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ME.fotográfi a

Csibi László: A Teleki Samu vezette kelet-afrikai expedíció fényképei

Gróf Teleki Samuról, az Afrika-utazó erdélyi mágnásról nem mondható el, 

hogy valamelyik tudományág képviselője lett volna, a sors mégis úgy hozta, 

hogy kenyai expedícióját követően nevét a természettudományok kiemelkedő 

alakjainak sorában találjuk előkelő helyen. 1887–1888-ban, a „fekete 

kontinensen” tett felfedező útja során készült fényképeit a II. világháborút 

követően, a feldúlt sáromberki kastély udvaráról dr. Jakó Zsigmond és 

Entz Géza gyűjtötték össze.  Az Állami Levéltárban őrzött fényképek eddig 

mindössze egyetlen alkalommal, 1977-ben kerültek bemutatásra, Erdélyi 

Lajos jóvoltából.

Teleki Samu a karaván élén
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A Hetedik kereszttől
 a Saul fi áig

B  L

Állítólag 350 mozi- és tévéfilm született a holokauszt témakörében. A 
számadat egy komoly tanulmányban olvasható, amelyet egy német tudós, bi-
zonyos Hanno Loewy irodalom- és médiakutató, a Frankfurti Zsidó Múzeum 
igazgatója írt A holokauszt ábrázolása játék- és tévéfilmekben címmel, ame-
lyet szóban is előadott 2002-ben az amerikai Holocaust Memorial Múzeum-
ban. Azóta  persze újabb holokauszt-filmek készültek, mint a Saul fia, a Sors-
talanság, A fekete könyv, A becstelen brigantyk. A tanulmány érdekes meg-
állapítása, hogy a legtöbb mozgóképes feldolgozásnak irodalmi előzménye 
volt.

Mint például az Anna Frank naplójának is – mint közismert –, de ez a 
film felveti azt a kérdést is, hogy mit is tekintsünk „lágerfilmnek”, hiszen 

Rezumat (De la A șaptea cruce până la Fiul lui Saul)
Autorul prezintă și analizează din perspectivă artistică și personală fi lme importante despre 

Holocaust: A șaptea cruce (1944), Ultima gară (1954), Viața e frumoasă (1997), Lista lui Schindler 
(1993), Portarul de noapte (1974), Fără destin (2005), Fiul lui Saul (2015), etc. 

Articolul tratează amănunțit problemele etice, estetice, referențiale ale reprezentării 
Holocaustului.

 
Cuvinte cheie Holocaust, memorie, fi lm

Abstract (From the The Seventh Cross to the Son of Saul)
The author presents the artistic and personal analysis of the important movies about the 

Holocaust: The Seventh Cross (1944), Last Station (1954), Life is Beautiful (1997) Schindler’s List 
(1993), The night porter (1974), Without destiny (2005), Son of Saul (2015), etc.

The article deals with the ethical issues, aesthetic and referential representations of the 
Holocaust in the presented movies.

Keywords Holocaust, remembrance, movies

Bernáth László,
újságíró, filmkritikus, emeritus főiskolai tanár
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Anna Frank története alapvetően abban a lakásban játszódik, ahol a család 
bujkált. Márpedig én a továbbiakban kifejezetten a lágerben – mint alapve-
tő helyszínen – játszódó filmekkel szeretnék foglalkozni. (Hanno Loewy ta-
nulmányában a 350-be beleszámítja az olyan televíziós sorozatokat is, mint 
az űrhajós Star Track-sorozat néhány epizódját, amelyekben olyan űrbeli te-
lepülésekkel találkozik az űrhajó legénysége, ahol a helyi hatalom pontosan 
olyan körülmények között tartja a robotra kiszemelt áldozatokat, nem rit-
kán földi típusú embereket, ahogyan a náci koncentrációs táborok működ-
tek. Ilyenkor természetesen a zömében földi űrhajósszemélyzet felszabadít-
ja ezeket a rabszolgákat.

A Sorstalanság és a Saul fia tehát szükségszerűen nem szerepelhetett eb-
ben a dolgozatban. (Egyébként a közelmúltban a Sorstalansággal kapcsolat-
ban olyan dokumentumok kerültek elő, amelyekben tekintélyes hazai könyv-
kiadók szakértő lektorai elhárították, nem javasolták a regény kiadását, mert 
gyengének, stílusában mesterkéltnek ítélték Kertész Imre munkáját.) Sok-
kal érdekesebb egy másik lágerfilm mellőzése a tanulmányban, ami azért is 
érthetetlen, mert ennek a szerzője maga is német volt: Anna Seghers írónő. 
A náci viszonyok ismeretében, már francia emigrációban írta a Hetedik ke-
resztet, amit aztán mexikói emigrációja idején megfilmesítettek Amerikában, 
méghozzá az ugyancsak Európából menekült Fred Zinemann rendezésében. 
S nem akárki volt a főszereplő sem: Spencer Tracy, de a női főszereplő is igen 
tekintélyes karriert futott be: Jessica Tandy, aki időskorában, a Miss Daisy so-
főrje című filmben lett világhírű.

A Hetedik kereszt azért különösen jelentős munka, mert még Hitler ural-
kodott Németországban – e sorok írója 15 éves gyerekként, csíkos ruhás lá-
gerrabként 50 kilós cementeszsákokat cipelt egy óriási repülőgépgyár – az-
tán soha be nem fejezett – építkezésén, amikor 1944 szeptemberében már be 
is mutatták Amerikában Anna Seghers és Fred Zinemann filmjét. Ami on-
nan kapta a címét, hogy egy koncentrációs lágerből megszökik hét fogoly, ha-
tot elfognak és kivégeznek, a hetediknek sikerül a szökés (őt alakítja Spencer 
Tracy). Hiába állítják fel a lágerben a hét kivégzőkeresztet, a hetedik üresen 
marad. Ez volt tehát a világon az első lágerfilm. Nagyjából a film bemutatá-
sa idején sikerült két szlovák fogolynak megszökni Auschwitzból, és az álta-
luk leírt, úgynevezett jegyzőkönyvet sikerült eljuttatni több országba, egye-
bek között Magyarországra is, ahol magas rangú egyházi személyek és a Hor-
thy családhoz is eljutott. Állítólag – a menye szerint – a kormányzó könnye-
zett, amikor végigolvasta a szöveget, de mégsem ennek hatására állította le a 
deportálásokat. Valószínűleg a pápa, Churchill fenyegetése és egy amerikai 
levél volt rá hatással, amelyekben figyelmeztették, hogy a háború után, és ak-
kor annak már látható volt a vége, háborús bűnösként vonják majd felelős-
ségre azért, amit Magyarországon elkövettek emberek százezrei ellen. (Mint 
tudjuk, Sztálin személyes – ostoba – kívánságára tekintettek el Horthy fele-
lősségre vonásától a nyugati szövetségesek. A „generalisszimusz” ugyanis azt 
mondta: aki vele fegyverszünetről tárgyalt, azt nem szabad bíróság elé citál-
ni.)

Az igazi – ha lehet így kategorizálni –, a valóban első lágerfilmnek Wanda 
Jakubowska lengyel rendezőnő 1948-ban bemutatott Az utolsó állomás című 
munkáját tekinthetjük. Jakubowska maga is Auschwitz foglya volt, felkért 
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statisztái közül is többen ott raboskodtak, és abban az időben álltak még az 
eredeti barakkok Birkenauban (amely három kilométerre van Auschwitztól), 
és állt még a gázkamra és az egyik krematóriumépület is.

A holokausztfilmek „ősanyjának” nevezi a tanulmány szerzője Az utol-
só állomást. Ami annyiban igaz – ha eltekintünk az Amerikában készült He-
tedik kereszttől –, hogy számtalan utóbb készült munka mintáját ez a lengyel 
film adta. (Ámbár a minta nyilvánvalóan maga a valóságos lágerlét lehetett 
mindenki számára.) Hosszan idézi a tanulmány szerzője Balázs Bélát, akinek 
ez volt az első lágerfilmélménye, de Hanno Loewy egyébként más helyeken 
is, mint első számú filmszakíró mesterére hivatkozik a magyar író-esztétá-
ra. Aki szerint a hagyományos műfajok képtelenek a táborokban történt ese-
mények bemutatására. Érezte, hogy milyen problémák adódnának abból, ha 
a tragédia vagy a regény klasszikus műfajainak valamelyikével próbálkozná-
nak. Balázs ezt írja: „Auschwitz női táborának még sistergően forró, eleven 
emlékei nem illenek bele a szépen megformált, klasszikus filmes műfajok-
ba.” Jakubowska munkáját egy hiányzó új műfaj, a „doku-dráma” létrehozó-
jaként mutatja be. Olyan kifejezési formaként, amelyben az események jelké-
pivé válnak. Dante Poklához is hasonlítja, amelyben a korszak erkölcsi érték-
rendje szerint a bűnök mindegyike megtalálható.

Más, a holokauszt és a film kapcsolatával foglalkozó tanulmányok szer-
zői (Ilan Anisar, Judit Doneson, Anette Insdorf) azzal is foglalkoznak, hogy 
ezek a munkák olyan horizontot emelnek a filmes gondolkodás tengelyébe, 
amelynek kulcsfogalmai a hitelesség, a tényekhez való hűség, és a szándé-
kok komolysága. (Jómagam is ezekből a megközelítésekből kiindulva kívánok 
majd foglalkozni – számomra – fontos filmekkel.) 

A továbbiakban a német szerző – elsőrendűen a téma és a feldolgozások 
műfaji lehetőségeit vizsgálva – arra a következtetésre jut, hogy igazából sem 
a tragédia, sem a szatíra nem képes jó megközelítést adni a holokauszt fil-
mes feldolgozásához. Szerinte azonban nemcsak a dokudráma a leghatáso-
sabb megközelítés, hanem a romantikus regény szabályait követő módszer.

Jómagam – mint előbb már jeleztem – nem a műfaji lehetőségek oldalá-
ról szeretnék a témához közelíteni, hiszen magam is Auschwitz túlélője va-
gyok, ahová 14 évesen érkeztem szüleimmel együtt 1944 júniusának végén. 
Emiatt azután a filmekben a látvány és a bemutatott események hitelessége 
foglalkoztat elsőrendűen, és az, ahogy a rabtartók és a foglyok közötti embe-
ri – vagy inkább emberalatti – viszonyokat bemutatják. Úgy gondolom, ez a 
két dolog érdekli az azóta született, lassan immár 70 év alatti generációkat is.

Jakubowska filmjéhez még egyszer visszatérve, a német tanulmány szer-
zője szerint, annak képi ábrázolása mintául szolgált sok más lágerben játszó-
dó film számára. Ez azonban csak látszólag igaz. Auschwitz-Birkenau – mint 
erről már szó esett – valódi helyszíne volt a forgatásnak, ezért kétség sem fér-
hetett a hitelességéhez. Ha sok más filmben is nagyon hasonló körülménye-
ket látunk, ez nem azért van, mert mintául vették Az utolsó állomást, hanem 
azért, mert a lágerek építői és parancsnokai – akik erre Dachauban kaptak ki-
képzést – ezt a lágert tekintették mintának. A München melletti láger volt az 
első, ahová szociáldemokrata, kommunista, egyéb ellenfeleiket, majd a zsi-
dókat elhurcolták a nácik. Ma is ott áll a láger mellett az az emeletes kőépü-
let, ahol a „beiskolázott” jövendő parancsnokok és személyzet az alapkikép-
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zést kapta, ahol megmutatták nekik az első gázkamrát és krematóriumot, az 
első termet, ahol az érkező foglyokat fogadták, számokat adtak, és elosztot-
ták őket. (Jóllehet magam nem ott voltam, a mi mühldorfi lágerünk is Dachau 
egyik allágere volt, ezért nekem is dachaui számom volt – természetesen a 
nevem és egyéb adatom helyett. (108585 volt a számom, a sárga háromszög 
fölött.) Dachauban külön cellák is voltak a különlegesnek számító politikai 
foglyoknak, egyebek között magyar expolitikusok is idekerültek, „megfele-
lő” kínzások közepette. Más lágerekben nem tudok ilyen külön cellasorról. 
Dachau volt tehát az „ipariskola”, ahol a nácik megtanították, hogyan kell az 
emberszámba nem vett rabokkal – mint valami nyersanyaggal – bánni. Mint 
a sajnálatos példák mutatják, a „tanulók” jól teljesítettek. Szinte valamennyi 
nagyobb láger vezetőjét itt képezték ki. De érdekes módon Dachauban, isme-
reteim szerint, egyetlen film sem játszódik.

A külső helyszín, az eredeti auschwitz-birkenaui tábor tehát minden ér-
telemben hiteles háttér volt Jakubowska filmjének, de általában semmifé-
le lágerfilmnek nem lehetett gondja a külső helyszínek hitelességével. Nem 
volt nehéz gondja a díszlettervezőknek a hitelességgel. (Talán csak most, Rajk 
Lászlónak, akinek a Saul fiához a gázkamrák, krematóriumok és egyéb ki-
szolgálóhelységek terveit kellett elkészítenie, mert az eredetieket hamar fel-
robbantották, részben még maguk a nácik, mielőtt elhagyták Auschwitzot, 
így nem maradt fenn olyan film, mint amit a németek, majd a bevonuló orosz 
vagy amerikai katonák készítettek a felszabadítás óráiban. Ráadásul a filmek 
karaktere különböző volt, akadt olyan is, amelyik egyetlen, zárt közegben ké-
szült. (Palotai Boris írásából, Zsurzs Éva rendezésében a Nő a barakkban, a 
címének megfelelően, egy barakkban játszódott.)

A hitelesség azonban, ebben a témában, nehezen definiálható. Mondjuk, 
például olyan esetben, amikor nagyobb számú foglyot – a lágerek szóhaszná-
lata szerint „heftlingeket” – mutattak be a történet adott részében. Márpedig 
akármennyi sminket kentek a statiszták arcára, de 10-20 vagy éppen 100 em-
bert nem lehetett lefogyasztani annyira, hogy úgy nézzenek ki, mint ahogy a 
több hónapja éhező rabok kinéztek. Nem is beszélve a „muzulmánokról” – ez 
is lágerszóhasználat volt a csontig lesoványodott, de még elő rabokra. Magam 
láttam a mühldorfi lágerben valamikor 1945 januárjában vagy februárjában, 
hogy a már halott muzulmánokat kétkerekű kocsin tolták egy lezárt mosdó-
barakkba, ahol aztán felstószolták őket, amíg teherautó nem jött, hogy elszál-
lítsa a hullákat. Akkor természetesen nem tudhattam, hogy majd 70 év múl-
tán magam is járhatok abban az erdőben, ahol ezeket a tetemeket egy tömeg-
sírba rakták.

Ilyesfajta muzulmánokat természetesen nem tudtak produkálni – külö-
nösen a számítógépes korszak előtt –, de még igazán soványakat sem. Időn-
ként ez zavart filmnézés közben, hogy jó húsban lévő statisztákról kijelentet-
ték, hogy a gázba vagy a kivégzőosztag elé velük, mert erőtlenek. Aztán rájöt-
tem, hogy nem ezen múlik a lágerfilmek hitelessége. Egyébként is, hogy mi 
hiteles a mozivásznon vagy a képernyőn, nem elsősorban ilyesmin múlik. 
Ráadásul, ami az egyik nézőnek hitelesnek tetszik, a másiknak, az ilyesfajta 
túlélőknek egyáltalában nem.

A legjellemzőbb – mert ellentmondásos – Begnini példája. Az ő történe-
te szerint Az élet szép című filmjében az apa és a tízéves forma kisfia beke-
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rülnek egy lágerbe. Valójában már a kiindulópontot is teljesen hiteltelennek 
tarthatjuk, hiszen ilyen korú gyereket nem hagytak életben, már a lágerbe ér-
kezéskor elpusztították. (S ez nemcsak Auschwitzra igaz, hanem valameny-
nyi lágerre.) Begnini ráadásul azt a képtelenséget játssza el, a felnőttek között 
elhelyezett gyerekével, hogy mindez csak játék, és ha győznek ebben a játék-
ban, akkor tankot kap a fia. Ez természetesen már abszurd mese minden te-
kintetben. Ráadásul, ahogy ez a jó mesében illik, a végén jönnek a felszabadí-
tó katonák, természetesen egy tankkal, hogy meglegyen a beígért jutalom is.

Mégis… mégis, mint minden mese, tisztességes, emberszabású üzene-
tet hordoz. Az ember fiának – pláne, ha már apa is – mindent meg kell ten-
ni, hogy a gyerekét, ha lehet, testi és szellemi értelemben is, minden veszély-
től megóvja. Ha másképpen nem megy, a gyerek képzeletvilágát mozgósít-
va, meg kell próbálni, hogy minden értelemben megőrizze a gyermek épsé-
gét. Nagyon szép – és igaz – gondolat. Hiteles gondolat, még ha fizikai érte-
lemben oly távol is van a valóságtól.  Ezért is, hogy Az élet szép, a maga ne-
mében igaznak mondható film, joggal kapott Oscar-díjat. Akik a díjkiosztást 
látták, tapasztalhatták, hogy Begnini ott is megőrizte gyermetegségét. Amikor 
kihirdették, hogy díjat kap, felállt a díszterem széksorában a maga és a szom-
széd szék karfájára.

A hitelesség tehát sok mindenen múlik, és az adott film, adott történe-
te és közege döntheti csak el, hogy melyik szerző mit tart annak. Gondoljunk 
csak a fiatalabb nézőkre, akik – jó esetben – láttak már a televízióban olyan 
dokumentumfilmet, amelyet maguk a nácik készítettek, de egyébként nem 
sok fogalmuk van arról, milyen is lehetett egy koncentrációs láger, és most 
csak ezekből a játékfilmekből lehet némi képzetük arról: milyenek is voltak 
a lágerek, és ott mik történtek. Számukra a hitelesség szempontjából, nincs 
más mérce, mint amit éppen látnak, és azt vagy elhiszik, vagy nem. Márpe-
dig elsősorban a hitelesség érzetével lehet elérni, hogy ezek, a nem szórakoz-
tatónak szánt művek, megerősítenek-e a nézőkben valamilyen üzenetet, em-
beri tapasztalatokat szereznek arról, hogy mit jelent a megsemmisítő tábor, a 
holokauszt.

Számomra, és ezt hangsúlyoznom kell, számomra a leghitelesebb mo-
tívum, nem is hagyományos lágerkörülmények között játszódó filmben, alig 
néhány rövid részlet is lehet. Például Polanski A zongorista című filmjében 
a varsói gettóban látható egy rövid epizód, pedig ez nem is hagyományos lá-
gerkörülmények között játszódik, hanem egy körülkerített városnegyedben, 
hiszen ilyen viszonyok között tartották a lengyel zsidókat éveken át. Ez a je-
lenet ráadásul nem is tartozik szorosan a főhős, a címszereplő történetéhez. 
Egy idős ember megy az utcán, nagy óvatosan visz egy lábost. Egyszer csak 
mellette terem valaki, aki szándékosan kiüti az öreg kezéből a lábast, amely-
ből a földre esve kiömlik valami étel. Mire az agresszív férfi elkezdi fölnyal-
ni a járdáról az ételt.

Igen, ez az a motívum, amelyik a legtöbb lágerfilmből hiányzik: a drasz-
tikus, a mindent felülíró éhség. Ami nem azonos a böjtös napok esti éhsé-
gével, amit már mindenki türelmetlenül vár, hogy végre ehessen valamit. 
Pláne nem azonos a fogyókúrás hölgyek kínzó éhezésével, hogy leadjanak 
magukról néhány felesleges kilót. Ez az éhség hetek, sőt hónapok alatt ala-
kul ki, amikor a szervezet minden porcikája táplálékot kíván. Az agy – kép-
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letesen – összezsugorodik gombostűfejnyire, és minden más kiszorul belő-
le. Nincs múlt, nincsenek barátok, ismerősök, társak, nincs erkölcsi mérce. 
Semmi sincs. Csak a türelmetlen remegés és a felfokozott figyelem, hol lehet 
találni valami ehetőt.

Személyes élményeimből idetartozik, amikor sima főtt krumplit kap-
tunk ebéd-vacsorára, természetesen minden más nélkül. Voltak olyan fogoly-
társaim, akik lehámozták a burgonya héját. Amikor megettem a két-három 
szemet, akkor az általam is meghámozott burgonya héját is megettem, és rá-
jöttem, hogy ettől valahogy eltömődik a gyomrom, és egy ideig nem érzek éh-
ségérzetet. Ezután felajánlottam a kockakenyerem kb. 5 centis adagjából egy 
morzsányit, az egyik hámozós bajtársamnak, hogy ezért adja ide a héját. Az 
szívesen eleget tett a cserének, és én egy időre nem éreztem éhséget.

Akinek nincs fogalma erről az állapotról, de mondjuk van kutyája, az fi-
gyelje meg az állat viselkedését. Akármilyen tisztességesen ellátott a kutyus, 
ha azt látja, hogy mi eszünk, alig várja, hogy kapjon tőlünk néhány falatot. Ez 
természetes viselkedése az állatoknak, hiszen életük jelentős része – különö-
sen, ha természetes élőhelyükön tartózkodnak – arról szól, hogyan szerezzék 
be a napi táplálékukat. Az emberiség – a többsége legalábbis – megteremtette, 
hogy más módon, előre biztosítsa fennmaradásához szükséges élelmet. (Bár 
Brecht nem véletlenül fogalmazott így: „Előbb a has, aztán a morál.”)

A lágerbe került emberek túlnyomó többsége számára, korábban a mo-
rál ilyen-amolyan szintű elfogadása, szabályainak betartása természetes volt. 
Mindaddig, amíg a lágerben el nem jutottak az éhezés már leírt fokára. És ak-
kor természetesen úgy viselkedtek, mint az állatok. Márpedig ez meghatá-
rozta, és megmagyarázta az őrző német katonák magatartását. Igazolva lát-
ták Hitler, Göbbels és a többi náci vezető ideológiai alapvetését. Azt ugyanis, 
hogy felsőbbrendűek, ők a teljes értékű emberek, nem úgy, mint a zsidók, ci-
gányok, melegek. (Mindenfajta rasszizmusnak mindig, mindenhol ez a tév-
eszme az alapja: mi vagyunk az épek, ők nem teljesen azok, még ha emberfor-
májuk van nekik is.) A lágerőrök, látva az éhező foglyok magatartását, meg-
nyugodhattak, hiszen a szemük előtt igazolódni látszott a feltevés, hogy ezek 
ugyan emberkinézetűek, de valójában olyanok, mint az állatok. Ezért fogad-
hatták el a katonaruhába öltöztetett őrök, hogy úgy kell viselkedniük, ahogy 
az állatokkal szokták. Aki ezt nem érti meg, az nem érti meg a lágerviszonyok 
lélektanát.

Természetesen vannak kivételek, mint amilyent a Schindler listája mu-
tat. (Ennek is volt írásos előzménye, csakúgy, mint a legtöbb lágerfilmnek, a 
Schindler bárkája című könyv.) Már az is eredetivé tette ezt a filmet, hogy az 
akkor már (1993-ban) világhírű Spielberg fekete-fehérben forgatta ezt a mun-
káját. Egyetlen színes jelenet kivételével: amikor a deportáló teherautókra fel-
zavarják a foglyaikat, egyszer csak feltűnik egy piros sapkás kislány, ami szin-
te az embertelenség szimbólumává válik Schindler emlékezetében.

Furcsa vitám volt a film magyarországi bemutatása idején, méghozzá 
szokatlan helyszínen. Akkoriban, a még egyetlen televízióban, délelőttön-
ként volt egy vegyes tartalmú magazin, ebben időnként filmekről is szó esett, 
ide hívtak meg, mint kritikust, de nem be a stúdióba, hanem a józsefváro-
si pályaudvarra. Pontosan azért, amiért oda készül a holokauszt-emlékház, 
nyilván mert onnan is indultak deportáló vonatok. (Egy újságíró-kolléganőt 
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– 16 évesen – még 1944 decemberében is, onnan hurcolták el édesanyjával és 
nagymamájával. Ők azonban nem élték túl a deportálást.) Amikor kiértem a 
pályaudvarra, akkor a tévéstáb egy nyitott ajtajú vagon elé állított, de ott nem-
csak az operatőr és a riporter várt, hanem egy – számomra – ismeretlen fia-
talember is, ugyancsak kritikusi minőségben. Őt kérdezte a riporter először, 
és őszinte meglepetésemre azzal kezdte, hogy a Schindler listája egy tipikus 
hol lywoodi termék. Pontosan olyan a dramaturgiája, mint a nagysikerű keres-
kedelmi jellegű produkcióknak.

Én először kapkodtam a szavakat a meglepetéstől, ahogy hirtelen meg-
próbáltam vitatkozni – remélem elég hatásosan a nézők számára –, és ar-
ról próbáltam meggyőzni az ifjú kollégát, hogy amit ő tipikusan hollywoodi 
dramaturgiának tart, az lényegében azonos a klasszikus görög drámák vagy 
Shakespeare műveinek drámaszerkezetével. Mindegyikben van egy központi 
hős, aki szembekerül a körülmények kényszerével, de azt nem fogadja el, ha-
nem harcol ellene. Shakespeare-nél többnyire elbukik a hős ebben a küzde-
lemben, miközben a néző katarzist él meg, de a görög drámákban néha győz-
nek is a körülményekkel szembeszegülő hősök. Schindler is, kétségtelenül, 
egy ilyen hős, és éppen ettől tud a néző azonosulni vele, és abban is van ka-
tarzis, miután mégis győz a végén. Inkább erénye a filmnek ez a dramatur-
gia, mert Amerikában népszerűvé tette ezt a művet, igen sokan nézték meg, 
és szereztek tudomást egyáltalán a lágerek világáról. Tegyük hozzá, majd öt-
ven évvel a Hetedik kereszt után.

Bevallom, mint már korábban is említettem, engem nem annyira ezek-
nek a filmeknek a dramaturgiája érdekel, hanem – ha szabad így fogalmaz-
nom – sokkal inkább az üzenete. Mert, ahogy már az előbb is szó esett róla, 
a „személyzet”, tehát a náci őrök és azok parancsnokai, úgy tekintettek a ra-
bokra, mint nem teljes értékű emberekre, mint rájuk bízott, felhasználható, 
de el is dobható kellékekre. Ez alól voltak talán máshol is kivételek, de a leg-
tiszteletreméltóbb kétségtelenül a valóságos Schindler volt. Ez a hétköznap-
inak mondható üzletember, szinte semmiben nem különbözött más üzletem-
berektől, csak éppen nem iparszerű feldolgozásra használható daraboknak, 
hanem Embereknek, így nagybetűvel, bár hétköznapi értelemben, tekintet-
te a foglyokat. Míg a náci táborokban még a munkára képes rabok élelmezé-
se sem volt fontos, hiszen ha nem bírták már a munkát, legfeljebb meghaltak, 
volt elég utánpótlás. Schindler viszont úgy gondolta, jóllehet Németország-
ban is egyre nagyobb gondokat okozott a hétköznapi élelmiszer-ellátás, neki 
gondoskodni kell a munkásairól és elfogadható körülményeket kell teremte-
nie számukra, hogy neki dolgozhassanak. Mindezt talán elsőrendűen üzle-
ti érdekei szerint tette, hiszen a háborús körülmények között is jól működött 
a kis üzem, ahol a rabokat dolgoztatta. Van azonban a filmben egy pillanat, 
amely azért ennél több emberségre is utal. Amikor veszélyeztetve érzi ugyan 
magát, mégis visszafordíttatja a szerelvényt Auschwitzból, amihez még csak 
hasonló sem fordult elő sehol. Schindler tehát normális, tisztességes ember-
ként viselkedik. (Őszintén szólva nem tudom, hogy a valóságos Schindlernek 
sikerült-e ilyesmi.) Teljes joggal idézték fel a temetésén azt a szép igazságot, 
hogy aki egy ember életét megmenti, az az emberiséget menti meg. Nem túl 
sokan voltak Schindlerhez hasonló típusú emberek a náci hadseregben. (Bár 
mostanában derült ki, hogy – egyebek között – Himmler azért is döntött az 
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iparszerűen működő gázkamra és krematórium mellett, mert akadtak kato-
nák, akik nem bírták a feszültséget, amikor ártatlan embereket kellett töme-
gével lelövöldözni.)

Akadtak más típusú SS-ek, akik megmentettek egyes személyeket, főleg 
nőket. Természetesen szexuális okokból. Erről is készült film, méghozzá elég 
korán, 1959-ben, méghozzá már akkor, világszerte ismert olasz rendező, Gillo 
Pontecorvo vezetésével, A kápó (Kapò) címmel. (Mint ahogy már sokak által 
ismert, a „Kapo” a német Kameradschaftpolizei rövidítése, és a foglyok kö-
zül kiemelt belső rendőrség neve volt. Közülük sokan hozzáaljasultak az őket 
foglalkoztató náci katonákhoz. Halvány mentségükre szolgált, hogy a megfe-
lelőnek gondolt kegyetlenségek nélkül nem nagyon maradhattak ebben a be-
osztásban, amelynek utolérhetetlen előnye volt a sokkal jobb kosztolási lehe-
tőség és általában kedvezőbb elhelyezési körülmények.)

Hasonló témakör jellemző a drámai hatású Az éjszakai portásra, amit 
Liliana Cavani rendezett 1974-ben. Cavani egy női heftling szemszögéből áb-
rázolja a történetet. A film kerettörténete a jelenben játszódik. Egy házaspár 
érkezik egy bécsi szállodába, ahol kiderül, hogy az éjszakai portás nem más, 
mint az egykori őr, akinek a lágerben a szeretője volt a most érkezett asszony. 
Azonnal egymásra ismernek, ami természetesen feszültséget teremt közöt-
tük, miközben felidéződik a múlt. Az a múlt, amelyben szerelmes partner-
nek mutatkozik a nő is. Mindez oda vezet, hogy bizonytalanná válik a jelen-
ben, hogy feladja-e a portást, leleplezze-e a múltját. A film érdekessége, hogy 
az ilyen munkákban szokatlan, szexuális – ha nem is pornójellegű –, pillana-
tok is megjelennek benne. Mindennek megfelelően viták kísérték a mű bemu-
tatását, és éppen a viták miatt is elég jelentős figyelmet kapott a munka, bár 
igazi elismerést nem szerzett.

Elnéző az az őr is, aki nem buktatja le az egyik legkedvesebb lágerfilm 
hősét, a Hazudós Jakobot. A magyar származású Mathieu Kassowitz – a nagy-
szerű karikaturista, Kassowitz Félix unokája – volt a rendezője 1999-ben, de 
érdekes, hogy Juraj Becker regényét 1975-ben NDK–cseh koprodukcióban 
már leforgatták, méghozzá magyar színésszel, Garas Dezsővel a címszerep-
ben. A Kassowitz rendezte változatban nem akármilyen színész, hanem az 
akkor már világhírű Robin Williams volt Jákob, aki tüneményes kedvesség-
gel játszotta el, az általa kitalált rádiós hírekkel bűvészkedve, hogy van re-
mény a szabadulásra. Hallgatósága szívesen hisz neki, hiszen ahogy mon-
dani szokták: a remény hal meg utoljára. Valójában persze alig jutottak el hí-
rek a drótkerítések mögé. Néha csak a lágeren kívül dolgozó rabok szedtek fel 
egy eldobott, rendszerint régi újságot, és abból próbálták kisilabizálni az ak-
tuális háborús helyzetet. Máskor a munkahelyeken dolgoztak együtt néme-
tekkel, és azok egymás közötti szövegeiből próbálták megérteni a helyzetet, 
de ezek rendszerint csak a valóság morzsái voltak, hiszen a német munkások 
sem tudhattak túl sokat a valóságról. Az újságok és a rádió természetesen a 
szigorú propagandaminiszter, Göbbels irányítása szerint adhattak, rendsze-
rint hamis híreket.

Jellemző az én lágeréletemnek egy kis epizódja. Olyan gyenge volt már 
a láger élelmiszer-ellátása 1945. március–áprilisban, hogy három igen nagy 
kosárral, hatunkat kivittek, egy katona felügyelete mellett, a környékbeli ta-
nyákhoz, hogy ott a kerítések mellett – ezek nem a hazai tanyánkhoz hason-
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lító kerítetlen vagy fakerítéses, hanem téglafallal körülvett komoly épületek 
voltak – csalánt szedjünk, mert abból azután, persze rántás és minden nélkül, 
valami levesfélét főztek számunkra. (A csalán ugyan állítólag jó az egészség-
nek, de ebben a formájában aligha volt a szervezet számára hasznosítható.) 
Egyszer, amikor a kísérő katona bement a gazdához, míg mi tépkedtük pusz-
ta kézzel a csalánt, de már megtanultuk, hogyan lehet a tövénél fogva, csípés 
nélkül kiszedni, kijött egy idős gazdaember, és kihozott egy vájdlingban fris-
sen főtt, csontokra még rátapadt cubákokat, amit mi boldogan lerágtunk. A 
gazda viszont azt kérdezte tőlünk, csíkos ruhásoktól, hogy milyen bűnt kö-
vettünk el, amiért lecsuktak bennünket. Kérdezte ezt, másfél-két kilométerre 
a lágertől, 1945 áprilisában. Magyarán azt hitte a náci propaganda nyomán, 
hogy a lágerekben csak bűnözők vannak.

Szóval Jákob a hazugságaival nagy szolgálatot tesz, amikor elhiteti velük 
a reményt adó álhíreket. 

Természetesen külön fejezetet érdemel a Sorstalanság, s nemcsak azért, 
mert magyar az írója és a rendezője, hanem mert az egyetlen olyan irodalmi 
nyersanyag nyomán készült, amelyik Nobel-díjat kapott. A Sorstalanság nem 
fedez fel újdonságokat a lágerélettel kapcsolatban. Nehezen is lehetett volna 
már olyan részletet találni, amely még nem fordult elő a korábbi regények-
ben vagy filmekben. (Erre azután egy másik magyar film: a Saul fia vállalko-
zott.) Ezt már azért sem tehette, mert a lágerek többször emlegetett iparsze-
rű működtetése nyomán, nagyjából mindenütt egyformák voltak a körülmé-
nyek. Egyforma volt ott az élet – a halálig. Egyforma volt a bánásmód, s mint 
már amiről ugyancsak szó volt: egyforma volt az éhezés. És mindezt koráb-
ban tucatnyi filmben láthattuk már.

Akkor mégis mitől volt mégis valamennyire más a Sorstalanság, mint a 
korábbi filmek? Talán abban, hogy Kertész Imre írása nyomán, itt bizonyos 
értelemben filozófiai megközelítések fordultak elő. Természetesen, amikor 
Kertész megírta a regényét, 25-30 évvel az események után, volt már filozófi-
ai rálátása is a történtekre. A regény igazi értékeit – a szöveg kiválóságán túl – 
ezek a gondolatok adták. Koltai Lajos, a rendező megpróbálta a filmen is visz-
szaadni ezeket a gondolatokat. Ami nem sikerülhetett mindig. Talán ez volt 
az egyik oka, hogy a magyar fogadtatáson túl – hiszen azért nagyon büszkék 
voltunk rá, nem utolsósorban Koltai nemzetközi tekintélye nyomán is – nem 
aratott igazán jelentő nemzetközi figyelmet. Sem a mozikban, sem a feszti-
válokon. Amihez nyilvánvalóan hozzájárult az is, hogy a 350 lágerfilm közül 
akkorra, mire a Sorstalanságot bemutatták, a nézők a világban – legalább 330 
bemutatott közül – sokat láthattak már. Talán csak valami extra részlettel hív-
hatta volna jobban felhívni a világ közfigyelmét.

Volt ugyan némi eredetiség az utolsó részekben, bár személy szerint ne-
kem ez tetszett a legkevésbé. A hazatérése utáni viszonyok között a főhős ér-
zékelhetően depressziós lesz, de ettől függetlenül számomra egy jelenetsor 
különösen hamisnak tetszett. Az, amikor a lakásba sem engedik be a fiút, aki 
hírt akar vinni az őt megmentő, de később meghalt barátja családjának. Ab-
ban az időben, de még jóval később is, mindenki, minden család mindent 
szeretett volna tudni az eltűnt hozzátartozójáról. Akkor is, ha már bizonyos 
volt a haláláról. (Tudok olyan anyáról – rokonom volt –, aki 30 év után ki-
ment Hamburgba, hogy megnézze, hol volt az a hajó, ahol a foglyokat tartot-
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ták, ahol – ezt természetesen réges-rég tudta – a fia is meghalt.) Valójában ez 
az általam oly hiteltelennek érzett részlet a regényből, illetve a filmből inspi-
rált arra, hogy megírjam az én lágeréletem történetét Időmozaik címmel. Meg 
kell jegyeznem: soha nem éreztem magamat sorstalannak, azokat tartom an-
nak, akik odavesztek, meghaltak, mert ők váltak, lettek sorstalanná.

Akikre aztán igazán illik a sorstalanság meghatározás, egy bajor kisváros 
temetőjében fekvő – állítólag 200 – csecsemő és az anyukáik. Éppen az egy-
kori lágerembe mentünk – magyarok – egy busszal, amikor valahol az osztrák 
határ és München között, áthaladtunk ezen a városon, amikor német útikala-
uzunk elmondta, hogy a legkülönbözőbb női lágerekben vagy 200 nő esett te-
herbe a lágerek őreitől, és a parancsnokságok sehogy sem szerették volna, ha 
ezek ott születnek meg. Ezért aztán a csecsemővel együtt az anyukákat ebbe 
a kisvárosba hurcolták, valamennyit megölték, és itt el is temették.

Furcsa módon ezt a szörnyű történetet még egyetlen regény vagy film-
rendező sem fedezte fel. Pedig szükség lenne egy ilyen drámai emlékeztető-
re, már nem is annyira a történelmi bűneikkel szembenéző németeknek, ha-
nem a világnak. Mint a példa mutatja – sajnos – még mindig van „témalehe-
tőség” a lágerfilmek számára.

Amikor ezeket az utolsó sorokat leírtam, a világ (Cannesban), majd a  ha-
zai közönség elé került egy olyan, méghozzá magyar film, ami ugyancsak drá-
mai módon, megváltoztatta elképzeléseinket arról, hogy ennyi év és megany-
nyi lágerfilm után is lehet még újat felmutatni. Ez természetesen a Saul fia, 
Nemes Jeles László munkája.

Érdekesnek tartom már a névválasztást is, hiszen Saul históriája nem na-
gyon kerül elő a Biblia-kori történetekben sem. Pedig ő volt az, aki egyesítette 
Izrael törzseit, és apósa lett a későbbi Dávid királynak. Saul a filiszteusok el-
leni harcokban eleinte sikereket ért el, de a végső csatában elvesztette három 
gyermekét, ezek után öngyilkos lett. Talán ezek miatt a gyerekmotívumok mi-
att választotta a rendező és forgatókönyvíró – ebben társa volt a francia Clara 
Royer – a ritkán emlegetett Saul nevet.

Itt is elvész egy fiú, méghozzá különleges körülmények között, mert va-
lószínűleg nagyon-nagyon ritka kivételként, túléli a gázkamrát, bár fullado-
zik. Az SS-orvos azután egy injekcióval befejezi a haláltusát. Ezt látja meg 
Saul, aki a Sonderkommando tagja. Az ő dolguk, hogy először a gázkamrába 
terelt, mit sem sejtő emberek fogasra tett ruháit összeszedjék, kupacokba rak-
ják, átkutassák és elszállítsák. (Most folyik az auschwitzi könyvelőnek neve-
zett egykori náci tiszt pere, akinek számba kellett venni a halottaktól „kimen-
tett” értéket.) Ezután kihúzzák a gázkamra hulláit, majd felsikálják annak pa-
dozatát, hogy a következő csoport ne fogjon gyanút. Aztán odahúzzák a hul-
lákat a kemencékhez, ahol a társaik egy csúszdán betolják a tetemeket az ége-
tőtérbe.

Saul véletlenül meglátja a fiú holttestét a magyar boncolóorvosnál (volt 
ilyen, Nyiszli Milósnak hívták, és közvetlenül a háború után Mengele bonco-
lóorvosa voltam címmel megírta emlékeit), és ráveszi, hogy ne boncolja fel, 
mert ő rendesen, rabbi jelenlétében akarja eltemetni. Azt mondja, hogy ez az 
ő fia, de mindvégig nem derül ki, hogy ez igaz vagy sem, így szinte mindany-
nyiunk fiává válik. Saul ellopja a fiú holttestét. Már csak az a kérdés, hogy 
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megoldható-e egy ilyen temetés a gázkamra és a krematóriumok szomszédsá-
gában. Mondhatni: ez adja a film alaptörténetét.

A végtisztesség megadása kétségtelenül az emberiség – ha szabad ilyen 
durván fogalmazni – ősi mániája. Van, ahol agyagkatonák százait készítette a 
kínai császár, hogy a temetése után is vigyázzanak rá valamilyen túlvilágban. 
Egyiptomban mumifikálták a fáraók testét, hogy egy piramis mélyén várjon a 
feltámadásra. S ez talán minden halotti szertartás alapoka, s egyben minden 
vallás alapeszméje. Néhol ugyan ezt furcsán értelmezik. Járhattam Mongóli-
ában, ahol egy kis jurtafaluban – ahol volt azért néhány kőépület is – olyan 
kutyák szaladgáltak szabadon, amelyeknek a nyakába piros szalag volt kötve. 
Kísérőim elmondták, hogy jóllehet tilos így temetkezni, de sok család éppen 
hogy elkaparja egy kis földdel a gödröt, ahová a halottjukat temették, és a ku-
tyák arra vannak szoktatva – csak a piros szalagosak –, hogy ki tudják kaparni 
a holtestet és azt elfogyaszthassák. A Himalája tövében lakó falusiak nagy ce-
remóniát tartanak ugyan, mint ezt egy dokumentumfilmben bemutatták, de 
a halotti tor után kiviszik a tetemet egy magaslati pontra, ahol a már odaszo-
kott dögkeselyűk várják az ételüket.

A mai ember csak temetőbe viszi a hozzátartozóját, részben hogy láto-
gatni tudják, részben a hívő emberek úgy szeretnék, ha itt érné el őket a fel-
támadás napja.

Saul rögeszméje tehát nagyon is emberi és ennek a végtelenül emberte-
len környezet ad különös jelentőséget. Mondhatni: ez a film eszmei tiltakozá-
sa mindazzal szemben, ami ott az emberekkel történik a gázkamrák és a kre-
matóriumok világában.

Az már majdnem másodrendű kérdés, hogy ez a 38 éves rendező – mint 
tudjuk, Jeles András rendező fia – hogyan teremtett minden korábbinál hite-
lesebb atmoszférát a filmvásznon. Hagyományos 35 mm-es filmszalagra és 
hagyományos képméretben dolgoztak Erdély Mátyás operatőr segítségével. 
Aki operatőre volt már a rendező 2006-ban készült rövid játékfilmjének, a Tü-
relemnek. Ami már előrevetítette a rendező érdeklődését a holokauszt iránt. 
Egy irodából, hűvösen szemlélődő titkárnőféle kinéz az ablakon, ahonnan 
egy erdőrészlet látható, ahová német egyenruhás katonák foglyokat terelnek. 
A tisztviselőnő közömbösen elfordul, és leül az asztalához.

A Saul fia hitelességéhez hozzájárult, hogy ebben a pokoli közegben 
nem csak a német katonák – nyilvánvaló megfélemlítési szándékkal is – kia-
bálnak szünet nélkül, de ezt teszik a fogolykápók is, vélhetően azért is, hogy 
igazolják rátermettségüket a németek előtt. A hangokat halljuk, de talán két, 
illetve három eset kivételével, de akkor sem közeliekben, látunk borzalmakat. 
Az egyik, amikor a padlón huzigálják a tetemeket, a másik, amikor betolnak 
egy tetemet a csúszdába, ami a kemencébe visz, a harmadik, amikor a krema-
tóriumok kapacitása már nem bírja a tömegeket, ezért egy tó partján SS-kato-
nák valósággal levadásszák őket. A legfélelmetesebb jelenet, amikor a mezte-
len foglyokat beterelik egy hatalmas vasajtón át a gázkamrába, amit becsuk-
nak mögöttük és utána már csak dörömbölések, kiabálások érzékeltetik, mi 
történhet odabenn.

Általában is a zajok, ordibálások adják a hátterét szinte minden jelenet-
nek, talán a képeknél jobban, megadják a félelmetes hangulatot. És ez száz 
százalékig hiteles közeg. Hiszen például a „Schnell, schnell!” parancsoknak 
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funkciója is volt, tényleg nagyon gyorsan kell dolgozni a kommandósoknak – 
különösen éppen a magyar, négyszázezernél több deportált érkezése idején –, 
hogy valóban alig tudják utolérni magukat. Pedig a kommandó tagjai is pon-
tosan tudják, hogy ugyanerre a végső útra számíthatnak ők is, hiszen előt-
tük már sok ilyen Sonderkommandóval végeztek, hogy ne maradjanak tanúk. 
Ezért igaz az az epizód is, hogy megpróbálnak fegyvereket szerezni és kitör-
ni. Volt a valóságban is egy ilyen kitörési kísérlet, amely nem sikerült. Jó íz-
léssel a filmben csak annyit látunk, hogy a zsákban kimentett fiúholttestet el-
ragadja egy folyó, Saul és kitörni próbáló társainak halálát csak a puskalövé-
sek érzékeltetik.

Döbbenetes az eredmény, a hatás, amelyet a rendező elért. Ezek után 
már alig lehet úgy filmet készíteni ebben a témában, mint korábban. És be-
szélni sem lehet a holokausztról úgy, mint korábban. A Saul fiának hozzá kell 
járulni ahhoz, hogy a világ – sok-sok országában – realistábban gondolkodjék 
arról, mi történt, immár több mint 70 évvel ezelőtt Európában.
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A karaván menet közben
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Tábor Tavetában
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Az induló Válasz és az
Erdélyi Fiatalok 
Levélkommentárok a kapcsolatépítés történetéből 

C  P

1. Az életművel felérő Jancsó Béla-levelezés II. kötetének (1931–1934) 
szerkesztése során fontos irodalom- és eszmetörténeti mozzanatokra bukkan-
tam. Ezek nyomjelei egyrészt az Ady Társaság elnökének küldött 1934. már-
cius 28-i levélben (in: Juhász Géza levelesládája. Szépirodalmi Könyvkiadó, 
Bp., 1987. 150–152.), másrészt egy Németh Lászlónak írt Jancsó-válasz má-
solatában (1934. december 31.) találhatóak. Sajnos, az  Erdélyi Fiatalok spiri-
tusz rektorának címzett eredeti levelek nem maradtak fenn. Aminthogy  Né-
meth László impozáns (ám hiányos) levelezés-gyűjteményeiben sem találtam 
rá az 1934. december 31-i Jancsó-válaszra. Szerencsénkre Jancsónak az volt 
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a jó szokása, hogy mielőtt postára adta volna küldeményeit, gondosan lemá-
solta azokat, és az első oldal bal felső sarkában feltüntette a címzettek nevét.

Németh László olvasója volt a kolozsvári nemzedéki folyóiratnak, en-
nek szellemi irányítói pedig érzékenyen rezonáltak a Tanú-tanulmányok ki-
hívásaira.  Különösen a Debreceni Káté alaptételeire. Ez még inkább tetten ér-
hető a Válasz megindulása után, amikor Jancsó minden igyekezete arra irá-
nyult, hogy Erdélyben felerősítse a Németh László körül tömörülő fiatal re-
formnemzedék hangját. 

Nem véletlen, hogy a kolozsvári magyar értelmiségnevelő műhely folyó-
irata részleteket ad közre a kátéból. Ady, Móricz és Szabó Dezső eszmeiségére 
utalóan Jancsó ezzel az Ady-idézettel kezdi betájolását: „Új szelek nyöggetik 
az ős magyar fákat.” Majd így folytatja: „A Bartha Miklós Társaság elhallga-
tása óta eltelt évek szomorú csendjét itt is, ott is új, egészséges szellő moz-
gatja. Téli számunkban részletesen beszámolunk ezekről a jelenségekről, az 
új magyarságnak a mai magyarországi ifjúságban sokasodni kezdő jeleiről.” 
A beszámolót A kisebbségi élet ajándékainak szerzője, a kisebbségi életstra-
tégia kidolgozója, Jancsó Béla „ikertársa” írta. László Dezsőnek Az élen című 
vezércikkében ezt olvashatjuk: „Az élő magyar problémák nagy sorozatából a 
figyelmet különös mértékben irányítottuk a falu felé. Az új gondolatvilágból 
az erdélyiség mellett Szabó Dezső ideológiáját, a szocializmus figyelmezteté-
seit, Makkai Sándor keresztyén kritikáját és az új szellemtörténeti iskola tör-
ténelemszemléletét igyekeztünk közelebb hozni az ifjúsághoz. Az ilyen sok-
ágú feladatkör szolgálatában természetesen nem tudtunk minden egyes sze-
letre egyenlő hangsúlyt tenni, de nyugodtan elmondhatjuk, hogy az utolsó öt 
évnek minden jelentős magyar szellemi életmegnyilvánulását figyelemmel 
kísértük egészen Németh László új eklekticizmusáig. […] Az érdekmagyarság 
helyett a szolgáló, a maga lábán járó új erdélyi magyarságért küzdöttünk” (Er-
délyi Fiatalok, 1934. IV. 109–110.).

Jancsó meglátása szerint Ady próféciája kezd beteljesedni az új magyar-
ságot építő reformnemzedék fiataljainak munkájában. Elsősorban a Németh 
Lászlóéban. Akit Erdélyben nem kell bemutatni – hangsúlyozza –, hiszen 
Áprily felkérésére írt irodalomkritikai tanulmányaival (köztük az ő „kétsze-
res lelki testvéréről”, Tamásiról szólóakkal) már évekkel korábban megérde-
melt hírnevet szerzett magának az Erdélyi Helikonban. Hogy ezúttal nyoma-
tékosabban szól róla, az annak tudható be – olvashatjuk telitalálat-értékű jel-
lemzésében –, hogy Németh László időközben „a magyarországi harmincéve-
sek egyik legszélesebb műveltségű vezető emberévé” nőtte ki magát, aki „Ta-
nújával a szellemi függetlenség bátor harcmódján kitűnő előkészítője volt az 
újra megszólaló, újra csoportosuló harmincéveseknek, s most a Válasz című 
folyóirat egyik szerkesztője”. 

A Tanú erdélyi fogadtatásáról részletesen írtam a kilencvenes évek dere-
kán a Metaforától az élet felé című kötetemben (Kriterion Könyvkiadó, Buk., 
1997.), de a Válasz-kezdeményező és rádió-(át)szervező Németh László mun-
kásságának ez irányú vonatkozásait eddig épp csak érintettem a Paradigma-
váltó erdélyi törekvésekben (Kriterion, 2003.), illetve az Erdélyi értékhorizon-
tokban (Magyar Napló, Bp., 2015.). (Lásd: Omló partok gátkötői, Történelmi 
névvel – történelmi sorsban, Nemzedéki értékhorizontok drámája, Németh 



21

HISTÓRIA

László erdélyi irodalom-földrajzából). Ezen a csapáson szeretnék továbbjut-
ni az alábbiakban. 

2. Németh László 1933. október 29-től közel egy hétig Gulyás Pál vendé-
ge volt Debrecenben. A reformáció napján itt dolgozta ki híressé vált politi-
kai kátéját – a harmincévesek reformmozgalmának programját –, amit először 
egyetemi hallgatóknak olvasott fel. A Debreceni Káté nyomban ismertté vált,  
szövegét ugyanis az Új Vetésben közreadták, melynek következtében a diák-
lapot azonnal betiltották.   Amint a Tanú 7. (1934. februári) számában is meg-
jelenik a Káté, Jancsó Béla rögtön ráérez annak korszakos jelentőségére. Hi-
szen maga is azokra a kérdésekre kereste a választ, amelyek 1933 végén Né-
meth Lászlót lázba hozták. „Lapunk éppen most alakul át főiskolás jellegű-
ből az egész romániai új magyar nemzedék független folyóiratává – fejtette ki 
Gulyás sógorának, Juhász Gézának –, amely a professzionális fiatal kérdések 
mellett munkája súlypontját az itteni magyarság legfontosabb mai kérdései 
(falu és város, kultur[ális]-szociális stb. kérdések) adatszerű feldolgozására 
teszi át.” Jancsó azzal is nyomatékosítani akarta az erdélyi értelmiségnevelő 
műhely lépték- és hangsúlyváltását, hogy igyekezett felerősíti a magyarorszá-
gi harmincévesek hangját. Annál is inkább, mert ez a hang 1934 tavaszán őt 
magát is megszólította.   

Hogy az első felkérés nem közvetlenül a folyóirat-kezdeményezőtől ér-
kezett, az minden bizonnyal összefügg Németh László akkori „munkameg-
osztó” működésével. Miután rádöbbent arra, hogy „a magyar szellemi köz-
élet szellemi serkentésére az ő egyszemélyes hősiessége nem elégséges, 
és nem is célravezető”, új folyóirat alapításán gondolkodik, amelynek cél-
ja a magyar sorskérdések rendszeres feldolgozása (Lásd: Monostori Imre: 
Közelítések. Kortárs Kiadó, Bp., 2015. 35.). Első menetben a folyóirat (leen-
dő) szerkesztőit igyekszik megnyerni célkitűzéseinek, a másodikban a kisze-
melt munkatársakat. Hartyán László Németh László bibliográfiájában ilyen 
tételek szerepelnek: 1487. Lelkesen ünnepelte a debreceni közönség Németh 
Lászlót az Ady-Társaságban. = Debreczen márc. 3. 50. sz. 8. [Márc. 2-án]
1488. Németh László, a legújabb magyar irodalom vezéralakja lép fel pénte-
ken az Ady-Társaságban. = Debreczeni Újság márc. 1. 48. sz. 4. [Márc. 2-án]
1492. „Válasz” címen új irodalmi folyóirat indul… [Hír] = Népszava ápr. 
18. 86. sz. 4. [Gulyás Pál, Fülep Lajos és Németh László szerkesztésében]. 
A költőként indult Juhász Géza tagja volt annak a szellemi-baráti körnek, 
amelyik 1927-ben a debreceni Ady Társaságot megalapította, aki – mint-
hogy a Társaság elnöke volt – aktív részt vállalt a Válasz elindításában is. A 
Jancsónak írt – ez idő szerint lappangó vagy megsemmisült – levél hátterében 
érezhetően jelen van tehát Németh László, Gulyás Pál és Tamási Áron nyo-
matékos elvárása. 

A Válasz erdélyi szerkesztőjévé Németh László eleve Tamásit szemel-
te ki, de számított Jancsó Béla és mások (pl. Szentimrei Jenő) közreműködé-
sére is.   „Nem sztárokat akarok ide-oda pörgetni, hanem feladatokat megol-
dani – írta 1934. február 8-án Fülep Lajosnak. – A magam munkája csaknem 
anonim lesz, s szeretném, ha a többi munkatársra is ezt a székesegyház-épí-
tő lázat tudnám átragasztani.” 

3. Az erdélyi szellemi élet ifjúsági intézményteremtője ezeket a kérdése-
ket emelte ki a Debreceni Kátéból:  
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a) Mit kell tudnia minden magyarnak a koráról?; b) Mit követel a kor a 
magyarságtól?; c) Valószínű-e, hogy a magyarság helyt fog állni?; d) Miért kell 
mégis erőltetnünk a helytállást?; e) Hogy állhat helyt a magyarság? f) A faji 
gondolatra kell hát felesküdnünk?; g) Hogy szökhet a magyarság a sorsa ál-
tal kijelölt helyre?; h) A mai magyar kormányzó réteg alkalmas-e a magyar-
ságnak erre  a sorba állítására?; i) Miben bízhatnak mégis, akik helytállásra 
erőltetik a magyart?; j) Mi történik, ha feladatunknak nem felelünk meg? A 
válaszokkal bárki szembesülhet, ha újraolvassa a Debreceni Káté 12 pontját. 
Jancsó ezekre helyezte a hangsúlyt: 1) A magyarságnak „ki kell egyenesed-
nie, és sorsa helyére kell szöknie. Hagyományai belső udvarára kell húzód-
nia, legjobb életnedveit kell fölszivattyúznia magába… Át kell építenünk tár-
sadalmunk hatalmi struktúráját, hogy a gerinc megint a test középvonalába 
kerüljön…” 2) Mert ha nem ez történik, akkor „tetveinktől ellepetten, elgyen-
gülve várjuk, hogy mit kezd velünk a más népek sorsa. Valamelyik nagy nép 
gyarmatbirodalmába olvadunk be? Szomszédaink darabolnak fel, hogy egy-
ségüket védjék? Vagy egy internacionalista népközösségnek leszünk osztják-
jai?” (Németh László „Debreceni Káté”-ja. Erdélyi Fiatalok, 1934. III. 97–99.) 
Ez a gondolat erősödött fel aztán az 1943-as szárszói konferencia idején, de 
mai rezonanciája is kihallható. 

A Juhász Géza révén megfogalmazott felkérést – válaszoljon az 
utódállamok-beli magyarság szellemi életére vonatkozólag feltett szerkesz-
tőségi kérdésekre – Jancsó az Erdélyi Helikon közvetítésével kapta meg. A 
lapindítás szempontjából későn – amikor már írásával amúgy sem érte vol-
na el az első Válasz-számot –, de a kérdések alapos újragondolásához eléggé 
ösztönzően. A felkérés ugyanis olyan szellemi kristályosodási folyamatokat 
gyorsított fel nála, amelyek végkövetkeztetése az volt, hogy azokra leginkább 
könyvben lehetne érdemi választ adni. E felismerésből kiindulva azt javasol-
ja a szerkesztőknek, hogy a célszerűség és hatékonyság érdekében tagolják fe-
jezetekre azt a bizonyos „imaginárius könyvet”, imígyen: gazdasági-szelle-
mi, egyházi élet, közélet; iskola és iskolán kívüli civilizáció; irodalom, mű-
vészet, tudomány stb. Érvelésében az első helyen az áll, hogy a Válasz mun-
katársai politikamentesen, tárgyilagosan és minél adatszerűbben ismertessék 
meg a kisebbségi magyarság sorskérdéseit. Hozzáfűzi: a szerkesztők személye 
(Németh László, Fülep Lajos és Gulyás Pál) „kezességnek látszik erre a politi-
kamentességre, amely különben egyedül teszi lehetővé többünk, s így a ma-
gam cikkírását is”. 

Jancsó joggal reménykedik, hogy az általa célszerűnek vélt témakörök 
kifejtésére megfelelő szerzőket tud felkérni, mi több, a románság kulturális 
életét ismertető cikkeket is vállalhatnának. Cserében viszont azt kéri, hogy 
a Válasz szerzői ugyancsak tárgyilagosan tárják fel a magyarországi szelle-
mi élet jelenségeit az Erdélyi Fiatalok hasábjain. Mindenekelőtt az ottani fia-
tal nemzedék szellemi helyzetének, a dunántúli magyarságnak és az egyké-
nek, továbbá a parasztkérdésnek, valamint a magyar tudományosság új útjai-
nak és eredményeinek a bemutatását várná tőlük. A Székelyföldről áttelepült 
és a Pázmány Péter Tudományegyetemen doktoráló Mester Miklóssal folyta-
tott Jancsó-levelezésből később az derül ki, hogy Illyés Gyulától, Féja Gézá-
tól, Szabó Zoltántól, Kovács Imrétől, Kerék Mihálytól, Matolcsy Mátyástól, 
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Pongrácz Kálmántól, Németh Imrétől várt tanulmányokat. A sorrend beszé-
des, jól tükrözi Jancsó elváráshorizontját. 

Pongrácz a reformmozgalomról ír (1935. IV. negyed 117–121.), Matolcsy 
a földkérdésről (1936. I. negyed 20–21.) Ennél jóval hatékonyabbnak  bizo-
nyult azonban, hogy Illyés, Féja, Szabó Zoltán és Kovács Imre szociográfiái 
rendre visszhangra találtak a lap hasábjain – az erdélyi románság kérdései-
vel foglalkozó fiatal magyarországi történészek (Mester Miklós, Tóth András) 
munkáinak ismertetésével egyidejűleg. 

4. A Juhász Gézának, illetve a Németh Lászlónak írt Jancsó-válasz közt 
kilenc hónap telt el. Monostori Imre már idézett tanulmányából tudjuk, hogy 
ez időben Németh legfőbb gondja változatlanul az, hogy „a magyarság ön-
ismeretét fejlessze, európai tájékozódását tökéletesítse, a fiatalokat munká-
ra sarkallja, a kisebbségi sorban élő magyarokat magyar hídfőkké szervezze” 
(i. m. 36.). Jancsó Béla sem tétlen. Szervezi a Trianon után indult első erdé-
lyi írónemzedék, a Tizenegyek tizenegyedik évfordulóját, gondja a „helyi ér-
dekű erdélyiség” meghaladása, az Erdélyi Fiatalok tudományos lappá alakítá-
sa, a román ifjúság értelmiségi elitjével való kapcsolatok felerősítése, a falu-
kutatás korszerűsítése, hosszas – és eredménytelen – nemzedéki vitát folytat 
a „kicsi Hitel” vezető munkatársaival, Makkai Lászlóval és Venczel Józseffel. 
Nem véletlen, hogy  ezzel indítja levelét: „Végre van egy kis időm válaszol-
ni…” A fentiekhez ugyanis hozzá kell tennünk, amit Buday Györgynek írt 
meg szeptember 20-án: „Ősz óta a fogorvosi specialitási cím megszerzéséhez 
szükséges 1 évi klinikai tanfolyamot csinálom. Ez okt. közepén végződik, utá-
na vizsga lesz, és azután rendelőt szeretnék nyitni, ha Isten megsegít. – Per-
sze, adósságra. Azóta ált. praxist is folytatok, s a kollégiumi iskola-orvosság-
ban vagyok Apám állandó helyettese. […] Persze, az ifjúsági ügyek még min-
dig lefoglalnak, s ezért írói terveim egyelőre fogason függnek, meglehetősen 
beporosodva.”

A nemzedéki vita lényege – amelybe a Németh Lászlónak írt levél alap-
ján is betekinthetünk – az, hogy az 1935-ben az akkori húszévesek szerkesz-
tésében megjelent kétheti folyóirat más életérzést fejezett ki, mint a kisebb-
ségi modus vivendit kereső harmincéveseké. Jancsó Béla ekkor újrafogalmaz-
za 1929-es programjujkat. „Az Erdélyi Fiatalok új – jelenti be a folyóirat 1934. 
évi első lapszámának élén –, mint a romániai új magyar nemzedék egyet-
len független lapja, ennek öntudatával fog hozzá a romániai magyarság ösz-
szes kérdéseinek vizsgálatához. Első kötelessége a számbavétel: a románi-
ai magyarság kérdéseinek adatokon alapuló, tudományos felmérése, mint az 
egész új magyar nemzedék lapja a végzett ifjúság munkalehetőségeinek, el-
helyezkedésének égető kérdéseit erejéhez képest szolgálni kívánja, de az Er-
délyi Fiatalok a régi: mert ezeknek a kérdéseknek az új magyar nemzedék ön-
tudatával való vizsgálódásánál nem felejti el, hogy mindezek az ország és az 
egész világ kérdéseivel összefüggnek. Ezért korunk erkölcsi, szellemi, gaz-
dasági stb. világáramlatai közötti tájékozódást éppoly fontos feladatnak érzi, 
mint az együtt élő népek kérdéseinek ismeretét, akiknek új nemzedékeivel a 
közös érdekek becsületes szolgálatában találkozni kíván…” (Az új és a régi 
Erdélyi Fiatalok. Erdélyi Fiatalok, 1934. I. negyed 1.) 
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 Mind a Juhász Gézának, mind a Németh Lászlónak írt levél ebből az 
alapállásból született. Jancsó „Kedves Barátom!”-ként szólítja meg Némethet. 
Egy utalásból („múlt levelében jelezte”) az derül ki, hogy már korábban is volt 
levélváltás közöttük. Személyes találkozásukról azonban nem tudunk, jólle-
het 1921-ben mindketten a Pázmány Péter Tudományegyetem hallgatói vol-
tak, később pedig mindketten fogorvosnak készültek (Jancsó előbb Szegeden, 
majd Kolozsvárt), iskolai fogorvosi praxist folytattak, magánrendelőt nyitot-
tak. A párhuzamos életrajzhoz az is hozzátartozik, hogy írói pályakezdésük a 
Nyugathoz és az 1926-os esztendőhöz kötődik. 

  Az 1934. december 31-i levél mindenekelőtt arról tanúskodik, hogy 
Jancsó zavartalan együttműködést akart kiépíteni a Válaszszal. Ennek érde-
kében elengedhetetlennek tartja megtudni: Némethék milyen megbízatást 
adtak a Hitel munkatársainak? 

A kérdés nyolc évtized távolából is Németh László up to date tájékozott-
sága okán érdekes. A Válasz kezdeményezése idején számolt azzal is, hogy 
Kolozsváron hamarosan újabb ifjúsági folyóirat indul Makkai Lászlóék szer-
kesztésében. És ezt a Jancsó-levél 1934 februárjáig visszaigazolja: „A Makkai 
Laciék egész csoportja (néhány szépírót kivéve, mivel szépirodalmi dolgokat 
eddig helyhiány miatt sem közöl tünk) mind munkatársaink voltak. Legelő-
ször nálunk szólaltak meg, és nem fordult elő az, hogy véleményüket nálunk 
szabadon ne nyilváníthatták volna. Az irodalomtanítás reformjára készült 
tervezetünk a közös munka eredménye. Állításomat könnyen ellenőrizheti – 
kérem, tegye is meg –, ha végiglapozza 1931-től az Erdélyi Fiatalokat. – Meg-
lepett tehát, mikor 1934 februárjában azzal álltak elő, hogy külön lapot akar-
nak indítani, de mert programjuk ugyanaz, mint a miénk, kollaborálni akar-
nak. Mi, az erők szétforgácsolódását megakadályozandó, már akkor kijelen-
tettük, hogy szívesen vállaljuk egy szépirodalmi melléklet apaságát, ha azt ők 
anyagilag fedezni tudják. Erre az ajánlatra semminemű választ nem adtak.”

Az 1934 februárjára utaló kulcsmondat: Makkai László és Juhász István 
„Az együttműködésnek a Válaszszal való kapcsolatát illető részét is tisztáz-
ni óhajt[ották]”. Ez pedig nem történt meg 1934. november 9-ig, amikor új-
ból „előadták lapjuk tervét, és együttműködést kértek”. Amit a továbbiakban 
Jancsó így kommentált Németh Lászlónak: „Semmi személyi akadálya nincs 
az együttműködésnek, s annak sem, ha ők külön színnel akarják manifesztál-
ni a húszéveseket (ti. azok egy kis részét), de az Erdélyi Fiatalokon belül, mert 
külön keretalakítás az intenzív és annyira szükséges bel ső szellemi munkától 
von el energiákat. Ezt ők mind elismerték, ['], kijelentették, hogy lapjuk – ha 
önállóan is indítanák meg – az erdélyi magyar főiskolai élet eddig kialakult 
szervezetét nem érinti, az Erd. Fiatalok által felvetett tárgykörökkel és mun-
kákkal foglalkozni nem kíván, és soraiban az ezek elleni akciókat csírájában 
elfojtja. És ígérték, hogy pár napon belül írásba foglalják óhajaikat az E. Fia-
talokon belüli együttdolgozásra s az esetleges külön lapnál való kollaboráci-
óra. (Itt még hangoztattuk, hogy újdonságot, új hangot az irodalmi utánpót-
lás szervezésével és nevelésével érhetnének el, a fen tiek alapján mi ebben is 
készséggel együttműködünk.) Az együttműködésnek a Válaszszal való kap-
csolatát illető részét is tisztázni óhajtják az írásban, továbbá az anyagi kérdé-
sét egy önálló mellékletüknek. Barátságosan váltunk el – és az ígért írást nem 
kaptuk meg sem három, sem harminc nap múlva, mai napig se! Szóban sem 
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kértek további tárgyalást, sem az Önökkel való kapcsolat ügyét nem tisztáz-
ták. És most elindították lapjukat Makkal Sándor és Szekfű Gy[ula] vezető 
cikkeivel, és még csak tiszteletpéldányt sem küldtek belőle az E. Fiataloknak.

Tényeket írtam le, és azokhoz semmi megjegyeznivalóm nincs. Eszembe 
jut, amit Ön írt Szekfűnek válaszul a húszévesek favorizálására – és fülem-
ben cseng mondata októberi vezércikkéből azokról, akik sikereket akarnak, és 
azokról, akik – eredményeket akarnak, és a munkát hűséggel végzik. – Most 
semmi megjegyzésem nincs. Az idő kideríti az esetleges rejtett szándékokat 
és kicsinyességeket. Csak tudatni akartam Önökkel a helyzetet, 1) hogy tud-
ják, hogy mi nem voltunk akadályai az erőket összefogó együttműködésnek, 
és 2) hogy ebben a helyzetben Önökkel is tisztázni tudjuk a kapcsolatok kér-
dését. Hiszen mozgalmunk egész jelentőségét csak mi érezhetjük át, akik a 
szellemi és anyagi függetlenség alapelvein dolgozzuk fel az új erdélyi magyar 
gondolkozást, amint Önök ugyanazt teszik az Önök más helyzetében. Szük-
séges közöttünk az együttműködés. A román–szász cikkanyagban mire lenne 
szükségük szépirodalmon túl? Részletes választ kérünk mindezekre.”

5. Németh László 1934 júliusától a Magyar Rádió irodalmi tanácsadója, 
novembertől 1935. április 17-ig a prózai lektorátus vezetője. Amikor hozzá-
lát az irodalmi osztályának átszervezéséhez, Jancsó Bélát is igyekszik meg-
nyerni célkitűzéseinek. Hiszen „a rádió az egyetlen ér, amely a határok szorí-
tókötése alatt is kilökheti a kisebbségek felé a vért”. Amikor pedig Jancsó ké-
sedelmeskedését észleli, Tamásit kéri meg: nyomatékosan közvetítse kérését. 
Amit Tamási nem is mulaszt el. Budapestről keltezett 1934. szeptember 24-i 
levelének tanúsága szerint érvelése így hangzott: „Gondolkozz fokozottabban 
régi s állandó tanácsomon, hogy térj vissza az irodalomhoz. A szervezkedést 
más is megcsinálhatja talán, de amit te az irodalomban tehetnél, azt senki.” 
Jancsó megtisztelőnek tartotta a felkérést, de elfoglaltságaira (fogorvosi vizs-
ga stb.) hivatkozva László Dezsőt, Debreczeni Lászlót, Bíró Sándort, Balázs 
Ferencet és Kacsó Sándort ajánlotta erdélyi tárgyú rádió-előadások tartására. 

Jancsó Béla akkor még azt remélte, hogy valóban visszatérhet az iroda-
lomhoz. A fogorvosi szakvizsgát is azért tette le 1935-ben, hogy több időt 
szakíthasson az irodalom művelésére. Nem a Tamási által már Amerikából 
sürgetett, tehetségéhez egyedül méltó erdélyi „nagy regény” megalkotására 
– azt, úgy véli, „megcselekedte” már Tamási –, hanem a húszas-harmincas 
évek Erdélyében megszületett irodalom történetének – ideológiai és politi-
kai torzításoktól mentes, kimondottan esztétikai értékszempontokat érvénye-
sítő – megírására. Csakhogy a „szervezkedést” mégsem hagyhatta „más”-ra. 
Nem bízott ugyanis azokban, akik az erdélyi magyarság létérdekeitől idegen 
világnézetek járszalagjáról léptek a közéleti cselekvés pástjára, vagy pedig az 
elbalkánosított erdélyi viszonyokkal nem számolva váltak a „kisebbségi köz-
élet” hangadóivá. A kérdés persze árnyaltabb megközelítést igényel. Az ed-
digi kutatások még nem derítettek fényt arra, hogy erre a feladatmegosztó 
„tisztázásra” sor került-e vagy sem, ennél lényegesebb: mind a román, mind 
az erdélyi gondolatkör folyamatosan jelen volt a Válasz évfolyamaiban. Ak-
kor is – és főként azt követően –, hogy Németh László másoknak engedte 
át a folyóirat szerkesztését. Ez pedig a Hitel-szerkesztő Makkai Lászlónak, 
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a magyar–román kapcsolatok későbbi történetkutatójának éppúgy köszönhe-
tő, mint az Erdélyi Fiatalok belső köréhez tartozó Vita Zsigmondnak, a Ta-
nú-gondolatok erdélyi szállásteremtőjének, akit Jancsó Béla ajánlott volt Né-
meth László figyelmébe.

Tábor Tavetában
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Szempontok a Horthy-kor 
és a Kádár-kor nyilvánosságának 
vizsgálatához-összehasonlításához

S  B

Az angol nyelvű médiatörténet-írásban megfigyelhető változás szerint 
az egyes médiumok történeteinek helyét átvenni látszanak az integrált és a 
szintetikus médiatörténetek. Az utóbbit a legrövidebben úgy lehet meghatá-
rozni, hogy a médiumok egymásra hatásával, párhuzamos fejlődésével foglal-
kozik, az előbbi pedig nem médiatörténeti, hanem például politika- vagy kul-
túrtörténeti kontextusban vizsgálja a média történetét. Ennek példái a nyil-
vánossággal és/vagy a médiarendszerrel foglalkozó leírások, amelyek a poli-
tikai rendszer, esetleg a politikai kultúra, a politikai szocializáció részeként 

Rezumat (Comparația vieții publice în erele Horthy și Kádár)
Folosind noile rezultate ale științelor sociale putem descrie într-un mod nou viața publică a 

diferitelor ere. Este de recomandat să luăm în considerare și rolul consumatorilor (receptorilor) 
mass-media. Acest articol este un experiment în care se compară aspectele vieții publice din erele 
Horthy și Kádár, accentul punându-se pe diferențele generate de produsele media disponibile în 
timpurile respective.

Cuvinte cheie  dominare, legitimitate, viață publică, media, Horthy, Kádár

Abstract (Aspects of the comparison of the publicity of the Horthy and Kádár eras)
Using the new results of social sciences we can describe in a new way the public life of diff erent 

ages. It is recommended to consider the role of consumer (receiver) of the medias. This article is 
an experiment comparing aspects of public life in Kádár and Horthy eras, with an emphasis on the 
diff erences generated by the media products available in those times.

Keywords domination, legitimacy, publicities, media, Horthy, Kádár

Sipos Balázs, habilitált egyetemi docens, PhD, 
Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék, ELTE, intézetvezető-helyet-
tes, Kommunikáció- és Művelődéstudományi Intézet, ZSKF



ME.dok • 2015/3

28

tárgyalják a kérdést,1 és gyakran az összehasonlító politológia diszciplínájá-
hoz sorolhatók, olykor szociológiaiak. Itt Jürgen Habermas nyilvánosságtör-
téneti monográfiára lehet gondolni,2 vagy olyan politikatudományi kötetek-
re, amelyek szerzői a politikai rendszerek és a médiarendszerek megfelelteté-
sét tűzték ki célul – például Siebert, Peterson és Schramm a Sajtó négy elmé-
lete című könyvére, amely globális léptékű összehasonlítás volt.3 Az összeha-
sonlító politológiára újabban jellemző léptékváltás nyomán (a globális össze-
hasonlítás helyett a regionális színtér került előtérbe)4 született meg Daniel 
C. Hallin és Paolo Mancini monográfiája, amely a „nyugati” médiarendszerek 
kategorizálására törekszik.5

Az 1956-os és az eredetileg 2004-es kötet szerzői önálló témaként tekin-
tettek a médiarendszerre, de a politikai rendszer volt az a kontextus, amely-
ben vizsgálták. Emiatt nem médiatörténeti műként tartják számon ezeket, ha-
nem a médiatörténet-írást megtermékenyítő modellek forrásaként. Most ezt 
a logikát követve próbálom felvázolni az autoriter Horthy-kor és a diktatóri-
kus Kádár-kor nyilvánosságát, mégpedig politikaelméleti-szociológiai szem-
pontok alapján.6

A két nemdemokratikus rendszer kapcsán az alapkérdés természetesen 
az, hogy beszélhetünk-e nyilvánosságról a fogalom „klasszikus” értelme sze-
rint, hiszen nem léteztek a szabad embereknek olyan szervezetei, amelyek 
a közügyekről szóló szabad viták színterei lehetettek volna.7 Ezt a dilemmát 
most zárójelbe téve, a nyilvánosságot (egyes számban) olyan heurisztikus ka-
tegóriaként használom, amely segít abban, hogy fel tudjuk vázolni a köz-
ügyek ábrázolásának, formálásának, megkonstruálásának társadalmi terét, 
annak jellemzőit. E megismerés érdekében a következő két kérdést fogalmaz-
tam meg: Mi a politikai kommunikáció és a hatalom, uralom viszonya a Hor-
thy-korban és a Kádár-korban? Létezett-e egységes nyilvánosság?

A két kérdés a két korszak elemzése során eltérő súllyal szerepel, mivel 
az elemzési lehetőségek sokféleségét szeretném bemutatni. Előbb a hatalom, 
uralom, karizma, a hatalom (el)inflálódása teóriáit adaptálom a Horthy-korra, 
majd inkább a nyilvánosságok-modellt a Kádár-korra.

1. A Horthy-kor nyilvánossága

Max Weber Gazdaság és társadalom című munkájából úgy tudjuk: ha-
talomról akkor beszélünk, „ha egy társadalmi kapcsolaton belül van rá esély, 
hogy valaki saját akaratát az ellenszegülés ellenére is keresztülvigye, függet-
lenül attól, hogy min alapul ez az esély”.8 Megfordítva a nézőpontunkat fogal-
mazhatunk úgy, hogy a hatalom – amely nem egy intézmény vagy egy eszköz, 
hanem – egy olyan viszony, amelynek során esély van arra, hogy valaki meg-
tesz valamit, amit egyébként nem tenne meg, bármin is nyugszik ez az esély. 
(Vagy nem tesz meg valamit, amit egyébként megtenne.)

Mint másutt kifejtettem,9 Weber munkája segítségével meghatározhat-
juk a Horthy-korszakban azoknak a körét, akiket elsősorban jellemezhetünk 
a hatalommal (a hatalom eszközjellegű felfogása szerint ez valami olyasmit 
jelent, hogy kiknek „volt” leginkább „hatalmuk”): ők a „vezér és követőinek 
társasága”. Azaz a kormányzó Horthy Miklós, az általa választott és őt köve-
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tő miniszterelnökök, az eltérő mértékben, de kettőjük által választott minisz-
terek és országgyűlési képviselők tudtak politikai ügyekben leginkább ráven-
ni másokat arra, hogy valamit akartuk ellenére megtegyenek vagy ne tegye-
nek meg.

A politikai rendszer szempontjából az uralmi viszonyok jelentését is 
meg kell adni. „Uralomról akkor beszélünk, ha van rá esély, hogy egy meg-
határozott tartalmú parancsnak megadható személyek engedelmeskedni fog-
nak” – írja Weber, és hozzáfűzi: az uralmi szervezet akkor politikai szervezet, 
„amennyiben rendjének érvényességét egy megadható földrajzi területen be-
lül az biztosítja, hogy az ügyeket igazgató csoport folytonosan fizikai kény-
szert alkalmaz, és fizikai kényszer alkalmazásával fenyeget”.10 Azaz, ha egy 
konkrét területen élők a közösség által elfogadott parancsoknak engedelmes-
kednek, akkor politikai szervezetről beszélünk. A nyilvánosságtörténet mi-
att fontos, hogy nem bármiféle parancsról van szó, hanem olyanról, amelyet 
tartalma, célja vagy más miatt „jogosnak” tart a közösség. Az uralom ugyanis 
mindig igyekszik legitimnek elfogadtatni magát, törekszik arra, hogy higgye-
nek benne. Weber három lehetőséget különböztet meg, azaz három típusát 
azonosította a legitim uralomnak: a racionális, a tradicionális és a karizma-
tikus jellegűt. Az első a tételes rendben való hiten alapszik (ideértve az ural-
mon lévő kiválasztási módjának elfogadását), a második „az emberemlékezet 
óta érvényes tradíciók szentségébe és a tradíciók által autoritással felruházott 
személyek uralmának legitim voltába vetett hiten” nyugszik, míg a harmadik 
alapulhat „egy nem mindennapi odaadáson egy […] hősies vagy példamuta-
tó személy, illetve az általa kinyilatkoztatott rend iránt”.11

Ezek a típusok tiszta formában (azaz olyan módon, hogy „egyszerre” 
csak az egyik legyen érvényes) ritkán fordulnak elő – így Weber –, „attól füg-
gően azonban, hogy az illető uralom milyen fajta legitimitásra tart igényt, 
alapvetően különböző típusú lesz az engedelmesség, valamint az ennek biz-
tosítására hivatott igazgatási csoport. Továbbá alapvetően különbözni fog az 
uralom gyakorlásának jellege”.12

Itt visszaértünk a vezér és követői társaságához, hiszen a vezér (Horthy) 
legitim uralma karizmatikus jellegűként írható le. Turbucz Dávid kutatásai 
nyomán ismerjük, hogy miként konstruálták meg, majd ápolták Horthynak 
mint karizmatikus vezérnek a képét 1919 nyarától kezdve, amely kép alap-
ja először a világháborúban és az „ellenforradalomban” tanúsított hősiessé-
ge, utóbb az általa megteremtett, „kinyilatkoztatott rend” (politikai rendszer) 
volt.13 A karizmatikus vezér képét folyamatosan és rituális módon ápolták, 
megerősítették, mivel a karizma mint társadalmi konstrukció különben meg-
gyengült volna.

Turbucz a vezérkultusz fogalma és modellje alapján végezte elemzéseit, 
míg én inkább a nyilvánosság szempontját használnám, és két olyan elméle-
tet, amely a hatalomhoz a weberiánus teóriáktól eltérő módon közelít. Első-
sorban Hannah Arendt elgondolásáról van szó, arról, hogy (erősen leegysze-
rűsítve) igazán nagy hatalma annak a cselekvőnek van, akinek sokan és lé-
nyegében automatikusan tesznek meg valamit, és nem annak, aki folyama-
tosan a hatalmát fitogtatja, vagy akinek gyakran kell kényszerítést alkalmaz-
nia, hogy kicsikarja mások engedelmeskedését.14 Ehhez kapcsolnám Niklas 
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Luhmann teóriáját arról, hogy a politikai viszonyokban is van egy ugyan-
olyan közvetítő médium, mint amilyen a gazdaságban a pénz. Ez a közvetítő 
médium a hatalom, amely ugyanúgy inflálódhat és elinflálódhat, mint ahogy 
a pénz veszít értékéből vagy elveszíti értékét. Ha ugyanis valakinek sok ha-
talmat kell fordítania arra, hogy másokat rávegyen valamire (akaratát keresz-
tülvigye), akkor azzal csökkenti saját hatalma értékét.15

A Horthy-korban az uralom döntően karizmatikus legitimitására tartott 
igényt, és ennek biztosítása érdekében használta a hatalmat. A kérdés az, 
hogy „mennyit”.

A karizmatikus uralomnak van egy komoly korlátja: a karizmatikus ve-
zetőnek folyamatosan igazolnia kell kivételes képességeit. Amint Max Weber 
is írja: „Ha a beigazolódás tartósan elmarad, ha úgy látszik, hogy a karizma-
tikus képességekkel megáldott személyt elhagyta istene vagy mágikus, illet-
ve hősi ereje, ha sokáig nem tud sikert elérni, s mindenekelőtt: ha a vezetése 
nem hozza meg az alávetetteknek a jólétet és a boldogulást, akkor valószínű-
leg elveszti karizmatikus tekintélyét”.16

A korszakban Horthy karizmatikus tekintélyét tulajdonképpen három 
komolyabb, de nem egyforma súlyú kihívás érte. Először az 1920-as évek kö-
zepén, amikor sokáig az utolsó jelentős belpolitikai válságidőszakban Horthy 
személyét összekapcsolták a fehérterrorral.17 Másodszor az 1930-as évek leg-
elején, amikor a gazdasági világválság hatására úgy tűnt: uralma „nem hoz-
ta meg az alávetetteknek a jólétet és a boldogulást”, és ennek több jele is volt 
(tüntetések és egyéb szervezkedések). És végül 1943 elejétől kezdve, amikor 
a világháború menetében fordulat állt be, és ennek részeként bekövetkezett a 
2. magyar hadsereg doni katasztrófája.

1.1. Karizma, tekintély, nyilvánosság

A Horthy-korszak politikai nyilvánossága tekintélyelvű nyilvánosság 
volt, amelynek lényege, hogy a vezérnek és követőinek tekintélyét a sajtó 
nem kezdhette ki, és ha mégis megtette, akkor több hatalmat használtak vele 
szemben. Jürgen Habermas nyomán fogalmazhatunk úgy is, hogy felélesz-
tették a feudális gyökerekből eredő reprezentatív nyilvánosságot vagy más-
ként „refeudalizálták” azt.18 Ahogy a német szociológus fogalmaz: „Egykor 
a publicitást a monarchiák arkánumpolitikájával szemben kellett érvény-
re juttatni: a publicitás a személyt vagy az ügyet megpróbálta alávetni a 
nyilvános okoskodásnak […] Ezzel szemben ma a publicitást az érdekeltek 
arkánumpolitikájának segítségével juttatják érvényre: a publicitás egy sze-
mélynek vagy egy ügynek nyilvános presztízst szerez”.19 Ami leegyszerűsít-
ve annyit tesz: ha kivonnak bizonyos személyeket a kritika alól, akkor min-
den nyilvános szereplése növeli a presztízsét (azaz a társadalmi megbecsülé-
sét). Ráadásul a sajtó aktívan részt is vett a vezérkultusz formálásában, vala-
mint – Szekfű Gyula megfigyelése szerint – az „új nagyságok gyakran émelyí-
tő tömjénezésé[ben]”.20

Mivel az uralom karizmatikus jellegű volt, nyilvánvalóan Horthy bírála-
tának tilalma volt a legfontosabb elv – de „követői”, az általa „kinyilatkozta-
tott” politikai rend intézményei és vezetői is védelemben részesültek. Példá-
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ul fogházbüntetés járt a következő kijelentés miatt: „a Miki kutyájának jobb 
dolga van, mint az iparosoknak vagy a földmunkásoknak, az anyja kurva 
krucifixum hétszentségét, ültem én már azért a szaros Horthy Mikiért más-
fél hónapot, legfeljebb elcsuknak most is, Horthy Miklós kormányzó meghalt, 
de él az anyja kurva szentségét.” Vagy azért, mert másvalaki azt találta mon-
dani, hogy „a kormányzó sem tud mást adni, mint kardlapot a sok munkanél-
külinek, nem pedig kenyeret”. Ahogy a Nemzeti Bank elnökének bírálatát is 
a politikai rend elleni támadásként értékelték és büntették 1926-ban, illetve a 
költő Berda József Gömbös Gyuláról szóló versét.21

A sajtó, valamint a vezér és követőinek hatalmi viszonya tehát alapvető-
en a tekintély/karizma védelmét és a kiépítésében-ápolásában való részvételt 
jelentette. Erre azért volt szükség, mert kivételes vagy kivételes képességű ve-
zetőnek: a karizmatikus vezérnek kevesebb hatalomra van szüksége ahhoz, 
hogy kövessék, hogy másokat valamire (leginkább az engedelmeskedésre) rá-
vegyen. Hiszen pontosan ezért fontos az uralom legitimitásába vetett hit, és 
így függ össze a karizmára alapozott legitimitás igénye (Horthy és követői te-
kintélyének ápolása) és az uralom gyakorlásának jellege (hatósági fellépés a 
tekintély védelmében).

De vajon mennyi hatalomra volt szükség ahhoz, hogy a sajtót rávegyék 
arra, hogy valamit tegyen vagy ne tegyen meg, azaz a karizmát ápolja?

Mint tudjuk, 1919 őszén és 1920 elején rendeletekkel korlátozták a sajtó-
ról szóló 1914. évi XIV. törvényben biztosított sajtószabadságot. Bevezették a 
cenzúrát; lapot nem lehetett a továbbiakban szabadon alapítani, csak minisz-
terelnöki engedéllyel; illetve a lapokat nem a bíróság, hanem a belügyminisz-
ter tilthatta be, és döntése ellen nem lehetett fellebbezni. Az 1920-as évek-
ben több mint 120 lapengedélyt tagadtak meg, illetve 1920 és 1938 között kö-
rülbelül 100 lap megjelenését korlátozták vagy tiltották meg hosszabb-rövi-
debb időre.

Annak, hogy egy alacsonyabb szintű jogszabály felülírt egy magasabb 
szintűt, az alapja a kivételes hatalomról rendelkező 1912. évi LXIII. törvény 
volt. A békeszerződés ratifikálása után egy évvel, 1922-ben a kivételes (hábo-
rús) helyzet véget ért, a vonatkozó rendeletek azonban érvényben maradtak. 
Az 1922. évi XVII. törvényt az 1922/23. költségvetési év első hat hónapjában 
viselendő közterhekről és fedezendő állami kiadásokról lehetővé tette, hogy 
a kormány a „közszabadságok” „visszaállításáig” hátralévő időre, „ideiglene-
sen” hatályban tarthassa ezt a két rendeletet is. Ez az „ideiglenesség” azon-
ban egészen 1938-ig tartott. Ezzel függ össze, hogy a sajtó útján is elkövethe-
tő vétségek egy bizonyos körét (például az osztály elleni izgatást) nem a bün-
tetőtörvénykönyvben rendelt módon büntették, hanem az említett 1912. évi 
LXIII. törvény szerint. Azaz nem két évig terjedhető államfogházzal, hanem 
öt évig terjedhető börtönnel büntették, amiben az a meglepő, hogy az 1912-es 
törvény – természetesen – a „háború idejére”, háborús helyzetre szólt.

Azt látjuk tehát, hogy a sajtót és a sajtóban publikálókat az állam olyan 
jogszabályokkal próbálta rávenni valamire, amely jogszabályok vagy csak a 
„háború [ideiglenes] idejére” szóltak, vagy a közszabadságok „közelgő” visz-
szaállításáig, de nem általában béke idejére. Mindez azt a nyilvánvaló tényt 
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mutatja, hogy több hatalmat használtak, mint egy demokratikus rendszerben 
tették volna.

A nyilvánosságot a szabályok szigorán kívül a bizonytalanság és a ki-
számíthatatlanság jellemezte. Ez részben abból a fakadt, hogy politikai dön-
tések születtek a lapalapítás és betiltás stb. ügyében, amelyek politikai jelle-
gük miatt kiszámíthatatlanabbak voltak a bírósági ítéleteknél. Részben azon-
ban a jogi szabályozás következménye volt ez a fajta instabilitás. Itt elsősor-
ban az 1921. évi III., államvédelmi vagy rendtörvényről van szó, amely egy-
részt intézmények, intézményeket vezető, szimbolizáló személyek tekinté-
lyének védelmét szolgálta (ez az állami filmcenzúra működése során érhető 
leginkább tetten),22 másrészt a pontosan nem meghatározott „nemzetellenes” 
kijelentéseket büntette. A kiszámíthatatlanság forrása a definíciós nehézsé-
geken túl az volt, hogy nem fésülték össze a büntetőtörvénykönyvvel, azaz a 
bíróságok számára nem volt világos, hogy mi a különbség az osztály elleni iz-
gatás (Btk.), valamint az állami és társadalmi rend elleni izgatás között (Ávt.), 
ami újfent a büntetések szempontjából nem volt mellékes. A Kúria egyik ta-
nácsa például úgy látta: az államvédelmi törvény „jogi tárgya” „az egész ál-
lam és annak egész társadalma”, a Büntetőtörvénykönyvé pedig „az államon 
belül élő társadalmi osztályok […] közötti békés egyetértés”. A Kúria egy má-
sik tanácsa viszont úgy: az „egyetlen különbség abban nyilvánul meg, hogy 
a vádbeli [Államvédelmi törvény szerinti] izgatásnak nem kelléke a nyilvá-
nosság”. A kérdésről még 1937-ben is igazságügy-minisztériumi konferenci-
át tartottak.23

Azt látjuk tehát, hogy a sajtó szempontjából a „konszolidáció” nem a jog-
államhoz való visszatérést jelentette, nem valamiféle enyhülést, hanem a há-
borúból a békébe való átmenet időszakában született rendelkezések fenntar-
tását. (Ezt tükrözi, hogy az 1926-ban létezett politikai lapok több mint 45%-át 
1919 után alapították.) De a konszolidáció nem hozta el a polgári demokrati-
kus forradalmat megelőző állapot helyreállítását sem, hiszen az 1914-es saj-
tótörvényben deklarált jogokat sem biztosították a sajtónak. Ráadásul az igaz-
ságügy-miniszter alá tartozó ügyészség számtalan olyan pert indított, ame-
lyeknek semmi más céljuk nem lehetett, mint egy-egy cikkíró, esetleg újság-
író vagy a szerkesztő zaklatása – és a bíróság ennek megfelelően mindhá-
rom fokon fel is mentette az illetőt. Ennek illusztrálására két példát hoznék: 
a Nemzetgazdasági Napló kiadóját és szerkesztőjét feljelentették azért, mert a 
miniszterelnökségtől nem kért engedélyt a megjelenéshez. Ám a Nemzetgaz-
dasági Napló jogi szempontból nem minősült időszaki sajtóterméknek (mert 
nem jelent meg havonta), így megjelenéséhez nem is volt szükség engedély-
re. Ezt az 1914-es sajtótörvényt idézve kimondta az ítélőszék, a tábla és a kú-
ria is, ugyanis az ügyészség kétszer is fellebbezett. A másik példa: sajtóvét-
ség miatt feljelentettek valakit, aki a testvére kéziratát elvitte a nyomdába 
– mondván, hogy az illető szerzőtárs. Ebben az esetben ugyancsak háromszor 
mondta ki a bíróság, hogy a „küldönc”, a kézbesítő nem szerzőtárs, és hogy a 
sajtótörvény amúgy sem ismeri a szerzőtárs vagy a társtettes fogalmát.24

Az ilyen fellépések, de különösen azok az esetek, amikor a bíróság meg-
állapította a sajtóvétséget, természetszerűleg öncenzúrához vezethettek. A 
szociológus, Weis István 1931-ben a Magyar Szemlében például (többek kö-
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zött) azt írta Károlyi Imre gróf „A kapitalista világrend válsága” című könyv-
ről: elképesztő sikere van, ugyanis egy olyan kérdésről szól, ami mindenkit 
foglalkoztat, de senki se mer róla írni. Most viszont végre egy grófra és az ő 
munkájára hivatkozva, azaz a büntetés veszélye nélkül lehet szólni, írni er-
ről a gyanús kérdésről.25

Ezen a ponton hangsúlyozni szeretném azt a közismert tényt, hogy a saj-
tó az elsorolt intézkedések ellenére sokszínű volt, hiszen a szociáldemokra-
tától kezdve a szélsőjobboldaliig sokféle irányzatnak volt lapja. A kormány 
engedte, hogy különféle ellenkultúrák (például a népiek) saját sajtótermékkel 
rendelkezzenek. Továbbá Weis István is bírálhatta a bethleni politikai szisz-
témát, és éppen Bethlen István lapjában. Csakhogy nem volt mindegy, hogy 
ki, hol és kiknek mondja, amit mond. A kormányok célja pontosan az volt, 
hogy az ilyen, még tolerált rendszerbíráló nézeteket képviselő lapok hatókör-
ét és hatását csökkentse. Weis bírálhatta a rendszert a Magyar Szemlében, 
hiszen azt speciális közönség olvasta, amely nem ragadtatta el magát olyan 
könnyen. Az olyan „gyanús” nézeteket hirdető folyóiratok, mint a Szép Szó, 
jogi szempontból nem voltak időszaki sajtótermékek, ami önmagában korlá-
tozta a hatókörüket. A Népszava megjelenhetett, de például 1924 és 1928 kö-
zött nem lehetett az utcán árusítani, ami szintén a hozzáférés korlátja volt. Ez 
és az újság ellen indított több száz sajtóper vagy 1932-es két hetes „szilenci-
uma” viszont arra hívja fel a figyelmet, hogy sok hatalmat kellett használni 
azért, hogy a Népszava megtegyen vagy ne tegyen meg valamit.

Felmerül azonban a kérdés: miért korlátozta ilyen módon a sajtót a kor-
mány? A konszolidáció miért „csak” az előzetes ellenőrzés, azaz a cenzú-
ra eltörlését és a fizikai erőszak alkalmazásának a végét jelentette? Vagy mi-
ért javasolta Horthy Miklós 1931-ben „az ország érdekeit sértő lapok” betil-
tását?26 És 1938-ban miért vezették be a nem időszaki sajtótermékek, azaz pl. 
bizonyos folyóiratok cenzúrázását, tiltottak be az év végéig több mint 410 la-
pot és államosították a sajtókamarával az újságírást? Miért kellett éppen ak-
kor átalakítani a nyilvánosság szerkezetét, amikor a politikai rendszer, illet-
ve Horthy és követői elértek az új rend megvalósításának egy fontos állomá-
sához: a fegyverkezési gazdasági program beindítása és más okok nyomán 
az életszínvonal már emelkedni kezdett, és sor került a Felvidék nagyobb ré-
szének visszacsatolására? Miért kellett mégis ilyen sok hatalmat (el)használ-
ni? Valószínűleg német nyomásra kellett megváltoztatni a médiarendszert és 
a nyilvánosságot (ebben egyúttal Magyarország szuverenitásának korlátait is 
megláthatjuk). Grieger Miklós képviselő már 1934-ben szólt erről a fajta be-
avatkozásról, amikor egy interpellációjában úgy fogalmazott: „a kormány saj-
tópolitikájának egyik megnyilvánulása” volt a Magyarság, illetve A Reggel 
című lapok ideiglenes betiltása azért, mert a külföld tiltakozott cikkeik ellen. 
Az előbbi lapban a marseille-i merénylettel kapcsolatban Magyarországot ért 
kisantant-„vádakat” utasították vissza, az utóbbiban maga a képviselő vádol-
ta gyilkossággal Hitlert. „Ma Hitler, holnap pedig Beneš megfoghatja magyar 
íróknak, szerkesztőknek és újságíróknak a kezét, hogy róluk csak az ő diktan-
dójukra szabad és lehet írni” – fogalmazott.27

Grieger felszólalása némi csúsztatást tartalmazott ugyan, de mutatja a 
külpolitikai szempontok érvényesülését a sajtóirányításban. Ennek az em-
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lítettnél kézzelfoghatóbb jele például az, hogy Winston Churchill elemzése-
it nagyjából csak 1938 végéig közölhették a magyar lapok (itt a követkő újsá-
gokra kell gondolni: Pesti Hírlap, Pester Lloyd, Újság), ráadásul már ez előtt 
is volt olyan írása, amelyet csak csonkítva mertek közölni – 1937-es karácso-
nyi cikkét náciellenes iránya miatt pedig egyáltalán nem.28 Ismert eset Lajos 
Iván Németország háborús esélyei a német szakirodalom alapján című köny-
véé, amelyet kifejezett német nyomásra tiltottak be – olyan módon, hogy ezt 
a tényt a „nagynyilvánosság” előtt jelentette be Teleki Pál miniszterelnök. A 
kötet állításainak valóságtartalmát ugyanis a kormány felkérésére a budapesti 
német követség döntötte el, és ennek nyomán kobozták el munkát.29

Magyarország információs önrendelkezéséről vagy szuverenitásáról az 
1930-as évek közepétől tehát nem beszélhetünk. Az említetteken kívül pél-
dául azért se, mert a hetenként készített, a mozikban a nagyjátékfilmek előtt 
vetített filmhíradók külpolitikai eseményekről készített beszámolói egyre na-
gyobb arányban Németországból érkeztek, kiszorítva az angol, francia vagy 
amerikai tudósításokat.30

1.2. Nyilvánosságok

A lapok előbb említett sokfélesége kapcsán érdemes feltenni a kérdést, 
hogy egyetlen nyilvánosság létezett-e a Horthy-korban, és ha nem, akkor mi 
tartotta össze a „több nyilvánosságot”.

A válasz érdekében érdemes egyrészt újra Habermasra utalni. Ő a Tár-
sadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása egyik újabb kiadásához írt előszavá-
ban – a művét írt kritikák hatására – úgy fogalmazott, hogy a nyilvánosság va-
lóban csak akkor tűnik egységesnek, ha elég messziről nézzük. Ha viszont kö-
zelebbről vesszük szemügyre, akkor látszik, hogy nem egy nyilvánosság van 
egy adott országban, hanem több.31

A nyilvánosság a Horthy-korban sem volt egységes, sok kisebb-nagyobb 
köre létezett. Például többféle szub- és ellenkulturális csoport is megjelenhe-
tett, szerveződhetett korlátok között (így a népi íróké, a szociáldemokratáké, 
a szélsőjobboldaliaké).32 A nyilvánosság ugyancsak kisebb körét jelentették 
az exkluzív és mainstream folyóiratok, mint a Magyar Szemle.

A nyilvánosság nagyobb körét biztosította a populáris média. Ez se volt 
egységes, mert részben a konzervatív, tradicionális értékeket propagált, rész-
ben alternatív modern eszméket.33 Utóbbiak külföldi példák, távoli társadal-
makból való minták voltak, amelyeket filmek, ponyvaregények, bulvárlapok, 
sztármagazinok közvetítettek. A nyilvánosság ugyanis a globalitás viszonyai 
között, azaz nem zártan, hanem távoli, „idegen” hatásoknak kitéve is műkö-
dött.

Strukturálta a nyilvánosságot a társadalmi csoportok eltérő médiafo-
gyasztása. Ez kelet–nyugati, fővárosi-vidéki regionális különbségeket éppen 
úgy jelentett, mint mondjuk a diplomások és a gyári munkások közötti eltéré-
seket, az újságolvasás intenzitását vagy a rádiókészülék birtoklását tekintve.34

Volt azonban valami, ami a nyilvánosságokat időről időre „összetartot-
ta”: egyrészt a revíziós propaganda, másrészt a „tekintélyek” tisztelete, mivel 
ezek a városi és falusi tereket, térhasználatot is érintették (az emlékművek-
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től a térelnevezésekig és a nyilvános viselkedés esetleges szankcionálásáig), 
és a médiafogyasztás eltéréseitől függetlenül mindenki számára hozzáférhető 
és meghatározó témák voltak. A kettő közül a Horthy Miklós köré szervezett 
vezérkultusz állandóbb és a politikai rendszer szempontjából (ahonnan elin-
dultunk) fontosabb volt. E téma kitüntetett és a nyilvánosságot több módon 
is strukturáló pozíciójának oka pontosan abból fakadt ugyanis, hogy a hata-
lom a vezér és követői köré összpontosult, a legitimitás típusát tekintve dön-
tően karizmatikus jellegű volt.

2. A Horthy-kor és a Kádár-kor nyilvánossága

A Horthy-kor nyilvánosságának leírása során használt szempontok alap-
ján a Kádár-kor nyilvánosságáról a következők mondhatók el.

A diktatúra a központi irányítás, a folyamatos ellenőrzés, a kizárólag ál-
lami erőforrások létezése miatt több hatalmat használt, mint a Horthy-kori 
rezsim. A korszak elején, a megtorlás, a békés viszonyokba való átmenet so-
rán még többet, mint az 1960-as évektől, amikor kiépült és működni kezdett 
a részlegesen decentralizált és számos párhuzamosságot mutató médiairányí-
tás (ennek lényege, hogy a politikai irányítás részben a médiaszervezeten be-
lülre került, ami eltérés a Horthy-kortól).35

Ezzel szemben hasonlóság a nyilvánosság szabályainak kiszámíthatat-
lansága. Ez ugyanazzal magyarázható, mint a Horthy-korban, de a magyará-
zatok súlya eltérő. Egyrészt ekkor is az irányítás politikai jellege okozta a bi-
zonytalanságot – de itt eltérés, hogy a diktatúra miatt ennek szerepe meg-
nőtt. Eltérés továbbá, hogy az egypártrendszer miatt a párton belüli ellenté-
tek közvetlen módon és tipikusan jelentek meg a médiairányításban, míg a 
Horthy-korban ilyen következményei maximum a kormányon belüli eltéré-
seknek és kivételesen voltak.

A kiszámíthatatlanság másik oka a szabályozásban keresendő – de ek-
kor nem valamiféle túlszabályozás, hanem alulszabályozás okozott gondot. 
Nevezetesen az, hogy 1986-ban született meg az első sajtótörvény a Kádár-
korban, mert addig a politikai feladatokat előíró MSZMP-határozatok voltak 
irányadók.36 Ugyanígy: a rádióra és a televízió felügyeletére egy 1974-es mi-
nisztertanácsi határozat vonatkozott ugyan, de ebből a működés szabályai hi-
ányoztak.37

Hasonlóság továbbá egyrészt az információs szuverenitás hiánya, amely-
nek mértéke azonban jelentősen eltért az 1930-as évek közepétől tapasztalt-
tól. Másrészt itt említendő a kulturális nyitottság, a külföldi intézmények, 
szereplők jelenléte, ami mind a két korra igaz. Eltérés itt a mértékben van (a 
Horthy-kori nyilvánosságban összehasonlíthatatlanul nagyobb szerep jutott a 
külföldi médiatermékeknek), valamint abban, hogy eltérő „irányba” zajlott a 
változás. A Kádár-kor fokozatosan mind nyitottabbá vált, és erősödött a „nyu-
gati” populáris kultúra jelenléte, így annak politikai tartalma (életszínvonal-
beli különbségek, a fogyasztás és a politikai szabadság összefüggései) is töb-
bek számára vált hozzáférhetővé.38 A Horthy-kori nyilvánosságban ezzel 
szemben a hozzáférés lehetősége valamivel korlátozottabb lett. 
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A médiafogyasztás társadalmi különbségei mérséklődtek. Ennek részben 
a diktatórikus médiarendszer (magántőke hiánya, ideológiai pluralizmus és 
intézményei felszámolása) volt az oka, részben a lényegében teljes rádió-, 
majd televízióellátottság az 1970-es évekre (1979-ben a felnőtt népesség 95%-
ának otthonában volt rádió, 90%-ánal volt tv), a korábbinál jóval intenzívebb 
hírfogyasztás.39 Utóbbiak miatt mindenki elérhetővé vált a politikai üzene-
tek szempontjából (utóbbihoz a munkahelyek átpolitizáltsága is hozzájárult). 
Kérdés azonban, hogy ha ez igaz, akkor használható-e a nyilvánosság többes 
számban a Kádár-kor kapcsán. Logikusnak tűnik ugyanis, hogy a kádári dik-
tatúrában – a rendszer jellege és így a használt hatalom jelentősebb mértéke 
miatt, továbbá „a” politikai ideológia fontosabb szerepe és a médiaeszköz-el-
látottság mértéke miatt – egyetlen nyilvánosság létezett.

3. Nyilvánosság, nyilvánosságok a Kádár-korban

Bár az úgynevezett második (ellenzéki) nyilvánosságról csak a nyolcva-
nas évekre gondolva szól a szakirodalom,40 valamiféle tagoltságot, alternatív 
nyilvánosságrészt azért korábbra nézve is megpróbáltak leírni. Erre alkották 
az olyan fogalmakat, mint a másfeledik nyilvánosság, a kulturális nyilvános-
ság,41 illetve az értelmiségi nyilvánosság, amely a hivatalos/első nyilvánosság 
részét képezve, de a hatalom nyilvánosságának alternatívájaként létezett.42 
Ehhez hasonlatos a kultúra (irodalom, művészet stb.) történetének leírása so-
rán általában használatos, úgynevezett három t fogalmának alkalmazása a 
Kádár-rendszer nyilvánosságának leírására.43 Eszerint (mint ismert) a nyilvá-
nosság tiltott, tűrt és támogatott szféráit lehet megkülönböztetni egymástól.

Ezzel a modellel szemben a következők vethetők fel. A három t nem 
semleges, hanem kétértelmű meghatározás volt, amelyet egykorúan is két, 
egymással ellentétes módon lehetett értelmezni. Egyrészt kifejezte a művé-
szetek és a nyilvánosság részleges depolitizálását és részleges liberalizmu-
sát – másrészt azt, hogy a hatalom, ha akar, bármikor felléphet és módosít-
hatja egy-egy mű, szöveg vagy alkotó helyét.44 Ráadásul még a hatalmi szán-
dékok megértése szempontjából se pontos a három t, mert jelentése haszná-
lói számára is bizonytalan volt. Például: a Kiadói Főigazgatóság 1964-es fel-
jegyzése szerint „gondot okoz a »nem ellenséges« alkotás fogalmának értel-
mezése”;45 Aczél György 1967-ben a kulturális irányítás reformjáról szólva a 
„tűrt”-ről és a „támogatott”-ról mint jövőbeni kategóriákról beszélt;46 Nemes 
Dezső a PB 1972. május 30-i ülésén azt mondta, hogy „az antimarxista irány-
zatoknak még van hely”;47 az MSZMP KB Tudományos, Közoktatási és Kultu-
rális Osztályának ugyanekkori jelentése szerint a „nem marxista” művek en-
gedélyezettek, az antimarxisták tiltottak.48

Probléma az is, hogy mivel a három t az MSZMP kultúrpolitikáját volt 
hivatva leírni, valójában a kultúrpolitika irányítóitól és így vizsgálatunk tár-
gyától származó (ön)meghatározás.49

Az általam javasolt megoldás kiindulási pontja Habermas. Amint Lá  zár 
Guy 1980-as tanulmányában kifejtette, a habermasi értelemben vett polgári 
nyilvánosság a demokratikus rendszerekben az 1960–1970-es évekre átala-
kult: a nyilvánosság már nem magánemberek összeverődött közössége volt, 
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ahol a magánemberek autonómiája a magántulajdonon nyugodott (azaz a ma-
gántulajdon volt e nyilvánosság alapja). A magántulajdon helyét a szakérte-
lem és „a politikai intézményrendszerben elfoglalt hely” vette át, és ezzel pár-
huzamosan (többek között) az össztársadalmi nyilvánosság jelentősége csök-
kent, míg a „politikai szervezetek belső, részleges nyilvánosságáé” nőtt.50 Eb-
ből az következik, hogy a Magyar Szocialista Munkáspárt belső nyilvános-
sága az első, amit el kell különítenünk. Nem a „titkos-nem titkos” (MSZMP–
nyilvánosság) volt a rendezőelv, a „határ”, mivel ehelyett a nyilvánosság rész-
leges, „belső”, valamint a teljes, külső körét kell elválasztanunk egymástól. 
Ezt támasztja alá az is, hogy „titok” lehetett valami olyan is (akár egy könyv), 
amit háromezer példányban kinyomtattak,51 illetve az, hogy különböző más 
kiadványok révén intézményesült a belső nyilvánosságnak szánt informáci-
ók még nagyobb körben való elérése. Ráadásul ez a formalizált rendszer nem 
volt zárt, azaz a belső nyilvánosság „külső köréből” is jutottak ki információk. 
Kalmár Melinda emiatt a párt- és állami, illetve másféle intézményvezetők-
nek előállított zárt kiadványok rendszerétől a Népszabadságig és tovább ter-
jedő, „erősen tagolt” nyilvánosságot úgy írja le, mint amelyen „belül” a „for-
mális és informális eredetileg megtervezett határai […] kezdtek összemosód-
ni”.52

Ez tehát újabb különbség a Horthy-kor nyilvánosságához képest, hiszen 
ott nem létezett a politikai-uralmi szervezet efféle intézményesült, belső nyil-
vánossága.

Az MSZMP belső nyilvánossága és a „külső nyilvánosság” egységes 
szemléletű leírására az úgynevezett cselekvéselméleti megközelítés tűnik al-
kalmasnak, amely részben a hatalom motivációi, részben inkább a szerep-
lők szándékai és viselkedésük kölcsönhatásai alapján definiálja a nyilvános-
ságot, illetve írja le a szerkezetét.53 Itt a „nyilvánosan cselekedni” szándéka a 
fontos, és egyaránt a nyilvánosság részének minősül a párttaggyűlés, az egye-
temi előadás, a kutatóintézeti vita, a kiállítás, az ifjúsági klubok egy-egy ren-
dezvénye, egy egyházi szertartás, a színházi előadás és a televízió műsor. A 
nyilvánosan szerepelni igyekvő ugyanis „szereplése” során kalkulált a hata-
lom elvárásaival, és ennek megfelelően használta a nyilvános eszközeit, tech-
nikáit, és választott a nyilvános nyelvhasználati módok közül.

Fontos hangsúlyozni, hogy a nyilvános médiaszövegek fogyasztói szin-
tén cselekvők voltak, mégpedig két értelemben is. Egyrészt médiaszöveget, 
másrészt értelmezési módot választottak. Ezt szem előtt tartva helyezhető el 
a magyarországi nyilvánosság rendszerében például a Szabad Európa Rádió, 
vagy a nyugati populáris kultúra, amely alternatív világképet jelenített meg. 
Ha a Fekete-erdő Klinika című német sorozat típusára gondolunk (német or-
vosok jólétét mutatta), akkor azt kell rögzítenünk, hogy ezek az életszínvonal-
beli eltéréseket közvetítették, de a magyar nyilvánosság „támogatott” szférá-
jában, a televízióban főműsoridőben vetítették. (Az értelmezési mód kapcsán 
megemlítendő, hogy a közlemények, ismétlések hatása csekély volt, mivel 
a közösség többsége „fontos” politikai eseményekről, tényekről se rendelke-
zett ismeretekkel – az intenzív média- és azon belül hírfogyasztás ellenére.)54

A hatalom tehát elhelyezte a nyilvánosságban a médiaszövegeket, intéz-
ményeket és a „szerepléseket”, de a nyilvánosan fellépők és a befogadók akár 
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ezt a helyet is megváltoztathatták. Eme „helymeghatározás” kapcsán merül 
föl például a nyelvhasználat kérdése. A szociológia nyelve önmagában alter-
natív valóságleírásokat eredményezett. Az 1970-es évekre ugyanis kialakult 
Magyarországon a „modern” (a szociológia nyelvén folyó) diskurzusa, amely 
lehetővé tette az értelmiségi okoskodás intézményesülését. Az elemzésnek és 
a bírálatnak ez a nyelve eredményezte azt, hogy „a hatalom diktálta monolit 
valóságmagyarázat helyett a diskurzusok rendje létezhetett”.55 Az e nyelven 
megfogalmazott, zárt kiadványokban, szakmai folyóiratokban megjelent va-
lóságmagyarázatok hétköznapi nyelvre „lefordítva” nagyobb példányszámú 
időszaki kiadványokban is megjelenhettek (ez történt például a szegénység 
vagy a drogfogyasztás kérdésével, amelyről először – a szükséges kutatáso-
kat követően – szakfolyóiratokban lehetett olvasni, utána havilapokban stb.).

A Kádár-kor nyilvánossága nem háromosztatú volt: létezett a kutatóin-
tézeti (felsőoktatási stb.) nyilvánosság;56 a legkülönfélébb célú és közönségű, 
zártkörű kiadványok nyilvánossága (ide sorolható a bizalmas könyvek kö-
zönsége); a szakmai és irodalmi folyóiratoké, amelyekhez elvileg bárki sza-
badon hozzájuthatott (akár vidéki folyóirat volt, akár nem), de a nyelvhasz-
nálat, a társadalmi csoportok eltérő normarendszere miatt mégis korlátozot-
tan hozzáférhetők voltak. Az általános havi- és hetilapok nyilvánosságkörén 
túl léteztek az egyre több embert elérő és „magába fogadó” nyilvánosság kö-
rei a napilapokkal, rádió- és televízió-műsorokkal. A zártkörű kiadványokat 
leszámítva az egyre nagyobb publicitást biztosító fórumok felé haladva csu-
pa olyan kiadványt találunk, amelyeket nem kevesen olvashattak, hanem el-
vileg bárkinek szabadságában állt olvasni, hiszen azokhoz a könyvtárakban, 
a boltokban szabadon hozzá lehetett férni. Ez az elvi szabadság a nyilvános-
ság fórumjellegű intézményeire is igaz, de korlátozottabban: a kutatóintéze-
ti-egyetemi nyilvánosságon, vitákon túl a filmklubok, az alternatív színházi 
előadások, a népi kultúrát közvetítő táncházak, a túraegyletek és más effélék 
nyitottak voltak. Sajátosan „zártan nyilvános” nem állami intézmények is lé-
teztek: például az önköltségen rendezett kiállítások, a lakásokban rendezett 
„házi tárlatok”, amelyeken avantgárd, „modernista”, nonfiguratív alkotások 
voltak láthatók57 vagy éppen a városi éjszakai élet színterei, amelyek az el-
len- vagy populáris kultúrához sorolhatók. Ezek már afféle nyilvánosságocs-
kák voltak.58

A Kádár-kori nyilvánosságot tehát a hozzáférés mértéke (és nem a hoz-
záférés elvi lehetősége) tagolta, és ez a mérték határozta meg a nyilvánosság 
köreinek eltérő szabályait is. Ez olyasmi magyarázat, amely Weis István Ma-
gyar Szemlében megjelent rendszerbíráló cikkére emlékeztet: a strukturáló és 
szabályozó elv az egyes szervezetek nyilvánosságának mértéke. Azaz a Ká-
dár-kor nyilvánosságának tagolása szempontjából ennek a Horthy-korban ke-
vésbé jelentős tényezőnek jutott nagyobb szerep.

Összegzés

Habermas idézett előszavában azt írja, hogy csak akkor látszik egységes-
nek a nyilvánosság, ha elég messziről nézzük. Lehetséges, hogy ha túl közel 
hajolunk, akkor viszont szétesik? Reményeim szerint nem erről van szó, ha-
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nem arról, hogy a nyilvánosságok ilyen leírása teszi lehetővé az összehason-
lítást. Például e közel sem teljes leírás alapján is látszik, hogy a nyilvános-
ságoknak nem csak a Horthy-korban, hanem a Kádár-korban is volt társadal-
mikontroll-funkciója. És itt nem az MSZMP „belső, részleges nyilvánosságá-
ra” gondolok mint a kontrollfunkció gyakorlójára (noha adódik némi párhu-
zam a Horthy-kor kormánypárti parlamenti frakcióinak belső vitáival). In-
kább Gerard Hauser nyilvánosságleírására, aki szerint az egységes nyilvá-
nosság fikció, és helyette „retorikai nyilvánosságok” léteznek, amelyek „egy-
mással vitázó, illetve egymástól elkülönülő, más-más logika alapján műkö-
dő diszkurzív terek”.59 Más szavakkal: a monolit valóságmagyarázat helyett 
a diskurzusok rendje létezett, és a véleményelit pontosan az így szerzett is-
meretek birtokában tudta kikezdeni az államszocialista rendszer legitimáci-
óját. (A kontroll természetesen jóval csekélyebb mértékű volt, mint a Hor-
thy-korban.)
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Social Media and Emergency 
– New Models and Policies En-
hancing Disaster Management1

Á  R

1. Introduction - not only life changer, but also lifesaver?

The ICT tools become more and more important in our life. Among 
changing cultural and social habits, in the next decades will re-write a lot of 
working mechanism in our everyday life: learning, working, being available, 
being healthy, gathering information, the communication, the expression of 
our feelings and so on. After the revolution of communication and pleasure 
nowadays the ICT tools become more real - the goal is to upgrade the life 

Rezumat (Social media și situațiile de urgență – modele noi de îmbunătățire a managementului situațiilor 

de urgență) Schimbul de informații în timpul dezastrelor este o provocare vitală. Când modul nostru de viață se modifi că 

instantaneu în diferite situații (dezastru, accident, crimă etc.), este nevoie atât individual, cât și la nivel comunitar, 

de informații transmise instantaneu, acțiuni și soluții. In-strumentele IT-C poate deveni o parte foarte importantă a 

gestionării situațiilor de urgență și de criză – însă doar cu strategii clare, instrumente și pregătire. Upgrade-uri se fac 

mass-mediei, și prin rețelele de socializare se pot transmite date vitale și instrumente utile. Utilizarea acestor instrumente 

se transformă în zilele noastre, în fața ochilor noștri de la intuitiv, utilizarea indivi-duală la un nivel care schimbă și viața 

profesională. În acest capitol vorbim despre tendințe de social media, experiențe reale din ultimii ani, și în fi nal vom 

încerca să rezumăm principalele mesaje de utilizare a social media în managementul dezastrelor.  

Cuvinte cheie management-ul dezastrelor, mass-media, social media, distribuirea informației, inovație

Abstract  Sharing information during disasters is challenging and vital, too. During instantly 
changes of our life-situation (disaster, accident, crime etc.) both the individual, and community level 
there is a great need for instantly information, actions and solutions. The ICT tools can become a 
very important part of the future emergency and crisis management - as always, only with clear and 
proven strategies, tools and preparedness. The social media upgrades emergency communication 
with a lot of data rich, spectacular and useful tools. The use of these tools turns nowadays, in front 
of our eyes from intuitively, individual use to a professional, life changer level. In this study we talk 
about the trend of social media, real and describable experiences from last years, and fi nally try to 
summarize the main messages of using social media in disaster management.

Keywords disaster management, social media, information sharing, innovation

Rab Árpád, PhD, az Információs Társadalom- és Trendkutató  Központ igazgatója, az   E-health 
Kompetencia Központ igazgatója, az Információs Társadalom Oktató- és Kutató hálózat koordiná-
tora, az  Információs Társadalom folyóirat egyik főszerkesztője, a Digitális Kultúra Műhely vezetője
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quality of information society’s members. The task is „simple”: to live longer 
and safer more cosily. With the social media the human condition has been 
transformed.

There are lot of unforeseen situations in our lives. During the moments, 
hours and maybe days of necessity (for example during disasters) helping 
each other, surviving, gathering information about recent situation or about 
our loved ones becomes crucial. The high need for instant, accurate and 
practical information is unquestionable. Being informed raises our chances 
to survive and to remain calm; being uninformed in hard situations drives 
everybody into panic, what leads to commit mistakes and finally suffering 
losses. 

There are a lot of very different situations during emergency manage-
ment: alerting the given organizations and individuals in the case of accident, 
helping to find people each other, to prepare local citizens for an incoming 
natural crisis, to help them during crisis, to coordinate and lead official orga-
nizations etc., the list is near never-ending. But the scope is clear: during cri-
sis the need for information grows by leaps and bounds very rapidly. During 
the time of crisis there is never enough information. Where, who, what type 
of problem and when – these are is all fundamental communication issues, 
and social media is very good in automated, targeted communication.

Not surprisingly, social media will be an important tool in emergency 
management. What are opportunities, the limitations and the practical solu-
tions of using social media during disasters? In this chapter we are searching 
answers for these questions, using a practical approach to discover  the topic. 

Social media is the interaction among people in which they create, share 
or exchange information and ideas in virtual communities and networks. 
Social media is built on mobile and web-based technologies it forms highly 
interactive platforms through which individuals and communities share, co-
create, discuss, and modify user-generated content. They introduce substan-
tial and pervasive changes to communication between organizations, com-
munities, and individuals.2 

There are a lot of very different forms of social media: blogs, micro-
blogs (for example Twitter), social news networking sites, collaborative pro-
jects (for example Wikipedia), content sharing communities (for example 
YouTube), social networking sites (for example Facebook, LinkedIn). In this 
chapter we will not talk about the nature of social media generally, only from 
the side of disasters and emergency management. Those who are interested 
in social media, they will  recognize a new face of this phenomenon; while 
those who are interested in emergency management they might learn about  
new solutions in social media and Web 2.0 tools during handling disasters.

2. Social media in Information Society

It can be a never-ending story to cite actual ICT tool penetration data 
from around the world. There are a lot of sources, methodologies, and the 
recent numbers change rapidly. Below we will take a very short tour about 
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recent trends in the world of social media, and conclude three important 
conclusion from that.

Figure 8.1.: Internet users worldwide3

In 2013, over 2.7 billion people were using the Internet, which corre-
sponds to 39% of the world’s population. In the developing world, 31% of the 
population is online, compared with 77% in the developed world. Europe is 
the region with the highest Internet penetration rate in the world (75%), fol-
lowed by the Americas (61%). In Africa, 16% of people are using the Internet 
– only half the penetration rate of Asia and the Pacific.4

Figure 8.2.: Mobile cellular subscriptions around the world5

Figure 8.2. shows very simple, but very likely the most essential achieve-
ment of the global society: basically  that the mobile cellular technology will 
reach every people in the world. There are almost as many mobile-cellular 
subscriptions as people in the world. 
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Figure 8.3.: The mobile broadband bridges the fix and mobile internet 
gap 6

In January, 2014: 

Facebook
 Total number of monthly active Facebook users: 1,310,000,000
 Total number of mobile Facebook users: 680,000,000
 Increase in Facebook users from 2012 to 2013: 22 %

Twitter
 Total number of active registered Twitter users: 645,750,000
 Average number of tweets per day: 58 million
 Number of new Twitter users signing up everyday: 135,000

Google+
 400 million active users
 925,000 new users every day7

So the three important conclusions about the global information soci-
ety, which we consider, of utmost importance are the following:

 The real revolution is not in the personal computers any more but 
rather in the personal devices (especially mobile phone): there is a vital and 
ultimate demand in every people to own a personal intelligent device

 With these devices everybody reaches a new level of interactivity 
and new forms of information collection and sharing
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 Social media, being (online) in (at least) several virtual communi-
ties is an inevitable trend, the future of communication with mass of people 
will move into this direction.

3. Working solutions - experiences and directions

In Haiti, 2010, during the earthquake, US government agencies em-
ployed social media technologies such as wikis and collaborative workspaces 
as the main knowledge sharing mechanisms. Dave Yates and Scott Paquette 
describe this pioneering action in great detail in their article.8 The authors 
were in the field during the actions, and in this article they describe how 
social media were initially introduced in the response. In Haiti the main goal 
of social media was knowledge management and during this process they 
applied crisis-specific and non-crisis specific ICT tools as well. Naturally, 
the e-mail and file system servers had crucial importance but they were non-
specific, solutions. Specific solutions were the server-based disaster manage-
ment software Sahana Disaster Management System.9 The core module of the 
system was a SharePoint server and several wiki pages. The whole system 
was developed in the field, „on the fly”, and the participants gathered experi-
ence right there. Social media tools during the Hawaiian earthquake know-
ledge management proved themselves very good. We might consider this as 
the breakthrough application of social media (Web 2.0) in the field, which 
then was followed by significant upgrades in policies and experiences.    

3.1 Individual stories - or how social media saved my life?

We believe real stories are the best proof how effectively social media 
can be used in cases of accidents or emergency. As smart phones become 
more and more important part of our communication, these stories will be-
come more and more frequent. 

In March 2009, 29-year-old Rob Williams and Jason Tavaria went on a 
ski trip in the Swiss Alps and became separated from their group during a 
snowstorm. A member of their team used Twitter to get phone numbers for 
the missing snowboarders. Tavaria was contacted on his mobile phone and 
used his Google Maps application to send rescuers the longitude and latitude 
of his location.10 

While competing in a July 2010 mini-triathlon, 36-year-old Leigh Fazzi-
na was separated from the pack when her front bike wheel hit tree roots and 
she flew over the handlebars. Lost, injured and unable to walk, she tried 
calling for help on her phone but didn’t have a strong enough signal to dial 
out. The athlete then tweeted: “I’ve had a serious injury and NEED Help! Can 
someone please call Winding Trails in Farmington, CT tell them I’m stuck 
bike crash in woods.” According to rescuers, at least six people called them, 
and within minutes ambulances were dispatched to help her.11
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In January 2010, when a massive earthquake hit Haiti, Colorado Springs 
native Dan Woolley was trapped under the rubble of the Hotel Montana in 
Port-au-Prince. After losing his glasses in the quake, he used the focusing 
light from his iPhone’s camera to find a safe place to relocate to. Then, he 
used an iPhone application to diagnose and treat his injuries. Finally, he used 
the phone’s alarm clock to keep him awake in case he was going into shock. 
He was eventually rescued, after spending 65 hours in the hotel’s elevator 
shaft.12

Good example for the unprompted mass use of Facebook during crisis 
time was the snowstorm in Hungary, 15-16 March 2013. Not surprisingly, but 
underestimated a very big snowstorm arrived in the mid of March. A lot of 
people lodged in highways, in their car, the main roads were impassable. The 
Facebook activity was growing very rapidly, thousands of volunteers helped 
the people, who were in trouble with food, hot drink, place for sleeping and 
resting and so on. Beside the straight help, the Facebook was for hours the 
main channel for information gathering for citizens in the region. 

4. The Ushahidi platform - professional solution for crowdsourcing 
crisis information near real-time

“Ushahidi”13, which means “testimony” in Swahili, was a website that 
was initially developed to map reports of violence in Kenya after the post-
election fallout at the beginning of 2008. Since then, the name “Ushahidi” 
has become the representation forum of the people behind the “Ushahidi 
Platform”. The original website was used to map incidents of violence and 
peace efforts throughout the country based on reports submitted via the web 
and mobile phone. 

The core platform is built on the premise that gathering crisis informa-
tion from the general public provides new insights into events happening 
in near real-time. It is also expected to help organizations marshal efforts to 
assist areas that are not well covered in the mainstream media. The Ushahidi 
platform is a collaborative project created by volunteers and managed by a 
core team. Most of the development team comes from different countries 
in Africa, including Kenya, Ghana, South Africa and Malawi, but there are  
also  contributors in  US and Europe. The core team is made up of Ory Okol-
loh, Erik Hersman, David Kobia and Juliana Rotich who originally started 
Ushahidi in Kenya in their free time, and have since moved to work on the 
platform full-time. 

The project team during past four year developed different solutions, 
which can seamlessly work together:

 Ushahidi platform: a tool to easily crowd source information using 
multiple channels, including SMS, email, Twitter and the web. The hosted 
version is the Crowdmap.
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 Crowdmap: is for anyone wanting to tell a story with a map – not 
only through location but sharing photos, videos, and stories tied to a spe-
cific locations or entire regions.

 BRCK: a device that brings the web to everywhere from remote and 
rugged locations

 Ping: simple, but very important service: you can check your family 
members or people important for you, if they are OK. For smartphone users 
there are a lot of ways to do it, but this development is general, based on SMS 
technology (personal SMS check-in app)

 SwiftRiver: enables the filtering and verification of real-time data 
from channels like Twitter, SMS, Email and RSS feeds. Practically search 
for given keywords and manage social media campaigns (e.g. Twitter, SMS, 
email) from one dashboard. With using semantic analysis the tool auto-cate-
gorizes and classifies email, twitter, text messages or news articles based on 
keywords.

 SMSSync: is an SMS to HTTP sync utility that turns any Android 
phone into a local SMS gateway by sending incoming messages (SMS) to a 
configured URL (web service).

All these applications are developed using open source code, which 
both technically and philosophically enables and emphasizes the inclusive-
ness of the platform.

Figure 8.4.: Ushahidi in work – screenshot from demo site14

Connecting the real geo-location with virtual communities is a natural 
idea in the social media world. Nowadays at the preparation of this manu-
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script, there are a lot of sings indicating that this is the future: Facebook, and 
Google the two giants both try to connect geographical reality with virtual 
reality. There are several working solutions for this; for example, Nextdoor 
attempts to be a private network of neighbourhoods, creating an ideal base of 
emergency social media.15 

5. Nextdoor - private neighbourhood social network

Nextdoor is a free private social network (only in USA), started in 2011. 
The individual sites are password-protected and can be accessed only by 
residents, who must verify their locations and sign in with their real names. 
Among other verification methods, Nextdoor checks addresses through a 
credit-card billing number or home-phone number. Nextdoor allows users 
to see which nearby residents are registered on the site, and to send post-
cards advertising the site to non-registered neighbours. The presence of real 
names helps maintain civil behaviour among users. Nextdoor’s business plan 
is based on selling advertising to local businesses.

From 2014 Nextdoor application is available both on iOS and Android 
platforms. The service is being used in 17.881 neighbourhoods around the 
United States in 2013, but this number is growing continuously. Five of the 
top city governments have also chosen to use the service to communicate 
with their constituents: New York, Houston, Dallas, San Diego, and San Jose.

In 2012, the local municipality of San Jose started to use Nextdoor to 
distribute local information, for example information on things like utility 
shutdowns, volunteering opportunities, emergency preparedness etc.. Nowa-
days, Nextdoor has formally partnered with 150 different cities nationwide, 
including major police departments in places like Dallas, San Jose, and Cin-
cinnati. The so called “Nextdoor City Program” allows various government 
entities including cities, counties, police departments, and fire departments 
to launch Nextdoor neighbourhoods across their municipality. The Nextdoor 
City Program requires no technical integration and costs nothing to the city 
or its residents. Nextdoor works well with local police departments in cities 
from San Jose to Dallas to Charlotte.16
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Figure 8.5.: Nextdoor in action – screenshot from demo site of Next-
door17

Interactive communication between governmental organizations and 
the people has become smooth this way, informative, timely, circumstantial 
and validated. In case of emergency, or during fight against criminality such 
information rich conversations become very important and useful. 

Sahana Software Foundation develops free and open source software 
and provides services that help to solve concrete problems and brings effi-
ciencies to disaster response coordination between governments, aid organi-
zations, civil society and the survivors themselves. They have two products: 
Eden and Vesuvius. Eden is a flexible humanitarian platform with a rich fea-
ture set which can be rapidly customized, Vesuvius is focused on the disaster 
preparedness and response needs of the medical community, contributing to 
family reunification and assisting with hospital triage.
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Figure 8.6.: Demo site of Vesuvius people locator

6. Lifeline - innovative Twitter geo-local accounting 18

Lifeline is a feature presently only available for Japanese Twitter users, 
which started in 2012. This solution allows users in Japan to more easily 
locate Twitter accounts that deliver pertinent local information in the case of 
another disaster. 

If somebody wants to find and follow essential local accounts in Japan, 
people simply search their postal code on twitter.com. Lifeline lets users find 
and follow local accounts that upload important information during emer-
gencies. The postal code must be typed into the service, and Twitter will 
create a list of resources, which could be accounts that are maintained by 
city, district or prefecture governments, and which accounts will be updated 
in the event of natural disasters or emergencies. These accounts could also 
include local media and utility companies, which inform citizen/customers 
about electricity outages or other basic services.

For instance, if there’s an earthquake in the Aobadai district of Yoko-
hama, people can use Lifeline to find a variety of timely accounts — those 
tweeting about the earthquake and sharing updates from the district (Aoba-
dai), city (Yokohama), and prefecture (Kanagawa) governments; they can also 
find accounts from local media and utility companies providing information 
about gas, water or electricity. Naturally, Japanese users can also set up no-
tifications to receive Tweets from these accounts on their mobile devices.19

In March 2014 another Twitter and Ushahidi tool was used in crisis 
time, during search and rescue efforts following the massive mudslide in 
Washington State. FirstToSee uses the Ushahidi Platform, where responders 
use the technology to view large amounts of data from popular social media 
sites. Data is then compiled and placed into filterable and editable catego-
ries. A tabular view lists abbreviated data in expandable columns and gives 
the status and priority of each listing while a map view provides a real-time 
overview of locations and incident types. An integral part of FirstToSee is a 
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mobile app, which allows users to communicate directly with first respond-
ers. During times of crisis, general public is often the first to witness an inci-
dent and mobile technology enables rapid reporting. The app allows users to 
send emergency reports and photos via smartphone or tablet. These reports 
are available near real time in the FirstToSee portal.20

6.1. Facebook - Disaster Message Board

The Disaster Message Board21 is a solution for friends to let each other 
know if they are safe during an emergency. This feature is still under deve-
lopment and is currently only available in Japan, and only during a crisis.

In the case of emergency (for example a disaster in the home addresses 
area) there will be an announcement on personal Facebook homepage with a 
link to the disaster page. Here everybody can search for friends and can mark 
himself as being safe. There are various privacy levels of seeing the check-in 
and marking (for instance friends can see everything, groups only being safe, 
strangers can’t see nothing etc.). The „safe” mark located on the top-right cor-
ner of a person’s safety status is indicated with different colours depending 
on who marked the person as safe. If a friend has marked this person safe, the 
„safe” mark will appear in light blue. If this particular person marked himself 
safe, the „safe” mark will appear in dark blue.

7. Challenges of the next generation emergency management - factors 
influencing the new emergency management

7.1 Expanding opportunities

The rapidly expanding opportunities of using ICT tools in emergency 
management can be seen easily through the Next Generation 9-1-1 project. 
Next Generation 9-1-1 (abbreviated NG9-1-1) refers to an initiative aimed at 
updating the 9-1-1 service infrastructure in the United States and Canada to 
improve public emergency communications services in a growingly wireless 
mobile society. In addition to calling 9-1-1 from a phone, it intends to enable 
people to transmit texts, images, video and other data to the 9-1-1 centre.22

The range of outcomes indicate that changing over to an NG9-1-1 de-
ployment scenario could result in lifecycle cost savings of $20.6 billion, in 
the best case, to a lifecycle cost increase of $4.3 billion, in the worst.23

Current 9-1-1 capabilities Next Generation 9-1-1 
capabilities

Virtually all calls are voice callers via 
telephones over analog lines

Voice, text, or video information 
from many types of communication 
devices, sent over internet protocol 
(IP) networks
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Data transferred via voice Advanced data sharing is 
automatically performed

Callers manually routed through legacy 
selective routers, limited forwarding/
backup ability

Physical location of PSAP 
becomes immaterial, callers routed 
automatically based on geographic 
location, enhanced backup abilities

Limited ability to handle overfl ow 
situations, leading to callers potentially 
receiving a busy signal

PSAPs able to control call 
congestion treatment, including 
dynamically rerouting callers

Table 8.1: Expanding opportunities in communication24

Beside the growing number of channels, and growing solutions of data 
transfer, the nature of change in crises management is not only quantity, but 
quality, as well.. For example there are two latest solutions worth mention-
ing:

 Deaf and hearing-impaired persons: hearing and speech impaired 
individuals will be able to place such a call by sending a text message from 
their cell phone.

 In the event of a major highway accident everyone in the vicinity 
with an internet-connected device can be automatically notified to avoid the 
area.

7.2 Who controls? – The starfish and spider problem 

Ori Brafman and Rod A. Beckstrom introduced the starfish and spider 
approach.25 The starfish and the spider are two paradigms of organization-
al structure. The spider model described centralized organizations as con-
trolled by hierarchal management with an ultimate head of the organization. 
The starfish model described decentralized organizations that were struc-
tured around models of mutual independence. The spider and starfish ana-
logy refers to the contrasting biological nature of the respective organisms, 
starfish having a decentralized neural structure permitting regeneration. In 
the book the authors describe ten rules, five legs and the major principles of 
decentralization. 

The major principles of decentralization are important in understand-
ing the nature of using social media:

 When attacked, a decentralized organization tends to become even 
more open and decentralized.

 It’s easy to mistake starfish for spiders.
 An open system doesn’t have central intelligence; the intelligence is 

spread throughout the system.
 Open systems can easily mutate.
 The decentralized organization sneaks up on you.
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 As industries become decentralized, overall profits decrease.
 Put people into an open system and they’ll automatically want to 

contribute.
 When attacked, centralized organizations tend to become even more 

centralized.26

Centralized organizations tend to become even more centralized when 
challenged by systems or circumstances that are not initially controllable 
within standard hierarchal systems. In these circumstances using social me-
dia during emergency situations can become bigger problem, than possible 
solution (for example during policy execution, resource allocations, person-
nel availabilities etc.).27

Naturally, the social media works in starfish-model. To use it efficiently 
and effectively the governmental organizations must change their thinking 
to starfish model – at least in the topic of collecting and sharing information 
via social media.  

7.3 When does the social media work well during crisis? 

Due to the fact that the use of social media in emergency situations is a 
new phenomenon, there are only few valid data about the behavioural cha-
racteristics. Yong Lu and Dan Yang28 made a good primer data collection in 
this topic. The context of the data collected for this study were the web forum 
activities in the immediate aftermath of a massive earthquake that struck 
Wenchuan, Sichuan province of China on May 12, 2008.

Structural capital reflects the overall pattern of interactions among indi-
viduals, and it is characterized by the centrality, connectivity, and hierarchy 
of relationships among individuals. Relational capital involves social actors 
trusting other actors within the group and willing to reciprocate favours or 
other social resources in the community. Trust is a set of specific beliefs re-
lated to benevolence, integrity and reliability with respect to another party. 
Social capital is defined as resources embedded in a social structure that are 
accessed and/or mobilized in purposive action. The essence of social capi-
tal is quality social relations, which affects the capacity of people to come 
together to collectively resolve problems they face in common and achieve 
outcomes of mutual benefit.29

During the research they examined each of the three dimensions of so-
cial capital that influences the quality and quantity of information exchange.

Results suggest that structural capital has a significant effect on cogni-
tive capital, but it has no effect on relational capital. Cognitive capital shows 
a significant effect on relational capital. This research also finds that struc-
tural capital increases information quantity, whereas relational capital and 
cognitive capital increase information quality.
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Figure 8.7: Results of research model (solid lines indicate significant 
paths, dashed lines indicate non-significant paths)

Important result is that while structural capital has a significant and 
positive influence on information quantity, it has almost no influence on 
information quality. Information quantity has no impact on information qua-
lity. The result indicates that an individual who, while sending out many 
messages in a VC, does not necessarily provide high quality of information. 
Relational capital and cognitive capital have significant and positive impacts 
on information quality, but have no significant impacts on information quan-
tity.

As the result of this research we can highlight two very important fac-
tors. Although the social media can improve easily the information flow, we 
must calculate with two troubles: the information overload and the misinfor-
mation.  The symptom of information overload shows up when there is too 
much information available, and people cannot assimilate it all or feels too 
overwhelmed. The information overload weakens the chance to send valid 
information for a targeted people. Secondly, during crisis time people share 
information without knowing the validity of the content and the risk of mis-
information. They have no time to control or check information, and they 
want to help, or ask for help. It is natural – but it is a venture.

These are difficulties, but they can be handled. During the development 
of crisis management the control of information overload must be built in 
the system design. And – with automatic text analysis processes – must grow, 
and keep high the percentage of valid information in system (challenge: to 
develop the information literacy of artificial intelligence). 
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7.4 Information gathering via social media 

There are a lot of ways to gather information via social media without 
communicating directly with people. These systems are capable of gather-
ing information related to a topic, category, event, name, or other incident-
related information at any given moment. Effective monitoring of social me-
dia may help address public issues that can more quickly be resolved than 
traditional monitoring. 

The Twitter-specific sites which perform real-time instantaneous moni-
toring include Monitter (web-based Twitter monitoring tool that allows us-
ers to insert keywords or phrases and a geographic search parameter, http://
monitter.com), Topsy (http://topsy.com), Trendsmap (Trendsmap looks for 
popular hashtags and presents them on a map, http://trendsmap.com), Back-
Tweets (search for links on Twitter, http://backtweets.com), Twubs (discover 
conversations http://twubs.com), and Twitter’s Advanced Search (built-in 
search, allows for searching by words, people, places, dates, attitude, etc, 
each of these search parameters has multiple entry capabilities).

A Facebook specific information collector site is: Social Mention (real-
time search engine, what search in blogs, microblogs, bookmarks, images, 
videos and questions). There were a lot of another solutions (Kurrently, Open 
Facebook Search, Openbook) but they closed down due to  legal reasons.

5. Conclusions

With the spread of ICT tools more and more people have turned to the 
world of social media to get vital information fast. With easy searches and 
instant updates, the social media become popular and used during times of 
crisis.

Not surprisingly, the main role of social media during disasters is the 
communication. Communication from official organizations to local, con-
cerned people not only during disaster, but more pre- and after it. With the 
help of social media there can be made very useful, targeted, valid informa-
tion for who are interested in. The communication works from people to 
official organizations, too. Asking for information, asking for help, to make 
as visible for rescuing teams is very easily nowadays, if the channels are 
open. Last, but not least, naturally the communication works between every 
individual, family members, neighbours, and friends. To know information 
about who is important for us, to keep in touch, and maybe to help him or 
her – these are vital needs of every human.

Main insistent topics:
 Changing model of controlling - from a very top-down to a more in-

teractive, open networked, starfish model. Emergency management has long 
been firmly rooted in a traditional top-down model. But with the growing 
role of social media this model must be changed.

 Responsibility for the information - using responsible the social me-
dia is a hard task during peaceful times, too, but in the time of crisis is too 
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easy to mistake. But emergency managers must be aware of: using informa-
tion posted by more sources, don’t violate privacy, don’t use trademarked or 
copyrighted materials, do not divulge incident-critical (aka classified) infor-
mation etc. On the other side, citizens may or may not completely under-
stand the impacts of their choices when it comes to the use of social media 
during emergencies. 

 To filter the information overload, to gather the most precious in-
formation from it, and to share it instantly - this challenge must be solved 
with semantic, automatized software and hardware tool, it can’t be done only 
with human workforce - or it isn’t worthing so much human workforce on 
the field. 

 There is currently no industry norm for the consideration and adap-
tation of social media.

 Knowledge management systems that will be useful in a disaster 
response must be flexible enough to handle unexpected situations yet robust 
enough to be reliable in degraded or complex environments.

The emergency management with the help of social media is a very 
young knowledge. First observations of social media being used during a 
disaster were during the 2004 East Asia tsunami, while the first use of so-
cial media by emergency managers was the Los Angeles Fire Department’s 
(LAFD) use of Twitter in 2006 in response to Hurricane Katrina. With the very 
speedily penetration of smartphones and mobile Internet nowadays we can 
see an opening of a very new way: geo-located, real-time, automatized data 
sharing and collecting with a lot of various members (officials, individuals, 
volunteers etc.). We’ve seen some very promising project in this chapter. I am 
sure, that in the next ten years the emergency information management will 
based predominantly on social media and mobile ICT tools.
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„A pont az új felkiáltójel”.

Önazonosságok és funkcióváltások a web 
vizualitásában

Á  O

Amikor vizuál is kommunikációról van szó, legtöbbször a képek hatal-
ma kerül szóba, s egyúttal a társadalmi gyakorlatok, az ideológiák szolgálata, 
az identitás, a hatás, a pragmatika kérdései. Arra kellene ebből következtet-
nünk, hogy a képnek mint mediális rendszernek a sajátosságaival régen tisz-
tában vagyunk, tudjuk, milyen a képi jel például a nyelvi jellel szemben, és 
a multimediális reprezentációként felfogott kultúrafogalom definiálása sem 
okoz elméleti kihívást. 

A kép azonban eleve olyan, hogy kivonja magát az elméleti diszkurzus 
merev szerkezetéből, illetve fordítva, az elméleti diszkurzusban a kép helye 
az a hely, ahol belecsúszunk a helyettesítések tropológiai mozgásába. Mert 

Rezumat („Punctul este noul semn al întrebării”)
În acest articol autoarea prezintă cum se transformă mass-media, cum se schimbă sensul 

semnelor pe platformele interactive on-line. Este analizată și istoria și rolului imaginilor pe site-urile 
de socializare, rolul font-urilor și a ”emoticon-urilor” pe diferitele sisteme de operare. Se dezbate 
credibilitatea imaginilor vs. credibilitatea textelor. Autoarea conclude că este nevoie de aptitudini 
noi pentru a accesa provocările eterne ale a new media.

Cuvinte cheie imagine, media, internet, comunicare, semn, schimbare 

Abstract („The point is the new exclamation mark”)
In this article the author presents how the media turns, how it changes the meaning of signs 

on the online interactive platforms. It is analyzed the history and role of the images on social 
networking sites, the role of the fonts and „emoticons” on diff erent operating systems. It is discussed 
the credibility of images vs.  the credibility of texts. The author concludes that we need new skills to 
access the eternal challenges of the new media.

Keywords image, media, internet, communication, sign, change

Ármeán Otília, PhD, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem,
Marosvásárhelyi Kar,  Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék
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az igazság „metaforák, metonímiák, antropomorfizmusok át- meg átrende-
ződő serege”, az igazságok „illúziók”, „képüket veszített pénzérmék”. Nietz-
sche víziójában az értelem emberének fogalomépítményét az intuíció embe-
rének merész, hallatlan képei, szeszélyes-összefüggéstelen, csábító új alakjai, 
álmai, metaforái dúlják fel. (Nietzsche 1992. 7., 12–14.) 

Fölöttébb hasznos volna, ha kordában tudnánk tartani a képeket, ha ren-
delkeznénk olyan szótárakkal, melyek megadnák egyszer s mindenkorra a vi-
zuális jelölők jelentéseit. Kress és van Leuwen vállalkozása, a képek olvasásá-
nak módszertana eligazít ugyan abban, hogy milyen univerzális grammatika 
mentén társíthatók jelentések a képekhez, kidolgozza annak szempontrend-
szerét, hogy a homályos jelentésű vagy többértelmű képek milyen olvasási, 
értelmezési műveletek mentén dekódolhatóak, csupán arra nem kapunk vá-
laszt, hogy mi történik akkor, ha túlságosan sok időt venne igénybe mindezen 
műveleteknek a végrehajtása, és a haszonelvűség alapján meghozott döntés 
inkább akadálya a képek ilyetén olvasásának. Gyors befogadásra vágyunk, és 
a képek éppen ezt ígérik. 

A vizualitással kapcsolatos ellentmondások a gyorsasággal kezdőd-
nek. Könnyebb és gyorsabb hangulatjelet küldeni, mint leírni, amit érzünk. 
Hangulatjelet viszont véges számú készletből választunk, és lassan kötele-
ző kitenni. Hammer Ferencet idézem: „a mai napig nem visz rá a lélek, hogy 
emotikont használjak. Én ezt nem tudtam, hogy ennyire hozzánőtt az embe-
rekhez, csak az ismerőseim mondták, hogy ha nem rakom oda, megsértőd-
nek, és keménynek érzik a mondanivalót. Azt végképp a fene se gondolta 
volna, amit nemrég olvastam valahol, hogy a pont már szigorúbb, mint a fel-
kiáltójel. Azaz a pont az új felkiáltójel.” (Inkei 2015.) Egyértelmű képek he-
lyett az egyértelmű jeleink is elveszítik megbízhatóságukat, és újabb jelenté-
sekre tesznek szert.

1. ábra: Ron Barrett karikatúrája (Benett 2015) 

A pontosvessző például tetoválásként egy mozgalom jelképe lett. A 
Semicolon Projekt a rövid leírás szerint depressziós, öngyilkosságra hajla-
mos, betegségekkel küszködő embereknek ad reményt, biztatást, hogy ne a 
pontot válasszák, van tovább is, ahogy a mondat a pontosvessző után foly-
tatódik: „A semicolon is used when an author could've chosen to end their 
sentence, but chose not to. The author is you and the sentence is your life. 
On April 16, 2013, thousands of people joined us to raise public awareness 
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against depression, addiction, self-injury and suicide.” (Semicolon 2013)

2. ábra: Semicolon Project: Your story isn’t over yet. http://www.
projectsemicolon.com/uploads/2/2/6/4/22646728/2498724.jpg

Amikor a webes felhasználói felületeken mozgunk, előregyártott és meg-
tervezett lehetőségek közül választhatunk, viszont az állandó változással is 
napirenden kell lennünk. Régi írásjeleink értéke megváltozik, előkerülnek 
olyan jelek, melyeknek eredeti jelentése elhomályosul. Amikor a számjelet 
vagy hashmarkot használjuk, hogy kijelöljük bejegyzésünk fogalmi körét, 
akkor sem a súlyvonatkozás, sem a telefonbillentyűzet létrája vagy a kotta 
hangmódosító diez jele nem jut eszünkbe. Ezek a jelentések is hozzátartoz-
nak (vö. Houston 2013), és a weben rákeresve rögtön ki is bomlanak mind-
ezek a jelentések, hiszen a szakirodalom wikipédiás cikktől szakmai oldala-
kig, blogbejegyzéstől tudományos könyvig terjed, azaz minden ott van, egy 
klikkelésnyi távolságra. Paradox módon az a médium, ami legjobban archi-
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vál, egyúttal törli is az archívum egyes tételeihez való hozzáférési motiváci-
ónkat. 

Minden visszakereshető benne, mégis a web a legrövidebb memóriájú és 
a memóriát legjobban leépítő médium. És alapvető dolgok hiányoznak, bár 
elvileg minden ellenőrizhető és megprogramozható ebben a médiumban (és 
csak az létezik, amit megprogramoztak). Igen, képesek vagyunk a legkülön-
félébb emotikonokat elővarázsolni, létezik olyan applikáció, amelyben csak 
hangulatjeleket küldözgethetünk egymásnak, de a tipográfia olyan alapsza-
bályait, mint címek dőlttel szedése, kurziválása, sem a Facebookon, sem az 
akadémiai szférában is használt preziben nem tudjuk betartani.

Valószínűleg még ennyi tipográfiai opciónk sem lenne, ha Steve Jobs an-
nakidején nem hagyja abba rendes tanulmányait, és nem választ egy kalligrá-
fiát tanító kurzust helyette. „If I had never dropped in on that single course in 
college, the Mac would have never had multiple typefaces or proportionally 
spaced fonts. And since Windows just copied the Mac, it's likely that no 
personal computer would have them. If I had never dropped out, I would 
have never dropped in on this calligraphy class, and personal computers 
might not have the wonderful typography that they do.” (Jobs 2005)

Kommunikációnk követhet visszafogott, más médium szabályain edzett 
irányokat, vagy válhatunk úttörőkké, az új média specifikusságait maximá-
lisan kihasználókká, előbb-utóbb mégis szembesülünk jeleink viszonylagos-
ságával. Helyettesítünk, mert mást nem nagyon tehetünk. Digitális művelt-
ségünk fokmérője legfeljebb az lesz, hogy mit mivel helyettesítünk, azaz ho-
gyan lépünk ki az előre beépített készlet keretei közül. Hogyan gyártunk éke-
zeteket, ha a választott betűtípusban nincsen ékezet? Hogyan mentünk le 
szövegszerkesztőben megfelelően megformázott szöveget képként, hogy a 
prezentációs programban felhasználhassuk?

Ha a digitális műveltség fogalma felől közelítek, akkor a szó-és képviszo-
nyok különböző kategóriáinak biztonságos értelmezése és előállítása elen-
gedhetetlen feladat. A képet kísérő felirat előállításánál a képbe írt és tipog-
ráfiai jelentéssel felruházott szavak a digitális technikák kezelésében való na-
gyobb jártasságot feltételeznek. 

De mi is ilyen esetekben a kép? Megvan benne mindaz a felforgató erő, 
amiről Nietzsche beszélt? Szőnyi György Endre a kulturális szimbólumok 
működéséről értekezvén emlékeztet bennünket az értelmezés különböző sík-
jaira, például más-más jelentésekhez lehet jutni, ha figyelembe vesszük egy-
egy szöveg szószerinti, allegorikus, morális és teológiai aspektusait. „Az el-
sődleges szimbolikus jelentés mellett a kulturális szimbólumok további jelen-
tésrétegeket vesznek fel, a modern szemiotikusok között Umberto Eco (1976: 
129–33) ezt nevezi »túlkódolás«-nak.” A továbbiakban Szőnyi Panovskyt idé-
zi, aki arról beszél, hogy „az ikonográfiai szimbólumok feltételezik olyan té-
mák és motívumok ismeretét, amelyeket irodalmi források közvetítenek, s 
használóik őket tudatos olvasással, vagy szóbeli hagyomány segítségével sa-
játítják el” (Szőnyi 2013.65.).

Az ikonográfiai szimbólumok előtérbe kerülése jelenthetné azt, hogy ér-
zékenyebbé és tudatosabbá válunk a képi jelek értelmezésében, de ellent-
mondásos módon azt is magával hozza, hogy képeink kiüresednek, és sokkal 
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inkább egy alulkódolásnak nevezhető folyamat indul be. Az alulkódolást itt 
úgy értem, hogy a reklám, az arculatépítés, az új média képkínálatában gör-
csösen ragaszkodik az egyértelmű képekhez, ezek előállítását és forgalmazá-
sát preferálja. Nézőit, befogadóit úgy kondicionálja, hogy ezt a kézenfekvő, 
valamely (elképzelt) többség választásában első helyre kiugró jelentést ér-
zékelje, mint a kép jelentését. A jelentés tehát nem a kép összetevője, mely-
re a felhasznált elemekből a megfelelő értelmezési stratégia mozgósításával 
a szemlélő rájöhet, sokkal inkább olyan hozzárendelés, mely több szemlé-
lő képnézési szokásának, a megképződő konszenzusnak a függvénye. Azaz 
mindegy mi van a képen, a kérdés az, hogy mit lát meg abban az adott kultú-
rában az átlagszemlélő – mondjuk elsőre. Elképzelhető, hogy apró virágmin-
tás ruhácskában a kislány cicát simogat, kamerába néző szemei szomorúak. 
Kevesen fogják például a virágokra irányítani a figyelmüket, a kép jelentése 
szempontjából ennek a részletnek nincsen jelentősége, bármi másba is fel le-
hetne öltözve. Annak kérdése, hogy a figurák elrendezése milyen képzőmű-
vészeti hagyományokra , milyen klasszikus beállításokra emlékeztet, teljesen 
mellékes a képzőművészetben járatlan, tudatlan néző szempontjából, aki el 
sem ismeri az ilyentén kérdések létjogosultságát.

A veer.com vizuális adattár 2005-ös kísérletében képeket válogatott ösz-
sze, és tesztet töltetett ki a vállalkozó szelleműekkel, melyből azt lehetett 
megtudni, mennyire érzékeli valaki ezt az átlagjelentést, mennyire csenge-
nek egybe választásai a többség választásával. A teszt a képekhez fogalma-
kat társít, ezekből kell megjelölni azt, amelyik leginkább kapcsolódik a kép-
hez. Az újdonság és üdvözlendő a dologban az, hogy nincsen helyes megol-
dás, viszont mindig van egy megoldás, amit a legtöbben választottak az aktu-
ális tesztkitöltő előtt.

A teszt készítői szerint léteznek egyértelműbb képek, melyek jobban 
sugallják ezt a többség preferálta jelentést, és vannak homályos és erőtlen 
képek. „People are busy. Bombarded with media. They don’t have time to 
analyze and reflect upon images that are uncertain or unclear. That’s why as 
a creative, you need images that are unambiguous and powerful. Reassuring, 
solid images for today’s uncertain world” (Veer 2005).  Egyértelmű a fentiek-
ből, hogy a reklám- és médiavilág az erős, tartós hatású, szolid képeket prefe-
rálja, és külön képességként tartható számon ezeknek a létrehozása, de a ki-
választása is. 
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3. ábra: Értékmentés vagy értékrombolás? (Veer 2005)

Az ellentmondás a vizuális meggyőződések, a vizuális kultúra irányai és 
a talált tárgyként vagy kész sablonként használt vizuális panelek között fe-
dezhető fel. 1972-ben írta Gombrich: „Korunk vizuális kor. Reggeltől estig ké-
pek bombáznak bennünket. [...] újságot, [...] férfiak és nők fényképeit látjuk, 
[...] a zabpelyhes dobozon levő kép[et] [...] Megérkezik a postánk, [...] színes 
prospektusok kerülnek elő [...] a munkában is dolgunk lesz valamilyen típu-
sú képi információval: fényképekkel, vázlatokkal, katalógusokkal, tervrajzok-
kal, térképekkel vagy legalábbis grafikonokkal” (Gombrich 2003. 92.).

Mit tanultunk meg tehát azóta? Hiszünk-e a képeknek (naná, hogy igen), 
s ha igen, akkor hogyan? Miben más az, ha tudjuk, hogy ezek csupán képek? 
Mert nincsenek „képüket veszített pénzérmék”, tévedett Nietzsche, nincsen 
pénz, tartalék, fedezet, csupán tulajdonítások vannak. A kép élte túl. A kép, 
amely egyszerre üres, de a helyettesítések játékát is beindítja. A kép a weben: 
funkciót tölt be, máshová irányít, részletes, de a legtöbb részlete érdektelen.

A Vizualizáció a tudománykommunikációban című tankönyv előszavá-
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ban írja Bubik Veronika: „Ma már szinte mindenki számítógéppel dolgozik, 
szöveget szerkeszt, prezentációkat készít, különféle kiadványokat hoz létre, a 
meghívótól a vaskosabb kiadványokig. Ez a munka egyértelműen számítógé-
pes környezetet igényel. Kiadványunk sok hasznos dolgot árul el e nélkülöz-
hetetlen eszköznek a hatékony használatáról. Nem a számítógép programja-
it tanítjuk, ilyen jellegű tananyagot sokat lehet találni az interneten. Főként 
azt a szemléletet és gondolkodásmódot szeretnénk átadni, amely a helyes al-
kalmazás elveire hívja fel a figyelmet. Szeretnénk, ha munkánk afféle vizu-
ális nyelvtankönyv lenne az érdeklődők kezében.  A számítógép mindenkit 
felbátorít, a digitális nyomdák pillanatok alatt ki is nyomtatnak bármit. Az 
internet sem kérdezi meg, hogy jó-e, szép-e, amit feltöltenek. Aki betekintést 
nyer abba, hogyan kell jól összeállítani egy vizuális anyagot, megérti, hogy ez 
felelősséggel jár, következményei vannak és megtapasztalja, elengedhetetlen 
a jó kommunikációhoz.” (Bubik 2013)

A valós kérdés tehát az, hogy miként tehet szert az olvasó/néző/befogadó 
olyan kritikai képességekre, melyek igényeket alakítanak, hogy mindaz, aho-
gyan ma használjuk, használhatjuk ezeket a felületeket, megváltozzon.
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Médiakonvergencia az erdélyi 
magyar nyomtatott sajtóban

K  Z

Bevezető

A számítástechnika robbanásszerű fejlődésével egy sor átalakulási fo-
lyamat vette kezdetét, amelyek eredményeit a jelenben is folyamatosan ér-
zékeljük.

A személyi számítógépek elterjedése magával vonta egy olyan hálózat 
szükségességét, amelyben az adatok időtől és tértől független mozoghatnak. 
Mára a tömegkommunikáció rendszere megváltozott. Érvényét veszítette az 
a definíció, amely szerint a tömegkommunikáció, egy egyirányú közvetett in-
formációközlés. 1

Rezumat (Convergența mass-media în mass-media imprimată din Transilvania)
Această cercetare este despre modul în care mass-media tipărită din Transilvania-Ungaria 

a adoptat opțiunile și oportunitățile de convergență media. Această lucrare analizează trei orga-
nizații mass-media în limba maghiară din Transilvania, care a au ediție tipărită și platformă on-
line. Această cercetare este pentru a arăta modul în care aceste organizații mass-media folosesc 
convergența media pentru a îmbunătăți efi ciența lor. Pentru a vedea acest lucru, este necesar 
să se analizeze structura platformelor web, variabile de conținut și variabile de utilizator. Cu aju-
torul acestor variabile putem obține o imagine clară despre aceste organizații mass-media de 
comunicare.

Cuvinte cheie print, media, convergență, Transilvania

Abstract  (Media convergence in the printed media from Transylvania) This research is 
about how the Transylvanian-Hungarian printed media adopted the options and the opportunities 
of the media convergence. The media convergence in this internet based society can be the main 
solution for the printed media to hold and communicate more effi  cient with the consumers.  This 
paper examines three Hungarian media organization which’s having printed and online platform too. 
This research’s main role is to show how these media organizations use the media convergence to 
improve their effi  ciency. To see this, it is necessary to analyze these organizations web platforms 
through structure variables, content variables and user variables. With the help of these variables 
we can get a clear picture about these media organizations web communication

Keywords printed media, convergence, Transylvania

Könczei Zsolt, 
doktorandusz, BBTE
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A hagyományos csatornák elavultak. Amíg korábban az ezeken történő 
információközlés hatékony volt, ma már ezek a csatornák önmagukban kép-
telenek fenntartani egy médium működését. 

A fő kérdés az lett: miként tudnak a hagyományos sajtóorgánumok to-
vábbélni ebben a közegben? Kérdés továbbá, hogy képesek lesznek-e meg-
őrizni a már ismert jellemzőiket, avagy e tér saját arcára formálja majd őket. 

A kilencvenes évek elején megjelent médiakonvergencia folyamata egy 
lehetséges megoldás.

A tömegkommunikáció tere áthelyeződött az online térbe, az így lét-
rejött új formát nevezzük online kommunikációnak. Mindennek a kulcsa a 
virtualitás. A virtuális térben létező hiperszövegek, linkek, úgy képesek ösz-
szefonni az adott tartalmakat, hogy a fogyasztó számára néhány kattintás 
alatt, akár több hónapnyi adat is elérhető válik. Az interneten a jelenkor 
könyvtárává vált.2

A tanulmány egy állapotot mutat be, amely 2013-ban volt jellemző az 
erdélyi magyar írott sajtó online tevékenységére.  Olyan kérdésekre igyek-
szik választ adni, mint hogy: átmenthető-e a hagyományos médiaforma az 
online térbe? Miként kellene működnie a nyomtatott sajtónak a virtuális tér-
ben, annak érdekében, hogy az olvasóbázist, profitot, népszerűséget generál-
jon? Egyáltalán miként lehetne átmenteni a hagyományos médiaformákat az 
online térben?

Mindezen kérdések megválaszolásához előbb e tér sajátosságait, karak-
terisztikáját szükséges megérteni.

Az új média sajátossága

Az új média karakterisztikájára építve elsősorban a könnyen kezelhe-
tő, kollektív módon használható felületek létrehozását tartották fontosnak, 
amellyel nagyobb a közösségek elérése és a szorosabb, erősebb kapcsolatok 
aktiválása is elérhető. Mindezek mellett fontos még a dinamikusan tömörített 
kompetenciák, a nyitott remixelési/összekapcsolási lehetőség, valamint az in-
novációk újrakombinálása. Felértékelődött a megosztás, az interaktivitás és a 
nyitottság. (Fehér Katalin, 2013) 

Az új média világában megjelennek a tartalomgyártó és -közlő felhasz-
nálók, akik az interaktivitás lehetőségét kihasználva képesek alakítani a már 
jól ismert médiaformák karakterisztikáján, így megváltoztatva a médiaválla-
latok esetleges monopolhelyzetét.

A médiaplatformok konvergenciája

A médiakonvergencia hozadékaként, a jövőben a médiavállalatoknak 
szükséges lesz a tartalomszolgáltatás és terjesztés működésének, valamint a 
platformjaik hatékonyságának újragondolása.

A konvergencia létrejöttével a hagyományos médiacsatornákat szinkro-
nizálni kell az online társaikkal, így lehetővé téve, hogy a fogyasztók több 
időt töltsenek el a vállalat tartalmaival. 
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Mivel az olvasók egyre több időt töltenek a világhálón, a sajtónak a meg-
különböztethetőség érdekében a platformjaikat a konvergencia segítségével 
kell fejleszteniük. A médiavállalatok számára ma már elengedhetetlen, hogy 
ezeket a platformokat a konvergencia szolgálatába állítsák. 3

A jövőben a platformokat a felhasználói igények szerint kell átalakítani, 
úgy ahogyan azt a fogyasztó használni kívánja. 

Ma már felhasználók által generált tartalmakról beszélünk (user-
generated content). 

A jövőben amatőr felhasználók válhatnak újság- és tartalomgyártókká. 
Az adatmennyiség tekintetében szükség lesz egy központi irányítóegységre, 
amely képes egyszerre minden szükséges információ kibocsátására, ugyanak-
kor alkalmas eldönteni, hogy a keresett anyag egyben vagy részekben, vala-
mint időben mikor legyen elérhető. Ezen jellemzők mellett az is fontos, hogy 
a rendszer alkalmas legyen az információs csatornák kiválasztására.4

Felhasználócentrikus (user-based) platformokról beszélvén fontos szem-
pont, hogy ezek intelligens felületek legyenek, amelyek képesek megjegyezni 
a fogyasztók beállításait, használati eszközeit, tartalmait. 

A jövőben a személyi számítógépek és televíziók elképzelhetetlenül erős 
funkciót töltenek majd be. Olyan interaktív beállítási lehetőségeket kell, hogy 
tartalmazzanak, mint a képernyőméret állítása és az interaktív felület stb.

A konvergencia a jövőben lehetővé teszi a személyre szabott tartalmak 
különböző hordozókon való elérését. 5

A médiapiac résztvevőit befolyásoló médiakonvergencia és az ezáltal lét-
rejött platformváltozás valószínűsíthetően érzékenyen érinti majd az eladott 
példányszámokat.

A platformváltozások elhozzák majd a sajtóorgánumok számára az új 
bevételi források népszerűségét, hiszen az e-könyvolvasók (e-book readers) 
használatának növekedése egyre emelkedik. Ez a folyamat előreláthatóan ser-
kenteni fogja a digitális tartalmak eladását és az új platformok népszerűsé-
gét.6

Zombai Norbert médiatervező szerint a konvergencia és a platformválto-
zások eredményeképpen a jövőben a tartalmak és a fogyasztási szokások az 
online felületre fókuszálnak majd, így elkerülhetetlen ezen platformok újra-
tervezése. Az elektronikus média térhódítása nagyobb lesz, mint a hagyomá-
nyos vagy akár nyomtatott sajtóé, utóbbi megszokott felületei miatt háttérbe 
szorul majd. 

Amennyiben média-portfolióban gondolkoznak a hagyományos médi-
umok, lehetőségük lesz az átmentésre, de ehhez biztosítani kell az idősebb 
korosztály számára a hagyományos felületet, míg a fiatalabb generáció szá-
mára a már sokszor említett online, interaktív, multimédiában gazdag plat-
formot.  Az így konvergálódó felületek képesek lesznek eltartani a médiumo-
kat, hiszen hagyományos esetben még mindig a hirdetési bevételekből mű-
ködnek az újságok. 7
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A megváltozott fogyasztói szokások

Az amerikai Magid Associates 2004-es felmérése szerint egy négycso-
portos modellbe helyezhetőek a médiafogyasztás tekintetében a felhaszná-
lók: 

 csak online fogyasztók (gyakori, hetente többszöri hírfigyelés az 
online térben, valamint az offline platformok csekély használata),

 csak offline fogyasztók (a nyomtatott sajtó előnybe helyezése, az 
online tartalmak kihagyása),

 többcsatornás fogyasztók (mind online, mind pedig offline tartalmak 
követése)

 dilettáns fogyasztók (a médiaformák ritka használata).8

A fenti felsoroláshoz képest az új média megjelenésével egyidejűleg lét-
rejött a közönségszegmentáció (audience segmentation) és a differenciált kö-
zönség (differentiated audience). 

Bár az új médiás tartalmak a tömegeknek szólnak, mégsem tekinthetők 
azok többé tömegközönségnek, hiszen a feléjük intézett üzenetek nem egyi-
dejűleg érkeznek, és ami fontosabb, nem ugyanaz az üzenet mindenki szá-
mára. 

Ilyen értelemben véve az új média esetében már nem beszélhetünk tö-
megmédiáról (mass media), mert nem korlátozott számú üzeneteket juttat el, 
valamint már nem beszélhetünk egy homogén tömegközönségről sem. 

A felhasználói bázis szelektál. Az információtúltengés miatt a források 
megbízhatósága fontossá válik, valamint a szelekció révén erősödik az indi-
viduális kapcsolatok kialakulása a forrás és a befogadó között. 

Youichi Ito, az Akita Nemzetközi Egyetem professzora szerint a tömeg-
társadalomból szegmentált társadalom lesz az új kommunikációs technológi-
ák eredményeként, amelyek a diverzifikált és specializált tájékoztatásra töre-
kednek, mivel a közönség az ideológiák, az értékek, az ízlések és az életstílu-
sok tekintetében egyre inkább szegmentálódik.9

 Az új média rendszerében az üzenet maga a médium. Érthetőbben, az 
üzenet határozza meg az adott médium jellemvonásait, legyen az zenés, ké-
pes, multimédiás vagy bármilyen típusú médiacsatorna. Ebből következik, 
hogy a célközönség is szegmentálódik.10

Az új média megengedi a felhasználóknak, hogy ők válogassák ki a szá-
mukra releváns tartalmakat, és ezzel szívesen élnek a fogyasztók. Mivel az ol-
vasóbázis igényt tart az információkra, ezért az ideális médiatartalom hivat-
kozási linkekkel van ellátva, amelyek segítségével a célcsoport a tartalmak 
között válogathat. 

Nemcsak fogyasztókról beszélünk már az új médiában, hanem tartalom-
generálókról is.

Melinda McAdams, aki részt vett a The Washington Post internetes ki-
adásának előkészítésében, úgy véli, hogy az új média fogyasztójának szük-
sége van a tartalmak generálása közben a bevonásra is. Ma már nem elég az 
egyoldalú kommunikáció, az olvasók valami extra szolgáltatást várnak a saj-
tótól.11
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Megnőtt a felhasználók által generált tartalmak (UGC – user-generated 
content) iránti igény. 

A Web 2.0-nek köszönhetően a fogyasztók megtalálták azokat a platfor-
mokat, amelyeken kinyilváníthatják véleményeiket, ahol ők szerkeszthetik a 
számukra releváns tartalmakat. UGC-nek tekinthetőek a videók, a blogok, a 
multimédiás tartalmak, a mobiltelefonos tartalmak és még maga a Wikipédia 
is.12

A felhasználók által szerkesztett tartalom, azaz az UGC kifejezés mel-
lett egy újabb kulcsszó jelent meg a megváltozott fogyasztási szokások tekin-
tetében. 

Ez az úgynevezett tömeges önkommunikáció (mass self-communication). 
Manuel Castells szerint az új technológiai vívmányok által létrejött új 

kommunikációs forma  a média forradalmának is tekinthető. A folyamat lé-
nyege, hogy a fogyasztó maga is forrássá válik. Ezáltal elérhető lesz a minél 
szélesebb fogyasztói csoportok száma. 

A tömeges önkommunikáció részben hasonlít a tömegkommunikációra 
(mass-communication). Bárki dekódolhatja a közvetített üzenetet, aki rendel-
kezik megfelelő hozzáféréssel. Ebben az esetben is, a potenciális célközön-
ség elérhető, csupán a csatorna változik, mert itt az internet képezi azt. A fel-
használók egyre inkább érzik a saját véleményeik elmondásának igényét és 
erre tökéletes platformok a közösségi hálók, a blogok stb. A blog egy olyan le-
hetőséggé vált, amely által a felhasználó gyakorolhatja az önkifejezés bármi-
lyen formáját (self-expression). A mass self-communication a közösségi háló-
zatokban is jelen van. A kor társadalmára jellemzően a fogyasztók képesek a 
véleménynyilvánításaik által a médiaorgánumok vezetésébe és státusába is 
beleszólni.13

Ezt felismerve a hagyományos médiaformák számára szükséges a műkö-
dés újragondolása az olvasói tulajdonságok tekintetében. Lényeges megvizs-
gálni ezt a változást társadalmi, kulturális és technológiai szempontból egy-
aránt. 

A fentiekből már kiderült, hogy fogyasztási szokásokban milyen mérté-
kű változás ment végbe az új média tekintetében. 

Az olvasói magatartásváltozás (readership behavior changes) szorosan 
kapcsolódik a fogyasztási változásokhoz, hiszen az internet jelenléte teljesen 
megváltoztatta ezeket a komponenseket. 

Ma a következők jellemzik az olvasótábor érdeklődési tulajdonságait rö-
viden: 

• gyorstempójú társadalom (fast-paced), amely a MOSTban akarja a 
híreket, 

• az időszerűség és a kényelem (timeliness and convenience) felérté-
kelődött,

• az elfoglaltság és a folyamatos kiszámíthatatlanság miatt minél több 
lehetőség a hírek elérésére,

• rövidebb, úgy nevezett térj a lényegre (pull-out boxes) hírek,
• multiteszkerek (multitaskers),
• a hírek iránti érdeklődés megváltozása, 
• szkepticizmus a hírek megbízhatósága iránt,
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• jobb tartalomszolgáltatás,
• multimedialitás és interaktivitás, 
• attraktív (feature-styled) történetek a száraz események helyett, főleg 

a nyomtatott verziókban,
• több közösségi/helyi hír,
• bonyolult témák, inkább egyszerű, közérthető formában.

Cikkek, amelyek: 
• beszédtémát szolgáltatnak,
• okosabbá/műveltebbé teszik az olvasót,
• figyelnek az olvasók polgári és személyes érdeklődési területeire, 
• cselekvésre buzdító (go and do) cikkek,
• rövidebb történetek online,
• több specifikus tartalmi promóció (in-content promotion), amely 

megkülönbözteti az adott médiumot a versenytársaktól. 
Ahhoz, hogy a jövőben a sajtóorgánumok megtarthassák olvasóbázisu-

kat, szükséges lesz a tartalmi és a prezentációs tényezőik javítása az olvasói/
fogyasztói változások tekintetében.14

Egy másik vonatkozásban a PricewaterhouseCoopers (Pwc) magyaror-
szági képviselete szerint a jövő generációi számára továbbra is fontosak ma-
radnak a hagyományos médiaplatformok, azonban már nem elégszenek meg 
az ezek által nyújtott szolgáltatásokkal. Sokkal inkább tendál a fogyasztási 
mutató a többcsatornás, egy időben több tartalmat közvetítő médiumok felé. 
Fontos továbbá, hogy ezek a tartalmak a fogyasztók számára ingyenesen vagy 
online fizetési eszközök segítségével elérhetőek legyenek az összes multimé-
diás eszközön. A fogyasztók előreláthatóan a nyomtatott sajtó esetében egy-
re inkább választják majd a termékek olcsóbb és elérhetőbb internetes verzió-
it. Mi több, szívesebben fizetnek majd a táblagépeken vagy mobileszközökön 
elérhető tartalmakért. A jövő tekintetében a kulcs a fogyasztókkal való szoro-
sabb kapcsolattartás.15

Zombai Norbert médiatervező szerint a jövőben a fogyasztók szegmentá-
ciója a korosztály tekintetében is fontossá válik.

A fogyasztói szegmentáció tekintetében az az ideális médium, amely 
mindenik célcsoportját képes lesz elérni, és amely megengedi a különböző 
csatornáit használó fogyasztók számára a kommunikáció lehetőségét.16

A tartalomszolgáltatás újrapozicionálása 

A megváltozott fogyasztói igények elhozták a tartalom 
újrapozicionálásának szükségességét.  

A tartalmi újrapozicionálás kapcsán fontossá vált az interaktivitás meg-
vizsgálása, hiszen ez a jelenség szorosan összefügg mind a tartalmi, mind a 
fogyasztói ágensekkel. Az interaktivitás révén a tartalmi fogyasztás is megnő, 
hiszen a felhasználók szívesebben időznek egy olyan platformon, amely úgy-
mond kíváncsi rájuk.

 Amennyiben egy online médium célja, hogy fogyasztói minél több időt 
töltsenek el az ő felületén, valamint, hogy visszajáró vendégek legyenek, en-
nek elérése érdekében szükségszerű az interaktivitás az érdekes tartalmak 
mellett. 
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Tim Guay szerint az interaktivitás legmagasabb foka az úgynevezett 
adaptív interaktivitás, amely során, ha nem is azonnal, de a legrövidebb időn 
belül képes lenne egy weboldal minden funkcióját tekintve a felhasználói 
igényekhez igazodni. 

Háromféle interaktivitási szintet különböztethetünk meg: navigációs 
(navigational), funkcionális (functional) és adaptív (adaptive). A weboldalon 
történő interaktivitás növelhető direkt e-mailezéssel, amikor a tartalomfeltöl-
tő megadja akár a saját elektronikus címét, ahová a fogyasztó elküldheti ész-
revételeit, megjegyzéseit. Továbbá, történhet úgynevezett hirdetőtábla (bulle-
tin board) segítségével, amelynek lényege, hogy ez a felület egyfajta táblaként 
működik, ahova felírhatóak az észrevételek és a kommentek, valamint egy 
esetleges webchat segítségével, ahol az adott tartalomszolgáltató vagy -feltöl-
tő online formában, azonos időben elérhető. 

Minél interaktívabb egy weboldal a felhasználó számára, a tartalom an-
nál személyközelibbnek tűnik.

A Bostoni Egyetem két oktatója, Sally J. McMillan és Edward J. Downes 
szerint az interaktivitás az alábbiak betartásával növelhető: 

 ha a kommunikáció célja az információcsere,
 ha a felhasználó aktív szerepet kap a weboldalon,
 ha a kétoldalú kommunikáció érvényesül az online felületen,
 ha a felhasználók egymással is kommunikálhatnak,
 ha a tartalom által a virtuális környezet „valóságossá” válik.
A három interaktivitási szint jól megfigyelhető, amennyiben a szolgálta-

tó figyelembe veszi a médiafogyasztási szokásokat. 
Navigációs interaktivitás alatt értjük azt a folyamatot, amely során a fel-

használó az oldal tartalmai közt eldönti, hogy mit milyen sorrendben akar el-
olvasni. Ehhez azonban szükséges a helyes tartalmi felépítés. A funkcionális 
interaktivitás lehetővé teszi, hogy a fogyasztó a tartalmak között böngészhes-
sen a kulcsszavak, címkék segítségével. A harmadik, azaz az adaptív interak-
tivitás lényege, hogy a fogyasztó személyre szabhatja a weboldal tartalmát. 

Egy másik elmélet szerint az interaktivitás a következőképpen alkalmaz-
ható a médiatartalmak esetében. Brain L. Massey és Mark R. Levy szerint 
négyféle módon érhető el az interkativitás az online médiatermelésben: az el-
érhető választási lehetőségek összetettsége alapján, a felhasználhatóság alap-
ján, a személyközi kommunikáció elősegítésével és az információ egyszerű 
hozzáadásának megteremtésével.18

A tartalom újrapozicionálása során gondolni kell a személyre szabha-
tóság lehetőségére is. Ez egy olyan digitális tartalomszolgáltatást jelentene, 
ahol nincs felesleg, és csak azok a tartalmak várnának minket, amelyek ben-
nünket érdekelnek.19 

A digitális tartalmaké a jövő. 
A már említett PricewaterhouseCoopers (Pwc) magyarországi képvise-

lete szerint a digitális technológiák segítségével vonzó, testre szabott tarta-
lom állítható elő a fogyasztók számára. Fontos továbbá, hogy a különböző di-
gitális technológiák segítségével a nyomtatott sajtó a tartalmait számos ext-
ra információval bővítheti ki (például: a QR-kód segítségével), amelyek az 
okostelefonok révén könnyedén elérhetővé válnak. 
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A digitális szervezeteké a jövő, hiszen az általuk létrehozott tartalmak a 
világon bárki számára elérhetővé válnak.20 Ez előrevetíti az interaktív multi-
médiás tartalmak korszakát. 

Az interaktív multimédiás tartalom alatt értjük azon alkalmazások ál-
tal elérhető tartalmak összességét, amelyek a különböző okotstelefonok, 
tabletek, digitális eszközök révén könnyedén hozzáférhetőek. Ezeken a felü-
leteket már szelektálhatunk a számunkra releváns információk között, így ér-
vényesülhet a személyre szabhatóság.21

A tartalmak újrapozicionálása bizonyítottan javítja az adott médiumok 
forgalmát. Sőt mi több, amennyiben egy médiavállalat különböző tartalmait 
az erre releváns csatornán közvetíti, nagyobb sikert érhet el. 

A tartalomszolgáltatás új formája az úgy nevezett több csatornán keresz-
tül történő tartalommegosztás (integrated multi-channel content publishing), 
amely a következő előnyöket biztosítja a médiumok számára: 

• a több csatorna nagyobb bevételi lehetőséget biztosít, ez által bővül 
a felhasználói bázis,

• kihasználhatóvá válik a megnövekedett fogyasztói igény a webes és 
mobilalkalmazások iránt,

• az alkalmazottak produktív készsége is növekszik, hiszen ezek a csa-
tornák könnyedén elérhetőek számukra is,

• növeli a fogyasztók elégedettségét azáltal, hogy lehetővé teszi a több-
csatornás elérhetést, 

• erősíti a brand láthatóságát és ismertségét, a nyomtatott, a webes 
vagy a mobil eszközök segítségével,

• növeli az online csatorna mint elsődleges információforrás szerepét 
• csökkenti az információk felhasználókhoz való eljutásának marke-

tingmodelljét (time-to-market), mégis felhasználókat generál22.
• A fentieket betartva egy olyan tartalmi újrapozícionálás és megosz-

tás jöhet létre, amely komoly előnyöket biztosítana a versenytársakkal szem-
ben. 

A fogyasztói magatartás változásait figyelembe véve szükséges a tartal-
mi újrapozicionálás egy újabb irányvonalának megemlítése. Ahhoz, hogy az 
online és offline médiumok sikeressé válhassanak, szükséges az együttmű-
ködés tartalmi szinten is. Ebben az értelemben a következő tartami javításo-
kat kell figyelembe venni:

• a nyomtatott sajtó esetében olyan cselekvésre buzdító (go and do) te-
matikák feldolgozása szükséges, amelyek arra késztetik az olvasót, hogy fel-
látogasson az újság online felületére: a cikk végén utalás a weboldalon talál-
ható linkekre, blogokra, esetleges plusz információs kiegészítőkre; az olvasó 
nem csak olvassa a lapot, hanem használja is azt,

• a nyomtatott sajtóorgánumoknak multimediális verziókat kellene 
létrehozniuk a történetekhez, amelyek a hivatalos weboldalon megtalálható-
ak: szimbolikusan össze kell kapcsolni a nyomtatott és online verziókat, mul-
timédiás tartalmakat, így az olvasó a történet részesévé válik,

• az online újságok esetében a kevésbé országos tematikák előtérbe he-
lyezése lenne a fontos, sokkal inkább a lokális hírek fontosságát kellene ki-
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hangsúlyozni: a nagy hírek mellett úgynevezett otthonközpontú (hometown 
angle) hírek közlése lenne a fontos,

• online újságok esetében olyan egy vagy két promóciós (push) nyom-
tatott cikk megjelenítése lenne szükséges, amelyet a szerkesztőség fontosnak 
tart, emellett, amely egyben meghatározza, reklámozza és identifikálja őket: 
egyszóval belenyomja az olvasók tudatába a jelenlétüket,

• a nyomtatott sajtó történetei át kellene, hogy irányítsák az olvasókat 
az orgánum ezekkel a témákkal kapcsolatos szakmai blogjaira: a nyomtatott 
sajtó hibája az azonosulás és az interaktivitás hiánya; amennyiben a nyomta-
tott újságok utalnának a témában releváns szakmai blogokra, létrejöhetne egy 
egyfajta diskurzus a szerző és a fogyasztók között, amely nagymértékben segí-
tené az médium fejlődését, nem beszélve az interaktivitás javulásáról,

• az úgynevezett levél a szerkesztőkhöz lehetőség is fellendítené a 
nyomtatott termékek népszerűségét (letters to the editors), de ebben az eset-
ben nem a papíralapú levelezés lenne a cél, hanem az elektronikus változat; 
e-mail formában az olvasók kommunikálhatnának az adott nyomtatott formá-
ban megjelent történetekről a szerkesztőkkel,

• a szakmai kifejezések magyarázata: minden olyan sajtótermék vagy 
cikk szükséges lenne, hogy rendelkezzen egy úgy nevezett referencialappal 
(reference sheet), ahol az olvasók megtalálhatnák a használt szakmai kifejezé-
sek magyarázatait, ez online és offline formában is megvalósítható,

• több specifikus tartalmi promócióra lenne szükség: ezek segítségé-
vel jól megkülönböztethetővé válna a médium a versenytársaktól; a reklám 
területéről átvéve a médiumok tartalmi szempontból úgynevezett egyedi rek-
lámozási pozícióval (unique advertising position) kellene, hogy rendelkezze-
nek23.

 Mindezeket figyelembe véve elmondhatjuk, hogy az online és offline 
médiumok egymás tartalmi kiegészítésével egy nagyon erős sajtóforma létre-
hozására lennének képesek. Az online lapok frissessége és információtelített-
sége mellett fontos hordózói lesznek az offline formáknak. A tartalmi hiteles-
ség és megbízhatóság elengedhetetlen velejárója lesz a médiának, hiszen az 
olvasók csak abban az esetben maradnak az orgánummal, ha mindig megbíz-
ható információt bocsát rendelkezésükre.24   

Az online médiumok lehetőségei 

Évek óta terjed az interneten az úgynevezett elektronikus lap (e-paper) 
nevű megoldás, amelyet még 2008-ban a The Times és a The Sunday Times 
indított el. Működési elvét tekintve a nyomtatott lapjaik digitális formában 
való közzétételéről van szó. Minden rovatot és mellékletet tartalmaz ugyan-
úgy, mint a nyomtatott forma, valamint minden nap reggel öt órakor frissül. 

A nyitóoldal az aktuális címlapot tartalmazza. Továbbá, ellátták keresési 
funkcióval, harmincnapos archívummal. Ezenkívül letölthető és a címkéket 
tíz nyelvre képes lefordítani. Természetesen, mindezt nem ingyen nyújtja, de 
a naponkénti 30 pennys ár a The Times olvasókat nem rázza meg, figyelem-
be véve ezeket a lehetőségeket.
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A The Times mellett a müncheni Entertaintment Media Verlag még 
2005-ben mutatta be legújabb vívmányát, amely szintén a nyomtatott sajtó 
online formáját célozta meg. 

A Musikwoche zenei hetilap digitális változta (live paper) lényege, hogy 
a nyomtatott formát lehet olvasni az interneten keresztül, azonban a készítők 
belinkeltek különböző oldalakat, ezáltal biztosítva a felhasználók számára a 
kereshetőséget és a böngészhetőséget. Az újság digitális változata egy adat-
bankból táplálkozik, amely a szórakoztató és zenei ipar területéről mintegy 
tizenhatezer cég, tizenkilencezer cím és huszonkétezer szakember nevét és 
elérhetőségét tartalmazza. Ezek mellett mintegy fél millió film, zene, előadó, 
zenekar, produkció, hang, képhordozó elérhetőségeit is betáplálták a rend-
szerbe. 

Egy újabb lehetőséget aknázott ki a Washington Post, amikor bejelen-
tette, hogy a stagnáló profit miatt új technológiai modernizálási folyamat-
ba kezd. 

Szegmentálni kezdte a közönségét, és míg a szülők a nyomtatott verzió-
kat kapták meg a lapból, addig a fiatalabb generációk az online tartalmak elé 
ültek. A hivatalos weboldalt blogokkal, vitafórumokkal látták el, valamint sa-
ját hangos újság (podcast) létrehozásán is dolgoztak.

A tartalmi javítások és szolgáltatások mellett a sajtóorgánumoknak java-
solt a prezentálási, megjelenési lehetőségeik továbbfejlesztése, így létrehoz-
va egy felhasználóbarát környezetet, ahová szívesebben visszatér az olvasó: 

 a zűrzavar elkerülése az online oldalakon: a hosszú úgynevezett 
headline-ok helyett rövid leírások alkalmazása, amely akár a tartalomjegyzék 
funkcióját is betöltheti, 

 rövidített változatok: az internet lehetőségeiből adódóan a felhasz-
nálók számára nem éri meg hosszú bejegyzéseket létrehozni, ezzel ellentét-
ben a rövid, tömör, könnyen érthető szövege közzététele ajánlott, 

 tiszta átlátható szerkezet:  
 növelheti a lojális olvasók számát, ha az adott információk mindig a 

megszokott helyen jelennek meg, 
 az újságírónak olyan témákat kell feldolgoznia, amit az olvasója ked-

vel, 
 címkézett tartalom az online verziókban: az online felületen történő 

címkék által az olvasó több időt tölt az oldalon, nem beszélve a böngészésről, 
amely további tartalmakhoz juttatja el őt, 

 összegző buborékok: ha az olvasónak nincs ideje a teljes cikk elolva-
sására, ezeken az apró tartalmi felületeken megértheti, megkaphatja a szük-
séges információkat a cikkről.

 Médiakonvergencia az erdélyi magyar nyomtatott sajtóban
 A digitális kávéházak
A virtuális világban tevékenykedő felhasználók és fogyasztók egy jól 

meghatározott közösségbe tömörülnek, és sajátságos kommunikációs struk-
túrával rendelkeznek. Mivel a kommunikáció kétirányúvá vált, az újságírók-
nak elengedhetetlen, hogy ismerjék célcsoportjaikat, valamint, hogy figye-
lembe vegyék, hogy az általuk létrehozott tartalmak fontos szerepet játszanak 
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az adott médium sikerességében. Ma már az olvasó nem passzív fogyasztója 
a sajtótermékeknek, sokkal inkább partnerré kezd válni.

Az 1931-ben született Keith Rupert Murdoch, a News Corporation el-
nök-vezérigazgatója, a 20th Century Fox filmstúdió, a The Sun brit napilap 
és a National Geographic Channel televízió tulajdonosa egy 2005-ös ameri-
kai újságírói találkozó alkalmával kifejtette, hogy teljesen megváltozott az ol-
vasóbázis karakterisztikája, amire nagyon fontos odafigyelni: Elvesztettük a 
kapcsolatot az olvasókkal. Nem csoda, hogy az emberek, különösen a fiatalok 
félrehajítják az újságot. A tizen-, huszon- és harmincévesek egyáltalán nem 
akarják, hogy valamiféle isteni figura felülről közölje velük, hogy mi a fon-
tos, s mi nem. 

A napilapok elektronikus változatainak egyfajta digitális kávéházzá kell 
válniuk, ahol a hivatásos szerkesztők és az olvasók összegyűlnek, beszélget-
nek, eszme- és blogcserét folytatnak. Ez a diskurzus lenne valójában maga az 
újság (Velics Gabriella, 2009).

Egyre több nyomtatott médiaterméket előállító intézmény látja be, hogy 
szükséges az olvasók bevonása a tartalomgyártásba. Úgy nevezett kávéházak 
kezdtek kialakulni, olykor spontán módon, máskor irányítottan. Az ezeken 
a felületeken történő kommunikáció sokkal lazább, emberközelibb, mint a 
nyomtatott hasábokon. Lehetőség nyílik a földrajzi határok lebontásával kü-
lönböző vélemények ütköztetésére. 

Vizsgálat

Egy többlépcsős, strukturált vizsgálat alkalmazásával lehetőség nyílik az 
erdélyi nyomtatott médiumok vizsgálatára. A strukturális, tartalmi, valamint 
felhasználói változók mellett további alpontok segítenek abban, hogy tiszta 
képet kapjunk az intézmények online jelenlétének erősségeiről, avagy hibá-
iról.

A szempontrendszer felépítése

1. A strukturális változó további három alpontra oszlik, ezek továb-
bi két-két alpontra válnak szét. 

Mivel a fogyasztók az online felületek látogatása során először a plat-
form felépítésével szembesülnek, így fontos vizsgálni a szerkezeti, böngészé-
si és az úgynevezett új médiás struktúrákat is. 

A szerkezeti alpontnál elsősorban átláthatóságra érdemes helyezni a 
hangsúlyt, ezen belül a tiszta, érthető, következetes tartalomközlésre. Bön-
gészési tekintetben fontos vizsgálni a linkek, címkék, archívumok létét, elér-
hetőségét, használatát, hiszen a web 2.0 megjelenése óta ezek a komponen-
sek fontos szerepet játszanak a felhasználók böngészési szokásaiban. Ugyan-
csak a böngészés tekintetében fontos vizsgálni a tematikus vagy rovatok sze-
rinti rendezést, hiszen a megváltozott fogyasztói szokások eredményeképpen 
a felhasználók egyre inkább a szegmentált tartalmakra kíváncsiak, azokra, 
amelyekhez erősen kötődnek. Végül az úgy nevezett új médiás elemek hasz-
nálatánál fontos megvizsgálni a különböző platformok jelenlétét. A platfor-
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mok mellett fontos még megtekinteni a különböző alkalmazások esetleges je-
lenlétét, hiszen a mobilkommunikáció korában ezek az alkalmazások szintén 
felhasználógenerálóak lehetnek. Emellett fontos megvizsgálni, hogy az adott 
platform ad-e lehetőséget újfajta formátumok eléréséhez, amelyekben esetle-
gesen nagyobb információhalmazt érhet el az olvasó. 

2. A tartalmi változók
Itt elsősorban az aktualitás, a multimédiás tartalmak és a korosztályszeg-

mentált tartalomszolgáltatás vizsgálata a fő cél. 
Mivel online kommunikációról beszélünk, valamint online térben mű-

ködő tartalomszolgáltatásról, a felhasználók elvárják a naprakész informáci-
ót. Mivel az online tér igen rugalmas, így a multimédiás tartalmak közzététe-
le nem jelenthet gondot, nem beszélve az olvasóbázis felől érkező nyomásról. 
A digitális generáció bevonzásának és megtartásának kulcsát jelentik a mul-
timédiás üzenetek. 

A korosztályszegmentációra való figyelés szintén fontos. Léteznek már 
törekvések arra vonatkozóan, hogy a megszokott tematikájú tartalmak mel-
lett a fiatalabb generációk is megtalálják a számukra releváns szolgáltatást. 

3. Felhasználói változók
E változók esetében figyelembe kell venni a fogyasztók lehetőségeit, vala-

mint a szerkesztőség által biztosított csatornák jelenlétét. 
Az első alpontot további három alpontra osztva, megvizsgálható, hogy 

léteznek-e felhasználók által generált tartalmak (UGC), van-e lehetőség véle-
ménynyilvánításra, és amennyiben ez megtörténik, érkezik-e visszacsatolás 
a megírt véleményekre. Végül pedig, van-e lehetőség a tartalmak személyre 
szabhatóságára, akár regisztráció által. 

A felhasználói változó második alpontja a szerkesztőségi vonatkozás, 
amely segítségével az vizsgálható, hogy az intézmény mekkora hangsúlyt fek-
tet a szerkesztők személyes elérésére (e-mail, telefon stb.), valamint, hogy lé-
teznek-e olyan szerkesztői platformok, (blogok, közösségi médiaoldalak stb.), 
amelyeken keresztül a felhasználó élő diskurzust folytathat egy adott témá-
ban az szerzővel. 

A médiaintézmények

Az intézmények kiválasztásának a fő szempontja, hogy tartalmaikat a 
magyar nyelven közöljék, valamint hogy nyomtatott és online formában el-
érhetőek legyenek. 

Mivel egész Erdélyről beszélünk, a lefedettség is fontos tényező. Lénye-
ges továbbá az is, hogy olyan médiumok alkossák az elemzési egységet, ame-
lyek nagyközönség számra gyártanak sajtóterméket 

Az első médium a kolozsvári székhelyű Minerva Művelődési Egyesü-
let tulajdonában levő Szabadság – Erdélyi Közéleti Napilap, amely 1989. de-
cember 23. óta jelenik meg Kolozsváron, és amelyet hozzávetőlegesen negy-
venezer olvasó fogyaszt napi szinten. 

A Szabadság 1995. március 15-e óta letölthető a világhálóról, továbbá el-
mondásuk szerint: napilapunk volt az első ilyen jellegű romániai és magyar-
országi sajtókiadvány, amely felkerült az internetre. Terjesztését tekintve a na-
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pilap öt közép-erdélyi megyében jelenik meg, többek közt: Kolozs, Szilágy, 
Fehér, Beszterce-Naszód és Szeben megyékben. (www.szabadság.ro)

A második médiaintézmény, amelynek termékei az elemzési egység ré-
szét képezik, az Udvarhelyi Híradó Kft. által kiadott, egységes online arcu-
lattal, valamint egységes online alapelveken működő, több sajtóorgánumot 
egyesítő Székelyhon.ro internetes platform. A weboldal keretén belül a fo-
gyasztók számára olyan napilapok tartalmai válnak elérhetővé, mint a Vá-
sárhelyi Hírlap, a Csíki Hírlap, a Gyergyói Hírlap, az Udvarhelyi Híradó, 
valamint ma már a Krónika Országos Magyar Közéleti napilap és az Erdélyi 
Napló Polgári hetilap is.

Terjesztését tekintve az Udvarhelyi Híradó Kft.-hez tartozó napilapok 
Erdély teljes területét, valamint a Krónika segítségével az ország teljes ma-
gyarságát képesek lefedni. (www.szekelyhon.ro)

A harmadik médium, amely az elemzési egység részét képezi, a maros-
vásárhelyi Impress Kft. által kiadott Népújság, amely Maros megye magyar 
nyelvű közéleti napilapja. Az online verzióval is rendelkező Népújság heti 
hat alkalommal jelenteti meg nyomtatott formáját. Oldalszáma hétfőn 8 (4 
oldal sportmelléklet), kedden, szerdán, csütörtökön 12 oldal, szombaton 16 
oldal (4 oldal kulturális-művészeti, 4 oldal színes magazinmelléklet), pénte-
ken 20 oldal (8 oldal tv-, rádió műsor). (www.e-nepujsag.ro)

Elemzés

Szabadság – Erdélyi Közéleti Napilap
A Szabadság – Erdélyi Közéleti Napilap bár felismerte, hogy szükséges 

odafigyelnie az online térben való kommunikációra, és a hivatalos interne-
tes felületét igyekszik az online kommunikáció, valamint új média által lét-
rehozott trendek szolgálatába állítani, mégis azt a következtetést vonhatjuk 
le, hogy még hiányosságokat mutat a weboldal. 

Bár strukturális, tartalmi, valamint felhasználói vonatkozásban vannak 
pozitív törekvések, a médiaintézmény még nem ismerte fel a digitális gene-
rációban rejlő potenciált. A weboldal strukturáltsága révén túl sok informá-
cióval terheli a fogyasztót, ez veszélyes, hiszen a felhasználóban kialakul-
hat a tudatos elkerülés. Tartalmi tekintetben több lehetőséget, beleszólást 
kellene megengednie az olvasók számára, hiszen, ahogyan a külföldi pél-
dák is mutatják, néhány rovat, tematika idővel elévül, és az ezek utáni ke-
reslet annyira redukálódik, hogy nem éri meg őket tovább életben tartani. 
A felhasználók örülnek, ha saját tartalmat gyárthatnak. A digitális generá-
ció bele akar szólni abba, hogy mi jelenjen meg. Ebben a tekintetben a Sza-
badság – Erdélyi Közéleti Napilap nem enged megfelelő teret olvasói számá-
ra. Bár kíváncsi azok véleményére, hiszen biztosítja a munkatársak elérhe-
tőségét, annak érdekében, hogy kialakuljon egyfajta diskurzus, ez a törekvés 
nem elegendő. 

Figyelembe kell venni, hogy a fogyasztói szokások megváltoztak. Ahogy 
Rupert Murdoch is kifejtette, az újság egy kávéházként kellene, hogy mű-
ködjön, ahol a fogyasztók és a szerkesztők folyamatos eszmecserét tarthat-
nak. Ma már nem megengedhető, hogy az úgynevezett isteni figura döntse 
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el, mely tartalmakra kíváncsi az olvasó, és melyek azok, amelyek nem jelen-
hetnek meg.

Székelyhon.ro 
Az Udvarhelyi Híradó Kft. által kiadott sajtótermékek és a Székelyhon.

ro működtetői a  Szabadság – Erdélyi Közéleti Napilaphoz hasonlóan fontos-
nak tartják az online jelenlétet, azonban ebben az esetben is hiányosak a fe-
lület lehetőségei. Ebben az esetben már beszélhetünk egyfajta média-portfo-
lió kialakulásáról, amely hozzásegíti ezt a felületet a széles körű olvasóréteg 
eléréséhez, kérdés, hogy a platformon felsorakoztatott lehetőségek elegendő-
ek-e, szükséges-e újragondolni, esetleg újraépíteni, ha csak a mobilalkalma-
zásokra gondolunk vagy a személyre szabhatóságra. 

Mindenképp ez a felület egy modernebb, rugalmasabb platform, amely 
több lehetőséget biztosít a fogyasztói számára. Azt, hogy a digitális generáció 
megelégszik-e ezekkel a tartalmakkal, egy hosszas kutatással lehetne feltárni, 
azonban az jól látszik, hogy elindult egy törekvés annak érdekében, hogy a 
Székelyhon.ro egy komoly fogyasztói bázist építsen ki. Nem elhanyagolandó, 
hogy a felhasználókra zúduló információmennyiség visszavehet a weboldal 
népszerűségéből, talán érdemes lenne újragondolni vagy valamelyest rendez-
ni ezeket a platformon. 

Internetes kommunikációról lévén szó, ha a cél az, hogy valahogyan át-
mentsük a nyomtatott sajtóterméket az online térbe, ezek a megoldások nem 
elegendőek. További lehetőségeket kell biztosítani, az olvasóbázis tekinteté-
ben felmérések végzése szükséges, valamint engedni kell a felhasználókat be-
leszólni a tartalmak gyártásába. 

A Székelyhon.ro internetes gyűjtőoldal fejlődőképes. Azonban, vannak 
még hiányosságok. Ezek pótlása lehetővé tenné egy olyan erős felület létre-
jöttét, amilyent az intézmény működése, arculata sugall. 

Népújság
Az Impress Kft. által kiadott Népújság maros megyei napilap online tér-

ben végzett kommunikációja, valamint a világhálón található felülete igen 
szegényes. A három elemzett platform közül ebben az esetben tapasztalható 
a legtöbb hiányosság. Itt fedezhető fel leginkább az a tendencia, amely szerint 
az intézmény nem kíván megfelelő kommunikációt folytatni az internetes ol-
vasóbázisával. Egy nem megfelelően szerkesztett weboldal ma már a nyom-
tatott formába vetett hitet is rombolhatja. Bár a Népújság működtetői való-
színűleg ezt még nem ismerték fel, amennyiben nem változtatnak a jelenlegi 
helyzeten, könnyedén előfordulhat, hogy az olvasók teljesen elfordulnak az 
online platformtól. Nem elegendő csupán a naprakész információszolgáltatás 
annak érdekében, hogy a fogyasztók az online felületre áramoljanak. 

Amennyiben az a cél, hogy a napilap nyomtatott verziójának egy épp 
oly erős online változata legyen, sokat kell még fejleszteni a hivatalos webol-
dalon.

Konklúzió
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A megváltozott tartalomgyártási, valamint tárolási szokások, a 
digitalizáció, a megjelent multimédiás tartalmak mind a fejlődés, a vál-
tozás irányába kényszerítik a médiaintézményeket. Ma már nem feladat a 
médiakonvergencia eszközeivel létrehozni egy több csatornán működő rá-
dió– vagy televízióadót. A feladat az lett, hogy miként lehet ezeket a formákat 
úgy fenntartani, hogy egyrészt fogyasztói bázist generáljanak, másrészt profi-
tot is termeljenek. Bár még nem született pontos módszertan arra vonatkozó-
an, hogy miként lehetne ezeket az állomásokat, médiumokat úgy átmenteni a 
virtuális világba, hogy a hagyományos forma mellett, ha nem is egyenrangú 
verziók szülessenek, de mindenképp a világháló karakterisztikáját kihasznál-
va, kiegészítő csatornák jöjjenek létre. A téma aktuális. Azt vizsgálni, hogy a 
hagyományos médiumok milyen szegmensek mentén lesznek képesek felér-
tékelődni a világháló határ nélküli terében, napi feladat. 

Ahogyan az a Székelyhon.ro működési elvében is megfigyelhető, olyan 
médiaintézmények lehetnek sikeresek a jövőben, amelyek egyszerre több 
csatornát használnak annak érdekében, hogy üzeneteiket továbbíthassák. 

Egy másik fontos és felértékelődött szempont az interaktivitás, a nyitott-
ság és a megoszthatóság kérdése. Ma már egyetlen intézmény sem zárhatja 
ki a fogyasztókat, valamint nem gátolhatja a fogyasztók általi véleménynyil-
vánítást. A digitális generáció bele akar szólni, kommentálni akar, a tartal-
mat a saját érdeklődési körére mentén akarja felépíteni, egyszóval szerves ré-
sze akar lenni tartalomgyártásnak. Megszűnt a sajtó monopol helyzete a fo-
gyasztók körében. 

Az elemzés pillanatnyi képet mutat, azt a helyzetet, ami 2013 első fél-
évében jellemző volt az erdélyi magyar nyomtatott sajtó online jelenlétére. 

A médiaintézmények lapjainak meg kell újulniuk. Az új felületek létre-
jöttével a médiaintézmények közelebb hozhatnák a sajtót a fiatalokhoz. Van 
lehetőség a változtatásra. Erdélyi viszonylatban ezek a törekvések kezdetle-
gesek. Egyelőre nagyobb erőket fektetnek a nyomtatott formában megjelenő 
sajtótermékekre, ami szintén lényeges, azonban nem szabad megfeledkezni a 
digitális generáció elvárásairól sem. 

Mindent összegezve, az erdélyi magyar nyomtatott sajtó online kommu-
nikációs vonatkozásban nagy hiányosságokkal küzd. Annak érdekében, hogy 
ezek megszűnjenek, érdemes lenne a nyugati példák megoldásait beépíteni 
vagy saját fejlesztéseket szorgalmazni. 
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Mémes kérdés. Kié a hatalom 
az interneten?

B  G

Bevezetés

„Mi, emberek a Föld pandórai faja vagyunk. Mi engedtük ki a második 
replikátort a szelencéből, és nem tudjuk többé visszatenni”.1

A fenti idézet hitelesen ábrázolja mai környezetünket, világunkat, mi-
vel körülvesznek, sőt lassan egyenesen uralnak minket a mémek. (Az em-
lített második replikátor magát a mémet jelzi.) Azért választottam ezt a té-
mát, mivel a mémek és az információ szabad áramlása teszik a kultúra alap-
ját. A mémek változatossága, valamint a lehetőségek végtelen száma, aho-
gyan értelmezhetjük, imitálhatjuk, újraformálhatjuk őket, teszik minden tár-

Rezumat (Memele și afl uxul liber a informației)
Memele și afl uxul liber a informației constituie baza culturii noastre. Numărul posibilităților de a 

le interpreta, imita sau recrea este infi nit. În timp ce memele ne formează cultura deja de mii de ani 
cu apariția internetului trebuie să ne înfruntăm cu un factor nou. Curentul memelor care ne umplă 
doza zilnică de informații obținute de pe internet devine din ce în ce mai îngrijorător, utilizatorii 
devin iresponsabili, neinformați, iar acesta rezultă într-o cultură și societate infl uențabilă. Memele 
controlează utilizatorii sau invers?

Cuvinte cheie meme, memetică, internet, rețele de socializare

Abstract (Memes and the free fl ow of information)
The number of possibilities the way we can interpret, imitate, recreate them is endless. While 

memes have been shaping our culture for thousands of years, due to the appearance of the inter-
net we have to face a new factor. The stream of memes in our daily news feed is becoming more and 
more alarming, the users of social media are becoming irresponsible, uninformed which re-sults in 
an infl uenceable culture and society. Do memes really rule over the users or vice versa?

Keywords Memes, Memetics, internet, social media

Berekméri Gabriella, magiszteri hallgató,
 Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár
Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar, 
Szociokulturális Kommunikáció
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sadalom, közösség kultúráját egyedivé, önállóvá. Míg a mémek évezredek óta 
formálják kultúránkat, az internet megjelenésével újabb tényezővel kell szá-
molnunk. Az internetes mémek számítógépről számítógépre ugranak, ugyan-
úgy, ahogy az eszmék, stílusok és viselkedésformák terjednek elméről elmé-
re. Richard Dawkins 1976-os könyvsikerében, Az önző génben valójában egy 
vírus metaforájával ábrázolja a mémeket.

Az internetes mémek egyik nagyon hasznos tulajdonsága az, hogy nyo-
mot hagynak maguk után, így a szokványos mémekkel ellentétben nagyon 
is könnyen követhetővé válnak. Személyes észrevételeim szerint a humo-
ros mémek sokkal népszerűbbek a valamilyen fontos üzenettel és céllal ren-
delkezőknél, a komoly mémek pedig nagyon könnyen értéküket veszíthe-
tik, komolytalanná, humoros tartalommá válhatnak (lásd ALS ice bucket 
challenge), a humort szolgáltató oldalak pedig több felhasználót, követőt von-
zanak, mint a hírportálok. Ezt legegyszerűbben a Facebook lájk-rendszerével 
lehet bizonyítani. A mindennapi hírfolyamot betöltő mémáradat befolyá-
solja az emberek felfogását, valamint a kultúra alakulását is, így a mémek 
elkomolytalanodásának, a banális humor térhódításának következtében a kö-
zösségi oldalak felhasználói is egyre felelőtlenebbé, tájékozatlanabbá válnak, 
ez pedig egy lassan elbutuló, befolyásolható kultúrát és világot eredményez, 
azaz a mémek irányítják a felhasználókat, nem fordítva.

A mémek térhódítása
Szinte minden forrás imitáció által személyről személyre terjedő infor-

mációként határozza meg a mémeket.2 Egy olyan világban, ahol mindenki gé-
nekről meg génevolúcióról beszélt, Dawkins előhozakodott az ötlettel, mi-
szerint létezik még egy replikátor, és egyszerűen mémnek nevezte el. „Az 
új replikátornak nevet kell adnunk, olyan nevet, amely a kulturális átadás 
egységének vagy az utánzás, az imitáció egységének gondolatát hordozza. 
A »miméma« szónak tetszetős görög származása van, de olyan egy szótagú 
nevet szeretnék találni, amely egy kicsit úgy hangzik, mint a »gén«. Remé-
lem, klasszikus műveltségű barátaim megbocsátanak nekem, ha a mimémát 
mémre rövidítem. Ha ez némi vigaszt nyújt, akkor azt is gondolhatjuk, hogy 
a »memória« szóval vagy a francia »meme« (ugyanaz) szóval rokon. A mém 
lehet egy dallam, egy gondolat, egy jelszó, ruhadivat, edények készítésének 
vagy boltívek építésének módja. Éppúgy, ahogy a gének azáltal terjednek el 
a génkészletben, hogy spermiumok vagy peték révén testből testbe költöz-
nek, a mémek úgy terjednek a mémkészletben, hogy agyból agyba költöznek 
egy olyan folyamat révén, melyet tág értelemben utánzásnak nevezhetünk”.3

A mém-gén evolúcióról szóló tanulmányában Susan Blackmore kijelen-
ti, hogy nagyon kevés faj képes valódi imitációra, „és látszólag az emberek 
tudnak egyedül hangokat és viselkedésformákat utánozni egy nagyon szé-
les skálán”.4 Leginkább szociális tanulás során gyűjtjük és adjuk tovább a 
mémeket, így a fő információforrásokká a szüleink, családtagjaink, később 
barátaink, kollégáink vagy akár az idegenek vagy a média válnak. Mémek és 
gének tehát egymással párhuzamosan öröklődnek és fejlődnek. „Dawkins fel-
veti, hogy az emberi kultúra fejlődése a mémek és egymáshoz alkalmazkodott 
mémkomplexumok természetes kiválasztódás általi evolúciós folyamatának 
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tekinthető (a mémkomplexumok mémek csoportjai, amelyek segítik egymás 
terjedését, mint például szimfóniák és novellák, ideológiák, tudományos el-
méletek vagy akár egész nyelvek)”.5

A mémek fő ismérveinek egyike, hogy rendkívül gyorsan képesek terjed-
ni egy társadalmon belül vagy akár globális szinten. Mike Godwin a Meme, 
Counter-meme című írásában ecsetelte ezt az extrém mértékeket öltő sebes-
séget: „Amikor egy mémnek sikere van felfogások, elméletek egészeit kristá-
lyosíthatja”. 6 A fekete lyuk mém példáját hozza fel. Miután Ann Ewing és ké-
sőbb John Wheeler feltalálták a fekete lyuk fogalmat, gyorsan ismertté vált, és 
egyre gyakrabban használták globális szinten, mindenki átvette, így ha szó-
ba került a téma, tudhatták, hogy ugyanarról a dologról beszélnek. Amint 
közismertté, és lassan közhellyé vált, a legváratlanabb terepeken jelent meg, 
leginkább hiányosságra, veszteségre vagy írástudatlanságra utaló metafora-
ként használták. „A mémek mára a fény sebességével terjednek a világban, s 
replikálódnak olyan tempóban, ami alapján a gyümölcslegyek vagy az élesz-
tőbaktériumok ciklusa álmatagnak tűnik. Válogatás nélkül szökkennek gép-
ről gépre, médiumról médiumra, bizonyítván, hogy gyakorlatilag elszigetel-
hetetlenek”.7

A napszemüvegünk, a hajviseletünk, a felöltött ruháink mind mémeknek 
tekinthetőek. Mind üzletekből vásároltuk őket, rengeteg van még belőlük a 
világon, és ezrek viselnek ugyanilyen darabokat. A fülbevaló, amelyet vise-
lek, vagy a sminkem is mém, hiszen nem én találtam fel a fülbevalók hor-
dását, a sminkemhez hasonló pedig rengeteg nő szemhéjain megjelenik. „A 
mémek sokszorozódnak, mert megtehetik. Némelyeket azért másolnak le, 
mert jók, igazak, hasznosak vagy szépek. De vannak, amelyek elterjednek 
még akkor is, ha nem jók. Egyesekről meg nagyon is nehéz megmondani, mi-
ért sikeresek”.8

A harmadik replikátor
Egy 2008-as TED-konferencián Susan Blackmore bejelentette, hogy 

megjelent a harmadik replikátor. A technológiai mémeknek a „témek” ne-
vet adta. Ezek a témek pedig témgépekké alakítanak minket ugyanúgy, aho-
gyan a mémek mémgépezetekké alakítottak, és elérik, hogy egybeolvadjunk 
a technológiával.

A 2013-as Cannes-i Reklámfesztiválon Richard Dawkins tudományos 
beszédet tartott arról, hogyan rabolta el az internet a mém kifejezést. „Az in-
ternetes mém az eredeti ötlet elrabolt változata. Ahelyett, hogy véletlensze-
rű változás szerint mutálódnának, és a darwini kiválasztódás szerint terjed-
nének, az internetes mémek szándékosan módosulnak az emberi kreativitás 
által. Nem próbálnak pontosak lenni a másolásban, ahogyan a gének vagy az 
eredeti mémek teszik. Az elrabolt változatban szándékosan módosítják őket, 
míg a változtatást végző személy teljesen tudatában van tettével”.9

A Memes and Cultural Organisms (Mémek és kulturális szervezetek) című 
2013-as tanulmányában Michele Cosia empirikusan közelíti meg a mémeket, 
és bebizonyítja, hogy valóban a génekhez hasonlóan viselkednek. Kijelenti, 
hogy akár a gének, a mémek is versenyeznek egymással, néha együttműköd-
nek, és ezen együttműködések kulturális organizmusokat, szervezeteket ala-
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kítanak ki.10 Több száz mém több ezer változatának jellegzetességeit felhasz-
nálva, Cosia meg tudta jósolni, melyik válna népszerűvé. Azon mémeknek, 
amelyek versenyképesebbek másoknál, azaz a többiek népszerűségét csök-
kentik, általánosan nagyobb az esélyük a sikerre. Mégis, a legnépszerűbb 
mémek azok voltak, amelyek szervezeteket alkottak, így segítették is egymást.

Christopher Mims a quartz.com oldalon megjelent cikkében taglalta a 
témát: „a mém-organizmusok egyik interpretációja az lehet, hogy beletalál-
nak a kor szellemébe. A mémeknél előfordulhatnak időszakos minták, követ-
hetik a napi hóbortokat, amiket a hírekben megjelenő trendek diktálnak. Ta-
lán a mémek, amelyek egymásra utalnak, azért teljesítenek jól, mert egymás 
népszerűségéből táplálkoznak. Mint ahogyan a műfajok felbukkannak a ze-
nében, irodalomban és művészetben, ugyanúgy az internetes mémek is meg-
teszik”.11

A mémek és memetika természetét Garry Marshall a The Internet and 
Memetics (Az internet és a memetika) című írásában ecsetelte: „A mémek 
megjelenhetnek, hogy kifejtsék a hatásukat ugyanabban az időben a világ 
bármely pontján, földrajzi vagy kulturális határoktól függetlenül. Szintén vi-
tatott, hogy az átviteli sebesség és az általa eredményezett gyors mémözön az 
interneten megnehezíti az értékes és kevésbé értékes mémek megkülönböz-
tetését.” Marshall úgy véli, a rövid, kapós beszólások érdekes képekkel pá-
rosítva sokkal nagyobb népszerűségnek örvendenek, mint az összetett, hosz-
szú történetek.

A mémfészkek
A mémek fő forrásának és terjesztésük leggyakoribb felületének a közösségi 

oldalakat tekinthetjük. A 4chan, Reddit, 9gag vagy Funnyjunk oldalakat, a hoz-
zájuk hasonló profilúakat, valamint minden ország saját nyelvén az erre a min-
tára készített felületeket nevezhetnénk ki az internetes mémek generátorainak 
vagy inkubátorjainak. A fent említettek mellett a Facebook- vagy Twitter-típusú 
közösségi oldalakat kiálthatjuk ki a mémgenerátor-oldalak összekötőinek, gyűj-
tőinek. Ezen felületeken mindenki a saját nevével, a személyes profilján oszt-
hatja meg a mémeket, így könnyedén elterjednek a születési helyükön kívül is.

A 4chan egy egyszerű képtábla. Ami szép és egyben elrettentő benne, az az 
anonimitás. Bárki megoszthat bármit pornográf tartalomtól brutálison át egy ara-
nyos kiskutya képéig. Sokan szeméttel és gazsággal teli oldalnak tekintik, ugyan-
akkor ezen a felületen bujkál a legtöbb kreativitás is, és valószínűleg ide kerül fel 
a legtöbb eredeti tartalom.

A Reddit-felhasználók megoszthatnak bármit, amit érdekesnek találnak az 
interneten, legyen az videó, kép vagy akár hivatkozás más oldalak cikkeire. 2015 
januárjában a világ 29. leglátogatottabb oldala volt.12 Nagyon aktív fórumai van-
nak, ahol rengeteg témáról folyik a beszélgetés. Kiemelhető az „I am a ... ask me 
anything” (én egy ... vagyok, kérdezz tőlem bármit) típusú fórum, amelyet ál-
talában „IAMA ... AMA” vagy csak AMA rövidítéssel említenek. A leghíresebb 
AMA-beszélgetést Barack Obama amerikai elnök kezdeményezte, viszont csu-
pán tíz kérdésre sikerült válaszolnia, mivel a kérdezni vágyó felhasználók soka-
sága miatt az oldal összeomlott.
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A 9gag mémmegosztó oldal 2008-ban indult. Hongkongi eredetű, vi-
szont jelenleg az Egyesült Államokban székel. A tartalom leginkább a nép-
szerűbb mémek többszöri ismétlése. Az oldal ugyanolyan stílusú képmegosz-
tó rendszert használ, mint a 4chan vagy a Reddit, de engedélyezi, hogy a lá-
togatók bejelentkezzenek a Facebook-felhasználójukkal, és a begyűjtött lájkok 
szerint rendszerezi a tartalmat. Talán ezért is van a fent említett oldalak kö-
zül a legtöbb követője a Facebookon: több mint 23 millió felhasználó. A 9gag 
rossz hírnévnek örvend az internetfelhasználók köreiben, mivel egyértelmű-
en elsajátítja a tartalmat más oldalakról, a forrást viszont nem tünteti fel. En-
nek ellenére globális szinten 2015 januárjában a 207. leglátogatottabb oldal-
ként tartották számon.13

A Reddit és 4chan felhasználók általában megvetik a 9gag-et tisztesség-
telen tartalomelsajátításai miatt. Egy Reddit-felhasználó megosztotta a 9gag-
gel kapcsolatos saját kutatásainak eredményét: „A 9gag valóban lopja napon-
ta a tartalmat más oldalakról. Néha a leglátogatottabb bejegyzéseinek listá-
ját 90%-ban a Redditről, a fő forrásukról átvett tartalom teszi ki. A 9gag sze-
mélyzete látogatja a tumblr.com, funnyjunk.com, reddit.com és 4chan.org tí-
pusú oldalakat, hogy bemérje a fenyegetéseket, és helyesen tudjon reagálni. 
Amikor a 9gag tartalmat lop, megváltoztatja a címét, és eltávolítja a vízjeleket. 
A bejegyzésekhez valótlan megosztási időpontot mellékel, hogy úgy tűnjön, 
az ő oldalukon jelent meg eredetileg. Nem akarja, hogy a felhasználói meg-
érezzék, mennyire szigorúan uralják az adminok az oldalt. Nagyon jók a dol-
gok elrejtésében. A rendszerük például automatikusan kitörli a hozzászólá-
sod, ha a reddit vagy reddit.com szavakat tartalmazza, csupán neked jelenik 
az meg továbbra is. Ha kijelentkezel Facebookról, a hozzászólásod eltűnik”.14

2011 végén a 9gag összetűzésbe keveredett a 4chan-felhasználókkal. A 
konfliktust az idézte elő, hogy a 9gag-felhasználók magunkénak vallották az 
eredetileg 4chanről induló mémeket. A képeken elhelyezett vízjelek szintén 
felszították az indulatokat, mivel egyértelműen arra utaltak, hogy a 9gag al-
kotta, amit valójában máshonnan vett át. December 20-án elkezdődött a rajta-
ütés. Több száz álfelhasználó vette célba a feltöltésrészleget, brutális és por-
nográf tartalommal árasztva el az oldalt. A moderátorok minden ilyen bejegy-
zést gyorsan eltávolítottak, de a kéretlen tartalom folyamatosan jelent meg az 
új feltöltések menüpontjában, míg végül az oldal összes szolgáltatását le kel-
lett zárni, beleértve a szavazást, új fiókok létrehozását, hozzászólásokat és a 
friss feltöltések megtekintését. A folyamat több mint 40 órán át tartott.

Jött az internet – oda a kultúra?
Nem meglepő, hogy a humoros tartalmat megosztó oldalak népszerűb-

bek a hírportáloknál. Erre a magyarázat az lehet, hogy a Facebook közössé-
gi oldalon az internetes szörfözéseik folyamán szórakozási lehetőséget kereső 
fiatalok aktívabban használják az oldalt, könnyebben osztják a lájkokat, mint 
az a csoport, amelyet az aktuális hírek érdekelnek. Ennek ellenére aggasztó 
a megosztott tartalom, mivel a frappáns, szellemes mémek is egyre ritkáb-
ban jelentkeznek, sok az ismétlődés, újbóli megosztás, másolás más oldalak-
ról, a hírfolyamokban megjelenő tartalom pedig egyre banálisabbá, középsze-
rűvé válik.
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Találtam egy érdekes cikket a magát futuristának és bloggernek valló 
Dominic Basulto nyomán. A Washington Post online felületén véleményezett 
a mémekről: „amint mindenki bekerül a mém-bizniszbe, a mémek elvesztik 
értelmüket. Többé nem továbbítanak intelligens ötleteket, csak banalitást”.15 
Igazából pontosan leírja a valóságot. Dawkins elképzelése az volt, hogy a leg-
erősebb mémek maradnak meg és sokszorozódnak generációkon át. De ha 
megfigyeljük a közösségi oldalak trendjeit, egyértelműen látszik, hogy a meg-
osztások tömegét viccesnek vélt képek, reakciós gifek és cuki állatkás videók 
uralják. Ez az emberiség egyre butábbá válását jelentené? A mémek máris át-
vették az irányítást fölöttünk? Van remény számunkra egy olyan társadalom-
ban, amelyben ezrek táncolják a Harlem Shake-et vagy a rókás ugrabugrát, 
éneklik Rebecca Balck Friday című dalát, és egész délutánokat töltenek cicás 
videók nézegetésével? Kialakulhat az egyensúly közéleti témák, tájékozottság 
és szórakozás, humor között? A szórakoztatásunkra szolgáló tartalom többsé-
ge átbillenhet-e a szellemesség, értelmes humor felé? Úgy véljük, a mémeket 
saját gondolataink kifejezésére és magunk szórakoztatására használjuk, de 
nem vesszük észre, hogy a lejátszás újbóli elindításával és a megosztás két 
kattintásával mi magunk válunk a tartalom által uralt mémgyárakká.
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Uberto és a közönség
P  Á

2014-ben Uberto Pasolini Still Life (Csendélet) című alkotása elnyerte a 
Transilvania International Film Festival közönségdíját. Mi is erre az alkotás-
ra szavaztunk, ennek ellenére mégis meglepett bennünket az, hogy a kolozs-
vári – főleg nonchalant ifjakból, fékezhetetlenül lendületes egyetemistákból, 
műértő, fölöttébb gondozott körszakállas urakból és méretre varrt csipkeru-
hás hölgyekből álló – közönség oroszlánrésze erre, a metafizikába torkolló ab-
szurd tragikomédiára adta a voksát. Itt és most nincs helye annak, hogy kitér-
jünk ennek a kollektív döntésnek a szocio-pszichológiai hátterére, hogy visz-
szafejtsük egy, lassan, de megállíthatatlanul globalizálódó, táguló Város film-
kedvelőinek preferenciáit, viszont meg tudjuk cselekedni azt, hogy leírjuk, 
mi miképpen találkoztunk ezzel a filmmel, és a véle létesített hermeneutikai 
dialógus miképpen másította meg mozgókép-percepciós horizontunkat, és 
miképpen lépett ki a filmtörténet a vászonról abba a közvetlen tapasztalat-

Rezumat (Uberto și publicul)
Acest articol prezintă aspectele fi lmului ”Still Life” (Natură moartă) al lui Uberto Pasolini. Filmul 

a câștigat Premiul Publicului la ediția din 2015 a Festivalului Internațional de Film Transilvania 
(TIFF). Autorul analizează simbolurile fi lmului lui Pasolini din perspectivă socială și estetică.

Cuvinte cheie Uberto Pasolini, simbol, Anglia, fi lm, TIFF

Abstract (Uberto and the public)
This article discusses aspects of the fi lm „Still Life” of Uberto Pasolini. The fi lm won the Au-

dience Award at the 2015 edition of Transylvania International Film Festival (TIFF). The author 
analyzes Pasolini’s fi lm symbols from social and aesthetic perspective.

Keywords Uberto Pasolini, symbol, England, movie, TIFF
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ba, amelyből – valószí-
nűleg – a közönségpre-
ferencia szavazattömege 
született.

A leginkább produ-
cerként ismert Pasolini 
merész kísérlete egy, 
első látásra (nézésre...) 
unalmas film képze-
tét kelti. A főhős mono-
ton cselekedet-sorozatot 
hajt végre: felkutatja a 
az ismert hozzátartozók 
nélkül elhunytak legkö-
zelebbi rokonait, ezen 
eljárás sikertelensége 
esetén intézkedik az is-
mert hozzátartozók nél-
kül elhunytak temetésé-
ről. A deszaturált képek-
kel operáló film pátosz-
mentesen, alkalman-
ként ironikusan mutatja 
be ezeket az attentiókat, 
ahol a főhős, az uralko-
dó színárnyalatokkal 
egy (foton)hullámhosz-
szú John May – akinek 
az alakját a hideg, sem-
leges megjelenésű, pó-
kerarcú Eddie Marsan 
zseniális játéka teszi fe-

lejthetetlenné – megpróbálja visszafejteni a „gondozására” jutott halottak sze-
mélyiségét, és az alapján elrendelni a gyászszertartást. May tulajdonképpen 
nem tesz egyebet, mint a személyiség lenyomatából, az általa hagyott nyo-
mokból, a létezés negatívjából megpróbálja rekonstruálni azt a teljességet, 
amelyet megélt és „belakott” (öntudatos) fizikai létezése idején az immár in-
terpretálhatatlan távolságára elmozdult halott. Ezzel a gesztusával May tulaj-
donképpen úgy írja felül a transzcendenciát, úgy semmisíti meg a metafizi-
kát, hogy az általa implementált groteszk pragmatizmus értelmezhetővé mi-
nősíti a hajdan éltek fizikailag megörökített gesztusainak interpretációit, és a 
nyomokból rekonstruálhatónak véli azt a végtelen komplexitást, amit az élet 
zajlásának idején az illető személyiség produkált. 

Derrida Levinas-értelmezésében kifejti, hogy a másik hatékony, gazda-
ságos megértése azáltal történik, hogy másik másikává válunk, és e folyamat 
során tulajdonképpen önmagunk másikává is leszünk, önmagunkkal fedve 
el a megértés elől mind a másikat, mind saját magunkat.1 Ennek a fényé-
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ben „hősünk” személyiségrekonstrukciós törekvései a priori arra ítéltetnek, 
hogy folyamatosan csak saját potencialitásukat beszéljék el, hogy egyfoly-
tában a megértés hipotetikusságára reflektáljanak. Pragmatikai szempontból 
ezek a kezdemények nagyon távol esnek a gazdaságosságtól, nem csoda te-
hát, ha John Maynek azt róják fel feljebbvalói, hogy tevékenysége túl sok 
pénzt emészt fel. A megértés gazdaságosságának hiányosságai tehát a cselek-
vés gazdaságos lebonyolítását is akadályozzák, a megszűnt múlt nyomaival 
folytatott dialógus pragmatikai szempontokból indokolatlan komplexitása a 
Másik cselekvésben történő leképezésének lehetetlenségének ironikus alle-
góriájaként értelmeződik. 

Az ágens, a „tavaszias nevű” főszereplőnk szinte alig mond valamit, 
szinte alig verbalizál, ám a gesztusaiban elbeszélt hipotetikus múltak annál 
bőbeszédűbben képezik le az általa halálukban újrateremtett személyisége-
ket. Különös, szintén nem pragmatikus kegyelettel ügyel arra, hogy a visz-
szafejtett személyiségvonásoknak megfelelő gyászszertartásban részesítse az 
egyedül elhunytakat, vigyázva a különböző vallások szertartásainak betar-
tására, esetleg szekuláris temetést intézve azoknak, akiknek a hagyatékában 
nem talált a transzcendensre tett (explicit vagy implicit) utalásokat. A May 
által kezdeményezett szertartások azonban amúgy is a metafizika jegyében 
zajlanak, még akkor is, amikor a „legvilágibb” temetést intézte, hiszen min-
den cselekedetét a túl-világ jegyében, az utolsó út szakralitásának jegyében 
bonyolította le. Hősünknek ez gesztussorozata nem tudatosan dekonstruálja 
a profánt – azáltal, hogy tulajdonképpen szakralizálja azt –, ám abban a mi-
nőségében tudatos, hogy következetesen igyekszik leépíteni az egyedül el-
hunytak iránt tanúsított közösségi és intézményi közönyt. Jó szándéka azon-
ban végül a vesztét okozza, hiszen segítő szándékának implementálása köz-
ben éri őt a végzetes balesete, és a roppant ügyesen megszerkesztett (ám tech-
nikailag apró, zavaró hibákkal kivitelezett) zárójelenet duplán koronázza az 
életművét: jelentős tömeg gyűl össze utolsó eltemetettje búcsúszertartására, 
és May sírját viszont az általa eltemetettek szellemei veszik körbe, megható-
dottan emlékezve arra, aki talán az egyetlen volt embertársaik közül, aki ha-
lálukban is az életüket tisztelte.

Az utolsó snittekben tehát a metafizika felülírja főszereplőnk 
nemgazdaságos pragmatizmusát, és az univerzális etika jegyében a néző, 
a műalkotás befogadójának olyan katartikus tapasztalatot kínál fel a film, 
amely egyszerre ironikus és patetikus, egyszerre igaz és értelmezetlen. 

A Derrida és Gadamer dekonstrukció-hermeneutika-vitáját elem-
ző McCance  megállapítja, hogy mind Gadamer, mind Derrida a metafizika 
„jelentéstelensége” mellett érveltek,2 – mindketten a maguk módján –, ám 
Pasolini ezzel a játékos jelenettel, a művészet eszközeit használva visszaad-
ta a metafizikának a jelentésességet, cáfolván Ricoeur azon feltételezését is, 
hogy a filozófia a poézist beolvasztó zajlás ágense lenne,3 ugyanis May filozó-
fiai gesztusai a szellemekkel, a túl-világiakkal való találkozás mű-világában 
poétikussá, pontosabban katartikussá minősültek. 

A szürke hivatalnok így – akaratlanul – több világ közt mediál: egyfelől a 
műalkotás „lehetséges világait” kapcsolja össze cselekedeteivel, melyek egy-
felől etikusak, hiszen a halottakat előbb „hazaviszik” saját világukba, és in-
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nen „továbbítják” abba a transzcendensszegmensbe, amit az általuk hagyott 
tárgyi-szellemi emlékek kijelöltek; másfelől meg poétikusak, hiszen a film ka-
tartikus vége összekapcsolja a nézők világait a film világaival, és ez a találko-
zás, ez a horizontfúzió nem May detektívet-filológust megszégyenítő alapos 
nyomozásainak végeredményeként könyvelhető el, hanem a művészet sajá-
tos, kommunikatívan mediáló esztétikumának a megtapasztalásának köszön-
hető.

Jauss arra a következtetésre jutott, hogy: „... a katharszisznak, [kieme-
lés az eredetiben] egybevéve Gorgiász és Arisztotelész definícióit, a beszéd 
vagy a költemény által a befogadóban keltett saját affektusok azon élvezetét 
nevezhetjük, amely egyaránt vezethet a hallgató és néző meggyőződésének 
megváltozásához, illetve indulataitól, szenvedélyeitől való megváltozásához. 
Ily módon a katharszisz mint kommunikatív esztétikai alaptapasztalat össz-
hangban van mindazzal, hogy a művészetek szolgálják a cselekvési formák 
közvetítésének [kiemelés tőlem. P. Á.], bevezetésének, szentesítésének társa-
dalmi funkcióját, mind pedig azzal, hogy az autonóm művészet [kiemelés tő-
lem: P. Á.], ideális rendeltetésének megfelelően eloldozza a szemlélőt min-
dennapjainak gyakorlati érdekeitől és bonyodalmaitól, ezáltal biztosítva íté-
letének a más élvezetében megvalósuló önélvezetből fakadó szabadságát”.4  
Mi, Jauss katarzisértelmezésének részleges elfogadásával, érvelünk amellett 
is, hogy nem csak a „magánvaló művészet” lehet az, amelynek zavartalan 
megtapasztalása képes elmásítani a mindenkori művészet-befogadó meggyő-
ződéseit, hanem minden mediáló mozzanat ezt végzi, ráadásul folyamato-
san. Azt nem vitatjuk, hogy a szintén mediális folyamatok szertelen történé-
seiből – igaz, hogy körülményesen és sosem maradéktalanul – dekantálható 
magánvaló művészet a kultúrában kitüntetett szerephez jutott, és a jó művé-
szet participatív megtapasztalása valóban hangsúlyos változásokat idézhet 
elő a befogadó világfelfogásában, de ne feledjük el, hogy a művészet is egy 
sajátos, a történelemben visszakereshető gyökerekkel rendelkező mediálás-
típus, amely maga is áttételek, hordozók, mediálások révén jut el „célközön-
ségéhez”... Ennek fényében már magának az autonóm jelző deszignátumának 
mediáló aktuson kívül való létezését is megkérdőjelezhetjük. 

A művészet tehát katartikusan közvetít, de ezáltal ki is jelenti önnön au-
tonómiáját a közvetítettektől, olyan önálló létezőként nevezve meg önmagát, 
amely épp az általa „szolgáltatott” katartikus tapasztalat mediálása révén sza-
badul meg az értelmezés terhétől, és teremti meg a világszerű gondolatsorok 
korlátlan – tehát potenciálisan poétikus – játékát.

A halottak által és révén életbe lépő Pasolini-alkotás tehát összeköti a 
létezések lehetséges világait az értelmezések lehetséges világaival, és, nem 
utolsósorban, jelentéssel ruházza fel a metafizikai történéseket, és mindezt 
úgy, hogy a meglepett néző még egy könnycseppet is hajlandó eldörzsölni a 
világba beleszürkült hivatalnok vidám temetésén, amelynek – a katarzis kom-
munikatív jellemzőinek köszönhetően – ő maga is résztvevője lesz.

A szellemek kilépnek a sírokból, a néző – saját, értő tekintete által 
mediálva – belép a vászonra. És mikor kigyúlnak a teremben a fények, nehéz 
otthagyni ezt a szomorú-vidám temetési menetet, amelynek, a művészet ál-
tal időtállóvá tett emlékezetnek köszönhetően részese és létesítője lesz a be-
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fogadó is.
Nem csoda tehát, hogy a 2014-es TIFF-en közönségdíjat kapott ez a kü-

lönleges, mély, megható, de ironikus alkotás, amely elérte azt, hogy John May 
hivatalnokot értő nézők ezrei kísérjék utolsó útjára.
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Gróf Teleki Samu indítékai
afrikai expedíciójának 
szervezésében

C  L

 Az 1886-os esztendő tavaszának egyik estéjén, az Osztrák-Magyar Mo-
narchia trónörökösének az Adria partján, Lacroma szigetén tartózkodó hajójá-
nak parancsnoka hozza a hírt, miszerint „egy magyar gróf érkezett ma a sziget-
re, trónörökösünk barátja. Búcsúzni jött. Afrikába készül”.1 Így kezdődik Ha-
lász Gyula világhírű magyar utazók és földrajzi felfedezők életútját bemutató 
könyvében, az Öt világrész magyar vándoraiban a szóban forgó magyar nemes-
ről – gróf Teleki Samuról – szóló fejezete. E különc erdélyi mágnás, aki 1845. 
november 1-jén látta meg a napvilágot, a könyvtáralapító-kancellár Teleki Sá-

Rezumat (Motivele organizării expediției din Africa al contelui Teleki Sámuel)
Explorator al Africii Centrale, magnatul transilvănean Teleki Sámuel nu poate fi  considerat ca 

un reprezentant de seamă al vreunei discipline stiințifi ce. Întâmplarea face însă, ca expediția sa din 
Kenia să-l propulseze pe un loc proeminent între savanții renumiți al științelor naturii. Preocupările 
mele se concentrează asupra afl ării motivelor organizării expediției pe „Continentul Negru”, 
utilizând date din presa vremii, din scrierile biografi ce și personale ale contelui.

Cuvinte cheie  Africa, contele Teleki Sámuel, expediție, Kenia

Abstract (The Rationale behind Count Sámuel Teleki’s Expedition to Africa)
Explorer of Central Africa, Transylvanian magnate Samuel Teleki cannot be regarded as a major 

representative of any scientifi c fi eld of study. However, in the wake of his expedition to Kenya, 
count Teleki is given a prominent position among the distinguished natural scientists of his time. My 
present research focuses on the circumstances of count Teleki’s trip to Africa and aims to unfold 
the rationale behind his decision to explore „the Dark Continent” by using information from the 
newspapers of the time, biographical works and the count’s own autobiographical writings.
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muel utolsó ági leszármazottja. Személyéről a különböző lexikonok szerkesz-
tői általában néhány sorban emlékeznek meg, ezekből ismerjük életének fon-
tosabb állomásait. A fiatal gróf tanulmányait a kor híres iskoláiban – a debre-
ceni, majd a berlini és göttingeni kollégiumokban – végezte, hazatérvén kato-
nai pályára állt, a honvédség kötelékéiben a huszár rangig jutott, ezt követő-
en 1881-től országgyűlési képviselőként volt jelen a közéletben. Rudolf főher-
ceggel annak első budapesti látogatása alkalmával ismerkedtek meg, a Vasár-
napi Újság szerzője szerint: „a trónörökös megszerette az egyenes, nyilt jelle-
mű, szókimondó s kitünő vadász hírében álló ifjú grófot, s teljes bizalmával és 
intim barátságával tisztelte meg”.2 Közös szenvedélyük – a vadászat – tette szo-
rossá kettejük barátságát. Teleki Samut ott találjuk a görgényi kincstári birto-
kon évente megszervezett vadászatokon a fiatal főherceg bizalmasainak köré-
ben, annak vendéglátó házigazdái között. 

„»Afrikába!« ez a jelszó mai napság s Afrikának az egyenlítő alatt fek-
vő nyugoti és keleti részei egyszerre zsákmányai lettek az európai államok-
nak. A ki ezen gyarmatosítási lázat lényegében fontolóra veszi, okvetlenül föl-
merül előtte az a kérdés: vajon honnan nyerte olyan egyszeriben a régi Afri-
ka a nagyszerű jövővel kecsegtető és csábító varázsát?” – teszi fel a kérdést 
Vámbéry Ármin, a Magyar Földrajzi Társaság alelnöke ugyanazon év január 
21-én, a közgyűlés előtt tartott beszédében.3 Mert valóban ez az a korszak, ami-
kor a fekete földrész meghódítása zajlott, lépésről-lépésre hatoltak bátor felfe-
dezők, kalandos szellemű kutatók a partvidék felől a kontinens belsejébe. Li-
vingstone, Barth, Speke, Grant, Burton, Du Chaillu vagy Stanley fölfedezései-
ket sorra közzé tették, eredményeiket egyre szélesebb tömegek ismerték a saj-
tóból és az oly divatos úti leírásokból. A Földre vonatkozó ismeretek bővülésé-
nek időszaka ez, ahogy találóan fogalmazza meg a Vasárnapi Újság egyik rova-
tának címe. Ekkor indult gróf Teleki Samu kelet-afrikai expedíciójára, a konti-
nens még nagyrészt ismeretlen – egyben utolsó, felfedezésre váró – területére, 
melynek eredményeképpen kerültek fel a térképre a Rudolf- (ma: Turkana) és 
a Stefánia- (ma: Chew-Bahir) tavak. Teleki Samu felfedező útja során elsőként 
ért fel Afrika csúcsának, a Kilimandzsárónak hórétegéig, első európaiként tett 
kísérletet a Kenya-hegy megmászására, ugyanakkor nevét ma egy vulkán, vala-
mint több növényfaj is viseli. Expedíciója az elért földrajzi eredmények mellett 
ugyanannyira fontos a néprajzi eredmények szempontjából is. Általa ismerke-
dett meg a művelt világ Afrika számos törzsével, elsőként hozott jelentést a fel-
fedezett vidékeken élő elmolo, turkána, burkenedzsi, resiát stb. népcsoportok-
ról. Teleki kísérőjének, Ludwig von Höhnel tengernagynak köszönhetően meg-
születtek a térképek, valamint a naplószerűen megírt útikönyv mellett az ad-
dig mind a vadászkaravánok, mind a mohó rabszolga kereskedők által messzi-
re elkerült feltárásra került vidék első fotódokumentációja is. A Telekiék által a 
hosszú út során gyűjtött tárgyak vetették meg később a Magyar Néprajzi Múze-
um afrikai kollekciójának alapját.

Hunfalvy János a Magyar Földrajzi Társulat közgyűlésén már évekkel ko-
rábban számba veszi a földrajz javát szolgáló érdekeket. Felsorolása szerint 
„emezt a tudományért lángoló lelkesedés, amazt kegyes hitbuzgóság, a harma-
dikat a kiváncsiság, a kedvtöltés, a szórakozás vágya, a negyediket a megélhe-
tés gondja, a nyerekedés ösztöne sarkalja a távolesö ismeretlen vidékek és né-
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pek felkeresésére”.4 Vámbéry Ármin az Afrika iránt megnövekedett érdeklő-
dést – valamint a számos, feltárására szerveződő expedíciót – látván a konti-
nenst egyenesen a tudomány és a kalandkeresők Mekkájának nevezi. 

1886 tehát az az esztendő, amikor életének delén, negyvenegy éves korá-
ban Teleki Samu gróf meghozza a nagy döntést: afrikai felfedező útra indul. 
„Hatalmas termetű, pocakos ember volt gróf Teleki Sámuel. Egy szép napon 
megunta a sáromberki életet, felkerekedett Afrikába, egy kicsit felfedezte a Ru-
dolf- és Stefánia-tavakat, csak úgy megmászta a Kilimandzsárót, aztán hazajött, 
hazament Sáromberkére, kicsit még utazgatott, aztán nem törődött többé a vi-
lággal.” –írja később a Pesti Hírlapban dr. Kerekesházy József.5 És valóban így él 
azóta Teleki személye a szélesebb tömegek emlékezetében, ez a róla kialakult 
általános kép. Ugyanakkor ismeretes vadászszenvedélye is, Cholnoky Béla az 
expedíció eseményeit feldolgozó könyvében így fogalmaz: „Teleki Sámuel gróf 
már az 1880-as évek elején foglalkozott azzal a gondolattal, hogy nagy vadász-
expedíciót szerel fel. Afrika akkoriban még jórészt ismeretlen belsejében akarta 
ezt a szenvedélyét kielégíteni”.6 A Magyar Földrajzi Társaság megalakulásának 
századik évfordulójára megjelent könyvében található írás szerint a dúsgazdag 
erdélyi mágnást eredetileg a vadászszenvedély hajtotta a távoli kontinensre, de 
„ismeretlen földek és népek felfedezését is hivatatásának érezvén, útjára ma-
gával vitte Höhnel Lajos tengerésztisztet, akire a földrajzi leírás, a tudományos 
gyűjtés és helymeghatározás feladatát bízta”.7 Ugyancsak ebben a kiadványban 
olvasható Futó József tollából, hogy elsődleges úti célja a vadászat, „valamint 
egy bravúros sportteljesítmény, a Kilimandzsáró megmászása”.8

Cholnoky tovább megy, úgy gondolja, hogy Teleki gróf azon ritka gazdagok 
közé tartozott, akik mindig is tisztában voltak azzal, „hogy vagyonuk nem csu-
pán saját kicsinyes szenvedélyeik és szeszélyeik kielégítésére való, hanem bi-
zonyos mértékig tartoznak vele az emberiségnek és hazájuknak is”.9 Hasonlóan 
vélekedik a Vasárnapi Újságban Dr. Sz. L. szignóval ellátott cikk szerzője, aki a 
következőképpen fogalmaz terjedelmes cikkében: „A tudás vágya, a tudomány 
szeretete és mivelése kiváló tulajdona volt mindenkor a Teleki-családnak. […] 
Alig van nemzedék, a melyben a család egyik – másik tagja ki ne tünt volna 
a tudomány és művészet valamely ágában. Teleki Samu grófot is a tudás vá-
gya, az uj világok látásának és felfedezésének ösztöne vezette a mesés idegen-
be, az egyenlítő tájékára, nem riadván vissza a fáradalmaktól, nélkülözésektől, 
a nagy anyagi áldozattól s egészségének, életének merész koczkára tevésétől”.10 
Erdélyi Lajos szerint – akinek a hetvenes években megjelent könyve kétségkí-
vül visszahozta Teleki nevét a köztudatba – a társadalmi sikereinek tetőfokán 
álló, életének ötödik évtizedébe lépő gróf „talán önmaga számára is váratlanul, 
meglepetésszerűen, 1886 első hónapjaiban elhatározza: Afrikába utazik. Nem 
rövid lélegzetű vadászkalandra, nem is egzotikus kicsapongások beható tanul-
mányozására, még csak nem is a piramisokat szemrevételezni – elmegy az Afri-
ka-térképek egy fehér foltját (lényegében az utolsót!) berajzolni”.11 Erdélyi úgy 
véli, hogy nem is olyan magas ár ez a három év az „értelmet nélkülöző vivieur 
életéből”, amelyik biztosítja számára a halhatatlanságot. Ugyanakkor ő is leltár-
ba veszi az expedícióval kapcsolatos véleményeket, találgatásokat Teleki sze-
mélyes motivációjával kapcsolatosan. „Az általában egymondatos magyaráza-
tok a következőképp hangzanak: a dúsgazdag, kitűnő sportember már a nyolc-
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vanas évek elejétől tervezett egy afrikai vadászexpedíciót, hogy megismerked-
jék az ottani nagyvadak világával”.12 Erdélyinél találjuk azt a felvetést is, mi-
szerint a sáromberki gróf érdeklődése valójában az európai embertől még érin-
tetlen területek felé irányult, ahol még ismeretlen állatfajokat sikerül találnia. 
„Vajon miért vállalkozott ez a gazdag főúr, élete ötödik évtizedében a kockáza-
tos afrikai útra? Miért teszi ki egészségét, testi épségét olyan megpróbáltatások-
nak, melyek könnyen életébe kerülhetnek? A vadászszenvedély nem ad elfo-
gadható magyarázatot” – veti fel a kérdést Kubassek János, a centenárium al-
kalmából szervezett Magyar Tudományos Afrika Expedíció vezetője.13 Vélemé-
nye szerint, amennyiben Teleki Samut kizárólag a vadászat és a különböző eg-
zotikus vadak elejtése vonzotta volna Afrikába, akkor nyugodtan szervezhe-
tett volna a nagyvadakban gazdag és viszonylag biztonságos Kilimandzsáró és 
Meru-hegyek környékén vadászatot. És már egy félév után gazdag gyűjtemény-
nyel térhetett volna haza, nem kellett volna eltöltenie majdnem három – nél-
külözésekkel és nehézségekkel tele – esztendőt Kelet-Afrika ismeretlen vidéke-
in. Tehát lennie kellett egyéb okoknak is e merész elhatározás meghozatalának 
hátterében. A különböző könyveket, sajtótermékeket lapozva több vélemény-
nyel találkozik aki ennek a kérdésnek utánamegy. Erdélyi Lajos könyvében, 
egy, a „Jókai tollára illő romantikus pletykát” említ, mely szerint a századfor-
dulót megelőző években „Sáromberkétől Görgényszentimréig minden paraszt-
portán csakúgy beszélték, mint a paplakokban és kastélyokban; bizonyára Ko-
lozsvár és Bécs szalonjaiban is”.14 Erdélyi bevallása szerint a történetet véletle-
nül hallotta magától Kós Károlytól, aki szerint a grófnak nem volt választása, 
mennie kellett, mert rossz helyen udvarolt. Teleki, ez a megrögzött agglegény, 
a görgényszentimrei vadászatokon részt vevő trónörökös feleségének, Stefáni-
ának „tette a szépet. A Habsburg-ház ezt nem tűrhette. Pontosabban, még ha 
nem is volt igaz, nem tűrhette magát a feltevést, a pletykát. A trónörökös ba-
rátja tehát persona non grata lett Bécsben. Az egyetlen udvarképes megoldás: 
tűnjön el huzamosabb időre az európai udvarok, a társaság látómezejéből. Jó 
vadász, szenvedélyes turista, miért nem utazhatna Afrikába?”.15 Megjegyzi, 
ezt nyílt titokként kezelték, következésképpen írásban sehol sem jelen(hete)t 
meg. Hasonló a báró Kemény János által közölt történet, melyet még bécsi di-
ákévei alatt ismert meg. Szerinte sem szabad azt gondolni, hogy Teleki azért 
lett Afrika-kutató, mert valaha is erre vágyott volna életében. „Ennek hátteré-
ben egy kis udvari hecc állott. Tudott dolog, hogy Teleki Samu Rudolf trónörö-
kös rendkívül bizalmas barátja volt, sokat mulattak, daloltak együtt, nemcsak 
vadásztak, sokszor alaposan fel is öntöttek a garatra. Egy ilyen alkalommal tör-
tént, hogy Teleki Sámuel többet ivott a kelleténél. És bizonyos vita és hecce-
lődés közben azt mondta, ő olyan bátor ember, aki hajlandó még azt a rettene-
tes dolgot is vállalni, hogy a Monarchia legcsúfabb asszonyát szájon csókolja. 
Hát ezen nagy kacagás, felfordulás volt. »Nem hiszem, hiszem« satöbbi, s ak-
kor nyílt az ajtó, és belépett rajta valaki, egy szépnek valóban nem mondható 
hölgy. Teleki Sámuel felkelt, odament és szájon csókolta. Ez a valaki, ez a hölgy 
nem volt más, mint Stefánia hercegnő, Rudolf trónörökös felesége. Ott helyt 
ebből botrány nem lett, de a pletyka elszállt. Eljutott Ferenc Józsefhez, aki úgy 
intézkedett, hogy amíg a botrány körül lecsendesednek a kedélyek, addig el 
kell küldeni Teleki Sámuelt a Monarchia területéről. És Teleki eltűnt, úgy tűnt 
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el, hogy beállott Afrika-kutatónak”.16 Ezt a gondolatot követi tovább Lázár Ist-
ván is, aki arra a kérdésre keresi a választ, hogy vajon „mi az ördögnek ment 
gróf Teleki Samu Afrikába, s töltött ott majdnem három évet. Nem volt s nem 
is lett tudós vagy kutató. Vadászexpedíciónak ez sok”.17 Az Erdélyi által közölt 
szóbeszéden alapuló történeteket átvéve fogalmazza meg következtetését, mi-
szerint egy nő az oka annak, ami „az elkényeztetett 41 éves, a vaskos férfiéle-
tet, a vadászatot, a mulatságot kedvelő erdélyi mágnást váratlanul útnak lendí-
tette egy aszketikus alkatnak való feladattal”.18 Természetesen ezeknek a szóhi-
edelmekből építkező, megmosolyogtató történeteknek valóságtartalmát ellen-
őrizni nem lehet, de különösebb hitelt sem érdemes nekik tulajdonítani. Hogy 
a fiatal trónörökös és a gróf jó kapcsolata nem szűnt meg a felfedezőút kezde-
tével, azt legjobban igazolják Telekinek az expedíció során Rudolf trónörökös-
höz írott levelei, melyben az út részletes leírása, valamint a vadász élmények 
felsorolása mellett a következő ígéretét veti lapra: „sok de sok mindent lehet-
ne még írni, de nem akarom fárasztani Fenségedet, ha haza visz az Isten, majd 
szóval elmesélek”.19 Másik levele végén pedig az alábbi sorokkal búcsúzik a fő-
hercegtől: „És most utoljára Isten hozzádot mondok Császári Királyi Fenséged-
nek. Ha élek jövő levelem a Rudolf- és Stefanie- tavakról fog tudósítást hozni. 
Melyek után vagyok és maradok Császári Királyi Fenséged Legalázatosabb és 
hivebb szolgája, Gf Teleki Samuel”.20 Ismeretes, hogy a gróf megvalósította ter-
vét, amely szerint barátjáról és annak hitveséről, a Monarchia trónörökös pár-
járól nevezte el az általa felfedezett tavakat, ezeket valóban Rudolf és Stefánia 
néven ismerhette meg a civilizált világ. 

Az okokat kutatatva más szájhagyományokon alapuló történetet is talá-
lunk, ilyen a Pesti Hírlapban megjelent Régi magyar alakok című írás is, amely-
nek szerzője – ki a gróffal való személyes ismeretségére hivatkozik – érdekes 
magyarázatot ad arra, hogy mi is indíthatta el Teleki Samut hosszú útjára. Úgy 
véli, hogy kicsi és kicsinyes dolgok befolyásolják rendre az ember életét, annak 
akarata ellenére. „Cselekedetekre bírnak, melyek nem állottak szándékunkban, 
vállalkozásokba kényszerítenek, amelyekre másként nem is gondoltunk volna. 
Ilyen csekélység adott gróf Teleki Samu életének fordulatot. Sohase gondolt 
volna rá, hogy ő felfedező útra induljon valaha s a legnagyobb fáradalmak, sőt 
nélkülözések között hatoljon Afrika belsejébe”.21 Írásában feleleveníti, hogy a 
gróf szenvedélyes medvevadász hírében állt, szinte nélkülözhetetlen személy 
a Rudolf főherceg számára szervezett görgényszentimrei vadászatokon, ahol 
egyetlen hajtást sem szerveztek nélküle azokban az időkben. Úgy véli, Teleki 
története ezen vadászatok egyikén, a királyi birtokon, Görgényben kezdődik. 
„Ott történt azután vele valami, amit eleinte ártatlan tréfának vett mindenki.” 
Este a tűz körül enyelegve, Teleki – ahogy a vadászokra oly jellemző – néhány 
csípős megjegyzést tett barátjára, Salamon Gézára, ki egy adott pillanatban egy 
rőzsevesszővel ütött a Teleki hátára, azt megfenyítve. Az esetet senki sem vet-
te komolyan, kettejük barátsága változatlanul tovább tartott, e kis inzultus is a 
feledés homályába merült, mígnem „a bécsi jockeyklubban osztrák arisztokra-
ták beszélgetvén egymás között, egyikük, aki részt vett a görgényi vadászaton, 
azt a megjegyzést tette Telekiről, hogy őt vesszővel megütötték, és ő nem kért 
az inzultusért elégtételt.” Ez nagy kavarodásra adott okot, a hír eljutott a gróf-
hoz, akinek hatalmas fejtörést okozott, hogy hogyan oldja meg ezt a szituációt. 
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„Utoljára is ahhoz a kisegítő eszközhöz folyamodott, hogy ezentúl, ahol csak 
alkalma lesz reá, fokozott mértékben fogja kitenni magát a veszélynek, hadd 
lássák az osztrák urak, hogy ő bátrabb akármelyiküknél. Így p[éldának] o[káért] 
a legközelebbi vadászat idején elkerített helyre egy óriási vadkant eresztett be, 
s aztán bement hozzá pusztán egy vadászkéssel felfegyverezve, birokra kelt 
az állattal, s nem eresztette el, amíg le nem szúrta. Később pedig arra határoz-
ta el magát, hogy lemegy Afrika belsejének tartományaiba, ahol legtöbb a vad, 
az oroszlán, az elefánt, a vadtulok és a többi, melyek próbára teszik a vadász 
bátorságát. Ám aki kétségbe vonja az ő bátorságát: jöjjön vele! Ebből a gondo-
latból támadt azután későbbi terve, hogy behatol Afrika belső vidékeire is s a 
vadászatot összeköti egy földrajzi felfedezőutazással”.22 Lázár István szerint a 
legvalószínűbb, hogy a merész út terve mögött a fiatal főherceg „lázadása” állt 
volna. Kétségtelen, hogy az idős császár udvari rendjébe, gondolkodásmódjába 
beilleszkedni nem akaró Rudolfban sok fantázia és újítási kedv lobogott. „Álné-
ven politikai cikkeket írt, s ezekben a Monarchia apja által fenntartott rendjét 
igencsak megkérdőjelezte, korszerűbbre javasolta változtatni”.23 Krizsán Lász-
ló ezt az elméletet viszi tovább Magyar utazók Afrikában című könyvében. Úgy 
véli, a vadászat csupán álca, hiszen Teleki barátja „a konzervatív udvari körök-
ben gyökértelenül álló és mellőzött Rudolf pozícióját jelentősen modósította 
és megerősítette volna egy, a Monarchia alá tartozó afrikai gyarmat, amellyel 
a Habsburg-hatalom felzárkózhatott volna a külhoni birtokok szerzésében si-
keres európai államok mellé”.24 Állítása szerint a bécsi udvarban a 19. század 
második felében már gyakran terítékre került egy afrikai gyarmatszerzés lehe-
tősége. Mivel Teleki Samu útja ezt a célt szolgálta, semmiképpen sem kelthe-
tett feltűnést, szerinte ezért bújt a felfedezőút álcája mögé. Azt is különösnek 
véli, hogy az expedíció vezetője jóformán semmit sem tudott a kontinensről, 
„melynek utolsó ismeretlen tartományait készült »tudományosan« feltárni”.25 
Telekinek versenyt kellett futnia az idővel, mivel a kontinens utolsó „fehér folt-
ja” feltárásra, valamint gazdára várt, kellő igyekezet hiányában bizony nem 
maradt volna meghódítandó terület a Monarchia számára. Ezzel magyarázza, 
hogy Telekinek „az előkészületből csak egy rövid angliai tanulmányútra futot-
ta.” Telekiéknek a Kilimandzsáró meghódítására tett sikertelen kísérlete kap-
csán vonja le következtetését: „alig képzelhető, hogy Teleki a hegymászás, a 
sport kedvéért ment volna Afrikába. A hegymászáshoz nem kellett volna öt-
száz ember és háromszáz puska. Ámde annál több kitartás és idő. Ennek pedig 
híjával volt Teleki. Az első sikertelen kísérlet után – noha mindenkinél köze-
lebb jutott a Kilimandzsáró csúcsához – hátat fordított a hegynek. Ilyet vérbe-
li hegymászó sohasem tett volna”.26 Krizsán állítása a mai napig nem nyert bi-
zonyítást, elmélete több szempontból meginogni látszik. Elég csak arra gondol-
nunk, hogy Teleki és Höhnel majdnem az egész 1886-os évet a felkészülésekkel 
töltötték. „Teleki Sámuel látogatást tett a londoni Royal Geographic Societynél, 
brit tudósokkal konzultált, térképeket és szakirodalmat tanulmányozott, igye-
kezett elsajátítani a geológia és a csillagászat tudományát és a szuahéli nyelvet. 
Höhnel a Gross Glockner falait mászta, mintegy edzésként”.27 Krizsán ugyan-
akkor szóvá teszi, hogy egy egyszerű vadász- és hegymászó-expedícióhoz nem 
kell több száz felfegyverzett ember. Ha megnézzük a Telekiéhez hasonló utak-
ról szóló leírásokat, látjuk, hogy a kor felfedezői hasonló – ha nem nagyobb 
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– seregek kíséretében szervezték expedícióikat. Néhány évvel korábban, a Ní-
lus forrásvidé kének feltárására készülődve írja össze Sass Flóra férje, az an-
gol Samuel W. Baker, miszerint „kíséretül negyvenöt felfegyverzett emberre és 
negyven matrózra volt szükségem, s ezek a szolgákkal együtt kilencvenhat főre 
emelték az expedíció létszámát”.28 A Telekivel majdnem egy időben Emin pasa 
kiszabadítására induló Henry M. Stanley karavánjának összetételéről hasonló-
an cikkeznek a Vasárnapi Újságban: „1887-ben február 24-én indult el Stanley 
Zanzibárból e czélból. Kíséretében 9 európai, 61 szudáni, 13 szomali néger, 3 
tolmács és 620 zanzibári teherhordó és katona volt, tehát egész hadsereg”.29 Is-
meretes, hogy a felfedezőút költsége teljes egészében Telekit terhelte, ennek 
ismeretében nehezen elképzelhető, hogy az európai nagyhatalmak egyike, az 
Osztrák–Magyar Monarchia egy magányos expedíció által próbálta volna befo-
lyását és hatalmát kiterjeszteni további területekre. Viszont az 1872-ben szer-
veződött, a nyílt sarki tenger felfedezésére induló és a Ferencz József-földet fel-
fedező osztrák–magyar expedíción kívül nincs komolyabb anyagi támogatott-
ságot élvező kutatóútról tudomásunk. Ahogyan Véber Károly is megfogalmaz-
ta, ez az alapvető feltétel hiányának okán lehetséges, hogy a magyar nemzet 
egyszerűen nem írhatott oly fényes lapokat a nagy földrajzi felfedezések törté-
netébe, „mint a világhatalomra törő, hódító, gyaramatosító nagyhatalmak uta-
zói, akiknél a tudományos út mögött sokszor gazdasági érdekek húzódtak, aki-
ket tekintélyes összegekkel nagy múltú intézmények támogattak”.30

Természetesen a felfedező út híre a kor sajtóját sem kerülte el. A Vasárna-
pi Újság Egy magyar főúr afrikai utazása című cikkében hírt ad Teleki terveiről: 
„Egy bécsi lap hire szerint gr. Teleki Samu, az ismeretes vadász és országgyűlé-
si képviselő, saját költségén afrikai expedicziót tervez. Kiséretében lesz Höhnel 
Lajos lovag tengerészhadnagy is, ki a kiszemelt területen már megfordult. Az 
expediczió már két – három hónap múlva indul s útját Zanzibarból kiindul-
va Mombas, s innét Kilimandsar és a nagy tavak felé veszi. Ugyanezt az utat 
tette meg egykor van der Decken hollandi utazó, kit azonban a benszülöttek 
meggyilkoltak. Az expediczió száz tagból fog állani. A trónörökös, kinek a gróf 
bizalmasb vadászkörnyezetéhez tartozik, szintén érdeklődik a vállalat iránt. A 
gróf már Bécsben nagyobb bevásárlásokat tett s a bécsi arzenálban fegyvereket 
gyártat, Pólában pedig két uj rendszerű csónakot rendelt meg és Budapesten is 
fog bevásárlásokat tenni. A gróf terve szerint az egész expediczió még junius 
hóban megérkezik Zanzibárba s onnan folytatja kutató útját, mely valószínű-
leg hódító is lesz. A társaságnak nagyobb fele magyarokból fog kitelni”.31 Né-
hány hónappal későbben ugyanebben az újságban olvassuk, miszerint „e hó 
18-án, indult el Teleki Samu gróf Parisból Zanzibarba, hogy az afrikai belterü-
let még eddig ismeretlen vidékeit a tudománynak és a kereskedelemnek föltár-
ni segítsen”.32 Az Egy magyar főúr afrikai utazása című cikk szerzője tudni véli 
Teleki terveit, valamint az expedíció teljes útvonalát is: „A Holdhegységen ha-
tol keresztül s ez uton egész Afrika nyugati partjáig a Kongó, vagy Loango vi-
dékre. Az expediczio a Zanzibár folyó partján halad s első sorban ennek ed-
dig még ismeretlen forrását fogja keresni. A gróf Marseille-be 40 emberrel jul. 
19-én délelőtt indult el hajón Alexandriába, hol benszülöttekből 120 főre egé-
szíti ki csapatát, melyet ő maga fog vezényelni. Két tiszt, két irnok, egy fényké-
pész és egy orvos egészítik ki közelebbi környezetét. A gróf 4 hétig időzött Pa-
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risban, a hol nagy szorgalommal búvárolta a nyilvános könyvtárakat, s több je-
les tudóssal is értekezett. Az expediczio a legjobban van ellátva fölszerelések-
kel és tudományos eszközökkel s ezenkívül sok színes üveggyöngyöt és egyéb 
csecsebecsét visz magával, melyekért a benszülöttek élelmi szerrel fogják el-
látni”.33 A Marosvásárhelyen megjelenő Marosvidék 1887 májusában részle-
teket közöl Teleki Zanzibárról báró Aczél Bélához írott leveléből, ennek kap-
csán jegyzi meg: „Gróf Teleki Sámuel sáromberki nagybirtokos, a trónörökös is-
mert vadásztársa ez idő szerint Afrikában időzik oroszlán-vadászaton”.34 Tele-
ki útitársa, az expedíció krónikása, Ludwig von Höhnel könyvének első fejeze-
tében, a zanzibári készülődésekről szóló részében tesz utalást arra, hogy mi vi-
hette a grófot Kelet-Afrika ismeretlen vidékeire: „A sötét kontinens, azon föld-
rész, amely átkutatásának legtovább állot ellen, végre feltárta titkait, amelyeket 
oly gondosan meg tudott őrizni. Századunk dicsősége, hogy ezen szfinx le van 
győzve, hogy ő küldötte ki azon vándorokat, akiknek végre sikerült rejtélye-
it megoldaniuk. [...] De nem is csoda, mert milyen nagy az a varázserő, amely 
az ismeretlenhez vonz és milyen csábító inger fekszik azon gondolatban, hogy 
az ember tettre vágyódását és kalandszeretetét, azokat szép és nemes célokkal 
összekötve, a tudomány szolgálatába adhatja. Ilyen vágyaktól eltelten tervezte 
széki Teleki Samu gróf, magyar mágnás is ezen, a sötét földrész belsejébe irá-
nyuló felfedező utat. Mint vagyonos és független úr, vadászat és sport által a 
fáradalmak és egyéb káros behatások ellen megedzve, a gróf nagymértékben 
egyesítette magában azon személyes tulajdonságokat, amelyek ilyen vállalat 
sikeres végrehajtását biztosíthatták”.35 Az expedíció centenáriuma alkalmából 
az érdi Magyar Földrajzi Gyűjtemény, valamint az ELTE által szervezett Tudo-
mányos Gyűlésen elhangzott előadásokat összefoglaló Földrajzi Gyűjtemény-
ben szintén felvetődnek az az afrikai utazás indítékai. Kubassek János szerint 
egyértelműen a közéleti pálya nyitotta meg Teleki számára az Afrikába vezető 
utat. Szó esett korábban a Rudolf főherceggel való szoros barátságáról, mely-
nek kezdetét 1881-re datálják. Ezt követik a Görgényszentimrén (és nemcsak) 
szervezett közös vadászatok, nem kizárt, hogy ezek során érlelődik a grófban 
egy hatalmas vadász-expedíció terve az egzotikus afrikai vidékeken. Kubassek 
szerint „minden bizonnyal Rudolf trónörökös adta az ötletet, hogy a tervezett 
vadász-utat Teleki Sámuel kösse össze Kelet-Afrika akkor még ismeretlen tája-
inak, a Baringó-tótól északra elterülő vidékek felkutatásával”.36 Ezen feltétele-
zést elfogadhatónak tarthatjuk, különösen ha figyelembe vesszük a trónörökös 
ambícióit. A fiatal főherceg – ki egyben a tiszteletbeli elnöke is a Magyar Föld-
rajzi Társaságnak – a vadászat mellett szívesen foglalkozott főleg néprajzzal és 
természettudományokkal. Amellett sokat utazott, élményeit saját kezűleg írta 
meg két kötetben, Utazás a Keleten címmel 1883-ban. 

A Vasárnapi Újságban Teleki Samu halálát követő emlékezésben olvashat-
juk a sort, amely minden eddig felsorolt feltételezett és vélt indok között ma ta-
lán a legvalószínűbbnek tűnik: „Az az érdeklődés, a mely a múlt század hetve-
nes éveiben Afrika ismeretlen területeinek felkutatása felé fordult, magával ra-
gadta gróf Teleki Samut is”.37 Hasonlóan vélekedik Alberto Moravia, ki a Leve-
lek a Szaharából című könyvében a Teleki által felfedezett Turkana-tó felé tartó 
autózás közben megvetéssel idézi meg az „osztrák–magyar” grófot, véleménye 
szerint: „Teleki története nem olyan közismert, mint a Stanley-típusú nagy fel-
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fedezőké, de nem kevésbé tanulságos, sőt dekadens jellege miatt, amely elvá-
laszthatatlan a fin-de-siècle (századvégi) osztrák kultúrától, még tanulságosabb 
is. Szóval Teleki, miközben Bécsben a kiváltságosok kényelmes életét élte, fe-
jébe vette, hogy fölfedező lesz. Az egzotikum, a becsvágy, a divat vonzotta-e, ki 
tudja. Mindenesetre nagyvonalúan intézte a dolgot. Elment Zanzibárba, a Ke-
let-Afrikának nekivágó utazók kiindulóhelyére, felfogadott hatszáz teherhor-
dót, vezetőt, aszkari-t, aztán Mombasából útra kelt a kenyai fennsíkok felé”.38 

Teleki Samu naplóját és afrikai útján írott leveleit olvasva sem találunk 
semmit, ami kapaszkodót nyújtana az expedíció szervezésének okait keresők 
számára. Még a felfedezőútra készülve, Adenből küldött levelében írja Tele-
ki Ágnesnek: „egy ajánlatot kaptam Afrikából kijöve dél Amerika hegységeibe 
menni, de ez oly messze van, és megvalva az igazat, semmi kedvem sincsen 
azon helyekre, inkább mondottam, ha Grönlandba akarnak egy expeditióval 
küldeni (már nem az én költségemre), akkor inkább gondolkoznék, de ez még 
oly messze van, és minden esetre pár honapra haza is akarok menni miután a 
hosszú utat megtettem, hogy most nem köteleztem le magam semmire [...] a vá-
lasz majd akkor lesz ha hazajövök. De láthatja hogy uti tervem imponál az em-
bereknek”.39 Ami első olvasatra felkelti a figyelmet, hogy Teleki már elutazását 
megelőzően, mielőtt még Afrika földjére tenné lábát, máris egy ajánlatot kap 
Dél-Amerika hegységeibe. Nem tudjuk, hogy ki vagy kik tehették e ajánlatot, 
amely nincs Teleki kedvére, hogy milyen céllal indították volna a távoli konti-
nensre a vállalkozó kedvű grófot, aki megjegyzi, hogy semmiképpen sem vágna 
bele saját költségén szervezendő újabb útba. Márpedig ahogyan már korábban 
is szó esett, a 19. században frissen alakult magyarországi tudományos intéz-
ményeknek anyagi eszközök híján nem állt módjukban támogatni azokat, ki-
ket a tudományos elhivatottság távoli, idegen földrészekre csábított, ezért ezek 
szervezői és résztvevői többnyire a tehetős nemesek soraiból kerültek ki.

Ha összegezni próbáljuk mindazt, ami a Teleki felfedező útja kapcsán ed-
dig napvilágot látott, látjuk, hogy megoszlanak a vélemények arról, mi is lehe-
tett az oka, amiért ez az erdélyi nemes addigi kényelmes életét feladva, a kö-
zel háromesztendős, nélkülözésekkel és megpróbáltatásokkal teli afrikai útjára 
elindult. Hogy unalomból, vadászszenvedélyből, kalandvágyból, becsvágyból, 
a tudomány iránti szeretetből, vagy egy rosszul sikerült vicc eredményekép-
pen, esetleg egy szerelmi affér következményeként, talán gyarmatosítási terv 
által vezérelve, vagy tényleg csupán a véletlen műveként vetemedett Kelet-Af-
rikába? Nem tudni. Mindenesetre „Teleki Sámuel expedíciója egy korszak lezá-
rását jelenti. Az újkor eleje, a nagy felfedezések korszaka volt. Világtérképünk 
alapvonalai, az egyes szárazföldek, a nagyobb szigetcsoportok kontúrjai lassan 
felvették a mai térképeinkről jól ismert alakjukat”.40 Tudhatta ezt Teleki Samu 
is, akiről a a Pesti Napló Marcia su Roma című cikkének szerzője egy, a gróffal 
való múltbéli személyes találkozását felidézve az alábbiakat írja: „Rudolf trón-
örökös hadsegédétől, gróf Teleki Samutól kérdeztem egyszer, hogy tulajdon-
képpen mit keresett Afrikában, mert ez az útjáról Höhnel kapitánnyal iratott 
könyvből semmiképpen sem derül ki? Teleki így felelt: Fel akartam fedezni va-
lami ismeretlen hegyet, folyót vagy tavat, hogy a trónörökös-pár nevét örökre 
beleírhassam Afrika térképébe”.41 
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– 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 
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