely válogatás nélkül, tucatjával szed-
te áldozatait. A századfordulós Magyarországon körülbelül minden negyedik 
ember haláláért volt felelős a tüdőbajt okozó bacilus, így nem meglepő, hogy 
a főként gyermeki gyengeségre szánt csukamájolaj után, a köhögésre és a tü-
dőbaj egyéb tüneteire szolgáló készítmények a legnépszerűbbek. Ezekből is 
többféle márka különíthető el. Három márkanév mindkét újságban feltűnik, 
ezek a Halápi hársfaméz-szörp, Egger mellpasztillái és a Réthy-féle pemetefű 
cukorka (ábra 2.). Ezeket a készítményeket mind hasonló jellegű tünetekre 
ajánlják, és mint az újságban megjelent összes egészségügyi vonatkozású ké-
szítményt, az orvosok és oktatók ajánlásával hirdetik: „tüdőbetegségek, hu-
rutok, szamárköhögés, skrofulozis, influenza ellen számtalan tanár és orvos 
által naponta ajánlva”.8 Akárcsak a gyermekeknek ajánlott gyógyszereket il-
letően, ezeknél is feltűnnek olyan reklámok, amelyek egyben tájékoztató jel-
legűek, és próbálják felhívni az emberek figyelmét a betegségek kezelésének 
fontosságára.

A tüdőbaj súlyosságát a készítmények reklámjai mellett rövid cikkek is 
szemléltetik, amelyek a tüdőbaj áldozatairól számolnak be, illetve a betegség 
elleni küzdelemre próbálják felhívni az olvasók figyelmét.

Az említett termékeken kívül persze más készítmények is helyet kaptak 
az újságokban, találkozhatunk vértisztítókkal, mint a Requiny római vértisz-
tító vagy a Kriegen-féle Tokaji China vasbor, amelyek reklámjai egyaránt fel-
tűnnek mindkét újságban. De reklámoznak fájdalomcsillapítókat is, és Keleti 
J. Specialista rajzokkal ellátott reklámjai is mindkét újságban megjelennek. 
Utóbbi sérvet enyhítő árukat, tolókocsikat, művégtagokat és más testi fogya-
tékosságon segítő termékeket népszerűsít. Az Ellenzékben pedig megjelennek 
egy kolozsvári specialista, Marusán Géza (ábra 3.) hirdetései is, ezekkel való-
színű a kolozsvári helyszín miatt igen gyakran találkozunk. Néhány lapszá-
mában pedig egy tyúkszemszer-reklámmal is találkozhatunk, ahol egy Uncle 
Sam jellegű kis alak hirdeti kezében két lábfejjel, amelyeken amerikai zászlók 
vannak, a Goddam! Tyúkszem szert.

Nagy titoktartás mellett az intimhigiénia is feltűnik az újságok oldalain, 
a Szamosban csak a Gummi (4. ábra) nevű termékkel találkozhatunk, illetve 
az Ellenzékben még szerepel egy Trias nevű termék, amely szövege szerint 
„titkos betegségek ellen a legjobb szer”, és természetesen mindkét termék ese-
tében teljes titoktartásban történik a szétküldés.
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Fogápolás területén sem túl nagy a változatosság, a Szamosban egyetlen 
termékkel, a Kalogénnel találkozunk, az Ellenzékben pedig emellé megjelenik 
még az Odol fogápoló szer és egy fogorvosi rendelő reklámja.

Az egészségügyi információk és gyógyszerek száma mellett, ebben a kor-
szakban kezdenek növekedni a higiéniai lehetőségek is a csatornázással és 
ivóvíz bevezetésével az otthonokba. A pipereholmik, kozmetikumok is egyre 
terjednek főként a reklámok hatására. Mindkét újságban akadnak krémek, 
púderek, pipereszappanok, de hajápolási termékek is. A Szamosban kilenc 
különböző ide sorolható terméknévvel találkozhatunk, az Ellenzékben pedig 
már tizenegy fordul elő. Ezek közül négy közös terméket állapíthatunk meg: 
Margit-krém, Babymira krém, Balassa Kornél ugorkatej és az Antiplysin haj-
növesztő és hajápoló szer. Különösen a krémek népszerűek, a szappanokat és 
púdereket gyakran ezek mellé ajánlják. Az arckrémek érdekessége, hogy nem 
csak hidratálási célokra ajánlották, hanem bármilyen bőrproblémára: „Ezen 
világhírű arckenőcs eltávolít szeplőt, májfoltot, pattanást, mitessert és más 
minden bőrbajt, ráncokat, himlőhelyeket is, az arcot simává és üdévé teszi”.9

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy az Ellenzékben ugyan szintén 
többségben vannak az egészségre, higiéniára vonatkozó hirdetések, ebben a 
lapban azért találkozunk más jellegű termékekkel, szolgáltatásokkal is, való-
színűleg azért, mert Kolozsvár akkor is nagyobb, fejlettebb város volt, mint 
Szatmár, így sokkal több cég volt, és sokkal több fogyasztó is, akik számára 
megérte hirdetni. Ugyanakkor maga az újság is ismertebb volt, nagyobb ol-
dalszámmal jelent meg és többen olvasták. Annak ellenére, hogy kevesebbet 
írnak betegségekről, az Ellenzékben az egészségügy terén is többféle termék-
kel találkozhatunk, mint a Szamosban.

Termékek kategória szerinti száma
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A lapokban feltűnő termékek és márkanevek között akadnak ugyan kü-
lönbségek, többségben mégis ugyanazok tűnnek fel, sőt időnként az egy év 
alatt megjelent hirdetések száma is megegyezik, amikor pedig mégsem, az 
Ellenzékben szereplő esetleges többség természetes, hiszen ez vasárnap és 
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ünnepnapok kivételével mindennap megjelent, amíg a Szamos csak hetente 
kétszer.

A közös reklámok többségénél megfigyelhető, hogy a főraktár Budapes-
ten van, innen szállítják ki a termékeket a gyógyszertárakba vagy pedig innen 
rendelhető meg, sajnos azt nem lehet biztosra megtudni, hogy ezek közül mi 
az, ami ott is készül. Két kivétel van, amelynél megemlítik a gyártás helyszí-
nét: az aradi Margit krém és a békéscsabai Pemetefű cukorka.

A különböző termékek Kolozsvár esetében időnként helyiek, például 
Marusán Géza ortopéd termékei, illetve főként a Szamosban akadnak bécsi 
áruk is. Tekintve, hogy ebben az időszakban nagy hangsúly került a hazai 
ipar támogatására, érdekes lenne egy felmérés arról, hogy a megjelent ter-
mékek közül melyek valóban hazaiak és melyek nem, viszont erre az esetek 
többségében csak a név alapján következtethetünk, mert a készítés helyét 
többnyire nem jelölik.

Vizuális szempontból a reklámok többsége szöveg valamilyen díszített 
keretbe foglalva, amelyekben általában a termék neve és a készítő kiemelt 
betűkkel szerepel, ahol pedig feltűnik valamilyen grafikai elem, ott három 
esetet különíthetünk el: a képen a termék szerepel, a termék vagy forgalmazó 
logója vagy emberalak tűnik fel. A képek időnként azért összekapcsolódtak, 
együtt jelent meg a márkajegy a termékkel vagy az emberrel. Az ábrázolt em-
berek a terméktől függően változtak, a kozmetikumok reklámjain általában 
szép hölgyek rajza szerepelt. A köhögéscsillapítókon betegek és ápolók vagy 
például az Egger mellpasztillán a kor kedvelt „előtte-utána” társítása (köhögő 
beteg ember, majd ugyanaz az alak egészségesen és vidáman). Az emulziók 
reklámjain kisgyerek vagy pedig egy óriás csukát tartó halász látható. Keleti 
J. Specialista reklámjain pedig többnyire tolószékes urat láthatunk, vagy pe-
dig művégtagokat viselő, de azért vidám alakokat. Grafikai szempontból nem 
mutatnak túl nagy változatosságot a reklámok, elég egyszerűek, leszámítva a 
logókat, amelyek a maiakkal összehasonlítva sokkal díszesebbek.

Az is érdekes kategorizálás lenne, ha megvizsgálhatnánk, a reklámok 
közül hányat készített hivatásos hirdetéskészítő. A 20. század elején még ko-
rántsem volt olyan elterjedt a reklámszakma, csak kevesen foglalkoztak ilyes-
mivel, és még kevesebben keresték meg szolgáltatásaikat, a Szamosban és 
Ellenzékben sem tűnik fel a reklámoknál, hogy ki készítette azt, így nem lehet 
tudni, hogy maguk a termék készítői vagy reklámszakemberek. Egyedül a 
mindkét újságban szereplő féloldalas hirdetés (ábra 5.) felső szélén tűnik fel, 
hogy Leopold Gyula hirdetési irodája, a kis fejléc egyben persze önreklám is.

A társadalmi rétegeket vagy szubkultúrákat illető differenciálódás még 
alig figyelhető meg a reklámokban. Úgy tűnik, ebben az időszakban a hirde-
tések egyöntetűen a polgári rétegnek szóltak. A különböző fogyasztói csopor-
tokat megcélzó reklámszövegek kimerülnek annyiban, hogy a termék férfiak-
nak vagy nőknek szól. A terméket ajánló egyén alapján sem különíthetünk el 
ilyen kategóriákat. Ha valaki kiemelten szerepel, mint a készítmény ajánlója, 
akkor mindig valamilyen orvos, esetleg oktató, kiemelt szakmai és társadalmi 
presztízzsel bíró egyén az, aki bizalommal ajánlja a készítményt.

Az is megfigyelhető, hogy a reklámoknál fontos szerepet kap a márka 
hangsúlyozása, ebben az időszakban sok törvényesen védett márkanév jele-
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nik meg, valószínű fontosnak tartották ezek népszerűsítését és a hamisítvá-
nyok kiszorítását. Hamisítványok pedig, ugyancsak az újságokban szereplő 
reklámok tanúsága szerint, bőségesen előfordultak.
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Élet a rendszerváltás után:
a volt szocialista országok
hadseregeinek labdarúgó
csapatai 1989 után

LAKATOS ARTÚR

„Ez a háború eltér a múltbéli háborúktól: ha valaki területeket foglal el, 
ezekre a területekre rákényszerítheti a saját társadalmi rendszerét. Ahova a 
hadserege eljut, ott a saját rendszerének szerez érvényt. másképp nem is vol-
na lehetséges”1, jelentette ki Sztálin, a Szovjetunió teljhatalmú diktátora, egy, 
a Milovan Djilasszal a világháború alatt  folytatott beszélgetésekor. 1948-ra 
pedig be is fejeződtek a szovjet megszállás alatt álló kelet- és közép-európai 
országokban a szovjetek  és a helyi kommunisták által kikényszerített refor-

Rezumat (Istoria de după 1989 a echipelor de fotbal ale armatei din fostele țări socialiste) 
Studiul tratează o problemă specifi că a managementului sportiv din țările postcomuniste: ce s-a 
întâmplat în urma căderii Cortinei de Fier cu echipele de fotbal care au aparținut armatei în decursul 
deceniilor socialismului de stat. Lucrarea examinează situația din ultimele două decenii ale acestor 
echipe militare din Rusia, Polonia, Cehia, Ungaria, România, Bulgaria, Iugoslavia și Albania.

Cuvinte cheie cluburi sportive ale armatei, postcomunism, Steaua București,  TSKA Moscova.

Abstract (Life after the change of the Regime. Football teams owned by the Army in the ex-
Communist States after 1989)

This paper is dealing with a specifi c issue of sport management in post/Communist countries: 
what happened following to the fall of the Iron Curtain with the football-clubs supported by the 
Military during decades of Socialist state.  Our paper exams the situation of former Soviet, Polish, 
Czech,  Hungarian, Romanian, Bulgarian, Yugoslav and Albanian teams supported by Communist 
armies, and their path from the last two decades.

Keywords Army sport clubs, post-Communism, Steaua Bucharest, CSKA Moscow 

Lakatos Artúr, Ph.D.,
történész, kutató, Kolozsvár
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mok, melyek a társadalom gyökeres átalakulását 
irányozták elő, szocialista köztársaságokká, me-
lyek egyik legfontosabb jellemzője a centralizált 
tervgazdaság lett, és minden területen az állam, 
illetve a Párt igyekezett az intézményesített tevé-
kenységeket saját, illetve különböző szervei ellen-
őrzése alá vonni.   Ily módon vált többek között a 
sport is a tervstratégia részévé. 

A Hadsereg egy szocialista rendszer számára 
alapintézmény, mely nemcsak az országot védi a 
külső ellenségtől, hanem szükség esetén – a rend-
őrséghez és titkosrendőrséghez hasonlóan – a 
rendszert is védhette alkalomadtán ennek belső 
ellenségeitől. Ennek megfelelően egy szocialista 

államban – élükön a Szovjetunióval – a hadsereg kivételes fontosságú és ki-
vételezett helyzetű intézménynek számított. Hivatásos és megbízható tagjai 
magánemberként is kivételes jogokat élvezhettek a társadalom keretén belül, 
és nem egy kommunista pártvezér szerzett párt- illetve közigazgatási funk-
ciói mellé tábornoki rangot is. A sportmenedzsment területén is a hadsereg 
által fenntartott sportklubok közös jellemzői, hogy különböző okok miatt a 
versenysport területén hazájuk élvonalába tartoztak.

Jelen tanulmányunk azt vizsgálja, hogyan alakult a kelet-közép-euró-
pai, egykori szocialista országokban azon sportklubok sorsa, melyek az ille-
tő ország hadseregének exponenciális intézményei voltak a rendszerváltást 
követően is. Mivel a sporttörténetírás napjainkban még gyerekcipőben jár, 
meglehetősen kevés szakforrás áll rendelkezésünkre, annál több azonban 
az elsődleges forrás : a klubok hivatalos reklámjai, újságcikkek, lexikonbeli 
szócikkek stb. Ezek meglehetősen könnyen elérhetőek – akár egy internetes 
google kereséssel is. Éppen ezért tanulmányunk nem korlátozódik a tények 
és információk bemutatására – hiszen ehhez a kortárs viszonyok között nem 
szükségeltetik külön, tudományos igényű tanulmány – sokkal inkább igyek-
szünk rávilágítani az egyes klubok helyzetére, sorsuk alakulásának törvény-
szerűségeire és folyamataira, illetve arra, mennyire öröklődött át ezeknek az 
1989 előtti szimbólumértéke, annak minden negatív és pozitív vonatkozá-
sával együtt.  Mivel a katonasportklubok egy-egy ország esetében földrajzi 
szempontból nézve is hálózatos rendszerként épültek fel – habár a sportver-
senyeken egymástól többé vagy kevésbé függetlenül vettek részt –, a legex-
ponenciálisabb képviselő mindig a fővárosi sportklub maga: így ezúttal nem 
fogunk írni az olyan „vidéki” csapatok sorsáról, mint például a Marosvásár-
helyi ASA,  mely katonacsapatnak számított ugyan, de a rendszer országos 
szinten nem tekintette oly mértékben saját szimbólumának, mint tette azt 
a Bukaresti Steauával. Kivételt csak Lengyelország esetében teszünk, ahol 
a Slask Wroclaw története, illetve sorsának alakulása, az ország földrajzi 
meghatározó tényezői, de bizonyos történelmi helyzetek-események is hoz-
zájárultak ahhoz, hogy ez a csapat nem vált sem szatellitjévé a fővárosi Legia 
Varsónak,   el sem tűnt, hanem teljesen más, önálló utat járt be.

Kivételt csak Lengyelor-
szág esetében teszünk, 
ahol a Slask Wroclaw 
története, illetve sorsának 
alakulása, az ország föld-
rajzi meghatározó tényezői, 
de bizonyos történelmi 
helyzetek-események is 
hozzájárultak ahhoz, hogy 
ez a csapat nem vált sem 
szatellitjévé a fővárosi 
Legia Varsónak,   el sem 
tűnt, hanem teljesen más, 
önálló utat járt be.
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CSZKA Moszkva 

A világ legelső szocialista-kommunista országa az egykori cári Oroszor-
szág hagyatékára felépült Szovjetunió volt, így bemutatónkat is ezzel kezd-
jük. A Szovjetunióban kezdettől fogva a sportélet a rendszer intézményeinek 
rendelődött alá, mivel a forradalomban, majd polgárháborúban is győztes 
bolsevik vezetés minden addigi sportklubot és egyesületet feloszlatott (akár-
csak az élet más területein működő, más egyesületeket is) és saját igényeinek 
megfelelően szervezett újra, egy-egy reprezentatív intézményéhez csatolva 
azokat adminisztratív téren is. Így azok a klubok-szervezetek, melyek a min-
denkori szakszervezetek mellé kerültek, a Szpárták nevet vették fel, a belügy 
klubjai a Dinamót stb. A hadsereg sem maradhatott ki a sorból, és kiépítette 
saját sportklubhálózatát, legnagyobb, legerősebb, legeredményesebb klubja 
természetesen a moszkvai lett, melyet az 1911-ben alapított, a bolsevik ha-
talom által   megszüntetett Sí Sport Kedvelőinek Társasága labdarúgó-szak-
osztályának alapjára építettek. 

A klub első, pár évig tartó aranykora a második világháborút2 köve-
tő években jött el, amelyben valószínűleg nem kis szerepet játszott a Vörös 
Hadsereg presztízse és népszerűsége is: 1946–1951 időszakában mindössze 
egy olyan év volt, mikor nem a katonacsapat nyerte a szovjet bajnokságot: 
a kupát is három alkalommal hódították el. A helsinki olimpián azonban 
beütött a krach: a szovjet olimpiai labdarúgócsapat, melynek gerincét a 
moszkvai katonacsapat képezte, kikapott, mégpedig a Sztálin által akko-
riban leginkább gyűlölt Tito Jugoszláviájától. A megtorlás nem maradt el, 
a klub indulását a következő két bajnoki szezonban ellehetetlenítették, já-
tékosai szétszéledtek. Csak Sztálin halálát követően szerveződhetett újra a 
csapat, és nagyjából az élvonalban maradt, igaz ugyan, hogy más, időközben 
sikeresebbekké vált klubok – Dinamo Moszkva, Szpárták Moszkva, Dinamo 
Kijev – árnyékában. A rendszerváltást követően sikerült a kilencvenes éve-
ket domináló Szpárták mellé felzárkózni, és jelen pillanatban ennek leg-
főbb riválisa lett. Jelen pillanatban, habár az orosz védelmi minisztérium a 
klubnak részvényese, nem a legfőbb ezek közül. A legfontosabb befektetési 
injekciót a klub 2004-ben kapta egy szponzorszerződés keretében a Szibneth 
olajtársaságtól, melynek tulajdonosa Roman Abramovich, aki azért nem ve-
hette át kedvenc csapatát, mert a Chelsea FC tulajdonosaként már nem ve-
hetett át egy második futballklubot, amelyet indíthatott volna nemzetközi 
kupákban. A CSZKA 2005-ös sikere, mikor is elhódította az UEFA-kupát, 
a nemzetközi sportélet figyelmét az orosz futballra irányította.3 Jelen pilla-
natban a csapat évről évre résztvevője a Bajnokok 
Ligájának, ebben a versenykiírásban azonban az 
átütő siker még várat magára. Nagyon valószí-
nű azonban, hogy az orosz klubfoci a közeljövő-
ben az európai topligák soraiba fog kerülni, és a 
CSZKA Moszkva ennek a folyamatnak – a Zenit 
Sankt Petersburg, a Kuban Krasznodarszk és az 
Anzsi Mahacskala mellett, ahol ugyancsak hatal-
mas befektetések vannak – egyik alappillére lesz. 

A megtorlás nem maradt el, 
a klub indulását a követke-
ző két bajnoki szezonban 
ellehetetlenítették, játé-
kosai szétszéledtek. Csak 
Sztálin halálát követően 
szerveződhetett újra a 
csapat.
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Utolsó bajnoki címét ugyan 2006-ban szerezte, de 
hosszú távon a moszkvai csapatokat, stabilitásuk-
ból és infrastrukturális előnyeikből adódóan nem 
szabad leírni.

CSZKA Szófia4

A bolgár nacionalizmus hagyományosan orosz, illetve német orientáci-
ójú, és a bolgár nyelv meglehetősen hasonlít az oroszhoz. Így nem meglepő, 
hogy Bulgária reprezentatív katonacsapatának is CSZKA a neve. 

Maga a klub 1926-ban alakult, két kisebb szófiai sportklub egyesülése 
révén, a hadügyminisztérium patronátusa alatt, mely a felszerelést és egyéb 
infrastruktúrát biztosította. 1931-ben nyeri el első trófeáit, az országos baj-
nokságot és a Cár Kupáját. A második világháborút követően a klub megma-
radt az új, szocialista rendszert szolgáló hadsereg kötelékében, majd 1989-et 
követően – pár év kivételével – sikeresen vonzott fontos, tőkeerős szponzo-
rokat. Ennek megfelelően a CSZKA Szófia mai napig Bulgária egyik legsike-
resebb és legnépszerűbb klubja, a városi riválissal, a Levszki Szófiával vívott 
meccsek pedig Bulgária legnagyobb derbijének számítanak. 

Jelen pillanatban a CSZKA Szófia a bolgár futball legnagyobb rekorde-
re,  a legtöbb bajnoki címmel, a legtöbb folyamatos bajnoki címmel, a legna-
gyobb arányú győzelemmel – de vereséggel is – és a legnagyobb szurkolótá-
borral is büszkélkedhetik. 

Habár napjainkban a bolgár hadsereggel és védelmi minisztériummal 
való kapcsolata inkább csak szimbolikus, illetve emocionális. A klub nem 
szakított a hagyományokkal, és gyakran megtörténik hogy bolgár katonai 
himnusz dallamára vonul fel hivatalos meccseken a csapat – habár ez nem 
történik minden alkalommal. Hazai meccseit a Bolgár Hadsereg Stadionjá-
ban játssza a klub, és szurkolótábora kezdeményezője volt annak a „Kato-
na testvérek” ( Army Brothers) szövetségnek, mely a bolgár tábor mellett a 
CSZKA Moszkva, a belgrádi Partizan és a Bukaresti Steaua szurkolótáborait 
foglalja magában.5 

Partizan Belgrád 

A Partizan Futball Klubot 1945-ben alapították, a második világhábo-
rúban győztes és akkor nagy presztízsnek örvendő Tito Jugoszláviájában.   
Maga Tito is az általa  vezetett paramilitáris mozgalomról elnevezett  klub 
szurkolója volt, és a Partizán – fővárosi riválisával, a Belgrádi Vörös Csil-
laggal ellentétben, mely hagyományaiban és szurkolótábora hozzáállását is 
tekintve elsősorban, nacionalista, nagyszerb érzelmeket-indulatokat testesí-
tett meg – a jugoszláv szocialista állam egységét és erejét volt hivatott szim-
bolizálni. Mára már a Partizán nem egy klub neve, hanem többé: a „Partizan 
család”  25 különböző sportklubot foglal magában, ugyanakkor a mai napig 
fennálló Partizan FC anyavállalata több kisebb vállalkozásnak is. 1945-től 
napjainkig a Partizan mindvégig Jugoszlávia, majd Szerbia élvonalába tar-
tozott, sok bajnoki címmel és kupagyőzelemmel, nemzetközi kupaszerep-

Habár napjainkban a bolgár 
hadsereggel és védelmi mi-
nisztériummal való kapcso-
lata inkább csak szimboli-
kus, illetve emocionális. 
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lésekkel és több mint 130 válogatott játékossal. 
Az elmúlt évek legerősebb szerb futballklubja, 
és ugyanakkor kosárlabdában a Partizán Európa 
élvonalba tartozik. Labdarúgásban jelenleg két 
szempontból ismert és elismert: utánpótlása és 
szurkolótábora miatt. 

A Partizan futballiskolája, mely az utánpót-
lást tudatosan nevelte gyerekek, ifjak soraiból, az 
elsők között volt Európában, melyet „profi” ala-
pokra helyeztek. A futballiskola a mai napokban 
is több száz „diákkal” rendelkezik, ifjúsági szinten az ország legeredménye-
sebbje, valamint Európában is az első két-három közé sorolják. Több ifjúsági 
torna győztesei, és rendszeresen kapnak meghívást a világ más kontinensei-
re, beleértve a labdarúgás fellegvárainak számító dél-amerikai országokat is. 

A Partizan szurkolótábora – legismertebb nevén: Grobari azaz sírásók, 
a klub fekete-fehér színei miatt – az egyik legismertebb, legelismertebb, leg-
látványosabb,  legtiszteltebb és legrettegettebb tábor egész Európában. Több 
mint tízezer meccsre járó tagja között szép számmal tálalhatóak küzdőspor-
tokat versenyszerűen űző személyek, alvilági arcok, valamint a jugoszláv 
háborúkat megjárt veteránok is. Maga a tábor már a hetvenes évek közepétől 
volt alakulóban, több évtized hagyománya és tapasztalata  kovácsolta ösz-
szeszokottá. Nemzetközi jelenlétük talán a csapatnál is nagyobb ismertsé-
get szerzett nekik – valószínűleg a legtöbb európai focikedvelő többet tud a 
Grobariról, mint magáról a Partizan FC-nek a sporteredményeiről. Rivalizá-
lásuk a másik belgrádi nagycsapattal, a Belgrádi Vörös Csillaggal és ennek 
szurkolótáborával, a Delijével a belgrádi rangadót a világ egyik legnagyobb 
derbijévé emeli, erős ellenségek még a nagy horvát csapatok és szurkoló-
táboruk is.6 Szerbiában egyelőre nem veszélyeztetik „újonnan jött” vidéki 
csapatok a két belgrádi nagy szupremaciáját, és a Partizán a 2012–1013-as 
szerb bajnoki szezon győztese is egyben. 

Tiranai Partizan 

Az albán katonacsapat sorsa kisebb súlycsoportban ugyan, de több do-
logban nagyon  hasonlít a jugoszlávra, főleg annak 1989 előtti vonatkozása-
iban. A klubot 1946. február negyedikén alapították Tiranában, a védelmi 
minisztérium patronátusa alatt, és 1990-ig a hadsereg klubja is maradt. Ez-
alatt a negyvenöt év alatt a klub 15 alkalommal nyert bajnokságot, és ekkor 
alakul ki a rivalizálás a belügyi szervek csapatával, a Tiranai Dinamóval is. 

Az albániai kommunizmus bukását követően a Partizan lett az a klub, 
amelyet privatizáltak. Ugyanakkor rá kellett jönni, hogy ami a többi ország-
ban előny, Albániában hátránynak bizonyul: a klubot megvásárló két új tu-
lajdonos között 2000-ig tartó peres eljárás kezdődött, amelynek ideje alatt a 
klub nehézségekkel küszködött, sőt, ki is esett az első ligából, a helyzet ren-
dezését követően került csak vissza. Mivel az ország egyetlen magánkézben 
levő klubja maradt, nem rendelkezik saját állami kézben levő stadionnal. A 
többi klub ugyanis általában a város, illetve egy-egy közintézmény tulajdo-

A Partizan szurkolótábo-
ra – legismertebb nevén: 
Grobari, azaz sírásók, a 
klub fekete-fehér színei mi-
att – az egyik legismertebb, 
legelismertebb, leglátvá-
nyosabb,  legtiszteltebb 
és legrettegettebb tábor 
egész Európában. 
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na, a szponzorok pedig magáncégek, amelyek megbízottjai adminisztratív 
funkciót foglalnak el a klub keretében, akár az elnökit is betölthetik,  a stadi-
onok pedig a polgármesteri hivatalok hatáskörébe tartoznak. A XXI. század 
első évtizedében a klub viszonylag jól ment, a 2010–2011-es szezon azonban 
pénzügyi szempontból katasztrofálisnak bizonyult, a klub le is csúszott a 
másodosztályba. Ezzel együtt még nem halott, ezt bizonyítja a nemrég lét-
rehozott, utánpótlás-nevelést célzó futballakadémia is, mely az első ilyen 
jellegű intézmény Albániában. 

Dukla Prága 

A csehszlovák állam katonacsapatát 1947-ban alapították, a csehszlo-
vák hadsereg hivatalos csapataként. A Dukla nevet 1956-ban vette fel, egy 
szlovák mártírfalu tiszteletére, mely a második világháború folyamán ellen-
állt a német túlerőnek. A rendszerváltás eljöttéig kilenc csehszlovák bajnoki 
címet, ugyanennyi kupát hódított el. Többek között a játékosai közé tarto-
zott az 1962-es aranylabdás Masopoust is, a klub azonban minden hazai és 
nemzetközi eredménye ellenére – többek közt rendszeres vendége volt az 
American Challenge Cupnak is –  nem tett szert jelentős és tartós népsze-
rűségre az ország civil lakossága körében, maguk a prágai polgárok is más 
csapatok felé irányultak. 

A bársonyos forradalom és a rendszerváltás után megkezdődött a Dukla 
Prága hanyatlása. Míg nagy városi riválisai, a Sparta és a Slavia fontos 
szponzorokat és befektetőket szereztek, a Dukla nem volt vonzó ezek számá-
ra, elsősorban kommunista múltja miatt. Az anyagi nehézségek következté-
ben 1994-ben kizárták az első ligából, egyenesen a harmadik ligába sorolva. 

A csapat többé nem, de a név feltámadt. A FC Pribram csapattal egye-
sülve, 2006 óta ismét a Dukla Prága nevet használva, a 2010–2011-es szezon 
végén került vissza az első osztályba. Jelenleg a magántulajdonban lévő klub 
ugyanúgy, mint elődje, a hadsereg tulajdonában lévő „Juliska” stadionban 
játssza hazai meccseit. 

Legia Varsó és Slask Wroclaw 

Lengyelország esetében két nagy klubról is beszélhetünk, hiszen, amint 
látni fogjuk, a kettőnek története meglehetősen párhuzamos szálakon fut, és 
azon kívül, hogy katonacsapatok, mindkettő relatíve sikeres, jelen pillanat-
ban is fontos szerepet játszanak a lengyel bajnokságban. 

A Legia Varsó talán Európa legrégibb mai napig is sikeres katonaklubja. 
1916-ban, az első világháború hadműveleteinek kellős közepén alakították a 
keleti fronton harcoló lengyel légiók, és a háborút követően az újra független 
lengyel állam hadseregének legfőbb sportklubjává vált. 1927-ben jutott fel 
első ízben a lengyel első ligába, ahonnan 1936-ban esett ki, és a másodosz-
tályban is maradt a második világháború végéig (1938-ban felfüggesztette 
működését, majd 1945-ben újjáalakult).  Ezt követően az új hatalmi viszo-
nyok között, a hadsereg szándékos erősítései következtében, első számú erők 
egyikévé vált a lengyel labdarúgásban, és az maradt mai napig is. Jelen pil-
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lanatban a legsikeresebb lengyel klubcsapatnak számít 9 bajnoki címmel és 
16 lengyel kupával – a Legia a 2013-as lengyel bajnokság győztese is. Szur-
kolótábora is a legjelentősebbek közé tartozik.

A Slask Wroclaw őse a második világháborút követően alakult, amikor 
Alsó-Szilézia Németországtól Lengyelországhoz került át. 1947-ben hozták 
létre a klubot, melynek hátterét a régióba elhelyezett katonaiskolák jelentet-
ték – Wroclaw két katonaiskola-csapatának egyesülése jelentette az új sport-
klub születését. 1971-ben jutott fel az élvonalba, ahol két évtizeden keresztül 
jól szerepelt. 1993-ban kiesett, és csak  2007-ben került vissza az élvonalba. 
Időközben a tulajdonjogban is változás állott be: a klub a hadsereg struk-
túrájából kikerült, és irányítását a wroclawi polgármesteri hivatal vette át.

Jelen pillanatban a zöld-fehér klub megszokott indulója az Európa Li-
gának – a 2011-2012-es kiírásban a Bukaresti Rapid ellen esett ki –, és új 
stadionja egyike azon helyszíneknek, melyek a 2012-es Európa-bajnokság 
meccsei zajlottak. A klub legutolsó trófeája a 2012-ben elnyert lengyel szu-
perkupa.

Budapesti (Kispest) Honvéd 

A magyar szocialista rendszer katonacsapata eléggé sajátos utat járt be. 
Itt az történt, hogy az új rendszer 1945-öt követően átvett – vagy akinek 
jobban tetszik „rátelepedett” – egy kerületi csapatot, mely hosszú történel-
mi múlttal rendelkezett ugyan, de eredményeit tekintve elmaradt az akkori 
nagy budapesti klubok, elsősorban az MTK és FTC mellett. A Kispesti Sport 
Klub 1904-ben alakult, főleg diákokból állt, majd ezt követően 1908-ban jött 
létre a Kispesti Athletikai Club négy különböző sportágra szakosodott szak-
osztállyal.  Az első világháború éveiben jutott fel az első osztályba,  majd 
több évtized  után végül kialakult egy olyan játékoskeret, mely a minden 
idők leglegendásabb magyar válogatottjának, az Aranycsapatnak gerincét 
adta. Ennek valószínűleg több oka is volt: természetesen nagy szerepet ját-
szott benne, hogy a focit igencsak kedvelő hadügyminiszter, Farkas Mihály 
mindent megtett azért, hogy az immár Honvéddá átvedlett csapatból erős, 
ütőképes formációt hozzon létre, ugyanakkor a kispesti foci, másrészt vi-
szont a háborús évek alatt a kispesti labdarúgás országos tényező volt már: 
1944-ben már megnyerte a Szent László-kupát a Ferencvárossal szemben. 
Az első bajnokságot, nagy fölénnyel, az 1949–1950-es évadban nyerte meg, 
a gólkirály Puskás Ferenc lett. A Honvéd sorsa a következő években nagy-
jából ugyanazon a szálon fut az Aranycsapatéval, mikor 1956-ban a felettes 
szervek engedélye, sőt, kimondottan akarata ellenére utaztak Dél-Ameri-
kába portyára, Puskás, Kocsis és Czibor kinn is 
maradtak, a hazatérő játékosok pedig büntetésben 
részesültek. 

A Kádár-korszak első évtizedeiben a Buda-
pesti Honvéd mindvégig a magyar futball egyik 
fellegvára maradt, a következő bajnoki címet 
azonban csak 1980-ban szerezte meg.  A nyolcva-
nas években jött a csapat második aranykora, tró-

A Kispesti Sport Klub 
1904-ben alakult, főleg 
diákokból állt, majd ezt kö-
vetően 1908-ban jött létre 
a Kispesti Athletikai Club 
négy különböző sportágra 
szakosodott szakosztállyal.
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feákkal, nemzetközi kupaszereplésekkel, nagy közönséggel.  1991-ben a klub 
leválik anyaegyesületéről, és újra felveszi a Kispest nevet, kerületi szurkolói 
örömére, ugyanakkor azonban nem szakít a Honvéd névvel sem, mint ahogy 
tette azt egy másik kerületi klub, az Újpest a Dózsa névvel. 2003-ban a klub 
kiesett az NB I-ből, de hamarosan visszakerült. Jelenleg a Kispest magánvál-
lalkozás, a Hemingway Group7 tulajdona, mely felújította a Bozsik stadiont 
és Futballakadémiát is alapított, mely a klub – hosszú távon pedig  az egész 
magyar labdarúgás – számára hivatott utánpótlást nevelni. A tulajdonos, 
George F. Hemingway, üzletember és egyetemi tanár híres arról, hogy ellen-
érzéseket táplál a radikális szurkolói mozgalmak iránt, és a modern futball 
és a meccsre járó családok elvének híve, amit saját blogjában8 nemegyszer 
ki is fejt. Éppen ezért viszonya a csapat ultráival, huligánjaival nem éppen 
a legfelhőtlenebb. A Honvéd jelenleg nem a legerősebb, de mindenképpen 
stabil magyarországi klubok közé tartozik, és gyakori résztvevője volt az el-
múlt években az Európai Liga kupasorozatnak is, melyben azonban a XXI. 
században még nem jutott túl a második selejtezőkörön. 

Bukaresti Steaua 

A klubot 1947 júniusában alapította Bukarestben a Királyi Ház több 
tisztje, Mihail Lascăr tábornok által aláírt rendelettel. A román bajnokság 
újjászervezése következtében, mely ekkortájt zajlott, a különböző csapatok 
földrajzi szempontból jutottak helyhez a különböző szintű osztályokban. 
Kolozsvárnak például első fázisban két első osztályú, illetve két másodosz-
tályú hely jutott – és a bukaresti katonaklub is egyből az első osztályba ke-
rült. Ma a Steaua egyike azon két klubnak – a Dinamó mellett – amely soha 
nem esett ki az első osztályból, és egész történelme folyamán ezen a szinten 
játszott alapításától kezdve napjainkig. Az ötvenes évekre erősödött igazán 
meg, ekkoriban a rendszer olyan fontos személyiségei is szurkolói közé tar-
toztak, mint Nicolae Ceauşescu  és felesége, akiknek a Drăghici- házaspárral 
folytatott rivalizálása a lelátókon is megnyilvánult (Drăghiciék ugyanis a Di-
namóval tartottak). Miután egy ízben a két feleség látványosan hajba kapott  
a tribünben egy meccsen, mindenki közel levő füle hallatára, Gheorghiu-
Dej személyesen tiltotta meg a belső kör hölgytagjainak a meccsre járást.9 A 
hatvanas és hetvenes évek folyamán több bajnokságot és kupát is megnyert 
a csapat, de igazi aranykora a nyolcvanas években jött el, amikor is Valentin 
Ceauşescu támogatásával és a legjobb edzőkkel és játékosokkal nem csak 

a hazai labdarúgást dominálta, hanem 1986-ban 
– szocialista ország csapataként első ízben – hódí-
totta el a Bajnokcsapatok Európai Kupáját. A rend-
szerváltást követően is az első számú erők között 
maradt a román klubfociban, a XX. század utolsó 
évtizedét dominálta hat bajnoki címmel, és mai 
napig az egyik legbiztosabb romániai résztvevője 
az európai kupasorozatoknak. Jelen pillanatban 
a hadsereg egykori patronátusát csak a Ghencea-
stadion tulajdonjoga, illetve a történelmi hagyo-

Miután egy ízben a két 
feleség látványosan 
hajba kapott  a tribünben 
egy meccsen, mindenki 
közel levő füle hallatára, 
Gheorghiu-Dej személye-
sen tiltotta meg a belső kör 
hölgytagjainak a meccsre 
járást.
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mányok jelzik, a klub magántulajdonban van. A Steaua Románia legeredmé-
nyesebb és legnépszerűbb klubja jelen pillanatban, ha ez a nézőszámokon 
nem is látszik: a szurkolók egy része ugyanis nyílt konfliktusban állt hosszú 
ideig a tulajdonossal, Gheorghe Becali üzletemberrel. A Steaua mint a leg-
népszerűbb romániai futballklub, éveken át akkor is a sport- és bortánysajtó 
címlapjain volt, amikor nem volt több, mint egy jó, az európai ligás helyekért 
küzdő csapat. Jelen pillanatban azonban, úgy tűnik, annak ellenére hogy tu-
lajdonosa börtönben ül, a csapat kiváló játékoskerettel rendelkezik, melynek 
bizonyítéka a fölényesen megnyert 2012–2013-as bajnokság is. 

Általános jellemzők és különbségek 

Amint azt a fentiekben láthattuk, az egyes 
országok reprezentatív katonaklubjainak sorsa az 
adott körülmények függvényében másképp ala-
kult. Ugyanakkor mindenképpen közös bennük 
az, hogy a kommunista rendszerek összeomlásáig 
– mint a rendszer egyik alapintézménye patroná-
tusa alatt álló csapatok – jól szerepeltek hazájuk 
bajnokságában, illetve a hazai foci minőségének 
arányában a nemzetközi klubéletben is. Egyes 
országokban, mint például Románia, a fővárosi 
katonacsapat eredményei nagyjából egybeesnek a hazai labdarúgósport fel-
emelkedésével. Paradox módon, politikai okok miatt, épp a Szovjetunióban 
szorult háttérbe a szocializmus alatt a moszkvai katonacsapat, más fővárosi 
és vidéki csapatok (Dinamo Kijev) előnyére. Máshol azonban mindvégig a 
legmeghatározóbb erők soraiba maradtak. 

Amit igazán érdekes megnézni, az, hogyan alakult ezen klubok sor-
sa a rendszerváltást követően. Mindegyik gyakorlatilag magánkézbe került 
át – még Albániában is, ahol ez a jelenség nem általános, hanem kivételes 
esetnek számított. Legtöbb helyen megmaradt valamiféle felvállalt kapcsolat 
a katonamúlttal. Szimbólumok szintjén ilyen a címerben a csillag, vagy az 
a tény, hogy elnevezésükben alig vagy egyáltalán nem változtak a katonai 
múltra utaló elnevezések – szemben például sok esetben a belügyi szervek 
által kisajátított csapatokkal, melyre példa Magyarországon az Újpest, amely 
1989-et követően elvetette nevéből a Dózsa megnevezést. Ez a tény úgy tű-
nik, nem rontott az illető klubok népszerűségén, illetve a legtöbb esetben 
nem. Azokban az országokban, melyekben társadalmi szempontból igény 
van a hierarchikus struktúrákra, az egykori katonacsapat presztízse töret-
len, és  a legnépszerűbb csapatnak számít, mint például Romániában vagy 
Bulgáriában. Kiemelkedési lehetőségük jóval kisebb csak a hagyományok 
alapján a polgári kultúrájú országokban, mint Magyarország és Lengyel-
ország. Csehországban pedig egészen sajátos jelenség írható le: az egykori 
szimbólumértékű csapat tönkrement, időbe tellett, míg a brandet sikerült 
feléleszteni. 

Mindegyik gyakorlatilag 
magánkézbe került át – 
még Albániában is, ahol ez 
a jelenség nem általános, 
hanem kivételes esetnek 
számított. Legtöbb helyen 
megmaradt valamiféle fel-
vállalt kapcsolat a katona-
múlttal.
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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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