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ME.fotográfi a

Összeállításunkban nem teljességre törekedtünk – műszaki okok miatt 
nem is tudjuk ezt megtenni –, ellenben azon igyekeztünk, hogy, akárcsak az 
ezelőttiekben, ebben a lapszámban is összhangot teremtsünk a képi és az 
írott világok között.

Fegyver Attila felvétele
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Bevezető

Az idei 4-es lapszámmal a ME.dok tizedik évfolyamát zárjuk. Ebből 
az alkalomból megkerestük mindazokat, akik szerzőkként, szerkesztőkként 
segítették munkánkat az elmúlt évtizedben. Az alábbi kérdésekkel fordulunk 
hozzájuk:
1. Mikor ismerted meg a folyóiratot? Milyen benyomásod alakult ki róla? 
    Mostani véleményed… 
2. Mit jelentett tudományos pályád alakulásában az elmúlt évtized?
3. Milyen kutatási tervekkel lépsz át az új esztendőbe?
4. Fontosabb tanulmányaid, köteteid…

Hadd tartsunk alább névsorolvasást, bemutatva azt is, kik közöltek 
mindeddig lapunkban. Felkérésünket mindnyájuknak eljuttattuk.

Agyagási Levente
Albert Júlia
Andorkó Júlia
András Zselyke
Ármeán Otília
Balázs Géza
Bauer Béla
Bodó Barna
Bodó Márta
Borbáth Zsuzsanna
Borbély Tamás
Botházi Mária
Bucur Tünde
Buzinkay Géza
Buzogány Klára
Cseke Gábor
Demeter Csanád
Felméri Cecília
Győry Tamás
Győrffy Gábor
Ilia Mihály
Jakab-Benke Nándor
Kassay Réka
Kádár Magor
Keszeg Anna
Killyéni András
Kozma Csaba
Könczey Elemér
czei Zsolt
Kulcsár Gabriella
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Lakatos Artur
Lakatos Robert
László Edit
Lengyel András
Magyary Beáta
Máté Erzsébet
Nagy Éva 
Ozsváth Judit
Pap Attila Zsolt
Péter Árpád
Péter Edit
Puskai Melinda
Sándor Boglárka
Sándor Krisztina
Simonffy Katalin
Száfta Tünde
Székedi Eszter
Szentes Zágon
Szíjártó Zsolt
Szuszámi Zsuzsa
Tibori Szabó Zoltán
Újvári Mária
Vallasek Júlia
Vincze Orsolya
Zólya Andrea Csilla
Zörgő Noémi
Zsigmond Melinda
Zsugán Gedeon Gyula

Lapszámunkat a beérkezett válaszoknak szenteljük, és azt is áttekintjük, 
hogy milyen témákkal foglalkoztunk ebben a számunkra igen fontos és 
nagyszerű időszakban.

Cseke Péter főszerkesztő
Tibori Szabó Zoltán főszerkesztő-helyettes
Botházi Mária és Péter Árpád szerkesztők 
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SZERZŐINK
VÁLASZAI
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Czire Alpár felvétele
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Ármeán Otília:

1) A ME-dok folyóiratot egy arculatváltást tematizáló, Kádár Magor ál-
tal jegyzett tanulmány kapcsán ismertem meg. Azóta is követem a megjele-
nő számokat: az érdekes és a tudományos szerencsésen ötvöződik bennük. 
Pontos és szakszerű a szerkesztői munka is. Egyik írásomhoz Botházi Mária 
készítette el a kivonatot, örök hálám érte. 

2) Tudományos pályámat háromszor is érték „felfüggesztő támadások” 
az elmúlt tíz évben, de a folyóiratbeli közleményeimnek köszönhetően még-
is úgy érezhettem, hogy jelen vagyok egy szakmai térben is.

3) Tagja vagyok egy új médiával foglalkozó kutatócsoportnak, az ennek 
keretében vállalt digitális műveltségre vonatkozó feladatgyűjteményt szeret-
ném összeállítani.

4) A tipográfia válasza. Korunk, 2014/10. 35–44.; 
Gyermekirodalom és médiumai. Korunk, 2013/9. 3–10.; 
Digitális esztétika. Korunk, 2012/10. 44–52.;
Interfész és esztétikum Lev Manovich elméletében. ME-dok, 2012. 4. 

27–40.
Nézzük vagy inkább olvassuk? A címkefelhők és a kulcsszavazás tipo-

gráfiája a weben. In: Újrateremtett világok. Írások Cs. Gyimesi Éva emlékére 
és életművének bibliográfiája. Ed. Balogh F. András–Berszán István–Gábor 
Csilla. Argumentum, Kolozsvár–Budapest, 2011. 140–146.

Webes felületek reprezentációs kódjai. In: Új média és kommunikatív 
magatartás. Szerk.: Ármeán Otília–Gagyi József. Cluj- Napoca, Scientia, 
2011. 121–146.
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Delia Raluca Albu-Comănescu felvétele
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Balázs Géza 

A folyóiratot hat-nyolc éve ismertem meg, különösen azóta, mióta Cseke 
Péter hívására részben az újs ágíró szak oktatója, részben a szerkesztőbi-
zottság egyik tagja lettem. Széles kitekintésű, sok új modern témát feldol-
gozó, a jelen változásaira jól reflektáló, és különösen ügyesen szerkesztett-
tipografizált lapnak tartom. Mondjuk talán sok egy kicsit benne a zárójel, 
de nem akarok beleszólni, hátha valakinek tetszik. Jó érzés, hogy megfér 
benne a szociográfikus érdeklődés és modern informatikai technológiák ha-
tásának elemzése is. Több írást fölhasználok belőle a pesti médiaelméleti-
médiakulturális előadásaimban. 

2005–2015? Egy húszéves projektem célba ért 2014-ben, amikor a ma-
gyar kormány megalapította a Magyar Nyelvstratégiai Intézetet. Én vezet-
tem be a „nyelvstratégia” fogalmát, 1995-ben én javasoltam először ennek ki-
dolgozását, majd ki is dolgoztam 2001-ben (s az MTA ki is adta), s azóta fo-
lyamatosan számos fórumon beszéltem róla. Az Intézet 2014-ben létrejött, 
igaz, azóta már nem keresik velem a kapcsolatot. Tudomásul vettem, és to-
vábbra is dolgozom párhuzamos struktúrákban: a 2006-ban általam alapí-
tott Magyar Nyelvi Szolgáltató Irodát működtetem, ez is egyedülálló intéz-
mény a magyar nyelvi kultúrában. Szigorúan tudományos munkában is for-
dulat állt be, hiszen az általam a hazai tudományosságba bevezetett antro-
pológiai nyelvészetnek egy nagyon kevéssé művelt témája kezdett el érdekel-
ni: az ösztönös nyelvhasználat. Ezen belül pedig az álmok nyelve. Már sokat 
írtam róla, de a nagy összefoglaló még készül. De nem hanyagolom el a ma-
gyar nyelv állapotáról szóló ötéves jelentéseket sem, ilyen készült már 2005-
ben, 2010-ben, és most készül a következő öt évet elemző kötet. És ugyan-
csak ez a tíz hozta magával a hálózatkutatásba való bekapcsolódásomat, hat 
konferenciát rendeztem Hálózatkutatás címmel (a Magyar Szemiotikai Tár-
saság égisze alatt), és három tanulmánykötetet is gondoztam e témában (a 
negyedik nyomdában van). 

Úgy harminc éve azt mondom, 150 évre van programom. De közben 
mintha eltelt volna már néhány évtized, és a témák nem csökkennek. Ezért 
szívesen szórom és osztom a témáimat, nem zavar, ha mások is belekapnak 
a témáimba. Van elég. Rövid távon kisebb tanulmányok, tanulmánykötetek 
várják a sorukat: nyelvi agresszió, valamint gyermekkortól folyamatos „sze-
relmem”, a vasút, ennek nyomán: vasútnéprajz (Talpfák címmel már kiad-
tunk egy vasútnéprajzi kötetet), több nyelvművelő kiadvány is készülhetne 
(például a lassan 25. évébe lépő rádiós sorozatomból, a Tetten ért szavakból). 
Ám az elmélyült tudományos kutatás kapcsán az ösztönös nyelvi jelenségek 
témakörét említeném, az álomkutatás folytatását, esetleg a nyelvi relativiz-
mus-determinizmus történetének megírását, valamint a mai magyar folklór 
rendszeréről szóló munkát (szövegtípusok, egyes műfajok története, változá-
sai, szerepük a mai magyar valóságban). Ezt a munkát és ötletet egyébként 
csaknem harminc éve „tolom” magam előtt, meglehet, hogy csak nyugdíjas 
éveimben végzek vele. 
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Fontosabb tanulmányaid, köteteid…
Legutóbbi válogatott tanulmányaim gyűjteménye az Antroposzemiotika 

(2015). De az elmúlt tíz év terméséből meg kell említeni a Szövegantropo-
lógia (2007), a Hungaropesszimizmus (2007, mely itt Romániában is vissz-
hangra talált, például Balázs Sándor munkásságában, elegendő említeni 
csak a 2013-ban a Kriterionnál megjelent, ugyanilyen című kötetét), a Beve-
zetés az antropológiai nyelvészetbe (2008), Sms-nyelv és folklór (2011), A pes-
ti nyelv (2012) stb. munkákat. De összeállítottam egy tanulmánykötetet Rá-
dió és nyelv címmel is (2014), ha már a közszolgálati rádióban nincs nyelvi 
bizottság, legalább mutassuk meg, hogy korábban volt, illetve van ezzel kap-
csolatos tudományos anyag. 

Kocsis Kitty felvétele
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Bodó Márta

A ME.dokról létrehozóitól, életre hívóitól hallottam először, majd kéz-
be véve a lapszámok arról győztek meg, hogy akik kigondolták és szerkesz-
tik, nem véletlenül foglalkoznak médiával. Nekem lendületesnek, fiatalos-
nak, ugyanakkor tartalmában is érdekesnek tűnt a kiadvány. Most évfordu-
lós alkalomból az itt publikált írások címlistáját áttekintve a bőség, a sokféle 
téma és szempont tűnik fel első ránézésre. Van néhány irányvonal, ami ta-
lán hangsúlyosabban van jelen: erős a sajtótörténeti vonal, a filmek iránti ér-
deklődés, illetve az audiovizuális és új média jelenléte, elemzése.

Magam is közöltem a ME-dokban. Részben a katolikus sajtóbeli mun-
kásságom okán, másrészt kutatási területem érintette a 20. századi erdélyi 
katolikus sajtót (doktori értekezésem az iskolai színjátszást vizsgálta az er-
délyi katolikus iskolák gyakorlatában, a 20. századra vonatkozóan néhány 
katolikus lap közléseit is végigtekintettem, s ezek nyomán a katolikus sajtó 
néhány orgánumát megismertem). Ebből a doktori dolgozat szempontjából 
mellékszálból egy kötet is született az 1925–1940 közt Kolozsváron kiadott 
Jóbarátról (lásd: Bodó Márta: Jóbarát. Egy erdélyi katolikus ifjúsági lap a két 
világháború között. Verbum, Kolozsvár 2013.). 

A ME-dok tematikájából hiányolom a saját napi munkámat segítő íráso-
kat, általában a felekezeti sajtó az érdeklődés fókuszából kikerült, s ez nem 
segít egy ilyen médiamunka szakmai színvonalát fenntartani. Néhány kon-
ferencián is említettem: az egyházi sajtó ugyanúgy része kell legyen a mé-
diának, ugyanolyan elvárások kellene felé irányuljanak, mint bármely kiad-
vány felé, ez segítene az ott dolgozó szakembereknek, és jelzés lenne a fenn-
tartó egyházak felé, hogy nem elég a hitbuzgalom, a média, a nyelvhelyesség, 
a műfaji kritériumok általános szabályai ezen a területen is érvényesek. Szí-
vesen látnék tehát olyan tematikus tömböt, amely a vallásos, felekezeti, egy-
házi médiával foglalkozik, sajtótörténeti szempontból és a mai elvárások, il-
letve helyzet fényében.
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F. Czire Álmos: Foszló felhő, málló habarcs
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Botházi Mária

1) A Medok születésénél magam is ott bábáskodtam: Cseke Péter szárnyai 
alatt öt-hat doktorandusz is kezdett akkor, s a lelkes társaság nagyobb része saj-
tóban is tevékenykedett párhuzamosan, vagy azt megelőzően. Úgy emlékszem, 
Máté Erzsébet mondta ki először, midőn ott szorongtunk az egyetem egyik zseb-
kendőnyi irodájában, hogy mi lenne, ha lapot alapítanánk. Lelkesek voltunk, 
biztató tanárunk volt, alapítottunk. A profilt közösen találtuk ki, hogy médiatu-
dományi legyen és doktorandusz-központú. Persze alapítani könnyű, fennma-
radni nehéz: Cseke Péter az első pillanattól kezdve és azóta mindvégig a legna-
gyobb kitartással, erős hátvédként állt a lap mögött, anyagokat és anyagiat ku-
tatott, és mindig közbelépett, ha kellett. Mert ahogy ő noszogat, nem noszogat 
senki. De ugyanilyen fáradhatatlanul van jelen a lap szerkesztésében Péter Ár-
pád és ügyeinek intézésében Győrffy Gábor is. A lap szorosan egybefonódott az 
életem elmúlt évtizedével is, szerkesztőként talán nem az én tisztem, hogy be-
nyomásaimat elmondjam róla, persze az ember igyekszik és közben önkriti-
kát is gyakorol. Mindig igyekeztünk kihajolni a kari korlátokon, és minél széle-
sebb perspektívát átfogó, lehetőleg nemzetközi kitekintésű kiadványt szerkesz-
teni, a média, a médiatörténet és a kommunikáció bármely szeletének tudomá-
nyos megközelítésének helyet adni a lapban. Többé-kevésbé talán sikerült, oly-
kor hangsúlyhibákkal és más billegésekkel persze.

2. Tudományos pályám alakulását meghatározta az elmúlt évtized, a ket-
tő egybeesik ugyanis. Tíz éve kezdtem incselkedni a kutatással, azóta sikerült 
doktori címet szereznem, s tudományos publikációkkal gyarapodnom. Szá-
momra ez a munka amolyan kiegészítése tudott lenni mindvégig a megélhe-
tést jelentő újságírói-szerkesztői munkámnak, az elmélyülést, az önfegyelmet 
jelenti nekem, kitartásra és precizitásra szoktatott sokkal inkább, mint a hirte-
len nekilendüléssel elvégezhető napi-heti újságírói penzum. Mert kutatni és ta-
nulmányt írni csak pontosan, szépen és hosszasan lehet, már-már rituális oda-
adással, alapossággal és átlényegüléssel, s az elvarratlan szálak folyton előtűn-
nek még így is. A lezárásban sokat segíthetnek a határidők, például a Me.dok ál-
tal szabottak. Me.dok nélkül, mondhatom, jóval kevesebbet dolgoztam volna.

3. Az új évben szeretnék minél többet foglalkozni a médiatudomány azon 
szeleteivel, amelyek különösen közel állnak hozzám: a Korunk történetével és 
az új médiához kapcsolódó jelenségekkel. Terveim szép számmal akadnak, rá-
juk gondolni is nyomasztó, amint e sorokat írom (e nyomasztás oka az időzavar 
mindig), de remélem, sikerül megannyi szerepem közül a kutatóinak nagyobb 
részt szentelni most, mint 2015-ben.

4. Talán említésre leginkább a friss, szinte még nyomdaszagú Átmenetek. 
A harmadik Korunk rendszerváltó tíz éve című, az Komp-Press és az Erdélyi 
Múzeum Egyesület gondozásában megjelent kötetem érdemes. A disszertációm 
könyvesített változata ez, s a nagy múltú kolozsvári folyóirat 1990 és 2000 kö-
zötti időszakát veszi szemügyre a közéleti közlések vizsgálatán keresztül.



ME.dok • 2015/4

18

Kászoni Keresztes Sándor felvétele
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Demeter Csanád

1) Indulásától ismerem a ME.dokot, hiszen az újságírás tanszék 
doktoranduszaként részt vehettem az első lapszámok megjelentetésében, 
ugyanakkor a médiaszakos konferenciákon a kötetek bemutatóin. A folyó-
irat már kezdetektől fogva hiánypótló szerepet töltött be, hiszen nem léte-
zett addig tudományos igényű magyar médiatudományi szaklap Erdélyben. 

Az első lapszámok többnyire családias hangulatban születtek, hiszen a 
doktoranduszok igyekeztek saját kutatásaik eredményeit publikálni. Ekkor 
alakult ki a lap arculata. Fiatal kutatóként örömmel töltött el a ME.dok folya-
matos megjelenése, hiszen publikálási lehetőséget nyújtott a magamfajta pá-
lyakezdőknek, ugyanakkor szakmai fórumot is jelentett, ahol neves szakem-
berek és fiatal kutatók oszthatták meg tapasztalataikat.  

2) Az elmúlt tíz év az útkeresés és szakmai tapasztalatok elmélyítésé-
nek időszaka volt számomra. 2009-ben védtem meg doktori dolgozatomat, 
utána hazatértem szülővárosomba, a Hargita megyei Szentegyházára, és et-
től az évtől főállásban a lövétei Székely Mózes Általános Iskola történelem 
szakos tanára lettem, 2012-től pedig az intézmény igazgatói feladatát látom 
el. Szakmai fejlődés szempontjából nagy kihívást jelentett, hogy 2009-től a 
Sapientia EMTE, Gazdaság- és Humántudományok Karának óraadó tanára-
ként oktathatom a gazdaságtörténeti tárgyat Csíkszeredában. 

A szakmai elmélyülésben nagy előrelépést jelentett, hogy megismer-
tem azokat a tudományos intézményeket, amelyek elősegítették a kutatása-
imat, így az elmúlt években több szakmai fórumon vehetem részt előadó-
ként (a szervezők közül megemlíthetjük: Kolozsvári Akadémiai Bizottság, 
MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézete, Ko-
lozsvári Kisebbségkutató Intézet, Hargita Megyei Kulturális Központ, Kom-
munikációs Antropológiai Munkacsoport konferenciáit). Ehhez hozzájá-
rult, hogy tagja lehetek a Magyar Tudományos Akadémia Kolozsvári Aka-
démiai Bizottsága (KAB) Kommunikáció- és Médiakutató Szakbizottságá-
nak, a Kolozsvári Kommunikáció- és Médiakutató Intézetnek (KMKI), a 
székelyudvarhelyi „Areopolisz” Történelmi és Társadalomtudományi Kuta-
tócsoportnak, a román országos nevelésszervezési szakbizottságnak (Corpul 
Naţional de Experţi în Management Educaţional), a Magyar Tudományos 
Akadémia külső köztestületi tagságának. Összegezve elmondhatom, hogy 
az elmúlt tíz évet a szakmai elmélyülés, a tudományos kutatás követelmé-
nyeinek alaposabb megismerése jellemezte. 

3) A 2016-os év elején szeretném önálló kötetben megjelentetni az el-
múlt esztendők kutatási eredményeit, amely összegezné Hargita megye nép-
ünnepélyeinek, szocialista fesztiváljainak, könnyűzenei rendezvényeinek 
rítusait. 

A közeljövőben Szentegyháza településtörténetére vonatkozó többéves 
adatgyűjtést igyekszem befejezni és közreadni, továbbá szükség lenne egy 
összefoglaló magyar nyelvű egyetemi jegyzet megírására gazdaságtörténeti 
tárgyból, amely átfogná a különböző történelmi korok gazdasági változásait 
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Erdélyben. Az előző évekhez hasonlóan szeretnék továbbra is a ME-dok fo-
lyóirat olvasója és írója lenni, publikálva a legújabb kutatási eredményeimet, 
hiszen számomra a lap megmarad az egyik legjelentősebb szakmai fórum-
nak. Erőt és kitartást kívánok a folyóirat szerkesztőinek. Sikerekben gazdag 
új évtizedet!   

4) Önálló kiadványok:

Így lettünk város. „Vlahica” várossá válása (1968–1989). Státus Kiadó, 
Csíkszereda, 2012, 171 oldal. (ISBN 978-606-8052-65-6).

Mihály Jánossal (szerk.): „Az ezergyermekes falu”. A lövétei oktatás rövid 
története. Székely Mózes Általános Iskola, Udvarhelyszék Kulturális Egye-
sület, Székelyudvarhely, 2013, 192 oldal. (ISBN 978-973-1879-52-9).

Rurbanizáció. Területfejlesztési és modernizációs politika Székelyföld el-
maradott régióiban. 1968–1989. Státus Kiadó, Csíkszereda, 2014, 232 oldal. 
(ISBN 978-606-661-007-0)

(Szerk.): Az alkotás vágya bennünk él. A szentegyházi fafaragás 40 éve. 
Státus Kiadó, Csíkszereda, 2014, 187 oldal. (ISBN 978-606-661-010-0)           

Fontosabb tanulmányok:
Hargita megye kialakulása (1968). Areopolisz, Történelmi és társa-

dalomtudományi tanulmányok VI., Udvarhelyszék Kulturális Egyesület, 
Székelyudvarhely, 2006. 217–234.   

 Az 1968-as területi átszervezés a korabeli magyar sajtó tükrében. Mé-
diaszakos Doktori Hallgatók Konferenciája I., Médea Egyesület–Művelődés, 
Kolozsvár, 2007. 89–101.

Székelyföld urbanizálódása az 1970-es és 1980-as évek magyar sajtó-
jában. Médiaszakos Doktori Hallgatók Konferenciája II., Médea Egyesület–
Művelődés, Kolozsvár, 2007. 90–103.

Hargita megye urbanizálása (1968–1989).  VIII. RODOSZ Konferencia-
kötet, FineArt, Kolozsvár, 2007, 168–170.

„A vasöntők városa.” Areopolisz, Történelmi és társadalomtudományi 
tanulmányok VII., Udvarhelyszék Kulturális Egyesület, Székelyudvarhely, 
2007. 257–278.   

A romániai magyar szolidaritás az 1968-as csehszlovák válság idején. 
Médiaszakos Doktori Hallgatók Konferenciája III., Médea Egyesület–Műve-
lődés, Kolozsvár, 2007, 157–165.

A szentkeresztbányai vashámor történetéből. Művelődés, 2007/11, 30–
32.

A szocialista fesztiválok megyénkben. Örökségünk, 2008/1, 14–15.
1968. A változás éve. IX. RODOSZ Konferenciakötet, Dacia Könyvkiadó, 

Kolozsvár, 2008, 156–167.
Hargita és Kovászna megye szocialista lakónegyedei a helyi lapok tük-

rében. Médiaszakos Doktori Hallgatók Konferenciája IV., Médea Egyesület–
Művelődés, Kolozsvár, 2008, 170–181.

A székelyudvarhelyi Areopolisz Egyesület. ME.dok, 2009/2, 81–83. 
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Hogyan jutott kulcspozícióba a Hargita megyei pártelit? Korunk, 2009/2, 
95–100.

Hargita és Kovászna megye közművelődése a korabeli magyar sajtó tük-
rében. Médiaszakos Doktori Hallgatók Konferenciája V., Médea Egyesület–
Művelődés, Kolozsvár, 2009, 78–91.

A szocialista ünnepélyek rítusai. X. RODOSZ Konferenciakötet (a kö-
tetet lektorálták a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet Tudományos Taná-
csának tagjai, és a Babeş–Bolyai Tudományegyetem oktatói), Clear Vision 
Könyvkiadó, Kolozsvár, 2009, 62–72.

Hargita és Kovászna megye oktatáspolitikája a szocialista sajtó tükré-
ben. Médiaszakos Doktori Hallgatók Konferenciája VI., Médea Egyesület–
Művelődés, Kolozsvár, 2009, 77–103.

A szocialista sajtóról. Areopolisz, Történelmi és társadalomtudományi 
tanulmányok IX., Udvarhelyszék Kulturális Egyesület, Székelyudvarhely, 
2009, 71–87.   

Hármas História. Örökségünk, 2009/4, 30–31.
„Városrendezés” Csíkszeredában. Korunk, 2010/2, 101–108.
Társadalomtudományi kutatóműhelyek Székelyföldön. ME.dok, 2010/3, 

89–92.
Szoci kultúra és rock. A romániai magyar beat zene rövid tündöklése 

és bukása.  Transindex.ro, történelem adatbank:http://multikult.transindex.
ro/?cikk=13404 (2011. 01. 15.). 

Néma orvos. Örökségünk, 2011/2, 24–55. 
A megyei levéltárak forrásfeltárása és sajtótörténeti hasznosítása. 

ME.dok, 2011/2, 49–54. 
Falusi urbanizáció és városi ruralizáció a Székelyföldön. Korunk, 

2011/4, 101–107.
A helység hámora. A vasgyártás tündöklése és bukása a Székelyföldön. 

Transindex.ro, történelem adatbank: http://itthon.transindex.ro/?cikk=14651  
(2011.06.11).

Urbanizációs kísérletek Székelyföld elmaradott régióiban. Pro Minoritate, 
2011/ tél, 83–103.

Közigazgatási változások Székelyföldön 1945 után.  Örökségünk, 2011/4, 
18–19.

Szocialista iparosítás a székelyföldi sajtó tükrében. ME.dok, 2011/4, 
95–107.

Székelyudvarhely municípiummá válása. Areopolisz, Történelmi és 
társadalomtudományi tanulmányok XI., Hargita Megyei Hagyományőrzési 
Forrásközpont, Areopolisz Egyesület, Székelyudvarhely, 2011, 199–220.   

Irányított ünneplés. Hogyan ünnepeltek a szocializmusban a Hargi-
ta lábánál. Transindex.ro, történelem adatbank:http://itthon.transindex.
ro/?cikk=16910 (2012. márc. 24.)

A székelyföldi oktatás az 1960–80-as években. Pro Minoritate, 2012/ta-
vasz,93–109.

Rurbanizáció. Amikor a falu elfoglalta a várost. Szocialista életmód-
váltás Székelyföldön. Transindex.ro, történelem adatbank: http://itthon.
transindex.ro/?cikk=18122 (2012.aug. 18.)
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A romániai könnyűzene 
bölcsője. Pro Minoritate, 2012/ 
tél, 59–73.

Dokumentumok a csík-
szeredai településrendezésről 
1940–1944 között. Areopolisz, 
Történelmi és társadalomtudo-
mányi tanulmányok XII., Har-
gita Megyei Hagyományőrzé-
si Forrásközpont, Areopolisz 
Egyesület, Székelyudvarhely, 
2012, 215–234.   

A szocialista embertípus-
ról. ME.dok, 2012/4, 

Történelmi családok 
Nobile Officiuma. Korunk, 
2013/6, 122–124.

Tervek a csíkszeredai le-
vente sportközpontról. Pro 
Minoritate, 2013/ tél, 28–35.

Város ez a falu? Szent-
egyháza, a „csinált” vá-
ros. Transindex.ro, történe-
lem adatbank: http://itthon.
transindex.ro/?cikk=22473 
(2014. febr. 9).

Homoródfürdő a szocia-
lizmus szolgálatában. ME.dok, 
2014/3, 67–72.

Európa egyik legkiemel-
kedőbb klimatikus gyógyhe-
lye? Hargitafürdő fejleszté-
si terve 1940–1944 között. Pro 
Minoritate, 2015/ nyár, 13–23.

   

Kiss Zoltán fotója
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 Győrff y Gábor

Mi lenne, ha folyóiratot indítanánk? – kérdezgettük egymástól úgy tíz 
évvel ezelőtt.  

A tizedik évfolyamát záró médiatudományi folyóiratunk elsősorban ab-
ból a meggondolásból született, hogy nyilvános fórumot hozzon létre a fő-
szerkesztő Cseke Péter doktorandusz hallgatói számára, akik ebben az idő-
szakban doktori értekezésünk megírásának kezdetén, vagy épp megvédése 
előtt voltunk. Ezen hivatalos mondat után pedig nyomban jöhetnek a sze-
mélyes emlékek, amelyek a lap indulásához kötődnek. Emlékezetes marad 
például az első szerkesztőségi gyűlés, amelyet hely hiányában asztalokon és 
padlón ülve a karunk dékáni hivatalában tartottunk 2006 tavaszán, és ahol 
felmerültek az első elképzelések arról, hogy milyen lapot szeretnénk csinál-
ni. Fiatal vagy már kevésbé fiatal doktoranduszok együtt ötleteltünk a tapasz-
talt lapszerkesztőkkel, Cseke  Péterrel és Szabó Zsolttal. Kialakultak a rovatok 
még ott helyben, és heteken belül megérkeztek az első anyagok. Az első lap-
számban a Beköszöntő után Bernáth László írása az újságírás jövőjéről ma is 
aktuális gondolatokat tartalmaz. Nem kevésbé a Bodor Pállal készített interjú. 
Vittük Botházi Marival a szövegeket és az elképzeléseket Könczey Elemér la-
kására, aki elkészítette a borítótervet és a lap tipográfiáját. És hamarosan kéz-
be foghattuk az első lapszámot, amelynek az a pár példánya, amely az akkori 
munkatársak birtokában van, ma már igazi kincsnek számít. 

Az indulás nem volt egyszerű, hiszen a tervezgetés tudományos lendüle-
te mellett a lap folyamatos megjelenésének anyagi feltételeit is biztosítanunk 
kellett. Az egy évvel korábban alapított Medea Egyesület révén naiv hittel ve-
tettük bele magunkat a pályázatosdiba, a kiírások és feltételek böngészésé-
be, hogy előteremtsük a nyomdaköltséget. Nem minden pályázatot nyertünk 
meg, de a Me.DOK túlélte a legnehezebb időszakokat is. 

Tíz év hosszú idő egy lap életében. A Me.DOK azonban megőrizte azt a 
szellemiséget, amely indulásakor jellemezte. A neves hazai és külföldi kuta-
tók és újságírók, a mindenkori doktoranduszok írásai mellett a folyóirat az új-
ságírás szak legtehetségesebb hallgatóinak a kutatásait, a szakdolgozatok rész-
leteit is folyamatosan közölte. Időközben a kezdeti doktoranduszgárdából so-
kan megvédtük doktori disszertációnkat, de nemegyszer visszatértünk szer-
zőként a folyóirat hasábjaira. De a hagyományőrzésen túl a lap fejlődött is: a 
nyomtatott változat mellett a lapszámok online is olvashatóvá váltak. A jövő 
tekintetében az igazi áttörést az jelentené, ha a kiadvány odáig fejlődne, hogy 
nemzetközi adatbázisok is jegyeznék, hiszen ekkor tudományos szempontból 
a közölt cikkek is többet érnének. 

Tudományos pályám szempontjából azért volt számomra fontos a folyó-
irat, mert indulásakor, még doktoranduszként a ME.DOK-ban publikáltam 
az első fejezeteket a romániai államszocialista nyilvánosságról szóló dokto-
ri disszertációmból, amely 2009-ban a Komp-Press Kiadónál jelent meg. To-
vábbi – például a Médiakutatóban megjelent – publikációimban a szocialista 
rendszer propagandájának rituális elemeivel foglalkoztam. Érdeklődésem ez-
után az erdélyi sajtó történetének kezdeti korszakai felé irányult, ezen belül 
vizsgáltam az erdélyi sajtó megjelenésének társadalmi, kulturális és gazdasá-
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gi feltételeit. A ME.DOK-ban publikáltam az első erdélyi újságra, az Erdélyi 
Magyar Hírvivőre vonatkozó kutatásomat. A jövő évi terveim közé tartozik a 
médiatörténet témájú egyetemi jegyzet megjelentetése, illetve az erdélyi sajtó 
kezdeteire vonatkozó kutatásaim folytatása. 
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Killyéni András

1) A média szakos doktori hallgatók VI. konferenciáján, 2009 májusá-
ban forgathattam először a lapot. Nagyon tetszett, így hamarosan kedvem tá-
madt, hogy magam is szerzője legyek. A 2010/1-es számban jelent meg elő-
ször tanulmányom, ezt újabb hat követte, emellett pedig szerkesztője voltam 
a 2011/1-es, 2012/1-es és 2013/3-as sportmédia és sporttörténet témájú szá-
moknak.

2) Az elmúlt évtizedben, úgy érzem, sikerült tudományos kutatóvá vál-
nom. A PhD-fokozat megszerzése mellett számos kiadványom jelent meg, il-
letve közölhettem a világ legrangosabb sporttörténeti szaklapjában, emellett 
pedig sportújságírást és sporttörténetet taníthattam az egyetemen.

3) Célom a habilitáció előkészítése, ennek érdekében néhány kutatás be-
fejezése és közlése (pl. a 20. század eleji élsportoló profilja, Pósta Sándor és 
Somfay Elemér karrierjének elemzése stb.)

4) Fontosabb publikációim:
 
István Somodi – High jumper, Innovator of Hungarian Athletics. 

International Journal of the History of Sport, 28 (14), 1968–1986. (ISI)
 
Kolozsvár sport-kultúrtörténete Trianon előtt (1868–1920). Kolozsvár, a 

szerző magánkiadása. 2012. 206 p.
 
A kolozsvári sportélet életrajzi gyűjteménye (1818–1918). Kolozsvár, Ábel 

Kiadó, 2006. 128 p.

Olimpiai álom a Radnai-havasokban. Bp., Magyar Napló, 2015. 112 p.
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Gálfalvi Zsolt: Highway run
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Kirsch (Dénes) Emese

1) A ME-dokot a kezdetektől fogva ismerem, hiszen éppen akkor vol-
tam egyetemi hallgató az újságíró szakon, amikor a lap indult. Emlékszem, 
hogy lázas készülődés előzte meg az első lapszám kiadását, na meg a név-
adás is komoly fejtörést okozott, míg végül megszületett ez a tömör, de velős 
elnevezés. Akkor reméltem, hogy egy nap nekem is lesz benne írásom (az-
tán lett is), és érdeklődéssel figyeltem a lap tartalmát magiszterisként is. Ké-
sőbb, tanulmányaim befejeztével sajnos már kevésbé jutottak el hozzám a 
lapszá mok, egy ideje pedig már egyáltalán nem.

2) Én főként az audiovizuális média területein bontogattam szárnyai-
mat. Viszont érdeklődéssel és szeretettel olvastam a lapban megjelenteket. 
Azt gondolom, ha közvetve is, de biztosan befolyásolják a szakmáról alko-
tott képünket, a munkánkat.

 
3) Egyelőre nincsenek újabb kutatási terveim, a jelenlegi életkörülmé-

nyeim nem kedveznek ennek.

4) Egyedüli tanulmányom szociográfiai riportom jelent meg a Me-
dokban, a Falujárás Székelyvarságon (2009. 3.) Ezt követően nem folytattam 
az egyéni kutatást, írást.
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Kulcsár Gabriella

1) A folyóirattal csak 2009-ben ismerkedtem meg, amikor felvételiztem a 
Hungarológiai Doktori Iskolába, és Cseke Péter tanár úr irányításával megkezd-
tem kutatói tevékenységemet. Az akkori ME-dok-példányok számomra „első sze-
relemként” működtek. Vonzónak találtam a tetszetős külsőt, a tartalmi sokféle-
séget, a kreatív ötleteket, következetességet a szerkesztésben, a felhasznált képi 
anyagokat. Egyedüli gondom az volt, hogy vajon a kolozsvári komolyzenei életet 
kutató témáim miként fognak beilleszkedni a folyóirat céljául kitűzött média-
történet–kommunikáció rendszerébe. Végül megbizonyosodtam, hogy azok az 
általam felvetett zenei tárgyú témák, amelyek valójában a készülő doktori disz-
szertációm részkérdéseit taglalták, jól „megférnek” a sportról, képzőművészet-
ről, irodalom- és sajtótörténetről, politikai kérdésekről írt tanulmányok mellett. 
Sőt, egy idő után hinni kezdtem, hogy a zenéről közölt írásaimmal új színnel 
gazdagíthatom a folyóirat addigi szakterületeit. Mindemellett igen hasznosnak 
találtam, hogy létezik egy olyan tudományos lap, mint a ME-dok, amelyben a 
doktoranduszok megoszthatják a kutatásban elért eredményeiket az olvasókkal, 
a más területen kutatókkal. Azt viszont sajnálom, hogy a könyvüzletek polcain 
nemigen lehet ME-dok példányokat találni (a Gaudeamust kivéve).

2) Nem tudnám felmérni, hogy az olvasók mekkora hányadát érdekelte az 
általam kutatott téma, viszont szakmailag elégedettséggel tölt el, hogy egy olyan 
területet kutathattam, amelyet előttem senki. Nehéz, fárasztó és hosszadalmas 
kutatás eredményeként Kolozsvár (komoly)zenei élete a magyar sajtó tükrében 
(1970  ̶2010) című doktori tézisem a félszáznyi könyvészeti anyag mellett több 
ezer zenei szakírás elolvasásának, a kritikai műfajcsaládba való elhelyezésé-
nek, tartalmi értelmezésének a gyümölcse. Kutatásomban hatványozott figye-
lemmel követtem a kolozsvári magyarság kulturális/zenei életének alakulásait 
a kor politikai hátterének tükrében. A konferenciákon bemutatott részeredmé-
nyeket, esetenként kisebb-hosszabb tanulmányok formájában különböző köte-
tekben közöltem.

3) Tudományos kutatói munkám pozitív energiákat szabadított fel ben-
nem, az elért eredmények pedig meghozták a lelki békét, a szakmai elégtételt. 
Diákkorom óta szerettem kutakodni. Talán éppen a fiatalkori emlékek, majd 
a zenelíceumban tanárként eltöltött évek vezettek el az első, Tinivár Kiadónál 
1998-ban megjelent Zene és játék című könyvemhez. A pedagógiai célzattal ké-
szült könyv fiataloknak íródott, de a zenét szerető felnőttek és zenét oktató ta-
nítók/tanárok is haszonnal olvassák/használják. Valójában, a Zene és játéknak 
köszönhetem, hogy 1998-tól a Szabadság napilap külső munkatársaként, heti 
rendszerességgel közlöm zenei szakírásaimat. Előzetes kutatómunka nélkül ze-
nekritikáim megírása lehetetlen. Ezt a tevékenységemet a jövőben is igyekszem 
szakszerűen végezni. A folyamatos kutatással összefüggő továbbképzésemet, je-
lenleg a Nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem II. éves mesteri hallgatóinak 
Zenetudományi gyakorlat címen tartott óráimon kamatoztatom. Ami a közeljö-
vő terveit illeti, szeretném válogatott zenekritikáim gyűjteményét, valamint a 
doktori disszertációm két kötetbe megálmodott anyagát megjelentetni.



ME.dok • 2015/4

30

4. A legfontosabbakat említve, írásaim az alábbi témakörökben jelentek meg: 
A zenei szakírás szerepe Kolozsvár zenei életében. ME-dok, 2010.1. 61−75.
A Zenélő Kolozsvár médiatükre. ME- dok, 201.3. 67–82.
Van-e szükség zenekritikára? ME-dok, 2011. 3. 77−88.
Emlék és valóság. Kolozsvári Liszt-interpretációk (2000–2011). ME-dok, 

2011. 121−134.
Emlékek a kolozsvári magyar zenekritika történetéből: Lakatos István 

(1895–1989).  ME-dok., 2012. 4.  73−91.
Zenekritika „többkamerás felvétellel”. ME-dok, 2014.  59–65.
A kolozsvári zenekritika előfutárai. XI. RODOSZ  Konferenciakötet, I. kötet, 

2010., Kolozsvár, 123–141.
Muzsikáló orvosok. Korunk, III. 2011. 6. 61–63.
Kortárs zene gyermekeknek. Korunk. 2011. 6. 65–70.
Verdi Kolozsváron. 200 éve született az olasz zeneszerző. − In: Erdélyi Re-

formátus Kalendárium, Erdélyi Református Egyházkerület Kiadó, Kolozsvár, 
2012. 0−171.

A közönség operaháza. In: A Kolozsvári Magyar Opera 220 év után, IDEA 
nyomda, Kolozsvár, 2012. 4−5.

Zenevár. László Ferenc „zenei ügyelete”. Korunk, 2013. 6. 89− 93.
Emlékek a kolozsvári magyar zenekritika történetéből Brassai Sámueltől – 

Lakatos Istvánig. In: Zenei művelődésünk a változó régióban. A VII. Hungarológi-
ai Kongresszus Zenetudományi Szekciójának előadásai. Erdélyi Múzeum Egye-
sület, Kolozsvár, 2013. 186−210.

Isten zenéje. Kolozsvári orgonahangversenyek 1989 után. Korunk, 2014. 
102−108.
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Kozma Csaba

1) A folyóiratot 2006-ban ismertem meg, amikor a sepsiszentgyörgyi köz-
igazgatási tagozat küldöttségét fogadva Cseke tanár úr boldogan mutatta be az új 
kiadványt. Tartalmában, tördelésében, külalakjában korszerű és igényes szak-
lapnak tűnt. Ez a média- és kommunikációtudományi periodika azzal is felhív-
ta magára a figyelmet, hogy az ismert szakemberek elméleti jellegű tanulmá-
nyai mellett teret engedett az ifjú nemzedék kutatási eredményeinek is. Az idők 
teltével egyre inkább az övéknek. 

A szerkesztőbizottság tagjai, illetve a szerzők között határokon átívelő 
szakmai együttműködés fedezhető fel. A szerkesztői koncepció világos, átlátha-
tó. Kiemelendő a folyóirat fényképekkel és grafikákkal tarkított vizuális megje-
lenítése. A mai világban elengedhetetlen a világhálón való szereplés – a folyó-
irat korszerűségét az internetes megjelenés is alátámasztja.

Mindig szívesen veszem kézbe a korszerű és értékes szaktanulmányokat 
közlő folyóiratot, amelynek újabb eredményes évtizedeket kívánok!

2) Az elmúlt tíz esztendő fontos eredményeket hozott tudományos pályám 
alakulásában. A magiszteri képzés befejezése (Mediatikus kommunikáció a 
globalizáció századában), majd a Hungarológiai Doktori Iskola befejezése után 
sikeresen megvédtem A romániai magyar politikai kommunikáció nyelvhaszná-
latának változása 1989–2004 között című doktori disszertációmat Cseke Péter, 
illetve Jenei György professzorok irányításával.

Több mint tíz éve dolgozom társult oktatóként a kolozsvári BBTE sepsi-
szentgyörgyi kihelyezett tagozatának Közigazgatás-tudományi Intézetében.

 
3) Év végétől, de főként jövő évben a diákokkal együtt egy nagyobb, több 

megyére kiterjedő kutatást tervezünk a (romániai magyar) nyelvi jogok bizto-
sításáról és alkalmazásáról, illetve a hivatalos kommunikációban alkalmazott 
nyelvhasználat mennyiségi és minőségi mutatóiról.

4) Kötetek:
 Erdély közigazgatás-története. Főiskolai jegyzet. Sepsiszentgyörgy, 2003. 

ISBN 973–0–03025–1 (társszerző);
Kommunikációs folyamatok a közigazgatásban. Státus Kiadó, Csíkszere-

da–Sepsiszentgyörgy, 2005. ISBN 973–8311–70–5 (társszerző).
Tanulmányok:
Személyi állomány és szervezeti kultúra a székelyföldi önkormányzat-

okban. In. Pro Scientia Administrativa 2006. Közigazgatási tanulmányok. pp. 
35–49. Accent Kiadó, s.l., 2006. ISBN (10) 973-8915-14-7; (13) 978-973-8915-14-5 
(társszerző);

A politikai kommunikáció nyelvhasználatának változása 1989–2004 között. 
In. Cziprián-Kovács L.–Kozma Cs. (szerk.): Háromszékiek Háromszékről. Társa-
dalomtudományi írások. pp. 168–183. Státus Kiadó, Sepsiszentgyörgy–Csíkszere-
da, 2007. ISBN 978–973–1764–12–2 (szerző);

Politikai kommunikáció és közigazgatási nyelvezet a kommunizmus utolsó 
időszakában. Sajtóvizsgálat. In: Cziprián–Kovács Loránd–Kozma Csaba (szerk..): 
Pro Scientia Administrativa. Közigazgatási tanulmányok. pp. 73–79. Státus Kiadó, 
Csíkszereda–Sepsiszentgyörgy, 2009. ISBN 978-973-1764-92-4 (szerző).
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Nagy Éva

1. 2008-ban ismertem meg a folyóiratot és pozitív benyomásom alakult 
ki róla. Hasznos szakmai kiadvány.

2. Az elmúlt évtized meghatározó jellegű időszak volt a pályám alaku-
lása szempontjából általában, és azon belül a tudományos munkánat illető-
en is. Az RTV Magyar Adásától a Tanügyminisztériumba kerültem főállásba 
(pár évig még rovatszerkesztő voltam), ahol előbb az intézmény és a Parla-
ment közötti kapcsolat irányítása volt a feladatom, majd a kisebbségi oktatá-
sért felelős Államtitkári Kabinet igazgatója lettem, és ott dolgozom ma is. Ez-
zel párhuzamosan tanítottam a Bukaresti Egyetem Hungarológia Tanszékén 
(2010–2015) és a Bukaresti Egyetem Archivisztika Fakultásán (2012–2013)  
(magyar mint idegen nyelv és magyar nyelv/nyelvgyakorlat tanítása), vala-
mint a bukaresti Ady Endre Elméleti Líceumban  (2009–2014) (magyar nyelv 
és irodalomtanítása). Tudományos pályám alakulásában a doktori fokozat 
megszerzése jelentett újdonságot. Dolgozatomat könyv formájában is megje-
lentettem. (Egyik része még a doktori cím megszerzése előtt megjelent.) Ezen 
kívül számos cikket, tanulmányt publikáltam. Tudományos rendezvénye-
ken vettem részt, mind az országban, mind külföldön.

3. Több tervem is van 2016-ra. Persze, az új esztendő adott körülményei 
is befolyásolni fogják terveim megvalósítását. Természetesen tovább foglal-
kozom majd kedvenc kutatási területemmel: a szép, helyes magyar beszéd, 
a szöveg hangzásának tanulmányozásával. Vizsgálódásaimat, kutatásaim 
eredményeit tanulmányokban szeretném összegezni. Tervezem egy tanul-
mánykötet összeállítását is ebben a témában.

4. Édes anyanyelvünk, erős várunk a nyelv (előadás a Magyar Nyelv 
Napja és a Magyar Szórvány Napja alkalmából szervezett rendezvényen a 
bukaresti Calvineumban 2015. nov. 15.) (Bukaresti Magyar Élet, folyamat-
ban), 2015.

Jubileumi köszöntő a 200 éves a bukaresti magyar nyelvű oktatás évfor-
dulóján az Ady Endre Elméleti Líceumban, (emlékkiadvány folyamatban), 
2015.

Volt diákok, szülők és tanárok visszaemlékezései a 200 éves bukaresti 
magyar nyelvű oktatás évfordulóján az Ady Endre Elméleti Líceumban, (em-
lékkiadvány folyamatban), 2015.

200 éves a bukaresti magyar nyelvű oktatás és a református egyház című 
előadás, Amerikai Magyar Tanárok Konferenciája (AHEA), Kolozsvár, 2015.

200 éves a bukaresti magyar nyelvű oktatás és a református egyház című 
előadás, Báthory–Brassai Konferencia. Budapest. Online kiadvány, 2015.

Beszédtechnikai és kiejtési problémák a rádió- és tévébemondők gyakor-
latában ME.DOK, Kolozsvár, 2015/1.

A bukaresti Hungarológia Tanszék és a magyar nyelvoktatás című elő-
adás, Báthory-Brassai Konferencia. Budapest. Online kiadvány, 2014.

Sound and Image-Communication by Text in Audio-Visual Mass-Media of 
Romania című előadás az International Journal of Communication Research 
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kiadvány 2014-4/2, ápr./júniusi számában, Iași, Academy of Roamnian 
Scientists founded 1936, „Apollonia University” of Iași, ISSN 2246-9265, 
”Apollonia” Publishing House 2014.

Tanévnyitó köszöntő, Tanítók Lapja, Kreatív Kiadó, Marosvásárhely, 
2014.

A szöveg hangzása a romániai magyar audiovizuális médiában című 
előadás, Erdélyi Múzeum, Kolozsvár, 2013/1.

Az amerikai magyar tanárok 37. konferenciájának margójára című is-
mertető cikk, ME.DOK, Kolozsvár, 2012;

  Látni, hallani a szöveget – BESZÉDTECHNIKAI ÉS KIEJTÉSI GON-
DOK A RÁDIÓ/TV BEMONDÓINAK GYAKORLATÁBAN, című előadás 
(CD/DVD:ISBN 978-963-08-7085-6 Online: ISBN 978-963-08-7086-3), (BB-
Konferencia),- Budapest, 2012;

Az elhangzó beszéd című előadás,  ME.DOK, Kolozsvár, 2009/4;
 Látni, hallani a szöveget a romániai magyar audio-vizuális médiá-

ban szakkönyv, Tankönyvkiadó, 2008, Bukarest (könyvbemutatók: Aradon, 
(2010.nov.26.) az Apáczai Csere János Magyar Nyelv, Irodalom és Kultúra 
Nemzetközi Tantárgyversenyen; Kolozsváron, (2011.nov. 26) a Magyar Tu-
domány Napja Erdélyben rendezvénysorozat keretében, az Erdélyi Múzeum 
Egyesület által szervezett Bölcsészet-, nyelv-, és történettudományi szakosz-
tály munkálatain; -  Bukarestben, (2011. dec. 14.) Koós Ferencz Értelmisé-
gi Kör keretében, a CALVINEUM-ban; Pécsett (2011. dec. 6–7.) Pécsi Tudo-
mányegyetem Bölcsésyettudományi Kar Nyelvtudományi Tanszéke, illetve 
a Hungarológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Szeminárium, valamint a Ma-
gyar Nyelvtudományi Társaság pécsi csoportja meghívására;  New Yorkban, 
(2012. ápr. 26–29.) 37. AHEA – American Hungarian Educators Association 
– konferencián, Long Island University, Brooklyn Campus; Budapesten 
(Brassai-Báthory Konferencia, Óbudai Egyetem, 2012.júl.5-6); Nagyváradon, 
(2013.szept.20), a Magyar nyelvű oktatásért felelős tanfelügyelők és mód-
szertanosok országos tanácskozásán).

A rádió- és tévéhírek szerkesztése – ME.DOK, Kolozsvár, 2008/4.
A magyar nyelvű oktatásról – Közoktatás, 2008.
Szöveg és interpretáció a mass-médiában - szakkönyv, Pont kiadó, 2007.

jan. (könyvbemutatók: 2007 ápr. 24-én a bukaresti Magyar Kulturális Inté-
zetben és a bukaresti CALVINEUM-ban 2008. márc. 7-én).
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Péter Árpád 

1. A ME.dokhoz viszonylag hamar közel kerültem, hiszen egyetemi ok-
tatóim, kollegáim alapították, és már a legeslegelső számba is bekerült egy 
cikkem, amit még ma is büszkén vállalok. 

Az elején a szó szoros értelmében mitikusnak tűnt mind maga a lap, 
mind az „előállítási procedúrája” – el nem tudtam volna képzelni, hogy mi-
képpen lehet képek és szövegek áttekinthetetlen egyvelegéből ilyen tiszta, 
kellemesen olvasható struktúrákat összeszervezni. 

Aztán úgy hozta a sors, hogy doktorátusom mellett, mivel nem volt ösz-
töndíjam, dolgoznom kellett, és többek közt a ME.dok szellemi és fizikai elő-
állításából is egyre intenzívebben kivettem a részem, és immár belülről les-
hettem el a folyóirat-készítés műhelytitkait. 

Ezáltal érdekes, hasznos új mesterséget tanultam a bölcsész alapkép-
zetségem mellé, és ezáltal tudatosult bennem az, hogy tehetségem van arra, 
hogy színekkel és formákkal kísérletezzek, hogy képeket és szövegeket állít-
sak elő, rakjak össze kisebb-nagyobb kötetekké, amikből vagy száz, főleg tu-
dományos volumen hagyta el már a számítógépem monitorát, hogy a bitek-
nél jóval maradandóbb papírra „költözzön”. 

2. Az elmúlt évtized alatt nagyon sok minden történt a tudományos 
pályafutásommal. Elsősorban azt emelném ki, hogy az újságírás szakhoz 
történő kapcsolódásom, doktori értekezésem írása során rádöbbentem arra, 
hogy bizony the medium is the message – vagyis a mindenkori üzenetek 
küldésébe-receptálásába erősen beleszól az a közeg is, amelyben az aktuá-
lis adatsor közlekedik. Első hallásra ez banálisnak tűnhet, ám személyisé-
gem, értelmezőképességem fejlődése szempontjából rengeteget segített ne-
kem az, hogy immár tudományosan és tudatosan vizsgálhattam azokat a 
médiumokat, amelyek kontextualizálták az általam mindezidáig izoláltként 
kezelt kulturális jelenségeket.

3. Az új esztendőben nem igazán szeretnék kutatni, legalábbis annak 
kanonikus értelmében. Inkább úgy fogalmaznék, hogy információkat szeret-
nék gyűjteni az emberiségről, arról, hogy miként viselkedünk világunkkal, 
és az miképpen visel minket.

4. Önálló kötetem még nem jelent meg, cikket több tucatnyit írtam tu-
dományos és közéleti lapok hasábjaira (Korunk, ME.dok, Irodalmi Szemle, 
Székelyföld, Új Magyar Szó), közreműködtem két tanulmánykötet megszer-
kesztésében.
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Kerekes Péter fotója
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Sas Péter

1)  A folyóiratról már tervezgetése óta hallottam, kezdettől  megismer-
kedhettem számaival. Hézagpótlónak gondolom, amely rendhagyó módon, a 
szakma jelesein kívül – egyenrangú félként – a fiatal kutatóknak és a dokto-
randusoknak egyaránt kiváló publikálási lehetőséget biztosít. Ez utóbbi ter-
mészetesnek vehető, hiszen a médiatudományi folyóiratot a Babeş–Bolyai 
Tudományegyetem újságírói szakának doktorandusai hozták létre Cseke Pé-
ter egyetemi tanár segítségével. A megfelelő szakmai színvonal eléréséhez 
a lap rangos szerkesztőbizottsági tagjai is hozzájárultak. Emlékezetes írá-
sok? Kulcsár Gabriellának köszönhetően jó volt olvasni az építészmérnöki 
oklevelet szerzett, művészettörténetből, etnográfiából és irodalomtörténet-
ből doktorált Lakatos István zenetörténészről vagy a Transilvania Nemzet-
közi Filmfesztiválról Fülöp Noémi tollából. Különösen fontosnak tartom a 
tematikus számok (pl. Kolozsvár) megjelentetését, valamint a médiatörténe-
ti kutatások eredményeinek publikálását, melynek egyik jó példázata Tibo-
ri Szabó Zoltánnak A Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet Rt. 1920–1948 cí-
men megjelent tanulmánya. 

Ha ezen az úton halad tovább a szerkesztőség, és tartja az immár megszokott 
színvonalat, egyre nagyobb esélye lehet a Kommunikáció- és  Médiakutató Intézet 
eredményes működésének is. 

2) Az elmúlt évtizedet meghatározónak kell tekintenem tudományos pályá-
mon, hiszen a Szörényi László irodalomtörténész, egyetemi tanár vezette 
MTA Irodalomtudományi Intézet tudományos munkatársaként hivatássze-
rűen Erdély művelődés- és irodalomtörténetével foglalkozhattam. A kolozs-
vári Óvár egyik házának emléktábláján olvasható, hogy abban élt és alko-
tott Kővári László, a 19. század jeles történésze. Egyik mondása szerint „Er-
dély egy gazdag, de ismeretlen múzeum”. Igaza volt, az erdélyi művelődés-
történet mindig tartogat meglepetéseket, s ha valaki elég kitartóan udvarol, 
elnyerheti kegyeit. A piarista templom egyik ereklyetartójában felfedeztem 
az odarejtett igazoló okiratot, mely szerint a benne foglalt ereklye a rendala-
pító szövettel felfogott vércseppje. Megtalálhattam a ferences templomban a 
protestáns kort idéző reneszánsz, virágos mennyezetmaradványt, Kelemen 
Lajos főtéri felleglátomásának leírását, mely Móricz Zsigmond Erdély-triló-
giájának egyik legmegkapóbb részévé vált. Megtalálhattam a Szent Mihály-
templom orgonakarzatán a kormeghatározó bekarcolásokat, Kelemen Lajos 
édesapjának közöletlen önéletírását, az egykori minorita templom kriptabeli 
sírfeliratait és Bánffy/Kisbán Miklós ismeretlen zsengéit. Ezekkel a kiemelt 
példákkal nem kérkedni akarok, sőt, rámutatni arra, hogy a nagy dolgok 
mellett milyen fontosak az egész kirakásához szükséges részletek, melyek 
csak úgy mutatják meg magukat, ha megfelelő alázattal közelítünk feléjük. 

Erdélyi kutatásaim ismeretében talán természetesnek tűnhet, hogy tu-
dományos fokozat elnyerésére Kolozsvárt kerestem bizonyítási lehetőséget. 
Felejthetetlen emlékként őrzöm, hogy ennek elérése során a tudományos élet 
„két hazában” tevékenykedő több kiválóságával sikerült megismertetnem 
Kelemen Lajos nevét és elismerésre méltó munkásságát. Az olvasóközön-
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séggel való találkozások arra figyelmeztettek, hogy írásaimmal ne az ide-
gen kifejezésgyűjteményt bővítsem, hanem a tudományos ismeretterjesztés 
módszerével próbáljak hozzájárulni annak az Erdélyről szóló ismeretanyag-
nak az átadásához, melytől a korábbi rendszer generációkat fosztott meg.

3) Elsődleges kutatási tervem Kelemen Lajos élete és munkássága be-
mutatásának kiteljesítése. Ennek érdekében szeretném közreadni a néhány 
éve már kiadónál fekvő naplóját, amely a szükséges anyagi támogatás elnye-
résére vár. Az egyik legjelentősebb, ha nem a legfontosabb 20. századi erdé-
lyi napló. Eddigi ismereteink szerint 1938-ig van meg, de éppen a nyáron si-
került felfedeznem, hogy egy nyugalmazott kutató kezében járt az elveszett-
nek vagy meg nem írtnak gondolt – időszakát tekintve talán legizgalmasabb 
– 1938 és 1944 közötti rész. Kelemen Lajos hagyatéka itt most nem részletez-
hető módon először a Farkas utcai Akadémiai Könyvtárba, majd a mellette 
lévő Állami Levéltárba vándorolt. Ifjú kutató korában dr. Sebestyén Kálmán 
művelődéstörténész, a református (kalotaszegi) oktatásügy jeles monográfu-
sa az Akadémiai Könyvtárban láthatta a napló legutolsó darabját. Elbeszé-
lése szerint azzal zárult a naplórész, hogy 1944. október 11-én a Feleki-tetőn 
megjelentek a szovjet katonák, és megindultak Kolozsvár felé. Kényes időin-
tervalluma miatt más(ok) érdeklődését is felkelthette, mert jelen pillanatban 
nem áll rendelkezésre. Ugyanúgy járhatott, mint egy kézirat a székelyek tör-
ténetéről, mely a romániai rendszerváltást túlélve, a 2010-es évek elején vált 
köddé a levéltárban őrzött Kelemen Lajos hagyatékból. Korábbi anyaggyűj-
téseinek sem mindegyike áll rendelkezésre, de azok egy része legalább kö-
tetbe rendezetten – ha más neve alatt is közreadva –, de elérték eredeti cél-
jukat, forrásul szolgálva a további kutatások elősegítését. Ugyancsak szeret-
ném közreadni levelezését, mely az anyag ismeretében három kötetet tölte-
ne meg. A levelekben rejlő ismeretanyag sokat enyhítene Erdély megíratlan 
művelődéstörténete fájó hiányán. Ha mindezeket sikerülne elérnem, akkor 
megpróbálhatnám a legnagyobb célom megvalósítását, Kelemen Lajosnak az 
erdélyi tudományosságba ágyazott nagymonográfiája összeállítását.

4) Buday György családi háttere. In: Buday György és Kolozsvár, Álom 
egy Solveig-házról, szerk. Cseke Péter, Komp-Press, Kolozsvár, 2006, 39–50.

A Pásztortűz Császár Károly szerkesztésében (1930–1940). In: Kiemelés 
tőlem. Emlékkönyv Kántor Lajos hetvenedik születésnapjára, szerk. Balázs 
Imre József, Horváth Andor, Kovács Kiss Gyöngy, Komp-Press Kiadó – Ko-
runk, Kolozsvár, 2007, 173–201.

A Szent Ferenc-i lelkiség hatása Dsida Jenő költészetére. In: Dsida Jenő 
emlékkönyv, szerk. Pomogáts Béla, Lucidus Kiadó, Bp., 2007, 325–340.

Ke le men La jos  és nap ló ja. In: Em lék könyv Benkő Sa mu  szü le té sé nek 
nyolcvanadik év for du ló já ra, szerk. Sipos Gá bor, Er dé lyi Mú ze um-Egyesület, 
Ko lozs vár, 2008, 283–299.

„Belső Magyar Uttzai Magyar PARNASSUS”,.Egy 18. századi ismeret-
len nyomtatvány a kolozsvári unitárius kollégiumról és tanárairól. In: Szol-
gálatomat ajánlom a 60 éves Jankovics Józsefnek, szerk. Császtvay Tün-
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de és Nyerges Judit, Balassi – MTA Irodalomtudományi Intézet, Bp., 2009, 
336–348.

Székely fogadalom Benedek Elek emlékére. Székelyföld, 2009/9, 50–54.
Kelemen Lajos és Máthé János kapcsolata levelezésük tükrében. In: Em-

lékkönyv Egyed Ákos születésének nyolcvanadik évfordulójára. Szerk. Pál Ju-
dit, Sipos Gábor, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2010, 291–300.

A kolozsvári Szent Mihály-plébániakönyvtár. Egy könyv- és olvasmány-
történeti kuriózum In: „… mint az gyümölczös és termett szölöveszszöc…” 
Tanulmányok P. Vásárhelyi Judit tiszteletére, Szerk. Stemler Ágnes, Varga 
Bernadett, Országos Széchényi Könyvtár – Balassi, Bp., 2010, 277–284.

Az erdélyi magyar tudományosság 1920 utáni paradigmaváltása. In: Tü-
körjáték. Emlékkönyv Cseke Péter 65. születésnapjára, szerk. Botházi Má-
ria, Győrffy Gábor, Medea Egye sü let – Mű ve lő dés, Kolozsvár, 2010, 83–96.

Jancsó Benedek szellemiségének időszerűsége Erdély jövőképében. In: 
Jancsó Benedek emlékezete. Jancsó Alapítvány, Bp., 2011, 161–184.

Gyalui Farkas, a krónikás. In: Gyalui Farkas: Emlékirataim 1914–1921. 
Művelődés Egyesület, Kolozsvár, 2013, 5–27.

Janovics Jenő feljegyzése 1919. február 27–28-i beidézéséről és kihallga-
tásáról. In: Lymbus. Magyarságtudományi Forrásközlemények, szerk. Len-
gyel Réka, Balassi Intézet, Bp., 2014, 293–308.

Bánffy Miklós rejtélyei. In: Bánffy Miklós-emlékkonferencia, 2013. de-
cember 18., szerk. Papp Endre, Magyar Művészeti Akadémia, Bp., 2014, 259–
274. (A Magyar Művészeti Akadémia konferenciafüzetei 8.)

Kós Károly grafikai és könyvművészete. In: Kós Károly-emlékkonferen-
cia, 2013. december 13., szerk. Dévényi Sándor, Magyar Művészeti Akadé-
mia, Bp., 2014, 71–86. (A Magyar Művészeti Akadémia konferenciafüzetei 
9.)

Kelemen Lajos történész-levéltáros (1877–1963). In: Stephanus noster: 
Tanulmányok Bartók István 60. születésnapjára, szerk. Jankovics József, 
Jankovits László, Szilágyi Emőke Rita, Zászkaliczky Márton, Reciti Kiadó, 
Bp., 2015, 445–462.

A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum elmenekített anyagának 
pusztulása 1945-ben. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2006. (Erdélyi 
Tudományos Füzetek 258.)

A nagyúr, Bánffy Miklós emlékezete. Nap Kiadó, Bp., 2008. (Emlékezet)
Erdély legendás levéltárosa. Kelemen Lajos és az erdélyi magyar tudo-

mányosság, Lucidus Kiadó, Bp., 2009. (Kisebbségkutatás könyvek)
Kós Károly, képeskönyv, Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 2009.
A kolozsvári Szent Mihály-templom és egyházi gyűjteménye. Gloria Ki-

adó, Kolozsvár, 2009.
Kós Károly, a könyvművész. Holnap Kiadó, Bp., 2009. (A könyvművész)
Marianum, A 100 éves római katolikus tan- és leánynevelő intézet em-

lékezete, Verbum, Kolozsvár, 2011.
A heraldikus. Köpeczi Sebestyén József élete és munkássága I–II, Pallas-

Akadémia, Csíkszereda, 2011.
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A római katolikus egyház szerepe Kolozsvár építészettörténetében = 
Rolul bisericii romano-catolice în istoria arhitecturii Clujene, Verbum, Ko-
lozsvár, 2011.

Kelemen Lajos élete képekben. Gloria Kiadó, Kolozsvár, 2013.
Kós Károly publicisztikája. Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 2014.
Márton Áron erdélyi püspök élete és munkássága, Nemzetstratégiai Ku-

tatóintézet, Bp., 2014. (Kárpát-haza könyvek)
„Nem kell mondanom, hogy a szobrok is beszélnek.” Kós András életútja 

Sztánától Sztánáig, Művelődés Egyesület, Kolozsvár, 2015. 
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Nagy Anita fotója
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Szabó István fotója
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Simonff y Katalin

Nyelvészprofesszor barátnőm vett rá 2006-ban, hogy iratkozzam be a 
Bukaresti Egyetem Nyelv és Identitás doktori iskolájába. A felgyorsult in-
formációközlésről beszélgettünk, s én azt találtam mondani, hogy a média-
világ a „klipesedés” irányába tart. A hírközlés idegesítően hat az idősekre, 
nem tudnak elgondolkozni a látottakon, mert a bemondók darálják a szöve-
get, a tudósításokban pedig pörögnek az információval telezsúfolt pár má-
sodperces képek. Dr. Murvai Olga arra biztatott, írjak a jelenségről, a kép-
nyelv és szónyelv strukturális és jelentésbeli összefüggéseiről a televíziós 
műfajokban. Kutatómunkám során kerültem a kolozsvári médiatudományi 
műhely látószögébe, s kaptam  meghívást 2007 májusában a médiaszakos 
doktori hallgatók harmadik konferenciájára dr. Cseke Péter egyetemi tanár-
tól. (Előadásom, a  Felér-e egyetlen kép ezer szóval? a két nyelvi rendszer 
mélyszerkezetének megközelítéséről szólt 2007. december 8-án, és megjelent 
a  ME-dok 2007. évi 4-es számában.)

 Kihívás volt számomra minden további alkalom is, hiszen érvel-
ni kellett, és elfogadtatni a „már szöveg, még kép” határán egyensúlyozó 
esettanulmányokat. Gondolom, más is így volt vele, bár emlékeim szerint 
a témavezetők és a diákjaikat kísérő kolozsvári professzorok messzemenő 
meg értéssel  kezelték botladozásainkat. Bátorítóan igyekeztek mindenkit 
hasznos módszertani, esetenként fogalomtisztázó tanácsokkal ellátni. En-
gem az  interdiszciplináris kérdések iránti nyitottság fogott meg leginkább. 
Annál is inkább, mert a szakmaiságáról vitathatatlanul híres bukaresti dok-
tori iskola nem kedvelte a különböző tudományterületek összemosását. 

Az internetes honlapon 2008-tól megtalálhatóak a ME-dok-tanulmá-
nyok rövid leírásai. A  teljesség igénye nélkül tallózok a címekből: a hazai 
médiatér, médiatartalmak és szereplők, a médiapiac kutatási paradigmái, 
médianyelvészet, azaz a rádiós- és tévésbeszéd tudományos vizsgálata, ma-
gyar nyelvű audiovizuális műsorok monitorizációja, humoros, parodiszti-
kus stílusú, társadalmi és kulturális témákra reflektáló tartalmak a közössé-
gi médiában, a kolozsvári magyar médiaoktatás és -kutatás első évtizedei 
stb. 

Mire a védésre sor került, a médiaműhely kolozsvári rendezvényeinek, 
a  megmérettetéseknek köszönhetően doktoranduszként átestünk a tűzke-
resztségen. 

Az elhangzott előadásokat kötetbe szerkesztő  kiadványok leemelhetők  
a könyvespocról. A konferenciák tematikai sokszínűségét örökítették meg 
szakmabeliek és az erdélyi médiakutatás iránt érdeklődő olvasók számára. 
A Médea Egyesület és a Művelődés  kiadásában – dr. Cseke Péter és dr. Szabó 
Zsolt kezdeményezésére – elindított tanulmánykötetek neves szakértői gár-
dát foglalkoztattak, miközben támogatóik száma is megnövekedett.  Köszö-
net érte! 
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Közös szabadgyakorlat az 1905-ös országos tornaversenyen 
(Budapest, Millenáris)
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Szuszámi Zsuzsa

1. 
Már rég nem voltam egyetemista, amikor a ME.dok megjelent… Úgy-

hogy az első lapszámokat még nem olvastam frissiben. Azt hiszem, egy-két 
év elteltével került a kezembe. Szerintem remek fóruma a tudományos for-
mát (is) „öltő” újságírásnak. Ugyanakkor nagyszerű lehetőséget biztosít a 
publikálásra diákoknak, kutatóknak. Gyakorlat és visszaigazolás is lehet 
ugyanakkor a tudományos kutatások során. 

2.
Noha az első, 1997-ben végzett évfolyamhoz tartozom, a tudományos-

ság útjára jóval később léptem. 1997 után továbbtanultam, más területen, 
amit azután szintén kamatoztattam pályafutásom során. Tudományos mun-
kát, kutatást, négy éve végzek, olyan területen, amely ötvözi az újságírást, a 
sajtótörténetet és a képzőművészetet. 

3.
Legfontosabb tervem egyelőre doktori dolgozatom befejezése. A művé-

szetelméleti és művészetkritikai írásokat vizsgálom a romániai magyar kul-
turális folyóiratokban. Pontosabban: a művészetelméleti útkereséseket az 
1968-as korszakváltásban. 

4.
Kutatásomból egyelőre csupán néhány tanulmány született, a munká-

val lassan haladok. A mindennapi életben is már-már tanulmányszerűen 
és alapos kutatómunkával végzem munkám a rádiózásban. Ezenkívül társ-
szerkesztője vagyok egy Erdélyi Lajosról szóló albumnak, amely reményeink 
szerint 2016 tavaszán jelenik meg.
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Sarzsinkszky Ferenc: Erdőkirály
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Vallasek Júlia

1. Az Újságírás Tanszék tanáraként gyakorlatilag már a ME-dok szüle-
tésénél ott bábáskodhattam, de az intézményépítés krónikussá váló lázában 
valahogy nem maradtak meg emlékezetemben a lap születését megelőző be-
szélgetések, viták, tervezgetések részletei. Számomra a ME-dok rendszere-
sen visszatérő feladatként létezik, attól a pillanattól kezdve, hogy számító-
gépemen megjelent a „ME-dok” nevet viselő könyvtár, jelezve, hogy immár 
rendszeressé válik az egyes számok angol, esetenként román nyelvű abszt-
raktjainak elkészítése, javítása. (Ebből a csekély súlyú szerkesztői munká-
ból egyébként rengeteget tanultam. A számomra ismeretlenebb tudományte-
rületeken született munkákból megpróbálván „absztraktosítani” a lényeget, 
egy életre megtanultam, hogy ezt okosabb nem másra bízni.)

Ha egy szóban kellene összefoglalnom, mit jelent számomra a ME-dok, 
azt mondanám: „ígéret”. Még mindig „csak” ígéret és „csak” lehetősége egy 
komoly, akár nemzetközi szinten is jegyzett tudományos fórumnak. 

2. Lassú építkezést. Különféle konferenciákra való felkészülésnek és 
néhány rövidebb kutatói ösztöndíjnak köszönhetően lassan körvonalazódik 
bennem egy újabb, a sajtó és kultúrtörténet összefonódásának különféle as-
pektusait vizsgáló kötet.

3. Jelenleg a sérült, rokkant testek megjelenítésének formáit vizsgálom 
az első világháborús magyar sajtóban.

4. Az elmúlt tíz évet számomra két esszékötet fogja össze: 2005-ben je-
lent meg a Lassú utazások könyve (Komp-Press), 2015-ben az Angolkeringő 
(Gondolat Kiadó). 
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Eszenyei Farkas-Gábor: Függő fények
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Zólya Andrea Csilla

1. Doktoranduszi éveim alatt jött létre a lap, az indulási időszakban né-
hány tanulmány és írás tőlem is megjelent benne. Célja mindenképpen az 
volt, hogy megszólalási lehetőséget biztosítson doktoranduszoknak és a mes-
terképzős hallgatóknak, ahol tudományos kutatásaikról adhatnak hírt, il-
letve ezzel együtt egyfajta tájékozódási lehetőséget is biztosított a hallga-
tóknak és kollégáknak, hogy több tudományos diskurzusba beavatódhassa-
nak, és akár párbeszéd jöhessen létre a különböző területek kutatói között. 
Természetesen e lap esetében is rendkívül fontos a megújulni tudás képes-
sége mind képileg, mind a témákat és szövegeket tekintve. Vagyis a frisses-
ség megőrzése. 

2, 4. Tíz év nemcsak egy folyóirat, hanem egy ember életében is igen 
meghatározó és nagy időnek számíthat. Így vagyok ezzel én is. A dokto-
ri iskola befejezése és a disszertációm elkészítése fontos időszak volt. A 
parodisztikus beszédmódok kutatása mellett nagy érdeklődéssel igyekez-
tem követni a kortárs irodalmi történéseket, kritikáim az irodalom sokré-
tű eseményeit próbálták követni, átlátni. E két munkám gyümölcse az ed-
dig megjelent két kötetem, a Komp-Press Kiadó jóvoltából látott napvilágot 
az Irodalmi paródia és parodisztikus beszédmódok az erdélyi magyar iroda-
lomban című tanulmánykötetem 2012-ben, illetve a körülbelül tíz év iro-
dalmi kritikáit összegyűjtő Szabadcsavar című kötetem 2014-ben a győri 
Ambroobook Kiadónál. 

Az elmúlt években szintén fontos állomás volt számomra, hogy majd-
nem öt éven keresztül lehettem a Korunk külső munkatársaként a budapes-
ti irodavezetőjük, két évig irodalmi rovatvezető a Kortárs Online-nál, majd 
másfél évig a Szentendrei Református Gimnáziumban tanítottam irodalmat.

3. Jövőbeli terveim között szerepel a kortárs irodalom további vizsgála-
ta, különös figyelemmel kísérve ezenbelül a gyerekirodalmi eseményeket is. 
Ez természetesen részben összefügg azzal, hogy a család és a gyereknevelés 
kerül most minden bizonnyal jó pár évig életünk középpontjába azzal, hogy 
várhatóan jövő év elején fog megszületni első gyermekünk, akit nagy szere-
tettel és örömmel várunk.
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Berkeczi Zsolt fotója
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Zsugán Gedeon Gyula

1. A lap elindítása doktori képzésem idejére esett. A dolgozat egyes feje-
zetei különálló tanulmányként jelentek meg a folyóiratban. Kezdetben attól 
tartottam, hogy az írások témái és stílusa nem fog megfelelni a ME-dok által 
támaszott igényeknek, ezért igyekeztem a szövegeket olvasóbarátabbá tenni. 
Ez az átdolgozás azonban kihatott a dolgozat későbbi formájára. Végül is egy 
tudományos szöveg – főleg a társadalomtudományok területén – nemcsak a 
szakemberek, hanem mindenki számára érthető és élvezhető kell, hogy legyen.
A folyóiratban közölt írásaim másik részét az interjúk tették ki. Úgy véltem, 
hogy az olvasó számára a médiában aktív szakemberek meglátásai érde-
kesebbek, mint a szerző doktori témája. Egyfajta bocsánatkérés volt ez az ad-
digi száraz szövegekért. A médiatörténetet – az akkori kutatási területemet 
– a kérdésekbe próbáltam becsempészni. A szándék elég nyilvánvaló volt: az 
egykori és a mai nézetek a médiáról nem is különböznek egymástól annyira, 
mint első látásra tűnik. 

Harmadrészről olvasója voltam a lapnak, ezáltal képet alkothattam 
arról, hogy milyen téren kutatnak a munkatársaim és doktorandusztár-
saim. Az olvasás valamelyest pótolta a személyes találkozás lehetőségét, 
ami a kutatás és tanítás napi ritmusában gyakran háttérbe szorult.
Összefoglalásként elmondhatom, hogy többet kaptam a ME-doktól, mint 
amit én tudtam nyújtani neki és olvasóinak. A „tartozik“ és „követel“ tételei 
ezért még nincsenek kiegyenlítve.

 
2. A doktori iskola elvégzése után elhagytam Erdélyt, és Svájcban tele-

pedtem le. Nyolcadik éve már könyvtárosként dolgozom. Az ehhez szükséges 
továbbképzés és a német nyelv elsajátítása hosszú időbe telt, és eltávolított 
a médiakutatástól. Ezért tudományos előrelépésről nem tudok beszámolni.

  
3. A 2. pont alatt leírtak miatt sajnos nem tudok felmutatni új kutatási 

tervet a médiatudomány területén. De ha a ME-dok szerkesztősége úgy látja, 
hogy további interjúknak/fordításoknak is helyet szeretne biztosítani, akkor 
szívesen teszek javaslatot egy írásra.

4. Publikációim:

Tanulmányok:

Oktatás és (el) helyezkedés a pályán. Újságíró szak: ahogy az első hat 
évfolyam végzettjei látták. In.: Botházi Mária és Györffy Gábor (szerk.): Tü-
körjáték. Emlékkönyv Cseke Péter 65. születésnapjára. Kolozsvár, Medea 
Egyesület – Művelődés,  Kolozsvár,  2010. 175–184.

Az új kommunikációs eszközök társadalmi hatásának képzete a magyar 
sajtóban a tizenkilencedik század második felében és a huszadik század ele-
jén. Doktori dolgozat, 2009.

Médiacentrikus elméletek. ME-dok, Kolozsvár, 2009. 1. 
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A Magyar Rádió mint a politikai diplomácia eszköze. ME-dok, Kolozs-
vár, 2008. 3, p. 37–46.

A rádió társadalmi hatásáról alkotott kép a magyar sajtóban. ME-dok, 
Kolozsvár, 2007. 1. p. 31–42.

Világnézet és jövőbelátás: a hordozható gramofon ötlete mint médiatar-
talom. In.: Botházi Mária (szerk.): A médiakutatás módszertani követelmé-
nyei. Média szakos doktori hallgatók konferenciája. Kolozsvár, 2007. május 
11. Medea Egyesület, 2007. p. 49–63.

A Telefonhírmondó fogadtatása a kommunikáció szerepéről alkotott tár-
sadalmi képzetek tekintetében. In.: Mária Botházi (szerk.): Elméleti alapveté-
sek, fogalomtisztázó törekvések. Média szakos doktori hallgatók konferenciá-
ja. Kolozsvár, 2006. december 9. Medea, 2007. p. 176–185.

Újságíróoktatás és webkettő. ME-dok, 2007. 2. 
Szimultaneitás. Korunk, 2004. 4. 
Ştiri despre ştiri. Eseu despre rolul noilor căi de comunicare în introdu-

cerea unei noi domenii în jurnalistică. In.: Curente şi tendinţe în jurnalimul 
contemporan. Limes, Kolozsvár, 2003. 

Interjúk:

Aki számára a tegnapi hírek érdekesek. Interjú Herbert Staubbal, a sváj-
ci közszolgálati televízió Dokumentáció és Archiválás részlegének helyettes 
vezetőjével. Me-dok, 2010. 

Újságírás a web 2.0 korában. Interjú Pécsi Ferenc/pollner 
médiabloggerrel. ME-dok, 2008. 2. p. 9–5.

„A Messiás nem akadémiai székfoglaló során fog újra eljönni”. 
Eszkatológiai alapok mai krízisekhez. Interjú Rugási Gyula bibliakutatóval. 
Koronk, 2006. 3. 

Külső memóriák kora. Interjú Nyíri Kristóf filozófussal. A Hét, Maros-
vásárhely, 2005. május 5.

Fordítások:

Nemzetek feletti gyász és technikakritika. A Titanic elsüllyedése/Frank 
Boesch. ME-dok, 2010. 4. p. 17–31.

Az idő természete Stephen Kern: The Culture of Time and Space 1880 – 
1918. Korunk, 2004. 4. 

Társszerkesztés:
Sziget a szárazföldön : előadások a Posticumban. Nagyvárad : Posticum, 

Nagyvárad, 2006.
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Magyarországi médiatudományi 
periodikák 1990 után 
A Magyar Média (2000–2002) kilenc számáról  

B  G

Magyarországon a rendszerváltással a társadalom, a gazdaság, a politi-
ka – az élet – minden területe válságba került, és átalakulásra kényszerült. 
Nem egyszerre robbant fel minden, a folyamatok elhúzódtak, de eredmé-
nyüket tekintve véglegesebb változást hoztak, mint amilyeneket a forradal-
mak szoktak. A válságba került területek egyike volt az újságírás – termé-
szetesen –, és hangsúlyozottan az újságírás szakmai önreflexiója, szakiro-
dalma – a magyar sajtó állapotából következően érthető módon. 1990 előtt a 
Magyar Újságírók  Országos Szövetsége (MÚOSZ) nem szakirodalmi célzat-
tal, de legalább egyesületi tájékoztató funkcióval rendszeresen kiadta a Ma-
gyar Sajtó című periodikát – ez mára már csak online formában jelenik meg, 
„emasa” címmel. A médiatudományi szakirodalmat az 1970-es évek máso-
dik felétől egyetlen  folyóirat képviselte, a zaklatott sorsú Jel-Kép mint  a Tö-
megkommunikációs Kutatóközpont folyóirata. A Kutatóközpontot kormány-
rendelet szüntette meg 1991-ben, s ezzel a folyóirata is megszűnt; három év-
vel később újraindult ugyan, de leszűkített érdeklődési körrel: kizárólag az 
elektronikus, majd később kiegészítve az online médiára.  A még igencsak 
élő és befolyásos, a politikai harcok középpontjában álló  nyomtatott sajtó 
mint  kutatási nyersanyag és mint elméleti kérdés nem kapott helyet benne. 
Ez maradt a helyzet egy évtizedig. A MÚOSZ Sajtótudományi szakosztálya 
is elhalt – vagyis sehonnan sem érkezett késztetés egy szakmai fórum léte-
sítésére.

Az 1999. év őszén a MÚOSZ új szervező titkára, Bajnai Zsolt állt elő az-
zal a javaslattal, hogy újjá kell szervezni a Szakosztályt, és annak egyik fő 
tevékenysége legyen egy negyedéves folyóirat kiadása. Az első magyar hír-
lap szerkesztőjére emlékező Rát Mátyás Emlékülés alkalmával megalakult a 
Sajtótudományi Szakosztály, megválasztották e sorok íróját, Buzinkay Gézát 
– akit az újságíró-közélet addig mint az Újságíró Iskola (Bálint György Aka-
démia) oktatóját, sajtótörténeti könyvek és tanulmányok  1995-ben Pulitzer 
Emlékdíjjal kitüntetett íróját ismerte –, és ilyen minőségben lett  a Magyar 
Média címmel eltervezett negyedéves médiatudományi folyóirat főszerkesz-
tője, Bajnai Zsolt pedig a szerkesztője. A nyomban megválasztott szerkesz-
tőbizottságban jeles lapszerkesztők és publicisták mellett elméleti szakem-
berek is helyet kaptak: Bernáth László, Bodor Pál, Kolozsvárról Cseke Pé-
ter, Földes Anna, Gyertyán Ervin, Martin József, Murányi Gábor, Vásárhelyi 
Miklós és Zöldi László. A szakértelem, a színvonal és a mozgástér így biz-
tosítva lett – viszont egy folyóirat sorsa nem annyira a tartalmán és színvo-
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nalán, mint inkább a pénzügyi feltételeken és azok megbízható állandósá-
gán múlik. 

2000. március 6-i dátummal az akkor éppen a Nemzeti Kulturális Örök-
ség Minisztériuma elnevezésű főhatóság 2.2/6722/2000. számon nyilvántar-
tásba vette a Magyar Médiát, mint a MÚOSZ Sajtótudományi Szakosztály fo-
lyóiratát. Hónapokig folytak az előkészületek – néhány nappal később, már-
cius 14-én meg is tudott jelenni. A költségvetés alapján a lap évente négyszer 
100 oldalon, 1000 példányban jelent meg, füzetenként 400 forintos áron. 
Az előzetes számítások szerint egy-egy szám esetében a szerzői honorárium 
mintegy 250 ezer forintot, a nyomdai munkálatok 360 ezer forint körüli ösz-
szeget igényeltek, és minden egyéb kiadással (mint pl. a postázás költsége, 
az akkor 25 százalékos forgalmi adó stb.) összesen körülbelül 810 ezer forin-
tot tett ki, aminek reálisan tekintve 10 százaléka térülhetett meg az eladá-
sokból. Tehát a MÚOSZ által biztosított 250 ezer forintos (azaz évente 1 mil-
liós) támogatás mellett még pályázatokon és hirdetésekből kellett összeszed-
ni a folyamatos megjelenéshez szükséges nagyobb összegeket – ami két éven 
keresztül mindig sikerült is Bajnai Zsolt találékonysága és odaadó munká-
ja eredményeképpen. 

Tehát megszületett a folyóirat, már nem a korábbi évtizedek  kiszolgál-
tatott, de anyagilag kényelmes módján, ám még nem is egészen független 
vállalkozásként: folyamatos bizonytalanságokkal, viszont optimistán.

Az első szám bevezetése nem elméleti folyóiratot ígért, hanem olyat, 
amelynek célközönsége a gyakorló újságírók, illetve a média-, újságíró-kép-
zés. A főszerkesztő leszögezte, hogy a folyóiratnak „a szerkesztőbizottság ál-
tal kijelölt helye a Magyar Sajtó és az 1994–1998 közötti Jel-Kép között talál-
ható, ami azt jelenti, hogy az előbbinél sokkal nagyobb terjedelmű és a napi 
információk nyújtása helyett az újságírói szakma különböző vonatkozásai-
ra reflektáló írásokat kíván közölni, az utóbbinál pedig kevésbé absztrakt té-
mákkal jelentkezik, és kevésbé szaktudományos nyelvezettel él. A hely kije-
lölésének végső célja az, hogy a napi rutinban elmerült újságírókat is lehető-
leg minél nagyobb körben elérje a saját szakmájuk legtágabb horizontját be-
fogó igényes gondolkodással.” (Magyar Média 2000.1.5.) A Beköszöntő kulcs-
szavai elég pontosan kirajzolták a törekvések irányát: a média összes terü-
letének figyelemmel kísérése; az újságírók érdeklődésének és szakmai mű-
veltségi horizontjának tágítása; pályázatok kiírásával a munkatársak és a té-
mák körének tágítása; a folyóirat cserepéldányai révén minél többfelé eljut-
ni, külföldre is, ennek érdekében a magyar mellett idegen nyelvű  írások és 
minden közleményhez angol nyelvű összefoglalás közlése; a magyar és kül-
földi szakirodalom  rendszeres szemlézése; a publikációk nyelvi, stilisztikai 
igényességének elvárása; és örömmel venné, ha a szakmai vitafórum szere-
pét is betölthetné. A szerkesztőbizottság működésének, a folyóirat szellemi-
ségének meghatározása pontos mérlegeléssel történt meg, mondván: „alap-
elvként kell felismerhetőnek lennie a szellemi, a gondolkodói, a vizsgálódó 
komolyságnak és lelkiismeretességnek, mely nem fér össze semmiféle előíté-
lettel vagy politikai vonzalmak demonstrálásával. (Magyar Média 2000.1.6.)

Az első szám a szerkesztőbizottság bemutatkozása, névjegye volt, azzal 
a szándékkal, hogy „egy helyen lehessen áttekinteni a szemléletmódoknak, 
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a témáknak és megformálásuknak azt a sokszínűségét, mely ezt a testületet 
jellemzi. Van, aki a hitvallók tüzével vallomást tesz, és van, aki távolságtar-
tóan elemez; más szenvedélyesen gyűjti a részadatokat, ismét mást az álta-
lános összefüggések izgatnak. Mindegyikük markánsan fogalmazza meg vé-
leményét, ezek azonban egyéni állásfoglalások, nem a szerkesztőbizottság 
testületi megnyilvánulásai, és főként nem követelményei. A véleménynyil-
vánítás szabadsága a legfőbb alapelv számunkra.” (Magyar Média 2000.1.6.) 
Hogy ez mennyire nem is kézenfekvő, sőt ütközési terület lehet, utóbb de-
monstratívan nyilvánvalóvá vált.

Amint a célkitűzésekből is kiderül, nem sajtótörténeti folyóiratnak in-
dult a Magyar Média, mégis írásaiban uralkodtak a „történeti” vonatkozá-
sok, mivel a legelevenebb kérdések közé tartozott a sajtószabadság értelme-
zése, eltiprásának elrettentő példái és következményei (Bodor Pál, Murányi 
Gábor, Vásárhelyi Miklós írásai). Cseke Péter dolgozata az erdélyi sajtótörté-
net-írást tekintette át, ezzel bemutatva, hogy folyóirat-publikáció keretében 
is lehet igen tág tárgykört átfogni. Az ő szerepe a későbbiekben is fontos volt: 
nemcsak személye és írásai biztosították, hogy a magyar sajtó fogalma ne zá-
ródjék országhatárok közé,  de tanítványainak dolgozatai révén érzékeltetni 
lehetett, hogy Erdélyben is figyelemre méltó műhelymunka folyik. 

A Magyar Média 2000 és 2002 között 9 számmal jelent meg, hozzávető-
leg 900 oldalon.  Színes tematikájú és nem ritkán figyelemre méltó  írások 
sokaságának adott helyet, mindegyiküket felsorolni értelmetlen lenne, akár-
csak néhány soros bemutatásuk és értékelésük pedig szétfeszítené  a közlé-
si lehetőségeket. Mégis arra érdemes felhívni a figyelmet, hogy voltak terü-
letek, amelyeken máig használható és használt szakirodalmat, forrásokat 
publikált. Az egyik ilyen terület a közelmúlt egy-két évtizedére  vonatkozó 
dokumentumok, a sajtóélet szereplőinek bemutatása, számos interjú közlé-
se volt, mint  Földes Anna, Nádor Tamás, Buzinkay Géza, Zöldi László in-
terjúi, Murányi Gábor forrásközlései, Tatár Imre, Gyertyán Ervin visszaem-
lékezései és Görömbölyi László visszaemlékező „esettanulmánya”. A másik 
kiemelendő terület az azóta már elhunyt Lakatos Évához, az egyik legjelen-
tősebb magyar sajtóbibliográfushoz kötődött: négy részből álló sorozatban, 
annotált formában bemutatta a megyei, a városi és regionális sajtóbibliográ-
fiákat, illetve a  szaklapok bibliográfiáit, ezzel a sajtókutatások és az oktatás 
fontos és jól használható  segédeszközeit nyújtva. 

2002 tavaszán készen volt már a 10. szám tartalma is, amikor kiderült, 
hogy az addig működő anyagi források annyira megcsappantak, hogy nem 
biztosítják már a lap kiadását: csökkent a hirdetések száma, és egyáltalán 
nem sikerült pályázati támogatáshoz jutni. Pedig – elméletben – sem a Ma-
gyar Média tartalma, sem színvonala, sem toleranciája nem indokolta vol-
na ezt. Túlélte a lap a szerkesztőségekben elkerülhetetlen összetűzéseket, 
kiválást is; amire például az egyik esetben azért került sor, mert a főszer-
kesztő nem cenzúrázott meg egy színvonalasan megírt, de vitatható pályá-
jú újságíróról szóló kéziratot, mivel az a véleménynyilvánítás meghirdetett 
szabadságával sehogy sem fért volna össze. Kétségtelen, hogy néhány szer-
ző minden vagy majdnem minden számban megjelent, ami ha szerzői oldal-
ról esetleg túlzásnak tűnhetett is, de témájuknál fogva például fontos és szí-
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nes portréinterjúk voltak. Ekkorra éppen kezdte meghozni a gyümölcsét egy 
korábban elindult kezdeményezés: felsőoktatási intézmények hallgatói szá-
mára meghirdetett lehetőség szakdolgozataik részleteinek publikálására, ez-
zel megjelenési lehetőséget nyújtva egy pályakezdő újságírónak vagy kuta-
tónak, és felfedezési lehetőséget a folyóiratnak. A kezdeményezés kipróbá-
lására azonban már nem kerülhetett sor annak ellenére, hogy a Magyar Mé-
dia megszűnésekor már több szakdolgozat is beérkezett a szerkesztőségbe. 

Az utolsó szám úgy jelent meg, hogy nem történt említés a folyóirat 
megszűnéséről, hiszen valójában senki nem gondolta, hogy ne lehessen foly-
tatni. A Magyar Média megszűnése ekkor már nem jelentette a médiatudo-
mányi folyóirat újabb hiányát, hiszen 2000 óta megjelent a Budapesti Gazda-
sági Főiskola tanára, Bajomi-Lázár Péter által alapított és alapítványi alapon 
máig működő Médiakutató című folyóirat, az egy nemzedékkel fiatalabb tár-
sadalomkutatók szakfóruma.  
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F. Czire Álmos: Pipázó fasor
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Cristiana Roxana Moldovan: Kontraszt
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Szerző Cím
Simonffy Katalin Táncház és a KALÁKA

Bernáth László Az újságírás jövője

Botházi Mária „Talán egyszer újra divatba jöhet az 
érték”. Beszélgetés Bodor Pállal 

Petcu, Marian Az első román sajtóirodák

Győrffy Gábor A független magyar sajtórendszer
felszámolása a második világháború
után.

 

 

András Zselyke Egy tudományos folyóirat identitáskeresése

 

Kádár Magor A Connex-Vodafone-arculatváltás

Papp Attila Zsolt Horrorfilmes a felvevőgéppel. A film mint megszűrt 
valóság: The Blair Witch Project

Szabó Géza Vizuáletika, avagy a rákkeltő vizualitás
esete az etikával                                             

Péter Árpád Történelem, média, narráció

Jakab-Benke Nándor Öncenzúráz-e az erdélyi magyar sajtó?          

Péter Árpád Prularitás és Platón, avagy az antik és 

poszt-posztmodern közti mediálás 

lehetősége

Győrffy Gábor Kis erdélyi magyar sajtótörténet

Bernáth László A virtuális valóság védelmében

Borbély Tamás „A romániai magyar sajtónak a romá-

niai magyarok a legfőbb korlátai”

Botházi Mária Participatív újságírás – az újságírás kiter-

jesztése vagy hanyatlása?
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Év Évf. Szám Tárgyszó
2012 7 4 táncház, Kaláka

2006 1  újságírás

    

2006 1 9 erdélyi magyar publicisztika, média

2006 1 17 sajtóiroda, román sajtóirodák, közkapcsolatok

    

    

2006 1 23 erdélyi magyar sajtó, 1944 után

    

2006 1 29 Erdélyi Múzeum c. folyóirat története

2006 1 35 Vodafone Group Plc. Románia, szervezeti arculat

    

2006 1 49 The Blair Witch Project 1999

2006

1 57 vizuáletika, kiretusált dokumentumok

2006 1 67 történelmi diskurzus, narrativizálás

  2006 1 73 válaszol a Transindex, Reggeli Újság, Román

TV Magyar adása, Hargita Népe, Erdélyi Ri-

port, Kvári Rádió Magyar adása, City Rádió

A Hét, Szabadság, Nyugati Jelen, Krónika

2006 1 79 recenzió: Ungvári Zrínyi Imre szerk.:

Pluralitás és kommunikáció, 2002. Konferencia

2006 1 83 recenzió: Fleisz János. Az erdélyi magyar 

sajtó története (1890–1940). Pécs, 2005.

2006 2 5 manipulálás a médiában, virtuális valóság

2006 2 9 magyar újságírók Erdélyben

2006 2 21 internet hatása a nyomtatott újságokra
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Szerző Cím
Buzogány Klára Veszett a világ. A rémálom esztétikája

David Lynch filmjeiben

Jakab-Benke Nándor Felhő alatt, színpad és celuloid között.

Fernando Solanas: A felhő (La Nube)

Borbáth Zsuzsanna Európa példaképe lehetne Erdély.

Beszélgetés Reinhold Stipsits bécsi

szociálpedagógussal

Jancsó Miklós Egy tantárgy kálváriája. Gondolatok 

egy anyanyelvápoló programról és

egyebekről

Albert Júlia Gondolatok a beszédtechnika-

oktatásról

Vincze Hanna Orsolya Oxford, kötött számú leütésben

Máté Erzsébet Fotós Szem: ahol önmagáért beszél

a sajtófotó

Győrffy Gábor Eristikon – a kérdező vitatkozás és a 

vitatkozó kérdezés tere

Balázs Géza A média kulturális és nyelvi mintái

Csoma Emőke; Lőrinci Réka Elsőéves újságírók és a média útvesztői                                    

Borbély Tamás CNA, vagyis a lovak által széttépett

indián. Interjú Gáspárik Attilával,

az audiovizuális tanács alelnökével

Zsugán Gedeon Gyula A rádió társadalmi hatásáról alkotott

kép a magyar sajtóban

Győrffy Gábor A romániai kommunista integrációs

sajtópropaganda alaptételei 1945–56

Péter Árpád Metadiskurzusok, kanonizációs 

mozgások a posztmodern médiában
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Év Évf. Szám Tárgyszó

2006 2 27 álom a filmben, rémálom, David Lynch

2006 2 35 filmelmélet, a film kognitív szempontból

kolozsvári média, erdélyi sajtóvilág,

erdélyi német nyelvű sajtó,konfliktus-

2006 2 43 kezelés

beszédtechnika oktatása, Sapientia,

Kolozsvári protestáns teológia

2006 2 49

újságíó képzés, Kolozsvár, beszédtechnika

2006 2 55 oktatása, verbális és nonverbális kommunikáció

2006 2 61 médiakutatás, Oxford, oxfordi diákélet

sajtófotó, Fotós Szem hírmagazin, képek

2006 2 65 a hónap képei, folyóirat ismertető

Eristikon, filozófiai diákfolyóirat,

2006 2 67 folyóirat-ismertető

2007 1 3 médiaszöveg, média-addikció, médiahatás

                 2007 1 15 újságírószakma, utánpótlás, kolozsvári sajtó

2007

1 23 audiovizuális tanács, audiovizuálás média

piac monitorizálása, médiapolitika

romániai magyar nyelvű csatornák

2007 1 31 kommunikációs eszköz: rádió, a távolság

képzete, magyar szó határokon túlra

pártpropaganda, integrációs propaganda,

2007 1 43 sajtópropaganda, szocialista gazdaság

posztmodern média,   kanonizáció,               

2007 1 51 metadiskurzusok
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Szerző Cím
Jakab-Benke Nándor Letisztult realista szimbolizmus és 

tragikomédia – egy cím alatt. Mircea 

Veroiu és Dan Pita: Nunta de piatra 

(Kőországi lakodalom, 1972)

Tóth Orsolya Közeli távolságok. Képi világ és 

önreflexivitás Wong Kar-wai Vadító

szép napok, Szerelemere hangolva és

2046 című filmjeiben

Kónya Zsuzsanna A vak koldus és a reklám/Ismertetés/  

Bernáth László Módszerek az újságíró-oktatásban

László Edit Visszaszoruló műfajok és műsorok a

a rádióban

Győrffy Gábor A kommunista cenzúra intézmény-

rendszerének kialakulása Romániában                                     

Kádár Magor A gyakorlati kommunikáció eszköz-

tárának gyors áttekintése

Barabás Piroska Reklám és retorika

Albert Júlia A hang mint a verbális kommunikáció

hordozója

Zsugán Gedeon Gyula Újságíró-oktatás és webkettő

Jakab-Benke Nándor Bádogdob: Celluloid és papír közt.

Grass és Schlöndorff víziói:

hasonlóságok és különbségek

Borbáth Zsuzsanna Szabad? Nem szabad? Ezúttal osztrák 

szemmel

Máté Erzsébet Fejezetek a román sajtó történetéből

Buzogány Klára A diorámáktól a hollyverzumig

Győrffy Gábor Intézményesülő sajtótörténeti kutatás 2007
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Év Évf. Szám Tárgyszó
novellafilm, Ion Agârbiceanu novellák,

2007 1 63

Wong Kar-wai rendező

2007 1 69

2007 1 79 Sas István: Reklám és pszichológia. Ismertet.

2007 2 5 újságíróoktatás, a sajtó nyelvének oktatása

rádió: leghozzáférhetőbb tájékoztatási

2007 2 9 eszköz, verbális-vokális üzenet,

 hangművészet, védett rádiós műfajok

sajtóellenőrzés, 1944. szept. 5-től, cenzúra

                  2007 2 15 színházi ellenőrzés, hírügynökség létrehozása

2007 2 23 kommunikációeszközök, reklámkommunikáció, 

tömegmédiumok, mass-media

2007 2 37 reklámok, reklámképek, retorikai formák

2007 2 47 verbális kommunikáció, a hang, beszéd és

biológia, hanghibák

2007 2 53 újságíró-oktatás, hálózatban oktatás

2007 2 59 Film, Günter Grass: Bádogdob regénye; 

rendezte Volker Schlöndorff

2007 2 65 A kolozsvári egyetem osztrák diák- 

szemmel

2007 2 71 Secvențe din istoria presei românești,

Ilie Rad, coordonator - ismertető

2007 2 73 Kristin Thompson - David Bordwell: 

A film története. Ismertető

2 75 Revista Română de Istoria Presei. Főszerk.

conf.dr. Marian Petcu 2007-től. Ismertető



ME.dok • 2015/4

66

Szerző Cím
Dávid Ádám Illatmontázs. Intermedialitás és 

„interszenzualitás” P. Süskind és T.

Tykwer Parfümjében

Kádár Magor Engem válassz! A választási kampá-

nyok kampánykommunikáció szem-

pontú megközelítése

Zörgő Noémi A választási kampányok eszköz-

rendszere

Péter Árpád Integratív meditáció a természet- és

humántudományi diskurzusokban

Zágoni Bálint Janovics Jenő filmes tervei és megva-

lósításai 1919–1945 között

Nagy Boglárka Interaktivitás és azonosulás. A The

Grudge és a The Grudge 2 

című horrorfilm reklámkampányának elemzése

Kulcsár Andrea Egy fesztivál kulisszái mögött. 

Félsziget 2006

Buzogány Klára Kiüresedett sajtókapcsolatok ellen.

Ajánló Kádár Magor könyvéről

Máté Erzsébet A sztálinizmus irodalma Romániában

Buzogány Klára Sajtó- és kommunikációelméleti

folyóirat a román sajtópiacon

Borbély Tamás A kiadói és újságírói szerepkör tisztá-

zódása a román médiában

Tibori Szabó Zoltán Tényfeltáró újságírók harca a hata-

lommal
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Év Évf. Szám Tárgyszó
2007 ### 5 Patrick Süskind: A Parfüm. Regényéből

Bernd Eichinger poducer filmje

2007 3 15 választási kampányok, kampánykommu-

nikáció, kampány adaptáció, média

2007 3 25 politikai kommunikáció, választási

kommunikáció, polit. Hatalom megszerzése,

nyomtatott eszközök, elektronikus 

eszközök, más jellegű eszközök

2007 3 mediálás, metadiskurzus

2007 3 45 filmtörténet, erdélyi magyar filmtörténet

Janovics Jenő 1919–1945

The Grudge – Az Átok, horrorfilm, reklám-

2007 3 59 kampány, plakátok, filmek weblapjai

Félsziget Fesztivál 2006, sajtóiroda 

2007 3 67 működésének elemzése

Kádár Magor: A média mint partner köteté-

2007 3 79 ről. Intézményi kapcsolattartás a médiával

2007 3 81 Tanulmányok. Szerk. Balázs Imre József.

Könyvbemutató

2007 3 83 Jurnalism si Comunicare. 2005-től jelenik

meg. Főszerk. Marian Petcu. 5 rovat.

Munteanu Cornel a kisebbségi romániai

sajtót elemzi az 1. számban. Lapbemutató

2008 1 5 18 évi szabad sajtó után különváltak a

romániai újságírók és kiadók. CRP

2008 1 9 tényfeltáró újságírás, minősített információ

bizalmas forrás,Watergate-ügy, „kényes”

információk
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Szerző Cím
Péter Árpád A mediálás trópusos természete. Az

 idő mediálhatatlansága

Albert Júlia Az önismeret szerepe a pozitív én-

kép kialakításában

Michalovic, Peter A történelem mindig utoléri az embert 2008

Ilia Mihály Irodalmi ünnep

Szász István Szilárd Spiró György Fogsága az idő fogságá-

ban? Diákszemmel időről, Jézusról,

megváltásról – egy regényről

Sándor Boglárka Egy tanulságos félév tapasztalatai

Győrffy Gábor Román sajtótörténeti kutatás más

szemmel

Zörgő Noémi Van-e kommunikáció?

Csoma Emőke Lezárult egy fejezet

(A Filmtett története)

Marga, Andrei A médiatársadalom. Ford. Győrffy

Gábor

Zsugán-Gedeon H. Gyula Újságírás a web 2.0 korában. Interjú

Pécsi Ferenc/pollner médiabloggerrel

Károlyi Anna Multimédia az oktatásban

Albert Júlia Szöveg és interpretáció a színészi

munkában

Keszeg Anna Foglalkozása szerint fogyasztó
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Év Évf. Szám Tárgyszó
2008 1 21 mediáló diskurzus, a nyelv világképet 

teremt, az idő mediálhatatlansága

2008 1 35 önismeret, énkép, pozitív énkép, önelfo-

gadás, önmegfigyelés, befelé figyelés

1 47 Esterházy Péter: Harmonia caelestis – Javí-

tott kiadás: Esterházy Mátyás. A besúgás

2008 1 53 Nyugat, A Holnap, 1908–2008

2008 1 55 a regény központi alakja, Uri; az alátá-

masztási pont, a szétcsúszott idő; inter-

textualitás, a kereszténység, a Megváltás

2008 1 61 újságírói oktatói tapasztalat, közös hang 

megtalálása, műhelygyakorlatok

2008 1 65 Marian Petcu: Istoria jurnalismului si a

publicitatii in Romania. Könyvismertetés

2008 1 67 Kommunikáció és formák változása Er-

délyben c. konferencia anyaga megjelent

Hagyományos és modern kommunikáció c

könyvben. Könyvismertető

2008 1 69 Filmtett: folyóirat ismertetés

2008 2 5 kommunikációs társadalom, parlamenta-

lizmus, médiaprezentáció

2008 2 9 a hagyományos média és on-line média

kölcsönhatása, médiablog, a fórumok

2008 2 17 az informatika nem csupán tantárgy, hanem

az eredményes iskolai oktatás és nevelés

eszköze, a jó oktatás sohasem olcsó

2008 2 21 a szöveg megértése,az írói szándék közvetítése

a színész konfliktusokban, helyze-

tekben gondolkodik, a színész életre kelti

a drámaíró szövegét

2008 2 27 divatblog, reklámlehetőség, hierarchiák
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Szerző Cím
Kónya Zsuzsánna Az internetes reklámok hatása a ko-

lozsvári közgazdaságtan-hallgatókra

Turi Tímea Nulla dies sine post. Bodor Pál és a 

blog találkozása a boncasztalon

Csoma Emőke Michael Haneke, Robert Bresson és

a filmes minimalizmus

Buzogány Klára „Nem számít, hogy mit tudsz, része 

vagy mindennek, ami történik”. Női

archetípusok a klasszikus film noir-ban

Nagy Boglárka A kettős természet. Gondolatok Wer-

ner Herzog Woyzek című filmje alapján

Zsizsmann Erika Tánc az esőben. A leépülés rituáléi

Tarr Béla Kárhozat című filmjében

Péter Árpád Médiában Stokes nyomán. Kultúra-

és médiaelemzés

Győrffy Gábor A médiakutatás újabb kolozsvári

műhelye

Tibori Szabó Zoltán Korrupció és sajtójog

Kovács-Bence Balázs Hálózat és reklám
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Év Évf. Szám Tárgyszó
2008 2 33 internethasználat, internetes reklámok 

befolyásolási hatása, felmérés

2008 2 47 az új mediális formák hatása a közlések

tartalmára, a blog jellemzője az anonimitás

2008 2 51 redukált képek alkalmazása, minimal art,

letisztult formák és színek, ismétlődő 

elemek, Bresson és Haneke filmjei

2008 2 57 két archetípus valamelyikéhez tartoznak:

a végzet asszonya (femme fatale), ellenpólus:

feleség/szerető, pozitív hősnő, Kertész

Mihály: Mildred Pierce

2008 2 67 büchner-i drámája előfutára a modern 

drámának, természet-civilizáció ellentéte,

Herzog, pesszimista társadalomábrázolás

2008 2 73 „fekete-szériá”-ba tartozó film, egy sze-

relmi háromszög története a Kárhozat, a

leépülés filmje

2008 2 79 könyvbemutató, kultúrába ágyazott 

médiaelemzés, diákok, amatőrök számára 

2008 2 83 Revista de studii media /Journal of Media

research Nr.1. martie 2008. A BBTE Újság-

írás és Közkapcsolatok... Tanszék köremű-

ködésével jelenik meg. Folyóirat-ismertető.

2008 3 5 korrupció a globális társadalomban, 

Transparency International, korrupció Ro-

mániában, szólásszabadság-becsülethez,

méltósághoz való jog, sajtójog

2008 3 15 vírusmarketing= médiaalapú marketing

által teremtett zaj, szövete a szóbeszéd,

az emberek közötti információcsere, élő

kommunikáció
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Szerző Cím
Czézár Éva Pletykakampányok tanulmányozása.

A pletyka szerepe a politikai kommu-

nikációban

Cseke Péter Az Ifjúmunkás 1968-as riportvitája

Zsugán Gedeon H. Gyula A Magyar Rádió mint a politikai

diplomácia eszköze

Péter Árpád Az idő és a mediáló diskurzus

Lakatos Róbert Hagyomány és újszerűség Szergej

Paradzsanov filmjeinek képi szerke-

zetében

Puskai Melinda Fogalmi metaforák nyelvi és kép meg-

valósulásai a filmi jelentés meg-

konstruálásában

Péter Árpád A Revista Romana de Jurnalism si Co-

municare című folyóirat 2008/3-as szá-

ma

Bodó Barna Romániai magyar sajtó 2008. Össze-

állította: Bodó Barna

Bodó Barna Politikai kommunikáció – média -

médiapolitika

Cseke Péter A szociográfia erdélyi alakváltozatai

Szíjártó Imre Mozgóképkultúra és médiaismeret.

A tantárgy helyzete Magyarországon
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Év Évf. Szám Tárgyszó
2008 3 18 politikai kommunikáció, politikai pletyka,

széndékosan terjesztett negatív tartalmú

történet, politikus magánélete, a pletyka

mint kampányeszköz, a pletyka visszafordítása

2008 3 25 az újságírás hírélményeket adjon; Csák 

Gyula, Csoóri Sándor; Beke György, romániai

magyar nyelvű riportírás, Ifjúmunkás műfajújító,

Cseke Gábor, megyésítés: Megyei Tükör 

2008 3 37 Magyar Rádió története 1925-, kommuni-

káció kialakítása, diplomáciai kommuniká-

ció, a Magyar Rádió hallgatottsága

2008 3 47 az idő, a tudományos diskurzus és az idő

meghatározása

2008 3 51 a film a nyugati festészet hagyományain 

alapszik; Parazsdanov  filmjei: Elfelejtett

ősök árnyai, A gránátalma színei, film-

elemzés, fstőiség, ikonok, filmszerűség

2008 3 65 fogalmi metafora; képi metafora; 

Eisenstein: Október c. filmje; Carroll Noel

fekete-fehér film – színes film

2008 3 73 a Bukarest Tudományegyetem akkreditált

kiadványa, szép kivitel, nemzetközi szerző-

gárda, sajtóismertető

2008 3 77 írott  és elektronikus sajtólista

2008 4 5 politikai kommunikáció, romániai magyar

média 2008, sajtó, sugárzott média

2008 4 13 szociográfia, Erdély, Erdélyi Fiatalok

2008 4 23 filmoktatás, Magyarország, Nemzeti alap-

terv, mozgóképkultúra, médiaismeret,

oktatáspolitika, tudományos kutatómunka
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Szerző Cím
Kassay Réka Mozgóképes tartalom az interneten –

amikor a felhasználó a rendező. A vir-

tuális tér sajátos nyelvezete

Agyagási Levente Sokan SZERették. Követendő példa?

Nagy Éva A rádió- és tévéhírek megfogalmazása                                      

Tamás Ágnes Verespatak. Egy kampány mozgalom-

má alakulása

Száfta Szende A Verespatakért folytatott küzdelem

kommunikációs kampányai

Nagy Réka A reklám jelentésvilága

Lakatos Róbert Képi problémák a „home made” 

játékfilmezés területén

Bodó Márta Egyház és kommunikáció, egyházi

kommunikáció
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Év Évf. Szám Tárgyszó
2008 4 29 mozgóképes tartalom az interneten, tarta-

lomfejlesztés, hibrid médium, a felhaszná-

ló aktív szerepe, színészek/modellek sze-

repeltetése

2008 4 35 újságíró, rádió- és tv-szerkesztő felelőssé-

ge, SZER – Szabad Európa Rádió, „ablak a

világra”, Centra News kapott hírek, romá-

niai magyar sajtó

                  2008 4 41 kétarcú, bizonytalan szerkezetek, a hír-

mondatok látható tagolása, a hírek logikai

építkezáse, az „átlátszó hír”, szöveg és kép

egyeztetése, rádió/tv-hírek kommunikativitása.

2008 4 49 kétezer éves aranybánya, Verespatak a bá-

nyászatnak volt alárendelve, Rosia Monta-

na Gold Corporation, Alburnus Maior, 

romániai zöld mozgalmak

2008 4 55 Verespatak, ciános technológia, civil ellen-

állás Alburnus Maior, szenszi-mob kampá-

nyok, kampánycélok

2008 4 61 a vágy felkeltése, cselekvésre ösztönzés,

a marketing tevékenység aktív eleme, 

szignálok, indexek a reklám építőkövei

2008 4 67 videokép – „elnagyolt kép”, filmes kép, 

mozgásban lévő kép vonzza a tekintetet,

álló kép, forgatási helyszín megválasztása

2008 4 73 a kommunikációra vonatkozó egyházi

tanítás, Egyház és kommunikáció c. kötet

bemutatása, A párbeszéd egyháza c.

konferencia anyaga
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Szerző Cím
Demeter Csanád Létezett-e igazi autonómia a MAT-                                            

ban?

Zörgő Noémi A PR térhódítása Romániában

Kozma Csaba Közigazgatás és kommunikáció. Közel-                                     

kép a sepsiszentgyörgyi műhelymun-

káról

Jouhaud, Christian Rendelkezni, tudósítani, előre látni.

Kommunikáció krízishelyzetben XIV.

Lajos idején. Ford. Keszeg Anna

Keszeg Anna Alkalmi verselők – egykori szóvivők?

Gyöngyössi János példája

Ilia Mihály A százéves Nyugat hirdetései

Ozsváth Judit Az Erdélyi Iskola könyvrovatai

Sas Péter Kelemen Lajos nobile ficiuma

Cseke Péter A szociográfia erdélyi újrasarjadása

Zsugán Gedeon H. Gyula Médiacentrikus elméletek
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                 2008 4 76 Stefano Bottoni könyvének ismertetése

Magyar Autonóm Tartomány története

2008 4 77 Könyvismertetés: Tendinte in PR si publi-

citate (A reklám és PR irányvonalai). Delia

Balaban, a BBTE Kommunikáció és Közkap-

csolatok Tanszékének oktatója és tanítvá-

nyai tanulmánykötete. Tritonic Kid., 2008

                  2008 4 80 BBTE kihelyezett tagozata a Sepsiszent-

györgyi Közigazgatási Főiskola – 1998. 2001-

ben oktatók és diákok létrehozták a Pro

Scientia Administrativa Tudom. Társaságot

Eddigi munkásságuk

2009 1 5 krízishelyzet, politikai kommunikáció,

1661–1662., franciao.-i élelmiszerválság,

kommunikációs stratégiák

2009 1 13 kommunikációtörténet, kommunikációs

stratégiák, korai szóvivői identitás, alkalmi

versek, Horea-felkelés, 1784

2009 1 21 Nyugat folyóirat hirdetései a 20. század

elején, cenzúra, társadalom tükröződése

2009 1 27 Erdélyi Iskola folyóirat könyv- és folyóirat  

ismertetői, iskolarendszer, Márton Áron ,

püspök, Erdély, ismertetett folyóiratok és

könyvek listája

2009 1 43 1920-as történelmi változás, kisebbségi 

sors, hátrányos helyzet, paradigmaváltás,

kultúra, civilizáció, nemzeti intézmények

2009 1 51 szociográfia, „a szociográfia válsága, a szo-

ciográfia bizonyos fokig riport, de tudo- 

mány is, irodalom is, politika is.”

2009 1 61 mass-média, elmélet
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Szerző Cím
Kozma Csaba Média – politikatudomány

Lakatos Róbert A kamera mint kifejezőeszköz - I.

Plánok, látószögek, nézőpontok

Puskai Melinda A megtestesült Godard

Stipsits, Reinhold Az antropológia visszatérő toposzai.

Fordította Borbáth Zsuzsanna

Péter Árpád Revista Transilvană de Științe ale

Comunicării

Wacha Imre A sikeres kommunikációs folyamat                                           

meghatározóiról és feltételeiről

Máté Erzsébet Az OTV és a média-boszorkánykonyha

Kassay Réka Somebody Else: The Erotic Blog of 

Transindex Portal

György Béla A magyar sajtóbibliográfia gondjai.

Beszélgetés Lakatos Évával, az Orszá-

gos Széchenyi Könytár munkatársával

Dénes Ida „Milk”. The Reception of a Movie and

the Presentation of Alterity

Péter Árpád TIFF 2009

Antal Hajnal Sepsiszentgyörgy, a történelmi Há-                                           

romszék épített öröksége. Márkázás

a XXI. században

Demeter Csanád A székelyudvarhelyi Areopolisz 

Egyesület
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Év Évf. Szám Tárgyszó
2009 1 75 sajtó, média, politikum, politikai kommu-

nikáció, romániai magyar, médiakutatás

2009 1 81 filmes kamera, látószög, a plán

2009 1 93 Godard, Jean-Luc, emberi test, a színész 

teste, a szerep testi jellege, halottak

2009 1 101 idegen kultúrák, egzotikum, falutörténetek

2009 1 105 folyóirat-ismertető, félévente jelenik meg,

főszerk.: Flaviu Călin Rus, a 2007/5 sz.

8 cikkének az ismertetése

                 2009 2 5 kommunikáció, sikeres kommunikációs

folyamat, az adó-közlő, a vevő-címzett,

a kommunikáció feltételei

2009 2 17 romániai média, OTV, kereskedelmi média

„a nép televíziója”

2009 2 25 online újságírás, hírportálok, blogok, 

szexualitás a blogon

2009 2 33 sajtóbibliográfia, adatbázis, értékmentés

2009 2 39 Milk. Gus van Sant filmje, a másság a 

magyarországi és romániai írott és online

médiában

2009 2 49 Erdélyi Nemzetközi Filmfesztivál, TIFF,

bemutatott filmek elemzése

                   2009 2 63 Sepsiszentgyörgy, városmárka, PR,

marketingstratégia, reklám

2009 2 81 Areopolisz Egyesület, Székelyudvarhely

1999, civil fórum, a helyi múlt és jelenku-

tatás művelése, Székelyföld története

tudományos évkönyv
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Szerző Cím
Cseke Péter Eljövendő idők mai szövetségesei

Berszán Réka Klára Középajta sem képes csodákra

Magyari Beáta A Székelykő árnyékában. Terepszemle

egy Herédi Gusztáv-riport helyszínén                                       

Dénes Emese Falujárás Székelyvarságon

Magyari Beáta „A szociográfia tulajdonképpen a

tilalomfák megkerülése”. Beszélgetés

Gálfalvi Györggyel

Cseke Péter Kísérlet egy szociográfiai mű elemzé-

sére. Bözödi György: Székely bánja

(1938).

Ács Margit A szociográfia hasznáról

Mihály Zsombor Web 2.0 Erdélyben

Lakatos Róbert Documentary Pitching Forums

Bodó Előd Barna Klaszterező automatizált sajtóközle-

mény-továbbító rendszerek

Wacha Imre Gondolatok a kiejtés tanításáról és a

retorikáról



10 ESZTENDŐ

81

Év Évf. Szám Tárgyszó
2009 3 5 a magyar szociográfia születése, fejlődése

2009 3 7 Erdővidék, Középajta, infrastruktúra-fej-

lődés, a közösségi élet fejlődése, kultúra

                 2009   3 17 Torockó, Székelykő, turizmus, hagyomá-

nyok, értékek megvédése, kultúra, iskola

2009 3 33 Hargita megye,  Székelyvarság, erdőkiter-

melés, turizmus, iskolázás, gyermeknevelés

2009 3 41 Gálfalvi György, szociográfia, kutatás, az 

Ifjúmunkás, riport, a cselekvő ember

2009 3 49 szociográfia, Székelyföld, székely falu, 

kisebbségi lét, a szülőföld irodalma

2009 3 69 szociográfia, a kommunizmus bukása,

kelet-európai abszurd, emberi sorsok, 

az igazság felfedezése

2009 3 73 web 2.0 technológia, online mass-media

Erdélyben, interaktív tartalom, újítások,

szabadsag.ro, transindex.ro, kronika.ro

manna.ro

2009 3 83 filmgyártás, finanszírozás, támogatás, 

támogatás, Kelet-Európa, dokumentum 

film

2009 3 91 sajtóközlemény, sajtókapcsolatok, inter-

net, sajtóközleményt továbbítás rendszer,

csoportosítás

2009 4 5 beszéd, megértés, beszédtechnika-képzés,

retorikaoktatás
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Szerző Cím
Gálffy Csanád Dénes; Nagy

Beczkai Edmond; Péntek 
Imre

Okosabbak-e a csoportok, vagy csak 

gyorsabban alkalmazkodnak?

Győrffy Gábor A sajtótörténet emberi tartásra, mi-

nőségre tanít. Dr. Buzinkay Géza sajtó-

történésszel Győrffy Gábor beszélget

Sas Péter Kelemen Lajos publicisztikájának he-

lye és szerepe az erdélyi magyar tudo-

mányosság paradigmaváltásában

Péter Árpád Az interaktív multimédia perspektívái

Zörgő Noémi Szakmai aszimmetriák – kommuniká-

ciós szaklapok Magyarországon és

Romániában

Puskai Melinda A tekintetek története. Victor Erice:

kognitív elemzése

Nagy Éva Az elhangzó beszéd

Nagy Réka Masking Taboos in Advertising

Zsugán Gedeon H. Gyula The Idea of the Social Impact in the

Hungarian Press in the Second Half of 

the 19th and the Beginning of the 

20th Century

Tánczos Vilmos Móser Zoltán

Péter Árpád A multimédiás kánon kialakulása a

19. századi magyar irodalomban.

(Szalybély Mihály Intermediális ran-

devúk a 19. században című könyvéről
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Év Évf. Szám Tárgyszó

2009 4 17 csoportos döntés, stratégiai adaptáció,

viselkedési játékelmélet, egyensúlyi 

stratégia

2009 4 27 sajtótörténet, magyar sajtótörténet, mé-

dia és társadalom, a retorika tanítása

2009 4 35 Kelemen Lajos, tudomány Erdélyben és

Magyarországon, paradigmaváltás, kultúr-

történeti kutatások, kisebbségek

2009 4 45 számítógépes játékok, virtuális valóság,

multimédia, váltás a világok között

2009 4 51 sajtó, kommunikációs szaklapok, Románia,

Magyarország, újságírás

2009 4 57 intertextualitás a filmben, valóság és fik- 

ció, szem és látás, menekülés

2009 4 65 kijelentés, megértés, a gondolatok meg-

felelő közvetítése szavakban, felolvasás

2009 4 73 reklám, hirdetés, tabu, humor, a tabuk

rejtése

2009 4 83 méditörténet, kommunikációtörténet,

Magyarország, 19. század, távolság, teleg-

ráf, felefon, gramofon, fonográf, rádió,

Kossuth Rádió, telefon hírnök

2009 4 91 Móser Zoltán, fényképész, életrajz,

kiállítások

2009 4 93 magyar irodalom, 19. sz., intermediális

randevúk: Arany, Kemény, Jókai

Könyvismertetés 
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Szerző Cím
Konferenciaszám Média és kommunikáció szakos szak-

emberek konferenciája Kolozsváron

Sas Péter Lehetne médiaszemélyiség Kelemen

Lajosból?

Killyéni András A Kolozsvári Atlétikai Club kiadványai

(1885–1890)

Nagy Zoltán A „kisebbségi létparadoxon” történe-

lemfilozófiai aspektusai

Zörgő Noémi A televíziós viták és a tematizáció 

szerepe a választási kampányokban

László Edit A rádióhírek szerkezeti és nyelvi kö-

vetelményei

Kulcsár Gabriella A zenei szakírás szerepe Kolozsvár ze-

nei életében

Románszki Zsuzsa A glokális írott sajtó jellemzői. Hogyan

glokalizálta a Bihari Naplót az Inform

Média?

Nagy Réka Second-hand képek (avagy inter-

textualitás a reklámban)

Kovács Zsuzsanna Az erdélyi magyar fiatalok nemzeti

identitásának kulturális és tárgyiasult

elemei

Cseke Gábor Levél a ME.DOK szerkesztőihez

Péter Árpád A pécsi hiphopkultúra

**** A Kommunikáció- és Médiakutató

Intézet (KMKI) célkitűzései
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Év Évf. Szám Tárgyszó
2010 1 5 3 szekcióülés

2010 1 9 Kelemen Lajos, médiaszemélyiség, erköl-

csi eszménykép, a tudomány szolgálata,

klasszikus értékek őrzője

2010 1 19 Kolozsvári Atlétikai Club, sporteredmé-

nyek, saját kiadványok, rendezvények

népszerűsítése, az állampolgárok bevonása

2010 1 29 Makkai Sándor, kisebbségi lét értelmezé-

se, kisebbségi létparadoxon, túlélési 

stratégiák

2010 1 41 elsődleges kérdés, vita, közvélemény-ku-

tatás, döntéshozatal, választási kampány

2010 1 51 rádióhírek, hitelesség, érthetőség, 

tárgyilagosság, gyorsaság

2010 1 61 zene, művészet, tudomány, mass-media,

újságírás, zenekritika, professzionalizmus

2010 1 77 glokális írott sajtó, tabloidizáció, paradig-

maváltás, kultúra terjesztése, Bihari Mé-

dia, Inform Média

2010 1 87 reklám, hirdetés, intertextualitás, hiper-

textualitás, hamis tükör

2010 1 97 magyar kisebbség, nemzeti identitás, 

fiatalok, kulturális identitás

2010 1 105 sajtófotó, képanyag,  javaslatok a ME.DOK 

tökéletesítéséhez

2010 1 111 Erdei Krisztián könyvének ismertetése,  

Pécs, rap, hiphop kultúra, szubkultúra

2010 1 115  Kommunikáció- és Médiakutató Intézet

2005-ben alakult. BBTE, Úságírói Tanszék
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Szerző Cím
Cseke Péter A sajtótörténeti szintézis erdélyi

előmunkálatai

Buzinkay Géza Gondolatok a sajtó-, médiatörténet ok-

tatásáról

Petcu, Marian A sajtótörténet kutatásának aktuális

feladatai. Ford. Győrffy Gábor

Zsugán Gedeon H. Gyula Akinek a tegnapi hírek érdekesek. In-

terjú Herbert Staubbal, a svájci köz-

szolgálati tévé Dokumentáció és Archi-

válás részlegének helyettes vezető-

jével

András Zselyke Az Erdélyi Múzeum (1930–1939) szer-

kesztési elvei és felépítése

Dávid Gyula A leghosszabb életű romániai magyar

irodalmi lap. Utunk-lexikográfia

Botházi Mária Szerkesztők és szerepvállalások a régi

Korunkban: Dienes László és Gaál Gábor

Zólya Andrea Csilla Acélkalapács a miccsek közt...

Péter Edit „Meg kellene írni”. (Egy erdélyi sajtó-

történeti kutatás dilemmái)

Máté Erzsébet „Ötéves tervünk döntő esztendeje”.

A bükkfanyelv mint a kommunista

sajtó beszédmódja

Cseke Gábor Postapalota Gyergyóban. (Egy Po-

tyemkin-riport története az Ifjúmun-

kásban)
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Év Évf. Szám Tárgyszó
2010 2 5 sajtótörténet, Erdély, Magyar Tudományos

Akadémia, nemzetközi együttműködés

2010 2 9 sajtótörténet, médiatörténet, oktatás,

hiányosságok, megközelítésváltás

2010 2 15 sajtótörténet, kutatási feladatok, romániai

sajtó, újabb keletű kutatások

2010 2 19 archiválás, médiafigyelés, tájékoztatás,

svájci televízió

2010 2 27 Erdélyi Múzeum, Hitel, Südostdeutsche

Forschungen, szerkesztők, társadalmi

feltételek, két háború közötti időszak

2010 2 43 irodalmi lap, felügyelt szerkesztés, fejléc,

elkötelezettség, vezércikkek, romániai 

cenzúra, kulturális krónika

2010 2 57 régi Korunk, szerkesztési modell, Dienes

László, Gaál Gábor

2010 2 69 Bajor Andor, paródiák, romániai magyar

irodalom, humoros írások, társadalmi fe-

szültségek és humor

2010 2 79 újságírás-történet, erdélyi újságírás, poli-

tikai, társadalmi, kulturális szempontok

2010 2 89 kommunista sajtó, Románia, bükkfanyelv,

kommunikációs eszközök, fanyelv

2010 2 97 nemzeti kisebbség, Gyergyói Postapalota,

paradigmaváltás, riport, Ifjúmunkás, 

hátrányos helyzet
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Szerző Cím
Péter Árpád In Media TIFF 2010

Botházi Mária Fókuszban a recenzió műfaja. Megú-

jult a Revista romana de istorie a

presei

**** A 2010. május 22-én lezajlott VIII. mé-

dia- és kommunikációtudományi

konferencia előadásai

Tibori Szabó Zoltán A Minerva Irodalmi és Nyomdai Műin-

tézet Rt. (1920–1948) - 1. rész. Erdély

legnagyobb lap-, könyv- és tankönyv-

kiadójának történetéhez

Killyéni András Manouschek Ottó, a Sport-Világ első

kolozsvári származású tudósítója

Sas Péter A Művészeti Szalon (1926–1932), az is-

meretterjesztő képzőművészeti ké-

pes havilap helye és szerepe

László Edit Hagyományápoló műsorok, szakrova-

tok a hazai regionális rádiókban

Zörgő Noémi A közösségi média szerepe a válasz-

tási kampányokban

Székely Éva Hilda Az angol nyelv hatása a magyar tu-

risztikai szaknyelvre

Kulcsár Gabriella A Zenélő Kolozsvár médiatükre

Demeter Csanád Társadalomtudományi kutatóműhe-

lyek Székelyföldön
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Év Évf. Szám Tárgyszó
2010 2 107 TIFF, nemzetközi filmfesztivál, a politikum

művészetekre gyakorolt hatása, Berlusconi,

Mihai Chirilov

2010 2 123 sajtótörténet, Románia, IV., Nr.1 (7), 2010

recenzió

2010 3 5 a konferencia előadásainak bemutatása

2010 3 11 Minerva, könyvkiadó, lapkiadó, szellemi

műhely, értékteremtés

2010 3 25 Manouschek Ottó, sporttudósító, sport-

fotók, Bécs, Somodi István, korcsolyázás

2010 3 33  Művészeti Szalon (1926–1932), alapító, fő-

szerkesztő Hirschler József, pápai prelátus,

szet, Marianum

2010 3 41 rádió, regionális stúdiók, hagyományőrzés

2010 3 49 közösségi média, politikai kommunikáció,

kommunikációs kampányok, Web2.0

2010 3 57 turizmus, nyelvi degradáció, jövevény-

szavak, szakzsargon

2010 3 67 interdiszciplináris értékelés, zenei szak-

iskolai képzés, alternatív didaktikai mód- 

szer, mass-media, Zenélő Kolozsvár

2010 3 83 Székelyföld, kutatás, társadalomtudomány,

kutatóműhelyek
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Szerző Cím
Franchi, Cinzia Romania Orientale. Recensione sui

libri di Helga Tepperberg: O farsă reu-

șită și alte povestiri; Smitz și Svevo

vol.I-II.

**** Me. Fotográfia. Kalló Angéla külső és

belső világai a ME.dokban

Balázs Géza Az új médiumok retorikája

Boesch, Frank Nemzetek feletti gyász és technika-

kritika. A Titanic elsüllyedése. Fordí-

totta: Zsugán Gedeon H. Gyula

Tibori Szabó Zoltán A Minerva Irodalmi és Nyomdai Műin-

tézet Rt. (1920–1948) - 2. rész. Erdély

legnagyobb lap-, könyv- és tankönyv-

kiadójának történetéhez

Zsigmond Melinda Médiatörténeti események a románi-

ai magyar televíziózásban. (első rész)

Fülöp László Zsolt Disasters and Documentaries

Péntek Imre Preferincia-konstrukció: a befolyáso-

lás fehér mágiája

Urs, Nicu Az online újságírás jogi szabályozása.

Fordította: Zörgő Noémi

Marmiroli, Lorenzo Az újságíró világképe egy Krúdy-re-

gényben. A vörös postakocsi nemzet-

közi vonatkozásai.

Madaras Szidónia Kávéból könyvet. Barabási Albert-

László: Villanások. A jövő kiszámítható  
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Év Évf. Szám Tárgyszó
2010 3 93 Olaszország, Románia, közös kulturális ér-

tékek. Könyvismertetések

2010 4 4 ME.dok illusztrálása, Kalló Angéla

2010 4 5 retorika, interretorika, mass-media reto-

rika, e-retorika, sms-retorika

2010 4 17 Titanic, médiaesemény, kommunikációs

technológiák kritkája, nemzetközi gyász, 

jelentés a katasztrófáról, modernség

2010 4 33 Minerva, könyvkiadó, lapkiadó,  szellemi

műhely, értékteremtés

2010 4 45 Román Televízió, magyar nyelvű műsorszó-

rás, szakemberképzés, kommunista idő-

szak, területi stúdiók, kronológia

2010 4 59 dokumentumfilm, katasztrófák, tárgyila-

gosság, trauma, tényszerű igazság, közvet-

len mozi

2010 4 71 preferenciaépítés, viselkedési döntésho-

zatal, a meggyőzés etikája

2010 4 77  online újságírás, jogi szabályozás, blogok, 

internethasználat, linkek 

2010 4 85 Krúdy Gyula, álom, valóság, világirodalom,

metaregény

2010 4 93 könyvismertetés, városok, mobiltelefo-,

nok, hálózatok, társadalmi viselkedés
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Szerző Cím
Franchi, Cinzia Momenti e problemi dei rapporti

letterari italo-ungheresi. Péter Sárkö-

zy:”La Beata Ungheria”. Saggi sulla cul-

tura ungherese.  Quaderni del Duale.

Szakály Sándor Közös ügyünk: a magyar sport

Szikora Katalin A magyar egyetemi és főiskolai sport

története 1918-ig

Killyéni András A kolozsvári sporttelep felépítésének

története

Sallai András Lóránd A kolozsvári futballsajtó a labdarúgás

meghonosodási időszakában (1895–

1914)

Győr Béla Erdély és Kolozsvár a magyar hivatá-

sos katonaolimpikonok életében

Csillag Péter Kolozsvár magyar futballélete (1940-

1945)

Kő András Vízszintes és függőleges – néhány gon-

dolat dr. Schmitt Pálról

Szabó Lajos „A szellem világbajnoka”. Dr. Mező

Ferenc (1885. március 13–1961. no-

vember 21.)

Szakály Sándor A modern kori olimpiák első magyar

bajnoka. Hajós Alfréd (1878–1955)

Áros Károly Az iskola és az ifjúsági egyesületek

szerepe Háromszék sporttörténetében

Lakatos Artur A huligán motívuma kortárs filmekben                                    
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Év Évf. Szám Tárgyszó
2010 4 97 könyvismertetés, olasz irodalom, magyar

irodalom, irodalomtörténet, kulturális

kapcsolatok, Universita  di Roma „La Sa-

pienza”

2011 1 4 előszó

2011 1 5 sport, egyetemi és főiskolai sportélet, 

Egyetemi Athlétikai Club (EAC) Budapest,

Műegyetemi Athletikai és Football Club

(MAFC), Kolozsvári Egyetemi Athletikai

Club (KEAK)

2011 1 31 atlétikai pálya, kerékpárpálya, labdarúgó-

stadion Kolozsvár, Somodi István

2011 1 41 labdarúgás, Kolozsvár, futballsajtó, napila-

pok, a sportsajtó fejlődése, Vermes Lajos,

etika a futballsajtóban, sport az Ellenzékben

2011 1 53 Kolozsvár, katonasportolók, katonaolim-

pikonok

2011 1 61 futball, labdarúgás, Kolozsvár, KAC, a második bécsi 
döntés 

2011 1 73 Schmitt Pálról, Magyarosrszág, államelnök,

vívás, anekdoták

2011 1 79 Mező Ferenc, művészi verseny, olimpiai

bajnok, Amsterdam, magyar sporttörténet

2011 1 83 modern kori olimpiák,  Hajós Alfréd , Athén

2011 1 89 Háromszék sporttörténete, Székely Mikó

Kollégium, Felsőcsernáton

                  2011 1 95 akciófilmek, huligánok, társadalom,

futballszurkolók, huligánfilmek,  galerik                                                                                                                                          
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Szerző Cím
**** Kolozsvár olimpiai érmes sportolói

**** Magyar nyelvű audiovizuális műsorok

monitorizációja. Temesvár,  Nagy-

várad, Szatmár, Kolozsvár  

november 15–30

Győrffy Gábor Az Erdélyi Magyar Hírvivő századai

Demeter Csanád A megyei levéltárak forrásfeltárása

és sajtótörténeti hasznosítása

Killyéni András Albert Károly tragikus sorsa. Az iskolai

testnevelés gondolata a XIX. században

Lengyel András A „bűn” elbeszélhetősége. Tarján Vil-

mos, Az Est és a modern bűnügyi ri-

port (1910–1919)

Nagy Zoltán „Detektívfilm fátyola alatt igehirde-

tés”

Lakatos Artúr Rosszabb a háborúnál. Egy dokumen-

tumfilm margójára

Ozsváth Judit A kisebbségi életformára nevelés kér-

dése az Erdélyi Iskola című folyóiratban

Péter Edit Két 19. század végi kolozsvári lap el-

méleti vonatkozásai (A Magyar Polgár

és a Kolozsvár)

Kozma Csaba Mi-tudat és ellenségkép a szocializ-

mus végén és az azt követő másfél év-

tizedben (1989–2004). Sajtóvizsgálat

Botházi Mária A tranzit időszak arcai. Sajtóhelyzet

a rendszerváltás hajnalán
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Év Évf. Szám Tárgyszó
2011 1 103 képek

2011 2 5 mass-media, regionális köznyelv, köz-

nyelv, a magyar nyelvű audiovizuális prog-

 2010 ramok monitorizálása

2011 2 39 magyar sajtó, Erdély, Erdélyi Magyar 

Hírvivő 1790, nemzeti kultúra, Hochmei-

ster tipográfus

2011 2 49 sajtótörténet, cenzúra, kommunista idő-

szak, levéltárak, propaganda

2011 2 55 sport, Kolozsvár, 19. század, Albert Károly

2011 2 63 Magyarország, bűnözés, szervezett bűnö-

zés, újságírás, kriminalitás, bűnügyi riport, 

Tarján Vilmos,  Az Est 

2011 2 83 Makkai Sándor, papi elhivatottság, az írói

szerepvállalás

2011 2 95 háború, genocídium, mass-media, globá-

lis reakciók

2011 3 5 Erdélyi Iskola c. folyóirat, erdélyi magyar

kisebbségi lét, életmód, nevelés

2011 3 15 sajtótörténet, erdélyi sajtó története, 

az újságírás módszertana, politikai, társa- 

dalmi és kulturális szempontok

2011 3 27 szocialista sajtó, kommunizmus, RMDSZ, 

romániai magyar kisebbség

2011 3 33 rendszerváltás, tranzit időszak, Románia,

társadalmi folyamatok, sajtó szerepe
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Szerző Cím
Felméri Cecília Újhullám-e a román újhullám?

Lakatos Róbert Árpád Az erdélyi magyar szituációs doku-

mentumfilm

László Edit A területi közszolgálati rádió funkciói

Nagy Réka Az új média nyújtotta kihívások és le-

hetőségek az oktatásban

Kulcsár Gabriella Van-e szükség zenekritikára?

Krepstekies, Collen, Lypka, Media Framing of Sarah Palin

Anrea, Strand, Karen

Győrffy Gábor A romániai sajtónyilvánosság rend-

szerváltása

Kommer Erika Romániai német újságok gyermekol-

dalai 1989-ben és 1990-ben

Vallasek Júlia Rendszerváltás a romániai magyar 

ifjúsági sajtóban

Berkeczi Zsolt Az 1989. december 22–23-i székelyud-

varhelyi események fotódokumen-

tumai

Zörgő Noémi Az ideális államelnökjelölt prototípu-

sa. Az erdélyi magyar fiatalok politi-

kusi profiljai

Killyéni András A kolozsvári magyar sportmédia „ked-

vencei” a két világháború között. A

Kolozsvári Atlétikai Club versenyzői
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Év Évf. Szám Tárgyszó
2011 3 45 a romániai új hullám, posztkommunizmus,

dokumentarizmus, Cristi Puiu, Cristian

Mungiu, cinéma vérité

2011 3 55 szituációs dokumentumfilm, erdélyi ma-

gyar film, cinéma vérité, a budapesti do-

kumentumfilm stílusú iskola, direct cinema

2011 3 63 területi rádió, közszolgálati rádió, feladat,

2011 3 71 hálózati társadalom, információcsere,

Web 2.0

2011 3 77 zenekritika, szaklapok, újságírás, napilap,

Kolozsvár, zenetörténet, muzikológia, 

zenei szakírás kezdetei

2011 3 89 mass-media, sajtó, Sarah Palin, nők, poli-

tika

2011 4 5 rendszerváltás. Románia, politikai kom-

munikáció, cenzúra, bulvárlapok

2011 4 15 rendszerváltás, Románia, német nyelvű

újságok, az újságok gyermekoldalai 

2011 4 33 a kommunizmus bukása, rendszerváltás,

ifjúság, sajtó, Fiatal Fórum, Jelenlét,

MADISZ

2011 4 47 1989, Románia, forradalom, Székelyudvar-

hely, fotódokumentumok

2011 4 65 választói döntés, fiatal választók, válasz-

tási program, döntéshozatali folyamat,

az ideális jelölt profilja

2011 4 79 sportélet Kolozsváron, dr. Somodi István, 

atlétika, vívás, Schenker-Ozoray Lajos
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Szerző Cím
Demeter Csanád Szocialista iparosítás a székelyföldi

sajtó tükrében

Péter Edit A szerkesztő postája. (Petelei István

üzenetei)

Lakatos Artur Arató András levele a pesti gettóból

gróf Teleki Bélához, az Erdélyi Párt el-

nökéhez. Magyar Országos Levéltár, 

Teleki Béla iratai (P2256), f.354

Kulcsár Gabriella Emlék és valóság. Kolozsvári Liszt-

interpretációk (2000–2011)

Lakatos Artúr Kéri László: A rendszerváltás króniká-

ja, 1988–2009. Budapest, Kossuth Kia-

dó–Népszabadság, 2010

Szikora Katalin XIX. századi „előolimpiák” Athéntől ...

Palicsig

Takács Ferenc Budapest olimpiai kandidálásainak

krónikája

Killyéni András A magyar téli olimpiai központ meg-

álmodói

Várhegyi Ferenc A sport és a televízió közös története

Takács Bence Mass-víziók, avagy sportos gondola-

tok a tömegkommunikációs eszközök 

fejlődéséhez

Kokovay Ágnes; Zsiros 
Mihály

A NOB közösségi médiapolitikája

London előtt

Fábián Tímea Férfi- és női szerepek, szereotípiák 

megjelenítése az Udvarhelyi Híradóban
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Év Évf. Szám Tárgyszó
2011 4 95 iparosítás, a szocialista sajtó, Székelyföld,

korszerűsítés

2011 4 107 újságírás Erdélyben, Kolozsvár, Petelei

István lapszerkesztő, 19. sz.-i olvasók

2011 4 115 Arató András, magyar–zsidó újságíró, holo-

kauszt, deportálás, Teleki Béla gróf, ma-

gyar kisebbség, Budapest

2011 4 121 zenei élet 1989 után, Liszt Ferenc művei

Kolozsváron, vallásos témájú művek, 

Liszt-opera, abszolút premier

2011 4 135 Magyarország, rendszerváltás, Kéri László,

Gyurcsány Ferenc, Orbán Viktor, poszt-

kommunizmus. Könyvbemutató

2012 1 5 sport, olimpiai játékok, a sport politikai

szerepe, sportolók, Vermes Lajos

2012 1 21 Népstadion, Magyar Olimpiai Bizottság, 

megvalósíthatósági tanulmány, BOM,

Mező Ferenc, Sebes Gusztáv

2012 1 39 Magyar Nemzeti Téli Sportközpont, Radnai-

havasok, Borsa, Béldy Alajos, Anikó mene-

dékház

2012 1 53 sport, média, televízió, sportközvetítések,

Magyar Televízió, NOB, Nemzetközi Olim-

piai Bizottság, sporttelevíziózás

2012 1 69 tömegkommunikáció és sport

2012 1 83 NOB, Olimpiai Játékok, London, közösségi

média

2012 1 91 kulturális elvárás, futball, sztereotípiák,

mass-media, férfi-női kommunikáció
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Szerző Cím
Thury Gábor Az informció fogságában

Lantos Gábor A kőtáblától a táblagépekig. Megválto-

zott (sport)média-fogyasztási szokások

Magyarországon

Csillag Péter BL-döntőn jártam – a legfontosabb

európai kupamérkőzés egy magyar

újságíró szemével

Boros Miklós Sportmédia Erdélyben: szinte csak

nyomtatásban létezik

Fülöp Noémi Transilvania Nemzetközi Filmfeszti-

vál: hálás téma

Gyenge Zsolt Cinema in Search for Artistic Innova-

tion. Forms and Strategies of Moving 

Image before and the 'Post-Media

Age'

Kassay Réka Mozgókép a Kolozsvári Állami Magyar

Színház gyermekdarabjaiban: Össze-

hasonlító elemzés a Túl a Maszat-he-

gyen és A négyszögletű kerek erdő

című darabok filmhasználatáról

Deák Anita A videojátékok mint a populáris kul-

túra elemei, avagy menekülés a me-

sevilágba

László Lilla Akváriumban – A nő terei egy kortárs

román és egy magyar filmben

Tóth Orsolya Orbán Lajos, a kolozsvári filmvarázs-

ló – 1920 és 1935 között készült ama-

tőr némafilmes alkotások a Janovics

Jenő stúdiói által készített filmek ár-

nyékában
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Év Évf. Szám Tárgyszó
2012 1 109 online lapok, Nemzeti Sport, az oldalak

látogatottsága

2012 1 117 médiafogyasztási szokások, lefedettség,

sportújságíró, sajtószoba

2012 1 129 UEFA Bajnoko Ligája döntő, sportújság-

írás, beszámoló fontos mérközésekről

2012 1 141 sport, nyomtatott sajtó, témák, tájékozta-

tás, módszer

2012 2 5 TIFF, filmfesztivál, magyar sajtóvisszhang, 

Erdély, újságírás, riport

2012 2 13 fikciós film, kísérleti film, videoart, mű-

vészfilm, narráció, önreflexió, kontextus,

formanyelv, megújulás

2012 2 27 mozifilm, színház, intermedialitás, rende-

zés, tér-időbeli szerkezet, gyermekek,

Kolozsvári Állami Magyar Színház

2012 2 37 populáris kultúra, eszképizmus, videojá-

tékok, internetes játékok, virtuális világ,

közvetlenség

2012 2 49 film, a tő terei, test, magyar film, román

film

2012 2 63 Kolozsvár, némafilm, amatőr alkotások,

filmrendező, tekercs, Orbán Lajos, régi

kolozsvári felvételek



ME.dok • 2015/4

102

Szerző Cím
Szűk Balázs A cigányok megfigyelése az antropo-

lógiai filmben

Orosz Judit „Wuxia lookbook” – Díszletek és jel-

mezek karakterisztikája és kódrend-

szere a kortárs ázsiai harci filmekben

Tankó Hunor Műfajok Kelet és Nyugat között

Búzás Annamária Amerikai és keleti hagyományok

Yimou Zhang Hero című filmjében

Csapó Huba Áron Keleti harci filmek lüktetése

Szabó T. Attila Hol vannak „a tudomány határai?”

Cseke Péter Nemzedéki értékhorizontok drámája.

Az Erdélyi Fiatalok és a Hitel konfron-

tációi 1935 és 1940 között

Dávid Gyula A Hitel késői kisugárzása és a hitele-

sek szerepe a túlélés évtizedeiben

Nyholm, Per Trieszt. Simoncsics Péter fordítása

Zólya Andrea Csilla Intermedialitás az irodalmi torzképek-

ben

Cseke Péter Dsida Jenő, a Pásztortűz-szerkesztő

Péter Edit K. Papp Miklós és Orbán Balázs szak-

mabeli és baráti szerepköre
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Év Évf. Szám Tárgyszó
2012 2 71 romák/cigányok, antropológia, film, 

etnográfia, antropológiai filmek

2012 2 87 keleti harci filmek, jelmezek, színek, 

Yimou Zhang, Ang Lee, keleti öltözködési

szokások

2012 2 93 kultúra, hagyomány, Kelet, Nyugat, ázsi-

ai filmek népszerűsége, Chan-wook Park,

Martin Scorsese, kölcsönhatás

2012 2 99 kultúra, hagyomány, Kelet, Nyugat, a hős,

keleti harci filmek népszerűsége, zene,

2012 2 105 keleti harci filmek, ritmus, koreográfia

2012 3 5 könyvbemutató: Cseke Péter szerk.: Hol 

vannak a „tudomány határai?” és a Korunk

bioinformatikával foglalkozó száma 

tudomány, határok, Komp-Press

2012 3 9 Hitel, generációk, érték, Erdély, magyarság,

kisebbség, Erdélyi Fiatalok

2012 3 27 Hitel, Erdély, magyarság, kisebbség, 

Hitel-örökség, Magyar Párt

2012 3 41 Trieszt, Közép-Európa, Ausztria, császárság,

közép-európai önazonosság, 

2012 3 51 erdélyi magyar sajtó, karikatúra, Surá-

nyi Erzsébet, Unipan Helga, Cseh Gusztáv,

Benczédi Sándor, irodalom, művészet

2012 3 61 Dsida Jenő, a Pásztortűz, irodalom, sajtó,

Reményik Sándor, Kuncz Aladár

2012 3 75 erdélyi újságírás , Kolozsvár, Reményik–

Kuncz-barátság, politika, sajtó 
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Szerző Cím
Botházi Margit A romániai magyar sajtó/média képe

és szerepe az erdélyi közéletben a

Korunk 1990 és 2000 közötti lapszámai

szerint

Cseke Gábor A cenzúra színe és visszája

Simonffy Katalin Táncház és a KALÁKA

Ármeán Otília Interfész és esztétikum Lev Manovich

elméletében

Horváth Ivetta Otília Feminizmus a magyar filmekben

Máté Erzsébet Nicolae Ceaușescu és a maoista

hatás

Demeter Csanád A szocialista embertípusról

Kulcsár Gabriella Emlékek a kolozsvári magyar zene-

kritika történetéből: Lakatos István

(1895–1989)

Kosztolányi Katalin Egy székelyföldi honismertető folyó-

irat. A Székelység (1931–1944) törté-

nete és szerepvállalása

Nagy Éva Egy amerikai konferencia margójára
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Év Évf. Szám Tárgyszó
2012 3 83 Korunk, folyóirat, Kolozsvár,  sajtó, 

rendszerváltás, közélet, 1990–2000

2012 3 93 Könyvismertető: Cenzura in Romania. Red.

Ilie Rad, romániai cenzúra, kommunizmus,

Ilie Rad

2012 4 5 magyar néptáncfesztivál, Erdály, kommu-

nizmus, televízió, erdélyi táncházak

2012 4 27 interfész, adatbázis, posztmédia, háló,

posztmédia-esztétika, vizualizáció

2012 4 41 feminizmus, női reprezentáció, magyar

film, sztereotípiák,

2012 4 53 Nicolae Ceausescu, személyi kultusz, 

maoizmus, kommunista ideológia, júliusi

tézisek, szocializmus

2012 4 67 szocializmus, az új típusú ember, fiatal

kommunisták, a kommunista párt, ifjúsági

szervezetek, KISZ

2012 4 73 Kolozsvár, Lakatos István, zenekritika, 

Seprődi János

2012 4 93 Székelyföld, Székelység, honismereti 

folyóirat, rovatai, fellelhető műfajok, 

publicisztika, járulékos műfajok, szolgál-

tató műfajok, sajtónyelv, tipográfia

2012 4 109 konferencia, Amerikai Magyar Tanárok

Egyesülete, amerikai magyarság, emigrá-

ció, diaszpórák, tanügy, a magyar nyelv

helyzete Romániában
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Szerző Cím
Lakatos Artur Zárug Péter Farkas: Csapdába került

demokrácia. Tanulmányok, elemzések,

zsurnalisztikák, L'Harmattan Kiadó,

Budapest, 2009

Papp Attila Zsolt Személyes apokalipszis. TIFF-ajánló

Szántai János Világok végei. TIFF-ajánló

Kassay Réka Creasta valului se vede prima oară la

TIFF. Interviu cu Angelo Mitchievici,

criric, lector la Facultatea de Litere și

Teologie a Universității „Ovidius” din

Constanta, membrul juriului FIPRESCI

al Festivalului International de Film 

Transilvania, editia 2012

Lakatos Róbert Árpád Dokumentumfilmes és játékfilmes

rendezői módszerek kölcsönhatása.

Alkotófolyamat-beli indítékon alapuló

elemzés Prikler Mátyás Köszönöm, jól...

című első nagyjátékfilmjében

Péter Árpád Performansz és rekanonizáció. 

Georges Mélies a 2012-es TIFF-en

László Lilla Nők, férfiak a deviancia és normalitás 

határmezsgyéjén, egy kortárs román

és egy magyar filmben

Bodó Rozi Az emigráció jelensége a román új-

hullámos filmekben

Felméri Cecilia Realizmus versus realitás.A filmes

realizmus különböző állomásai és a

montázs
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Év Évf. Szám Tárgyszó
2012 4 113 publicisztika, politikai elemzések, jelen

magyarországi politika, Gyurcsány Ferenc, 

választások, Fidesz, Magyar Szocialista 

Párt, könyvismertetés

2013 2 5 TIFF Kolozsvár 1913, This is the End szekció,

világvége-téma, apokalipszis-téma, 

2013 2 7 világvége-téma, apokalipszis-téma, 12

témába vágó film

2013 2 9 TIFF Cluj: filmul românesc în context eu-

ropean, Jiri Menzel

2013 2 11 dokumentumfilm, alkotófolyamat,

Prikler Mátyás

2013 2 21 performansz, TIFF 2012, Georges Mélies,

bonchidai Bánffy-kastély

2013 2 25 deviancia, Tudor Giurgiu: Legături bolnă-

vicioase, Mundruczó Kornél: Delta (2008),

film, férfiak, nők, deviáns magatartás

2013 2 37 emigráció,  román újhullámos film,

migrációs jelenségek, Nae Caranfil

2013 2 47 filmnyelv, realizmus, montázs, mélység-

élesség, hosszú beállítás, belső vágás
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Szerző Cím
Timár Kata Mozgókép és film mint közösségte-

remtő erő a blogszférában. Bizalmas

jelentés a Tumblrről

Gelecsér Gábor Tarkovszkij és az irodalom

Szűk Balázs A szeretet ikonja

Buka László Nagytotál és felülnézet – ”magasles”,

avagy egyéni meditáció télvíz idején

Doktori értekezés a Korunk történeté-

ből. Cseke Péter bevezetője, Szörényi

Lászó, Tapodi Zsuzsanna és Bakk Miklós

értékelései. Botházi Mária: A harmadik Korunk

első évtizedének szerkesztési koncepciója

Lengyel András A magyar sajtótörténet-írás néhány

kérdése. Emlékeztető, szempontokkal

és reményekkel

Szász István Szilárd Innovatívabbak, akik külföldön is ta-

nulnak: a megszerzett tudást azonban

haza kell hozni. Beszélgetés Barabási

Albert-László hálózatkutatóval, a

Harvard Egyetem professzorával

Szuszámi Zsuzsanna A „tartalmában szocialista és formájá- 

ban nemzeti” stílus kényszere a kelet-

európai művészetben. A szocreál szü-

letése és elhalása

Máté Erzsébet Rendezvények a vezérkultusz szolgá-

latában. Megéneklünk Románia, 

Daciada, Plugusor
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2013 2 61 Tumblr, blog, közösség, foto, gifek, filmek

2013 2 69 Tarkovszkij, Andrej, irodalmi háttér,

irodalmi adaptáció

2013 2 77 Tarkovszkij, Andrej, Lem, Stanislav, sci-fi,

dramaturgia, ikonosztáz, ikon, prológus,

epilógus

2013 2 87 festmény, Pieter Brueghel, film, Tarkov-

szij, Majevszki, totálterv

2013 1 5 Botházi Mária, Korunk történetéből, 

Dienes László, Gál Ernő, Kántor Lajos,

Balogh Edgár

2013 1 19 magyar sajtó, magyar sajtótörténet-írás,

szerkesztőségek, nyomda, kiadóhivatal,

bibliográfusok

2013 1 43 internet, hálózatok, hálózatkutatás, külföldi tanulmányok,

Barabási Albert-László

2013 1 53 a sztálini elvek beágyazódása – a szocreál 

időszaka, a művészek támogatása, a Bara-

bás Miklós Céh, a szocialista realizmus,

Erdély, Kolozsvár

2013 1 67 népünnepek, fesztiválok, „betelepített,

jövevény nemzetek”, Május 1., Augusztus 23.,

December 1., óév, újév, Pluguşor
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Szerző Cím
Sándor Krisztina A világi és egyházi sajtó 20. századi

komplementaritása Erdélyben

Pavelka Orsolya Petra Irodalmi divatlapok

Urs Nicolae Internetul si schimbarile in presa

scrise. Concluziile unei cercetari

Tamás Ágnes Választási kampányok az interneten

Bak Ivett A média és politika kusza szövevé-                                           

nyében

Gombocz János Kommunikáció, média, sport

Szikora Katalin A magyarországi vívósport 100 éve.

Egy világbajnokság margójára (Buda-

pest, 2013. augusztus 5–12)

Szakály Sándor Dr. phil. Mező Ferencz kitüntetései

az I. világháborúban
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Év Évf. Szám Tárgyszó
2013 1 79 a 20. századi világi és egyházi sajtó kapcso-

lata, Erdély, magyar sajtó, a két világháború

közötti magyar sajtó Erdélyben

2013 1 87 az irodalmi lapok eredményes fejlődése a

19. században Magyarországon, a divatla-

pok megjelenése, szerepük, női emanci-

páció, a magyar arisztokrácia szerepe

2013 1 97 sajtó, Románia, írott sajtó, internet, költsé-

gek és vesztességek

2013 1 105 politikai kommunikáció a 21. században,

rádió, televízió, internet, választási kam-

pányok, kapcsolatteremtés, választók, a

kampány és támogatók tözött

                   2013 1 115 magyar média, rendszerváltás,  Gyuricza

Péter: Média-csata-tér: fejezetek a

magyar média és a hatalom utóbbi 25

évének történetéből. Bp., 2012, cc. Könyvében

2013 3 3 az ember védőeszköze a kultúra, a kultúra

megjelenési formája a kommunikáció,  a

média a közösségi kommunikáció eszköze,

a kommunkációs rendszer átszövi a világot,

a sportbeli csúcsteljesítményeket is a

média révén ismerjük meg

2013 3 5 vívósport, Magyarország , történelmi át-

tekintés , a vívás mint női sport, világbaj-

nokságok, magyar vívómesterek

2013 3 27 Mező Ferenc, az 1928. VIII. Nyári Olimpiai

Játékok „szellemi bajnoka”, tartalékos 

főhadnagy, I. világháborús kitüntetései,

30 évi harctéri szolgálat, olimpiai bajnok
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Szerző Cím
Killyéni András Szabó-Orbán Olga vívókarrierjének

kezdete a romániai sportsajtó tükré-

ben (1954–1962)

Szabó Lajos A magyar sportújságírás kezdetének

képes története

Farkas Ágnes Manno Miltiadesz       

Takács Ferenc Pluhár István a labdarúgó, az újságíró,

az újságíró és a rádióriporter

Várhegyi Ferenc Az Eurosport története

Csillag Péter 2040-ig lehet tervezni. Interjú Buzgó

Józseffel, a Nemzeti Sport főszerkesz-

tőjével

Thury Gábor „A Szepesi”. A sportriporterek doyen-                                      

ja a sportújságírásról
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Év Évf. Szám Tárgyszó
2013 3 37 Szabó-Orbán Olga, vívás, 1962-es világbaj-

noki cím, az 1969-es világbajnoki cím

2013 3 47 magyar sportújságírás, korai debütálás, 

Porzsolt Kálmán, Herkules, Nemzeti Sport

2013 3 63 sporttörténet, Magyarország, Manno

Miltiadesz, all-round atléta, kitüntetett  

szobrász, „egyike a legnagyobb 'elsőknek'

a magyar sportban”

2013 3 77 Pluhár István, labdarúgó, sporújságíró a

Nemzeti Sportnál, főszerkesztője a 

Testnevelés folyóiratnak, „három nagy

szerelme volt: a futball, az újságírás és a

sportriporterkedés

2013 3 91 Eurosport létrejötte, a magyar nyelvű adás 

és szerkesztőség, Eurosport 2, Eurosport HD,

Az Eurosport legfontosabb adatai

2013 3 103 Buzgó József: BEK-aranyérmes, országos 

bajnok, edző, a Nemzeti Sport főszerkesz-

tője, a Nemzeti Sport márka, az írott sajtó,

a nyomtatott újság hírszolgálati funkciója,

a határon túli magyar sportolók sikerei és

a Nemzeti Sport, a lap jövője: 2040-ig le-

het tervezni

                 2013 3 109 újságíróként kezdte a Népszavánál, 1945-

ben került a Magyar Rádióhoz Pluhár István, 

szabadon beszélve közvetített, a szabad

beszéd fejleszthető tulajdonság, a sportá-

gon belüli jártasság jelentősége, a szurko-

lóknak nehéz megfelelni, kapcsolat a spor-

tolókkal
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Szerző Cím
Balázs Géza A bőr emlékezik. Jelek a testen

Péter Edit K.Papp Miklós és Szinnyei József

levelezése

Andorkó Júlia Irodalom és emlékezet az Utunk ha-

sábjain

Bauer Béla, Déri András, 
Gyor gyovich Miklós, Pillók 
Péter

A középosztály osztályosodása: a magyar modell

Bucur Tünde Csilla Önnön képünk idegensége. A fotográ-2013

fia Závada Pál írásaiban
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Év Évf. Szám Tárgyszó
2013 4 5 az emberi test mint jelhordozó, a testjelek

rendszere, deformált jelek, tudatos (szán-

dékos jelek, a tetoválás mint szándékos

testjel, nem verbális kommunikáció, 

a testkommunikáció funkciói

2013 4 17 a levelezés az újságírásról szóló vita, K.

Papp Miklós a Magyar Polgár szerkesztője

volt, a Történeti Lapok és a Hölgyfutár

keletkezéséhez szolgáltatott adatok a le-

velezésben, a sajtóhibákról, a technikai- és

szerkesztési elvekről, a reklámról, adalé-

kok az erdélyi sajtótörténethez is, 

2013 4 25 II. Világháború után 1946-ban alapították,

irodalmi folyóirat, Gaál Gáborral az élen,

1944–1959 az államszocializmus megszüle-

tése, berendezkedése, propaganda, cenzúra, 

a Romániai Magyar Írószövetség lapja, 

1944–1948 közötti értékes irodalmi munkák,

a szocialista irodalom beépülése, a szovjet

minta

2013 4 37 középosztály, Magyarország, magyar társa-

dalom a szocializmus idején, a középosztály 

a rendszertranszformáció után, osztály-

identitás, fiatalok középosztályi identifiká-

ciói, foglalkozási osztálymodellek, 

2013 4 57 Závada Pál szociológiai és irodalmi munká-

inak és fényképeinek dialógusát elemzi, a 

két eltérő nyelv egymás mellé helyezése,

az így elért feszültség
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Szerző Cím
Boda Székedi Eszter A film hermeneutikai olvasása. Wim

Wenders és Peter Handke együttműkö-

dése a hermeneutika tükrében

Szűk Balázs Bábos börtönherceg

Cseke Péter A kolozsvári magyar médiaoktatás

és -kutatás első évtizedei

Gross Peter A tömegkommunikáció-kutatás újra-

orientálása a kulturális megközelítés-

hez. Védőbeszéd a cenzúra- és öncen-

zúra-tanulmányok szemszögéből

Simonffy Katalin A mi adásunk. Tallózás, hangulati ele-                                      

mek a készülő könyvből

Orbán Katalin Területi vagy regionális? Melyik kife-

jezés lenne optimális a Román Tv nem

központi stúdióinak megnevezésére 

és miért?



10 ESZTENDŐ

117

Év Évf. Szám Tárgyszó
2013 4 65 hermeneutika, a film hermeneutikai értel-

mezése, Wim Wenders német rendező és

Peter Handke osztrák író együttműködése:

a szavak képekké alakítása, a képeké szö-

veggé

2013 4 75 egy magyarországi cigány közösség törté-

netének rekonstrukciója, az előítéletek

leküzdése, Horváth Rudolf emlékezése

alapján a dupla, magyar–cigány identitású

Stanescu család életének felidézése

2014 1 3 médiaoktatás, médiakutatás, Erdély, 

Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Kolozs-

vár, egyetemi szintű interdiszciplinaritás

és interkulturalitás az újságírásban, a

Minerva-ház, az erdélyi/romániai magyar

írott és elektronikus sajtó adatbázisának

megteremtése, a ME.dok

2014 1 13 cenzúra, öncenzúra, a kommunista rend-

szer összeomlása, újságírás, kultúrális

fejlődés, a cenzúra és öncenzúra ellentétes

a szabadság, a demokrácia és az igazság-

keresés alapelveivel

                  2014 1 29 Román Televízió magyar adásának törté- 

nete, Simonffy Katalin, Józsa Erika, 

Tomcsányi Mária, 1969–1970: kitalálni a

magyar adást, Bodor Pál, a megmaradt

adástükrök,

2014 1 41 területi stúdió, regionális stúdió, Román

Televízió, a terminusok felcserélődése, 

fogalommagyarázat, tér és identitás vi-

szonya
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Szerző Cím
Deák Anita Egészségügy és higiénia a 20. század 

elején a hirdetések tükrében

Lakatos Artur Élet a rendszerváltás után: a volt szo-

cialista országok hadseregeinek labda-

rúgócsapatai 1989 után

Kassay Réka A mozi árnyékos oldala. Bevezető

Zsizsmann Erika Anca Damian Crulic című animációs

filmjében

Boda Székedi Eszter Földön, vízen, világűrben. Egyszerep-   2014

lős filmek többszempontú vizsgálata

Bruszel Dóra Társadalmi szerepmodellek, avagy a 

média nem szűnő érdeklődése. 

Egerszegi Krisztina megjelenítése a 

magyar női magazinokban

Szűk Balázs Jancsó, a fiatal filmes
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Év Évf. Szám Tárgyszó
2014 1 53 egészségügy és higiénia viszonya, reklám,

társadalom, 20. század, a fogyasztói társa-

dalom és a tisztaság, század eleji hirdetés-

kultúra, egészség és higiénia a szatmári

Szamosban és a kolozsvári Ellenzékben

2014 1 65 katonasportklubjai a volt szocialista 

országokban a rendszerváltás után, a buka- 

resti Steaua, TSKA Moszkva, a Budapesti

(Kispest) Honvéd stb. magánkézbe ke-

rültek

2014 2 5 Transilvania Nemzetközi Filmfesztivál, 

a fesztivál kezdetektől vonzódott a sötét

hangulatú filmekhez, a bemutatott filmek-

ről

2014 2 7 animációs film, valós személy valós fény-

képein alapuló önéletrajzi szövege, fiktív

visszaemlékezés, a fényképek jelentősége

2 19 egyszereplős filmek, nézői figyelem fenn-

tartása, tér- és időkezelés, képpel, kép 

nélkül, az elmúlás természetrajza, ön-

reflexió, illúzió és valóság

2014 2 27 Egerszegi Krisztina ötszörös olimpiai bajnok,

többszörös Európa-, illetve világbajnok, a

Magyar Szent István-rend kitüntetettje, 

médiabeli reprezentációja a Kiskegyedben

és a Nők Lapjában: a modern női szerep, 

a hivatásának élő nő: sportoló és üzlet-

asszony, anya és feleség; a sport a társa-

dalom sajátos tükre

2014 2 37 a szerző beszélgetése Jancsó Miklóssal,  

Jancsó korai filmei, a halál, annak legyőzé-

se és a feltámadás témája Jancsónál
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Szerző Cím
Berekméri Gabriella A gernyeszegi Teleki-kastély árnyé-

kában

Kurta Kinga „A BORZALOM ESZTÉTIKÁJA”:

A terror művészete a horror műfajában

Kálmán Eszter „A BORZALOM ESZTÉTIKÁJA”: 

A horrorfilm jellegzetességeinek be-

mutatása a Halloween és a Nightmare 

on Elm Street című filmek kapcsán

Péter Árpád Thészeusz hajója a TIFF-kikötőben. 

Anand Gandhi: Ship of Theseus, 2012

Szijártó Zsolt Mediatizáció és domesztikáció között –

koncepciók a fiatalok médiafogyasztá-

sáról
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Év Évf. Szám Tárgyszó
2014 2 41 médiatábor Gernyeszegen 2013. 09. 27–29.,

dokumentumfilm a Teleki-kastélyról, 

a kastély építése, a kastély lakói, a grófi

család, háború és kommunizmus: a kastély

pusztulása, államosítás, preventórium-

időszak, Teleki Mihály, újra magánkézben

2014 2 57

A horror legmeghatározóbb stílusjegyei a

borzalom, a félelem, a rettegés kiaknázása:

1896., Stuart Mária kivégzése, 1896., Az ördög

kastélya, 1913., A prágai diák, 1915., a Gólem,

Paul Wegener rendezésében, stb., az iroda-

lom inspirációforrás volt a film számára, 

2014 2 63 a horrorfilm a félelem minél tökéletesebb

ábrázolására törekszik, ezért más a felépí-

tési tervük, szereplőik, rendezőik igyekez-

nek minél realisztikusabb világ ábrázolásá-

ra, az alapgondolat: a jó és gonosz össze-

csapása; a gonosz nem hal meg, csak eltű-

nik, éreztetve, hogy a gonosz mindig kö-

zöttünk van

2014 2 69 2013-as TIFF Transilvania-díjasa, vezérmotí-

vuma: a szervátültetés, a Thészeusz-para-

doxonnak allegorikus feldolgozása a film

nyelvén,

2014 3 5 médiafogyasztás, a médiahasználattal töl-

tött idő emelkedése, a társadalmi csopor-

tok közötti különbségek a mediatizáltság

tekintetében, az IT-nemzedék, fogalmi ke-

retek: mediatizáció, a diffúziós elmélet,

domesztikáció
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Szerző Cím
Cseke Péter Amerikai gondolatok az erdélyi média-                                    

térről

Guld Ádám  – Maksa Gyula Mobilnemzedék. „Árnyékkutatás” a

Z-generáció médiahasználatáról

Glózer Rita Közéleti véleménynyilvánítás a 

youtube-os paródiavideókon

Bútor Barbara–Kokovay Ágnes Az internet mint sportolási szokáso-

kat befolyásoló tényező

Kulcsár Gabriella Zenekritika „többkamerás felvétellel” 2014

Demeter Csanád Homoródfürdő a szocializmus szolgá-

latában. 

Győri Tamás A terepmunka módszertani reflexei.

Interetnikus kutatások a Mezőség 

peremvidékén
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Év Évf. Szám Tárgyszó
                 2014 3 19 az erdélyi magyar médiatér az internet-

korszakban, médiakínálatok, a székely

tömbmagyarságnak a kommunikációs 

hálózata a legjobban kiépített, sajtószabadság

2014 3 25 a Z-generáció médiahasználata, a mobil-

hordozók jelentősége, legnépszerűbbek: 

a telefon, okostelefon, a mozgás jelentő-

sége

2014 3 33 a fiatalok, a közügyek, a média, internet,

a Pempi felhasználócsatorna, a késő mo-

dern, tabloid hipermedia, mediatizált

folklór és társadalmi részvétel Magyaror-

szágon, internetes videoparódiák,

2014 3 51 sportolási szokások, internethasználat,

egyetemi sport, egyetemi honlapok, 

sporttal kapcsolatos információk, internet-

tel kapcsolatos információk

3 59 zenei élet, zenetörténet, zenekritika,

hangversenykritika, az újság-zenekritika, 

kritika és közönség, mit jelent a zenekri-

tika az előadóművésznek

2014 3 67 Homoródfürdő, pionírtábor kialakítása, 

országos jelentősége a tábornak, a rend-

szerváltás után az erdélyi magyar ifjúság 

fontos helyszíne maradt, felújítják a villá-

kat

2014 3 73 interetnikus vizsgálat, Erdély, a Mezőség,

kutatási módszerek, 4 etnikai csoport és 

7 felekezet lakóhelye, kutatási módszerek,

lokális történelem
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Szerző Cím
Dancu, Vasile Sebastian Arma culturală - nucleul unui soft

power românesc (A kultúra mint fegy-

ver – a romániai „soft power” alap-

rendszere

Könczey Elemér Bánffy Miklós, az eklektikus grafikus

Cseke Péter A kolozsvári és a budapesti Napkelet.

Alkotók, művek, értékszempontok

1923 és 1937 között

Győri Tamás A terepmunka módszertani reflexiói.

„Szomszédos kultúrák” vizsgálata egy

erdélyi vegyes lakosságú faluban

Felméri Cecília Végtelen percek. Forgatókönyv Szántai 

János Az élet című novellája alapján
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2014 4 7 Románia országimázsának javítása kulturá-

lis eszközökkel „soft power”-módszerrel,

elhibázott módszer a „hard power” (gazda-

sági potenciál), a kettő ötvözésének szükségessége

2014 4 15 Bánffy Miklós a múlt század elejének egyik

legbefolyásosabb egyénisége, Bánffy 

Miklós „reneszánsz”, az irodalomban sok-

szor támadják, grafikai munkásssága kivé-

teles a maga nemében, e műfajon belül 

a sokszínűség jellemzi, biztonsággal uralja

a technikákat, az Erdélyi Szépmíves Céhnek 

15 kötetét 64 rajzzal illusztrálja, karikatúra-

albumának jelentősége

2014 4 25 A kolozsvári Napkelet (1920–1922) célkitűzései

A budapesti Napkelet (1923–1940) programja

Kikre figyelt a Napkelet? Erdély magyar

irodalmi élete a Napkeletben. Írói arcélek:

Áprily Lajos, Reményik Sándor, Tamási

Áron, Nyirő József. Erdélyi írók Tormay

Cécile-ről 1937-ben

2014 4 47 A kolozsi etnikumok kutatása  

a vizsgált kultúra változatai mint ideáltipikus

esetek, a vizsgált kultúra jellemvonásai

kutatói szemszögből, a „szomszédos” kul-

túra mint vizsgált kultúra köztes esetei,

konkrét esetek mint módszertani problémák

2014 4 63 Szántai János: Az élet. Novellá-ja alapján 

Felméri Cécília forgatókönyve
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Szerző Cím
Cseke Péter — Újvári Mária Erdélyi sajtótörténeti bibliográfia

1919–2014

Bíró Béla Negatív vagy pozitív szabadság?

Balázs Géza A közrádió nyelvi normája

Nagy Éva Beszédtechnikai és kiejtési problémák

a rádió- és tévébemondók gyakorla-

tában

**** A romániai magyar média tartalmi

sajátosságai
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2014 4 79 Kézikönyvek, annotált sajtótörténeti

bibliográfiák, szakbibliográfiák, évkönyvek,

antológiák, monográfiák, kézikönyvek,

laprepertóriumok, sajtótörténeti tanulmá-

nyok, lapelemzések, konferenciakötetek-

ben megjelent sajtótörténeti tanulmányok,

szakdolgozatok, a mesterképzőn készült

szakdolgozatok, doktori értekezletek

2015 1 5 a terror egyetemessége, politikai korrektség,

a szabadság paradoxonai, negatív szabad-

ság, pozitív szabadság, Kelet, Nyugat, kultúra

2015 1 15 közrádió, követelményminimum a rádiós

mikrofonengedélyhez, irányelvek az ide-

gen szavak kiejtéséhez, 

2015 1 27 a tanulmány célja: felhívni a figyelmet a

rádiós és tévés szöveg helyes és helytelen

mérlegelésére, szükség van mind a tv-re, 

mind a rádióra, a rádió- és tv-bemondók állan-

dóan figyelemmel kell kísérjék egymás mun-

káját, és szükség esetén csiszolják óhatatlanul

előkerülő hibákat, másképpen lehet írni

olvasásra szánt szöveget és másképpen kell

fogalmazni az elmondásra szánt textust,

a szöveg megszólaltatóinak több felkészülési

időt kell adni

2015 1 35 romániai magyar média, újságírás, téma-

szerkezet, online, tv, rádió, írott sajtó

A cikk tartalma előadás formájában a KAB –

Erdélyi médiajelentés konferenciáján 2014.

nov. 15-én hangzott el. Az összeállítást 

dr. Kassay Réka szerkesztette
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Szerző Cím
Vincze Hanna Orsolya, 
Kassay

A romániai magyar hírportálok témaszerkezete

Réka, Tőkés Gyöngyvér

Rácz Éva Mária Médiapiac és tájékoztatás. Esettanul-

mány: a Kolozsvári Rádió híreinek vizs-

gálata

Keszeg Anna A televíziós médium kutatási para-

digmái

Péter Árpád „Címlapsztorik”. Szerkesztőségi tema-

tizálás, tabuk és „hírközlés-univerzá-

liák” az erdélyi magyar nyomtatott mé-

diában
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Év Évf. Szám Tárgyszó
2015 1 37 kutatás célja: helyzetkép nyújtása a 2014-

ben elérhető romániai magyar médiatar-

talmak tematikai jellegzetességeiről.

Vizsgáltak négy magyar online médiacsa-

tornát: a nyomtatott sajtót, online hírpor-

tálokat, rádió- és televízióadókat

2015 1 53 az audiovizuális médiapiac Romániában – 

2014, lehetőségek és akadályok: módszer-

tan és korlátok. Esettanulmány: a Kolozs-

vári Rádió, a hírek forása a Kolozsvári Rá-

dióban, hírügynökségi hírek forrása a

Kolozsvári Rádióban

2015 1 63 a tv-vel kapcsolatos kutatások 3 fő problé-

mája: a televíziós tartalomfogyasztás csök-

kenésének konstatálása, a televíziózás Z

generációval bekövetkező jóslatok elhárí-

tása; a televíziózással kapcsolatos szakmai

praxisok megváltozása; az új műsorstruktú-

ráknak megfelelő elemzési struktúrák kia-

lakítása

2015 1 69 az erdélyi magyar nyomtatott újságok fél

esztendőn át tartó folyamatos olvasása, 

párhuzamos követése (2014 jan.–jún.),

megállapítás: az erdélyi magyar nyomtatott 

sajtó magán viseli a megjelenés helyének

kulturális jellemzőit, tematizálási gyakor-

lata konvergál ezekkel a lokális sajátossá-

gokkal
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Szerző Cím
Sas Péter Kós Károly publicisztikája

Cseke Péter Új fejezet otthonirodalmunk történe-                                        

tében. Az Anyám könnyű álmot ígér

műfajtörténeti háttere

Bakó Edit Az erdélyi sajtó „szabadsága” a kiegye-                                     

zést követő években

Bauer Béla–Déri András– Haza a magasban. Tanulmány a külhoni                                   

Gyorgyovch Miklós–Pillók 
Péter 

  magyar fiatalok magyarságtudatának alakulásáról

Bernáth László A Hetedik kereszttől a Saul fiáig

Cseke Péter Az induló Válasz és az Erdélyi Fiatalok. 2015

Levélkommentárok a kapcsolatépítés

történetéből

Ármeán Otília „A pont az új felkiáltójel”. Önazonossá-

gok és funkcióváltások a web vizuali-

tásában
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Év Évf. Szám Tárgyszó
2015 1 85 publicisztika, erdélyi realitás, két világhá-

ború, három forradalom átélése után az

életet, a magyarság és Erdély sorsát a  

„szülőföldről” nézte; egész életműve 

Erdélyről szól és Erdélyért íródott

                   2015 1 95 szociográfia; Molter Károly (1940) különb-

séget tesz a magyaro.-i és az erdélyi szo-

ciológiai irodalom között; az otthoniroda- 

lom nem azonos a tájirodalommal; Horváth 

István, Sütő András és Beke György terem-

tették újjá az otthonirodalom két világhá-

ború közötti alakváltozatait; Pécsi György

irodalomtörténész szerint Sütő András a

provincia gondjait írta, megszállottan.

                  2015 1 109 1867-es kiegyezés után teljes sajtószabad-

ság Magyarországon, Erdélyben 1871-ig 

maradnak érvényben a Bach-korszak sza-

bályai; a Magyar Polgár és a Kolozsvári Köz-

löny reagálása a cenzúrára, sajtóperek; e

2 újság összetűzése a cenzúra hatalmával

                   2015     2

2015 3

3

2015 3
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Szerző Cím
Rab Árpád Social Media and Emergency – New

Models and Policies Enhancing Disas-

ter management

Sipos Balázs Szempontok a Horthy-kor és a Kádár-

kor nyilvánosságának vizsgálatához -

összehasonlításához

Könczei Zsolt Médiakonvergencia az erdélyi magyar  2015      3

nyomtatott sajtóban

Péter Árpád Uberto és a közönség

Berekméri Gabriella Mémes kérdés. Kié a hatalom az inter-

neten?

Csibi László Gróf Teleki Samu indítékai afrikai ex-

pedíciójának szervezésében
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Év Évf. Szám Tárgyszó
2015 3

2015 3

2015 3

2015 3

2015 3
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Szerkesztési alapelvek

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

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

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

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

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

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

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

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

– idézőjelek: „” 

A szakirodalomra való hivatkozás módjai

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

– internetes források esetén feltüntetjük a letöltés dátumát is.

Szakirodalom/könyvészet szerkesztése

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

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

– amennyiben egy szerzőnek egy évben több munkája jelent meg, ezeket 
az évszám után tett kisbetűkkel különböztessük meg a hivatkozásokban és a 
bibliográfiában.
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Példák: 

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

Kiadó. 

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

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

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

Kiadó. 

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

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

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

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

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

pontosítani)

Archívumokra, levéltárakra, magángyűjteményekre azok belső 
katalógusrendszere szerint hivatkozzunk.
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Alulírott…………………………………………….megrendelem a ME.dok 
címû tudományos folyóiratot…………………………évre, ……..példányban.

Az egyéves elõfizetés ára 8 lej, amiért négy lapszámot postázunk.

Név: ………………………………………………………………………………..
Cím: ………………………………………………………………………………..
Telefonszám: ……………………………………………………………………
E-mail cím: ………………………………………………………………………

Kérjük, a megrendelõszelvényt postázza a ME.dok szerkesztõségének 
címére. A megrendelés további részleteivel kapcsolatban forduljon a 
szerkesztõségünk tagjaihoz a következõ elérhetõségek valamelyikén:
 0740 586 125 vagy medea.medok@gmail.com.

A ME.dok médiatudományi folyóiratot a romániai CNCSIS (Consiliul Naţional al 
Cercetării Ştiinţifi ce din Învăţământul Superior – a Felsőoktatásban Folyó Tu-
dományos Kutatás Nemzeti Tanácsa) a 11441/2008.12.15. rendeletével
C kategóriás lapnak minősítette. 

Revista ME.dok a fost declarată de către CNCSIS (Consiliul Naţional al Cercetării 
Ştiinţifi ce din Învăţământul Superior) revistă de categoria C (pe baza hotărârii 
11441/2008.12.15.).

ME.DOK (Media-History-Communication) review was included in the C category of 
scientifi c publications on the basis of decree no. 11441/2008.12.15. issued by the Na-
tional Council of Scientifi c Research in Higher Education (CNCSIS) from Romania.
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