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ME.fotográﬁa
Jelen lapszámunkat a kolozsvári Minerva Művelődési Egyesület
sajtófotó-archívumából származó fényképekkel illusztráltuk.
A kommunista rendszer idején és a rendszerváltás első éveiben
készült felvételek közül azokat választottuk ki a 2016/4-es ME.dok számára,
amelyek kapcsolatban állnak a világ eseményeinek mozgóképen történő
megörökítésével. A dokumentumfilmekről szóló különleges számot szervesen
egészítik ki a filmezőket, filmes intézményeket, kamerákat stb. megörökítő,
szintén dokumentumértékű fényképek.
A képaláírásokban a
http://www.photoarchive.minerva.org.ro/Hu/
weboldalon található fénykép-azonosítókat közöljük, amelyek sok esetben
nagyban hozzájárulnak a fotók dokumentáris értékének növeléséhez. Viszont
sok esetben, sajnos, még nem sikerült visszakeresni a fotók metaadatait.
A teljes gyűjteményről a Tibori Szabó Zoltán által írt, a
ME.dok 2016/1-es számában közölt tanulmány (A kolozsvári Minerva
sajtófotó archívuma) szolgál részletesebb információkkal.

4

Elöljáróban
Jelen lapszámot teljes egészében a dokumentumfilm témakörének szenteljük. Fontosnak tartom egy ilyen kiadvány megjelenítését, ugyanis léptennyomon azt tapsztalom, hogy még a jelentős humán műveltséggel rendelkező ismerőseim döntő többsége sem tudja, hogy mi az igazi dokumentumfilm, vagy csak egy nagyon szűk rétegét ismeri, ugyanis a televíziók a nézői igényekre hivatkozva (de valójában megpróbálván felvenni a versenyt a
kereskedelmi televíziókkal), elkezdték kiszorítani a dokumentumfilmet, és
riportfilmeket, illetve tudományos ismeretterjesztő filmeket forgalmaznak
dokumentumfilm címszó alatt, minek következtében a nézők döntő többsége a riportfilmet tekinti dokumentumfilmnek. Ezért tekintem fontosnak
Larisa Rus cikkét, mert felhívja az olvasók figyelmét a dokumentum- és a
riportfilm közötti különbségekre. Dan Curean dolgozata pedig arra reflektál, hogy ez az a mozgóképes műfaj, mely leginkább szembemegy a main
stream médiával. És mivel a figyelem központjába az embert helyezi, az újhumanizmus legfőbb kifejező eszközévé válik. Ezt az állítást támasztja alá
Mihálydeák Krisztina tanulmánya Bódis Kriszta dokumentumfilm-rendező munkásságáról, aki elsősorban konkrét embereken akar segíteni, és a dokumentumfilmezés számára csupán eszköz, amellyel felhívja a figyelmet a
megoldandó problémákra. Lakatos Miska írásában rámutat arra, hogy milyen fontos szerepet töltött be a dokumentumfilm a magyar pop és alternatív zenében akkor, amikor az ilyen zenét játszó zenekarok nem adhattak ki
lemezeket, mert a rendszer nemkívánatosnak tekintette őket. Lőrinc Jonatán egy új dokumentumfilmes műfajra hívja fel a figyelmet, a gördeszkások
videóira, amelyek számára jó forgalmazási terepet szolgáltatnak a közösségi oldalak. Végül pedig fontosnak tartottam erdélyi magyar alkotók megszólaltatását is. Ezért Csibi László a Kós Károlyról szóló dokumentumfilmjének
elkészülési folyamatát ismerteti, bemutatván, hogy millyen esztétikai döntéseket hozott a film készítése folyamán. Bálint Arthurral, a kortárs erdélyi
dokumentumfilmezés egyik legjelentősebb személyiségével pedig egyik volt
tanítványa, Bán Attila készített tanulságos interjút.
Távol állunk attól, hogy lapszámunkkal átfogó képet vagy teljes
kereszmetszetet mutassunk a kár csak az erdélyi vagy magyar dokumentumfilmről. Azt gondolom, hogy ez a műfaj annyira gazdag és sokszínű, hogy ez
nem is lehetséges. Remélem azonban, hogy sikerült felvillantanunk pár érdekességet, amelyek felkeltik az olvasók érdeklődését, hogy kíváncsian várják majd következő lapszámunkat, amelyet ismét a dokumentumfilm témaköreinek szentelhetünk.
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egyetemi docens, Sapientia EMTE, Média Tanszék,
filmrendező, operatőr
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Kolozsvár, 1988.
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Neo-umanismul expresiei
documentare
D

C

Abstract (Neo-humanism and Documentary)
Humanism sums up all the theories that place the human being at the centre of things, with
everything that tends to the values of freedom and dignity; the documentary, in its specificity, due to
the privileged part the human being plays in it and the unique manner of conveying human virtues,
has a very particular place within the expression of humanism. The documentary – with the human
being as its sole subject matter and the portrayal of the human being in all his ontological aspects
– distils the humane out of the mass of brutalization; it refreshes human virtue and suggests a
new approach on the exploration of humanity. With a structure that tends to the human being and
to the good, the documentary is a new and elaborate form of Humanism, an avantgarde form of
Neo-humanism.
Keywords documentary, non-fiction, human, neo.humanism, media

Kivonat (A dokumentumfilmeek újhumanizmusa)
A mediahatások személyiségformáló kontextusában a dokumentumfilm a többiekétől elkülönülő
módon nyilvánul meg, felvállalva az értékközvetítés és értékrendépítés nem mindennapi feladatát;
teszi ezt olyan eszközökkel, amelyek kiemelik a tömegkultúra aspektusainak regiszteréből.
Egyensúlyozó szerepet tölt be a társadalom számára deviáns hatásokkal bíró képözönnel szemben.
Új területeket hódít meg a humanista gondolkodás számára.
Kulcsszavak dokumentumfilm, non-fikció, újhumanizmus, média

Curean Dan, PhD, egyetemi adjunktus / lecturer
Babes-Bolyai Tudományegyetem / Babes-Bolyai University
dancurean@yahoo.fr

Din postura de vânător în viziunea lui Eric Barnouw1, autorul de
documentar interpretează mai multe roluri, identificate şi clasificate în
funcţie de registrul introspectiv pe care citirea realităţii le activează.
Documentariştii sunt în egala măsura “exploratori, profeţi, pictori, avocaţi,
procurori, poeţi, cronicari, promotori, observatori, animatori, partizani”
ai tărâmurilor inefabile ale existenţei umane. Drogaţi, şomeri, pedofili,
handicapaţi, târfe şi criminali, oameni abrutizati, fiinţe umane degradate,
ajunse la limită sub-raţiunii sau a conştiinţei- întreg spectrul marginalului
uman este tratat egal şi pus alături, fără complexe ori discriminare, pe
acelaşi palier, cu elitele şi extremul opus- dictatori, lideri de opinie, erudiţi,
conducători ori oameni avuţi. În faţa filmului documentar, indiferent care
7
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om este acelaşi şi toti sunt egali fiindcă au acelaşi loc în scena şi interpretează
acelaşi rol. Pe toţi aceştia, filmul îi aduce la lumina şi le spune povestea:
“Cultura, în adevăratul sens al cuvântului, nu se raportează în mod direct,
singură la fiinţa umană, dar în acelaşi timp întotdeauna ridică un protest
împotriva relaţiilor pietrificate în care aceasta traieşte, onorând-o astfel.
În măsura în care cultura devine si ea în întregime asimilată şi integrată
în aceste relaţii pietrificate, fiinţa umana e degradată într-o şi mai mare
măsura.”2
În peisajul relaţiilor umane “pietrificate” generate de cultura de masă
documentarul contrariază. Aduce în faţă Omul si intr-un fel particular,
Viaţa în faţa Morţii .
Problema omului în raport cu negaţia (declinaţia) valorilor lui e
pusă în prim plan prin Umanism, care apare ca o ideologie generatoare a
Renaşterii europene. Re-valorizarea omului porneşte de la reconsiderarea
spiritualităţii Antichităţii greco-romane, la care se raportează ca model de
referinţă în mod de viaţă, gândire şi creaţie artistică. Filozofic, Umanismul
plasează omul şi valorile umane ca referinţă unică, materializată de omul
ca individ. Omul este măsura valorii supreme, este un scop al reflecţiei şi
nu un instrument:
“Umanismul implică un devotament pentru căutarea adevărului şi
moralităţii prin mijloace umane, în sprijinul intereselor umane. Axânduse pe capacitatea de autodeterminare, umanismul respinge validitatea
justificărilor transcendentale cum ar fi dependenţa de credinţă,
supranaturalul sau textele pretinse a fi revelaţii divine. Umaniştii susţin
moralitatea universală bazată pe condiţia umană ca loc comun, sugerând că
soluţiile problemelor sociale şi culturale umane nu pot fi marginale.”3
Jacques Aumont identifică o suprapunere istorică a momentului în
care se afirmă primele mecanisme de reprezentare de tip cinematografic
(prin Da Vinci sau Alberti şi preocuparile legate de perspectiva monoculară,
punctul de vedere, sugerarea tridimensionalităţii) cu momentul apariţiei
Umanismului ca ideologie şi curent. Noile medii de comunicare audiovizuală de astăzi (filmul cu estetica sa, televiziunea prin spectrul ei iconic
de reprezentare a universului uman) se constituie ca o rampă globală
de afirmare a valorilor umane, un suport universal şi principal pol de
reconsiderare (rescriere) a disciplinelor umane. Cercetările din domeniul
ştiintei, creaţiile din domeniul artei, cautările din spectrul cunoaşterii şi al
culturii, modelele educaţionale ies prin televiziune din tiparele consacrate
şi evadează din spaţiul recluziv şi exclusivist al cărţilor ori a laboratoarelor.
Deşi vehiculează în general un mesaj vulgarizat, simplificat, modelat de
conjunctura televizuală, transpunerea audio-vizuala (a căutărilor ştiinţei,
artei, culturii, istoriei, etc) se afirmă ca principală referinţă informatională
şi implicit cognitivă.
Astazi copiii nu mai au conştiinţa istorică formata prin educaţia clasică
ori transmisă oral în mediul familiar, fiindcă în mare măsură aceasta este
fundamental influenţată de conţinutul audio-vizual documentar. Cultura
generală nu se mai face prin lectură ci prin vizionare (Discovery, History,
National Geographic). Ca o alternativa la metodele educaţionale clasice,
8
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noile media consacră învăţamântul la distanţă, participarea şi evaluarea
prin chestionare on-line şi teleconferinţele. Universul mediatic apare ca
un teritoriu de avangardă pentru dezvoltarea alternativelor educaţionale,
prin canale de nişă cu caracter exclusiv educaţional, universităţile crează
platforme mediatice tele-vizuale dedicate susţinerii cursurilor, televiziunile
îşi extind oferta şi cu produse educative. În proiectul Discovery school,
discursul didactic clasic, interpersonal, este înlocuit de cel virtual prin
reportajul-lecţie televizat, ambalat cu abilitatea persuasivă şi capacitatea de
sinteză a discursului narativ documentar. Didactica tradiţională cuprinde
deja ca soluţie de exemplificare şi practica, proiectarea de filme documentare.
“Umanism înseamnă sens de valori imutabile şi tradiţionale, afirmare şi
definire a omului în termeni de cultură; este orizont lăuntric; este orientarea
vocaţiilor, instruirea inteligenţei şi formarea conştiinţei; este forţarea de-a
ridica la maxim potentele noastre lăuntrice, armonizându-le şi dirijândule”. Nu este vorba, aşadar, de limitarea fenomenului umanistic la aspectul
său literar. Umanismul modern lărgind cu mult orizontul noţional, vrea
să deprindă pe individ cu convingerea că „a fi om înseamna a-i servi pe
oameni.”4
Regizorul şi antropologul John Marshall îşi dedică şi îşi confundă
existenţa cu destinul tribului Ju’hoan din Africa de Sud pe care îl urmăreşte
aproape 50 de ani (1951-2000). Seria monumentală A Kalahari Family se
afirmă ca un punct de referinţă a genului documentar antropologic. Prin
introspecţia ciné-vérité în universul tribului camera este in acelaşi timp
şi observator biografic al comunităţii, cât şi membru activ al ei fiindcă
Marshall nu s-a limitat la un rol neutru, pasiv şi s-a implicat personal în
viaţa tribului iniţiind programe educaţionale şi de dezvoltare a agriculturii
prin care să ajute tribul Ju’hoan să supravieţuiască. Omul cu camera nu era
doar vânător de imagini, ci protector al lor, al vieţii, al omului; camera de
filmat este noua armă de apărare a celor defavorizaţi şi marginalizati, filmul
salvează vieţile oamenilor şi modul lor de viaţă fiindcă au astfel menirea de
a fi în primul în rând în slujba umanităţii şi a omului pentru “ a-l servi “.
Fără să aibă conştiinţa doctrinei politice Neoumaniste iniţiată de
scriitorul şi publicistul argentinian Mario LuisRodríguez Cobos5, la finalul
secolului XX, filmul documentar promovează (şi probează), cu mult timp
înainte de acesta, aceleaşi principii şi valori: solidaritate, non-violenţă, nondiscriminarea. Neoumanismul propus de Cobos vine ca o adaptare modernă
a umanismului clasic în contextul spaţiului existenţial contemporan în care
fenomenele politice, economice şi sociale îndreapta şi împing omul spre
dezumanizare.
Paul Kurtz (2011) iniţiaza un set principii care actualizează modelul
clasic umanist şi îl adaptează cadrului societăţii contemporane. În
Declaraţia neo-umanista a principiilor şi valorilor seculare6 sunt expuse,
grupate pe domeniile teologiei, ştiinţei, politicii, socialului, a valorilor
umane, morale şi materiale, consideraţii ideologice care conturează profilul metamorfozărilor contemporane ale reflexelor umaniste. În enumerarea
9
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acestora regăsim principii existente de facto în formele, scopul şi functiile
expresiei documentare.
“Neo-umaniştii sunt cel mai bine definiţi prin ceea ce susţin, şi nu
prin cele împotriva cărora sunt. Ei încearcă să fie afirmativi. Deşi sunt
capabili şi doritori să examineze critic susţineri religioase chestionabile, ei
se concentrează pe contribuţii constructive, şi nu demitizări negative […]
utilizează gândirea critică spre a evalua pretenţiile la cunoaştere făcând
referinţă la evidenţă şi la logică. Pretenţiile la cunoaştere sunt confirmate
cel mai bine prin metode ştiinţifice care testează ipotezele în mod obiectiv”
Probarea acestor “directive” neo-umaniste o materializeaza National
Geographic care propune un proiect revoluţionar, în care canalul mediatic
se asociază cercetarilor ştiinţifice ca o interfaţă publică a acestora. Proiectul Genographica7, rezultat ca o colaborare între un laborator de cercetare genetică şi trustul mediatic încearcă să traseze un nou tablou al speciei
umane prin aducerea a noi cunoştinţe despre istoria migratiilor umane, prin
realizarea şi interpretarea rezultatelor probelor ADN-uluia prelevate de la
oameni din întreaga lume, într-o baza de date planetara cu ADN-ul raselor
şi popoarelor. Cu un test kit de 100 de dolari, accesibil pe site-ul televiziunii,
orice cetăţean al lumii poate sa primească în baza analizelor ADN, profilul
rasial şi traseul pe care profilul său genetic le-a străbatut. Proiectul rezolvă
şi oferă răspunsuri la unele necunoscute ale istoriei şi în acelaşi timp crează
premiza rescrierii globale a istoriei civilizaţiei umane, fapt posibil prin
combinaţia cercetare-expunere-legitimare mediatică. Informaţia ştiinţifică
ambalată audio-vizual sub forma documentarului ştiintific potenţează şi
validează în acelaşi timp conţinutul şi efectul cercetării ştiinţifice. Iar acest
proiect este doar unul dintr-o lungă serie.
Specificul şi reflexia umanista a documentarului transpare şi din
relaţia aparte dintre autor şi subiect, particulară expresiei documentare.
Premiza intrarii în universul uman, în poveştile de viaţă ale oamenilor, în
dramele şi stările extreme, este determinată de acces, văzut ca un cadru al
relaţiilor interpersonale autor -subiect. Accesul este posibil prin depăşirea
relaţiei formale, a distanţelor sociale, instituţionale ori profesionale,
dintre autor şi subiect fapt care dă o măsura umanistă aparte expresiei
documentare. Oamenii (subiecţii) devin astfel parte a existenţei personale
a autorului, capitole existenţiale ale acestuia, prezenţi în interfaţa privată
a vieţii, asemeni membrilor familiei, a colegilor de şcoală sau de profesie,
adică persoanele emblematice ale unei existenţe, prin întâlnirea cărora este
determinat traseul existenţial. Făcând filme (cu oameni şi pentru oameni),
documentaristul îşi scrie capitolele propriei existenţe şi îşi subordonează
asumat propria viaţă, vieţii pe care o promovează, cu o dedicaţie extremă
uneori.
Grizzly Man, filmul realizat de Francis Ford Copola reconstituie destinul
tragic al omului dedicat salvării urşilor şi care în final, ajunge devorat de
aceştia. Grizzly man este un tânăr inadaptat în societatea umana în care
traieşte găsindu-şi echilibrul în natura salbatică, în compania urşilor. El
se izolează într-un tinut sălbatic şi trăieşte alături de animalele lângă care
pare să îşi fi găsit locul. Iarna, în timpul perioadei de hibernare, se întoarce
10
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în civilizaţie, înarmat cu imaginile filmate pentru a promova cauza urşilor
aflaţi în pericol. Prezenţa lui este acceptată în societatea urşilor şi asta îi
permite să surprindă cu camera imagini tulburatoare din universul sălbatic.
Este considerat ambasadorul şi avocatul urşilor dar viaţa lui se sfârşeşte
tragic, devorat de animalele pe care le proteja. Martor accidental al tragediei
rămâne... aceeaşi camera, prin care el şi lumea intră în universul inaccesibil
al urşilor grizzly iar Accesul plătit cu preţul suprem.
În încercarea de sondare a universului feminin, în nuanţele lui
cele mai intime, tabu-uri şi prejudecăti, din serialul The confessions of a
flying woman, regizoarea americană Jenifer Fox propune o metodologie
neobişnuită de acces; renunţă la echipa de filmare (şi la cameramanul
ca tehnician indispensabil al imaginii) şi învaţă să îşi capteze singură
imaginile (self-shooting), iniţiind un ingenios ritual de acces în spaţiul
privat al subiecţilor. Astfel, ea propune fiecărui subiect preluarea camerei,
subiectul nu mai este expus unilateral câmpulului camerei de către autor,
procesul şi punctul de vedere devine multiplu, mobil şi interactiv, iar
printr-un transfer permanent camera se plimbă liber din punctul de vedere
al autorului în cel al subiectului şi reciproc. Acest training de filmare şi
familiarizare cu prezenţa inhibantă a camerei deschide calea şi accesul
către universul personal al interlocutorului. Fox îşi exhibă propria existenţă,
întâlnirile şi momentele care o jalonează; iubirea interzisă, relaţia ascunsă
cu un bărbat căsătorit, avortul, experienţa violului sau relaţiile cu familia
şi prietenii apropiaţi. Contrariată de condiţia ei de femeie, ea doreşte să fie
liberă asemeni tatălui ei, aviator, şi porneşte de-a lungul lumii, pe mai multe
continente, doarme în acelaşi pat cu femeile din India, polemizează despre
masturbaţie cu femeile din Islam, trăieşte şi sufera alături de femeile abuzate
din Africa. În această cautare a propriei identităţi şi a conditiei femeii,
singură, însoţită doar de aparatul de filmat ea reuseste să intre în spaţiile
închise, restrictive ori interzise altfel, ale intimităţii feminine. Camera nu
mai este un instrument manipulat de un terţ-intrus, ci se personifica ca un
personaj familiar, comun, intim. Întâlnire şi dialogurile sunt astfel făcute
încât, camera trece în firescul diaogului, de la autoare la subiect şi reciproc.
Camera nu mai păstreaza punctul de vedere unic al povestitorului ci găseşte
o formă inedita de interactivitate, aducând un punct de vedere surprinzator,
al subiectului, ca oglindă a celui care povesteşte.
“Neo-umaniştii recunosc că nici un individ nu poate trăi izolat de alţii,
ci trebuie să împartă valori cu alţii în comunitate. De aceea compasiunea
este un ingredient esenţial al vieţii împlinite. Ea include capacitatea de a-i
iubi pe alţii şi de a le accepta în schimb dragostea”.
“Neo-umanistii sunt angajaţi devotaţi principiilor şi valorilor morale
cheie care sunt vitale în viaţa oamenilor. Acestea nu sunt derivate din
absoluturi teologice, ci evoluează în lumina gândirii moderne”.8
O viziune a umanităţii alienate o aduce documentarul Nu te supara
dar... al Adinei Pintilie. În universul halucinant al ospiciului autoarea are
abilitatea să descopere ultimele resturi de umanitate din oamenii abrutizaţi
de boală. Sunt descoperite şi urmarite alternativ patru personaje (reale)
- credinciosul este convins că există Dumnezeu, el ştie fiindcă l-a văzut,
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scepticul nu-l crede, el crede doar în ce vede şi în ştiinţă, în proximitatea
polemicii lor stă retardatul, care nu ştie să vorbeasca şi nu comunică,
existenţa lui este asemeni lui Sisif, mutând zilnic grămada de pietre dintr-o
parte în alta dupa o frontiera numai de el ştiută. Tabloul este completat de
omul bun, cel care iubeşte necondiţionat pe toata lumea, îi hrăneşte din
mâncarea lui şi le spală dejecţiile, fiindcă, faţă de alţii el este privilegiat
şi poate să se mişte. Filmul aduce la lumină valorile umane acolo unde
societatea le-a abandonat, le-a pierdut, le-a refuzat.

Figura 3.10 “Nu te supara dar…” (2006) -regia Adina Pintilie
Ideologia neo-umanista a lui Cobos promovează “dragostea pentru toate
fiinţele şi obiectele însufleţite şi neînsufleţite,” extinzând idolatria omului
şi asupra spaţiului viu, a tuturor vieţuitoarelor din natura în care trăieşte.
La fel ca omul, natura, ca sursă şi platformă a vieţii, trebuie protejată:
“Neo-umaniştii susţin o economie „verde” oriunde ea este posibilă.
Degradarea mediului şi poluarea sunt o problemă din ce în ce mai serioasă.
În căutarea de noi surse nepoluante de energie, fiecare persoană ar trebui
să se considere un apărător al naturii şi ar trebui să ajute la limitarea
pescuitului excesiv în oceane, la protejarea când este posibil a speciilor pe
cale de dispariţie şi la oprirea poluării atmosferei. Pământul ar trebui văzut
ca aşezarea noastră comună; fiecare persoană are obligaţia de a proteja
mediul, cel puţin în propria să sferă de existenţă.”9
Scăpat de constrângerile înaltelor demnităti, după expirarea mandatului
public, fostul vice-presedinte american Al Gore provoacă consternare prin
filmul An Inconvenient Truth, în care, de la înălţimea privilegiată a funcţiei
aduce informaţii cutremuratoare despre starea planetei şi implicit viitorul
ei, cauzat de efectul încălzirii globale şi a efectului de seră. Filmul este
doar un exemplu din capitolul aparte al documentarului environamental. În
acest tip de exprimare militantă, apropierea documentarului de ideologiile
neo-umaniste se face în modul cel mai vizibil: “Doar când ultimul copac
a fost tăiat, ultimul râu a fost otrăvit şi ultimul peşte omorât, ne vom da
seama că nu putem mânca bani” spune deviza mişcării Greenpeace.
Ecologia este o nouă religie de sorginte neo-umanista. Mişcarea
Greenpeace se dezvoltă asemeni creştinismului. În 1971 trei tineri într-o
barcă protestează împotriva testelor nucleare care ameninţă faună insulei
12
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Amchitka, refugiul mai multor specii pe cale de dispariţie. Protestatarii
se opun cu trupurile lor, vasului ce poartă încărcătură toxică. În misiunea
lor imposibilă sunt însoţiţi de aparatele de filmat care le poartă povestea
în lumea întreagă. Acţiunea lor este pur formală dar universul mediatic îl
legitimează cu putere de simbol fiindcă “televiziunea devine principalul
definitor al spaţiului public, suport al recunoaşterii şi legitimării indivizilor,
grupurilor, mişcărilor şi organizaţiilor, cu funcţia esenţială de a oferi statut
public.”
Deşi barca protestatarilor a fost oprită înainte de destinaţie,
evenimentul a generat un val de simpatie şi reacţii puternice din partea
publicului. Autorităţile au făcut testele dar reacţia opiniei publice nu mai
putea fi ignorată. Testele nucleare au fost oprite în acelaşi an, iar insula
a fost declarată rezervaţie. Activiştii se înmulţesc iar atitudinea militantă
modelează un nou tip de ideologie, în care Greenpeace este vârful de
lance. Acest model al protestului activ dar non-violent continuă şi astăzi,
Greenpeace are peste 2,8 milioane de membrii activi în toată lumea şi mult
mai multi adepti ”nepracticanţi”.
În contextul poluării şi exploatării fără discernamânt a resurselor ce
activează spectrul apocaliptic al autodistrugerii, omul contemporan se
vede nevoit să îşi reconsidere relaţia cu natura. În viziunea contemporana
Paradisul este imaginat sub forma peisajului virgin şi a naturii sălbatice.
Libertatea, puritatea, bucuria, frumosul, inocenţa, perfecţiunea sunt stări
fundamentale asociate astăzi experienţei naturii sălbatice. Viaţa sălbatică
este o fascinaţie continuă, dar din ce în ce mai exclusivistă pentru oameni
fiindcă, aceeaşi rasă umană e cel mai mare auto-prădător al ei. Viaţa sălbatică este în ansamblu, la fel ca toata planetă, în pericol. Speciile sălbatice
sunt în fiecare an din ce în ce mai puţine şi teritoriile virgine mai restrânse.
Salvarea şi protecţia naturii a devenit noua religie a lumii. Resălbaticirea şi
protejarea naturii, ca soluţie de salvare a vieţii, înseamnă recuperarea acestor paradisuri aproape pierdute ca „mănăstiri” pentru această nouă religie.
Re-sălbaticirea naturii înseamnă de-sălbaticirea oamenilor şi pentru acest
motiv filmul documentar aduce cele mai puternice argumente (National Geographic, Animal Planet, etc.).
Dacă Umanismul însumează concepţiile ce pun în prim-plan Omul,
cu tot ce înseamnă valori asociate libertăţii şi demnităţii umane, atunci
filmul documentar, prin specificul lui, prin rolul privilegiat pe care omul
îl are în structura sa, prin modul unic de revelare a virtuţilor umane, care
aduce la lumină cele mai ascunse, poate ultimele « fărâme » de umanitate
, documentarul îşi câstigă un loc aparte în filonul expresiei umaniste. Cu
omul « materie primă » exclusivă, surprins în toate aspectele sale ontologice,
în tot ce îl defineşte (fapte, vorbe, stări, gânduri, trăiri sentimente etc), ca
o “camera de gardă” pentru oameni din toate zările şi extremele pe care
societatea îi condamnă, desconsideră, ocoleşte, judecă sau dimpotrivă
adulează şi admiră, documentarul distilează umanul din masa amorfă
a abrutizării, revalorizează virtuţile umane şi propune o nouă cale de
explorare a umanităţii. Îndreptat prin structura spre om şi spre bine filmul
13
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documentar deschide un nou teritoriu, de avangarda al gândirii şi atitudinii
umaniste, afirmându-se ca o nouă şi elaborata formă de Neo-Umanism.
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Abstract (Women’s fates in Kriszta Bódis Documentaries)
Kriszta Bódis directed many documentaries, but her aim was not to entertain the audience, but
to focus the attention on human fates and social problems. In her films analyzed in this article (Slave
Trade and Village Romance) during filming the director becomes active character in the stories of
her protagonists. „ In those cases is important the symbiosis with the protagonists. Because of that
the film can reach it’s compexity, and the audience can feel that they are part of the story as well.
Each filming was a mirracle. Parts of my life.”.
Keywords Bódis Kriszta, documentary, women’s fates, slave trade, village romance

Rezumat
Kriszta Bódis a regizat multe filme documentare, având subiecte universale, dar scopul ei nu
a fost distrarea spectatorilor ci atragerea atenției asupra unor sorți umane și probleme sociale.
În filmele analizate în aceasta lucrare (Târgul de sclavi și Romanță la țara) regizoarea nu numai
filmeaza sorțile personajelor, ci devine personaj activ în povestea lor. „În aceste cazuri este
importantă conviețuirea cu personajele. Din cauza acestui fapt devine comlpex filmul. Din această
cauză simți ca ești acolo cu ele. Fiecare filmare a fost o minune. Parte a vietii mele”.
Cuvinte cheie Bódis Kriszta, film documentar, sorți de femei, Târgul de sclavi, Romanță la țară

Mihálydeák Krisztina, mesterszakos hallgató / MA student
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem /
Sapientia Hungarian University of Transylvania
kriszty_13@yahoo.com
Dolgozatom megírásához egy olyan rendezőnő inspirált, aki dokumentumfilmjeivel elsősorban embereken akar segíteni, és felhívni a figyelmet
megoldandó problémákra. Mindig is nagy érdeklődéssel követtem a megfigyelésen alapuló dokumentumfilmeket, amelyek mentesek az eljátszatott jelenetektől. Bódis Krisztának a filmjei már első megnézésre magukkal ragadtak, a témaválasztás és a megközelítésmód szempontjából is. Szerettem volna jobban megismerni Kriszta gondolkodásmódját és rendezői hozzáállását,
ezért egy interjút készítettem vele, amely tulajdonképpen ennek a dolgozatnak is az alapját képezi, hiszen azokból a gondolatokból indulok ki, amelye17
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ket Kriszta megosztott velem, illetve ezeket a legtöbb esetben a Kriszta szó
szerinti megfogalmazásaival alá is támasztok.
Bódis Kriszta nem feltétlenül a dokumentumfilmjeiről lehet ismerős
sokak számára, hiszen a filmkészítés mellett író, és pszichológus is a rendezőnő. Budapesten nőtt fel, ahol már egészen kiskorától érdeklődött az irodalom iránt, és tehetségét már nagyon fiatalon kipróbálta az írásban. Az
ELTE BTK pszichológia és esztétika szakán végzett, majd tanítani kezdett az
ELTE Szociálpszichológia Tanszékén. Ezután kezdett el érdeklődni a filmkészítés iránt. „Pszichológus és esztétika szakos hallgató koromban ismertem meg filmeseket és jártam különféle filmes szemináriumokra. Ezek a találkozások és az, hogy kezdtem megismerni a filmművészetet, valamint a
dokumentumfilm történetét, nagyszerű alkotásokat, hozták közel számomra
a filmet, mint formát. Mivel érdekelt a szociálpszichológia és foglalkoztatott,
hogy mennyire tudnak a valóság közelébe kerülni a pszichológiai kutatások,
arra gondoltam, hogy a dokumentumfilmezés lehet egy integráló megoldás.
1992 és 2000 között közel száz dokumentum- és riportfilmet készítettem az
MTV-nek, volt saját tudósító műsorom két évig, és vezettem, szerkesztettem
»beszélgető« műsorokat. 1998-ban kezdtem készíteni az első dokumentumfilmemet, amely 2000-ben készült el. 2000–2006-ig még öt, nagyobb lélegzetű dokumentumfilmet forgattam, mindegyiket éveken keresztül.”
Mindeközben Kriszta folyamatosan publikálta saját írásait: tanulmányokat, verseket, prózákat, valamint nagy lelkesedéssel szervezett különféle fesztiválokat, kulturális és társadalmi megmozdulásokat, tréningeket, alkotó- és fejlesztő programokat.
Bódis Kriszta rengeteg elkészített filmje közül most hármat szeretnék
kiemelni, amelyekben női sorsokat látunk, nem mindennapi dokumentumfilmes megközelítésmód segítségével megmutatva. Az első két film összekapcsolódik: Rabszolgavásár I. – Ennél jobb helyet úgyse talál (2001), valamint a Rabszolgavásár II. – Mélykútpuszta – női börtön (2002). A harmadik
film pedig, amely tanulmányomban szerepel, a Falusi románc (Meleg szerelem, 2006).
Bódis Kriszta elemzett filmjeinek bár eltérő a témája, mégis közös bennük a rendezőnő megközelítésmódja, hozzáállása a láttatott, nem hétköznapi női sorsokhoz. Kriszta szerint ezekkel foglalkozni is kéne, nem szabadna
csukott szemmel elmenni mellettük, mert mindezek a dolgok jelen vannak
körülöttünk, ha észrevesszük, ha nem.
A Rabszolgavásár dokumentumfilm-sorozatnak készült, amelyben a
néző sorsokon keresztül nyerhet bepillantást a prostitúció könyörtelen világába, amelyben a nők csupán eszközök, a futtatóik pedig igazi emberkereskedők, akik nem ismernek határokat. Több nő is megszólal és mesél arról, hogy hogyan tartották fogva őket, és miért nem tudtak menekülni abból
a reménytelen helyzetből.
„A Rabszolgavásár esetében rengeteg tapasztalatot gyűjtöttem a prostitúció és emberkereskedelem témakörében szakemberektől és érintettektől.
Meg akartam mutatni, amit megtapasztaltam, a nők kiszolgáltatottságát a
sztereotípiák mögött. A Helsinki Bizottságtól keresett meg egy jogász barátom, hogy jogtalanul tartanak fogva prostituált nőket évek óta. Elmentünk
18
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a börtönbe azzal a céllal, hogy segítsek a szabadulásukban. Kétéves emberjogi aktivista és terápiás hozzáállással egy különlegesen őszinte film született. A fiatal nőket rendszeresen látogattam (forgatásokon kívül is), én lettem a kapcsolattartójuk, és végül kiszabadultak. Az elkészült filmmel közösen jártuk az országot, hogy segítsünk hasonló helyzetbe került lányoknak,
és hogy egyfajta prevencióval szolgáljunk. Aztán, mivel nincs Magyarországon prostituáltak rehabilitációját segítő szolgáltatás, minden lány visszakerült az előző életébe.”
A Falusi románc című film két nő között kialakult kapcsolatról szól egy
olyan környezetben, amelyben nem teljesen elfogadott a másság, ráadásul a
két nő boldogságát nehezíti a különböző családi helyzet is, hiszen amíg az
egyik nő egyedül él, a másiknak három gyereke és egy agresszív férje van,
aki ráadásul rendszeresen veri őt. Szintén egy reménytelennek látszó helyzet, és két női sors.
„A Falusi románc esetében: mindig is akartam filmet készíteni a leszbikus szubkultúráról. Ugyanis alapvetően azzal a szemlélettel értek egyet,
amit a gender tudomány képvisel, vagyis, hogy a férfi-nő nem társadalmi
konstrukció, és hogy az ember eredendően sokszínű, sokkal gazdagabb,
mint amilyen korlátokat számára a társadalmi konstrukciók szabnak. Azt
is gondolom, hogy a leszbikus nők kevésbé állnak a patriarchális társadalom befolyása alatt, ezért – bár sokat kell küzdeniük ebben a társadalomban – intellektuális szinten függetlenebbek hetero nőtársaiknál és sokat tanulhatunk tőlük. Másrészt, azt hiszem, a szerelem nemtől független vonzalom ember és ember között, és általában meghaladja az emberi kreatúra képességeit, transzcendens dimenziókba emel, Isten közelébe visz, de az állati részünket is mozgásba hozza. Hiteltelennek éreztem volna, ha egy tudományos filmet készítek, kívülről a leszbikusokról. A sors úgy hozta, hogy
első regényem kapcsán egy leszbikus csoporttal kerültem kapcsolatba, meghívtak egy rádióműsorba, beleláttam a mozgalmi életükbe, múltjukba stb.
Így kerültem arra a helyre, ahol korábban ez a leszbikus közösség saját világot épített, és éppen egy szerelem kibontakozásának lehettünk tanúi. Önmagában erről nem forgattam volna, de a “szerelmesek” egy csomó társadalmi, emberjogi nehézségbe ütköztek, és arra gondoltunk, hogy egy film eszköz lehet ezek megoldására. A stábot amatőrökből és kezdő filmesekből állítottam össze, akik ennek a leszbikus közösségnek, baráti társaságnak tagjai
voltak a “szereplőkkel” együtt. Úgy forgattunk, hogy megbeszéltük, bármikor abbahagyjuk, ha zavaróak leszünk, és ha ők nem akarják, nem lesz belőle publikus film.”
A mai világban sok embert érdekelnek ezek a nem mindennapi sorsok,
azonban Kriszta nem a nagyobb siker reményében nyúlt ezekhez a témákhoz, mint a prostitúció vagy a leszbikus kapcsolat. Ő úgy gondolja, hogy az
ilyen emberi sorsoknak a megmutatása, akár filmen keresztül, egy óriási segítség lehet a benne szereplőknek. „Minden tökéletlen. Ez egyszerre inspiráló és elkeserítő.”
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A szereplőválogatás és a szereplők megközelítési módja
Bódis Krisztának nem volt szüksége arra, hogy kitaláljon történeteket,
és ahhoz keresse meg a szereplőit, hiszen, ahogy az előzőkben is elmondta,
az ő „forgatókönyveit” a valóság írja, és önkéntelenül is belebotlott ezekbe a
sorsokba. „Alapvetően van egy érdeklődési köröm, és ez a marginális lét. Ha
körülnézel, te is meglátod. Az ember elindul ...”
És ezekből az elindulásokból születtek meg ezek a tiszta, őszinte filmek, amelyekben nincs belerendezés, eljátszatott vagy megismételt jelenet.
A valóság van, a maga tökéletlenségeivel együtt. A filmekben megjelenő karakterek sem tökéletes, kisminkelt szereplők, hanem hétköznapi emberek,
nem teljesen hétköznapi sorsokkal, akik a maguk környezetében szólalnak
meg, és nem kiválasztott, bevilágított helyszíneken. Kriszta a természetességre törekszik, az őszinteségre, a valóság megmutatására, ami pont ettől a
megközelítésmódtól válik érdekessé, és teljesen hihetővé, már amennyire
ez lehetséges a kamera jelenlététől. „Szerintem nincs olyan, hogy a valóság
rögzítése. Mindig van valamiféle kölcsönhatás. De ez a kölcsönhatás lehet
olyan – és én erre törekedtem – hogy az nem beavatkozás.”
A film nézése közben nem érezzük azt, hogy egyik vagy másik szereplő
csak miattunk mondja vagy teszi azt, amit. Épp ellenkezőleg, azt érezhetjük,
hogy a szereplő a bizalmunkba fogadott, pontosabban bizalmába fogadta a kamerát és Krisztát, ami által minket is beavatnak egy titokba, egy életbe, amelyet a maga lassú tempójában figyelhetünk meg. Nem feltétlenül a karakterek
érdekesek, hanem a sorsuk és az, hogy ennek mi is megfigyelői, sőt sok esetben részesei lehetünk, hiszen rengeteg intim pillanat van a filmekben.
A Rabszolgavásár I. című filmben megismerhetjük Horváth Krisztinát,
aki a párjával, illetve két kislányukkal él együtt, szegény körülmények között egy kis házban. Látjuk Kriszta hétköznapi tevékenységeit, a gazdaság
rendezésétől a gyerekek megetetéséig. Emellett elkísérjük őt más-más helyszínekre is, ahol megismerhetünk más, az életében szerepet játszó emberekkel is. Krisztina pedig mindvégig mesél. A film elején sok néző számára lehet antipatikus, hiszen hamar rájöhetünk beszédéből, hogy nem egy jól nevelt, értelmiségi lányról van szó. Azonban a későbbiekben, ahogy egyre jobban megismerjük őt, illetve elmeséléseiből a múltat, megértjük, hogy mindaz formálta ilyenné, amiken keresztülment. Őszinte egyszerűséggel beszélget Krisztával, vagy válaszol kérdéseire, ami után egyre inkább szimpatikussá válik a néző számára.
A Rabszolgavásár II. című film már nem egy főszereplő köré épül, hanem több nő mesél arról, hogy milyen borzalmakon mentek keresztül a prostitúció évei alatt, amelyek miatt most is szenvednek. Ezek a nők együtt olyanok, mint egy család vagy mint legjobb lánytestvérek, akik egymás lelki fájdalmait meghallgatják, és próbálnak segíteni, akár egy öleléssel is. Bár különböző sorsokon mentek keresztül, közös bennük, hogy lelkileg mind széttörtek, de mégis a legnagyobb bizalommal mesélnek Krisztának.
A Falusi románcban megismerhetjük Bán Marit és Kalányos Marit,
akiknek történetébe Kriszta vezet be minket a film elején. Ő maga is megjelenik a filmben, tehát nemcsak megfigyelő volt, hanem résztvevő is. A két nő
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közt kialakult szerelmi viszony rengeteg konfliktust szül, amihez nagyban hozzájárul a két
nő különböző társadalmi helyzete: Bán Mari
jobb anyagi körülmények között, egyedül él
egy házban, míg Kalányos Marinak gyerekei
vannak, és egy agresszív férfivel él együtt, aki
megerőszakolta őt. A két nő románca nagyrészt szituációkban bontakozik ki, azonban
vannak beszélgetések is Krisztával, amelyekben a Rabszolgavásárhoz hasonlóan őszintén
mesélnek az érzéseikről, és múltjukról.
Krisztánál maga a rendezés nem egy
előzetesen elképzelt világnak megalkotását
és rögzítését jelenti, hanem egy valós, létező helyzet minél természetesebb megfigyelését egy kamera segítségével. Így a legnagyobb
hangsúly talán az előkészítésre van fektetve,
hiszen Kriszta felkészülten megy ki a helyszínre, a lehető legtöbb tudást szerzi meg egy
adott témával kapcsolatban, és a forgatások
Rabszolgavásár
közben végig észben tartja, hogy a film célja
nem a nézők szórakoztatása, hanem egy lehetséges megoldás megtalálása a
film által, amely segítségével a szereplők kiutat találhatnak kilátástalannak
tűnő sorsukból. „Széleskörű tudást igyekszem szerezni a témában. Aztán
ezt félre teszem és megismerem a valóságos embereket, helyzeteket. Imádkozom kellő nyitottságért. Hagyom, hogy történjenek a dolgok,
aztán gondolkodom rajtuk, próbálom megérteni őket. Aztán imádkozom, hogy sikerüljön a felvett
anyagból megszületnie valamiféle lényeg sűrítménynek, ami meszsze több, mint a film, vagy a felvett anyag.”
Kriszta számára az elkészített filmnél jóval fontosabb a szereplők élete, így velük a forgatásokon kívül, illetve a film elkészülte után is igyekszik tartani a kapcsolatot, és lényegében hozzájuk iga-Rabszolgavásár
zodik az egész film is, és nem fordítva, mivel Kriszta azokhoz a rendezőkhöz tartozik, akik nem akarják kihasználni a szereplőt, hogy személyes hasznot húzhassanak egy emberi sors lefilmezéséből. Épp ellenkezőleg, a lényeg az, hogy a szereplők mit akarnak,
hogyan akarják, mert az ember a legfontosabb, és nem az, hogy a rendezői provokáció vagy befolyásolás hatására hogyan reagál a szereplő. „Mi21
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vel nekem az ember fontosabb a
filmnél, mindig ez vezetett forgatások közben. Sokszor tettem le a
kamerát, mert intézkedni kellett
inkább, vagy valakinek segíteni,
vagy egyszerűen nem lehetett kiadni azt a dolgot, aminek tanúja
voltam. Később a fikciós társadalmi témájú regényeimben írtam
meg inkább ezeket, mert én éppen a kiszolgáltatottság enyhítéséért, megszűnésért dolgoztam.”
Ilyenfajta megközelítésmód
mellett a filmben felszólaló szeFalusi románc
replők is biztonságban érezhették
magukat, hiszen ha igénylik, Kriszta még akár ki is dobja a felvett anyagot,
vagy akár az egész filmet. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy Kriszta és az alanyok
között partneri kapcsolat alakulhasson ki, nem riporter és alanya közti, hanem inkább baráti kapcsolat. Ehhez nagyon fontos a rendező hozzáállása és
megközelítésmódja. „Soha nincs interjú. A beszélgetésekben is azért nem jelenek meg, mert én mindig érdeklődő hallgató vagyok. Ez egy pszichológiai helyzet, amiben nem én vagyok az érdekes. A figyelő, érdeklődő és támogató hallgatással a másik iránti feltétel nélküli érdeklődésemet fejezem ki.
Nem én akarom megmondani a filmemmel sem, hogy mit gondolnak a »szereplőim«, vagy hogy mit gondoljanak a nézők. A »szereplő« szó sem véletlenül van idézőjelben. Nincsenek szereplők, a valóság van, ami a kamerám
előtt zajlik.”
Ennek a bizalmi viszonynak a kialakításához feltétlenül szükséges volt
egy kis stábnak a jelenléte, vagy a legtöbb esetben akár csak a Kriszta jelenléte, hiszen ezek az emberek nincsenek szokva a kamerához, így azt elsősorban el kell velük fogadtatni, hogy szinte már észre se vegyék. Egy nagy
stáb összezavarta volna őket, és talán soha nem tudtak volna olyan őszintén beszélni. „Nincs hagyományos forgatás, nincs riporter, rendező, operatőr, nincs interjú. A viszony partneri, a film közös cél. Együttélés és együttalkotás, beszélgetés és párbeszéd van.”
A narratív struktúra
Természetesen ezzel a részt vevő megfigyelő hozzáállással rengeteg
nyersanyag készül, így az utómunkára nagy hangsúly fektetődik. Itt nagyon
fontos, hogy a rendező ki tudja választani és össze tudja tenni úgy a különböző jeleneteket, hogy azok egy egységgé tömörüljenek, amit a néző megért,
és befogad. Ezért nyilvánvalóan fontos, hogy a megvágott nyersanyag rendelkezzen dramaturgiai szerkezettel – ha nem is a hagyományos értelemben
(bevezetés, első fordulópont, középpont, utolsó fordulópont, új egyensúlyállapot), de azért követhető legyen a néző számára. Már nem fontos, hogy
a rendező mit szeretett volna, hanem az számít, hogy mit adott ki magából
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a valóság. „A forgatást egy nagyon hosszú vágási procedúra követi. A leforgatott nyersanyagban ott van a film, ki kell belőle faragni, meg kell találni.
Ez egy kínszenvedéses folyamat, amiben a rendezői egót háttérbe kell szorítani.” A dramaturgiai egység tehát nem a koncepcióban, a szinopszisban
vagy a treatmentben fogalmazódik meg, hanem abban a pillanatban, amikor
az utómunka során szembesül a rendező és a vágó a felvett nyersanyaggal.
Bódis Kriszta nem az a típusú dokumentumfilm-rendező, aki úgy csavarja az eseményeket, ahogy neki, a kamerának vagy a közönségnek tetsző.
Számára a film egy eszköz, egy közvetítő, egy lehetséges segítség, egy lehetséges megoldás. „Mindig aktivista és segítő szándékkal készítettem filmet.
Később éppen azért tettem le a kamerát, mert nem volt elég hatékony eszköz arra, hogy a társadalmi igazságtalanságokon valamit változtatni tudjak.
A cselekvés és a kézzelfogható eredmények híve vagyok.” Nincs előre eltervezettség, mert ehelyett a rendező az érzéseire hagyatkozik: megpróbál ráérezni arra, hogy mikor és mit érdemes rögzíteni, így egy adott ponton belép, majd kilép a szereplők életéből.
Amikor megkérdeztem Krisztát, hogy van-e előre megírt forgatókönyve, vagy akár csak a fejében egy kigondolt struktúra, a válasza egy határozott nem volt. Kriszta hozzáállásából tehát kiderül, hogy filmjeinek cselekményeiben nem az a lényeges, hogy sok minden történjen, hanem hogy a
rendezővel együtt a néző is közel kerüljön a szereplőkhöz, és ha nem is teljesen, de megértsen valamit az ők világukból, és tudatosítsa magában, hogy
ezek a történetek nem kitaláltak, hanem valódi sorsok. Ezért nincsenek bonyolult cselekményszálak filmjeiben, hanem csak sorsok bontakoznak ki
természetes módon. „Semmilyen szinten nem kreálok semmit. Egy hosszú
folyamat, amíg egy közösségbe beilleszkedem, megismerem őket, ők engem
és kialakul valamiféle konszenzus a forgatásról, a filmről. A stáb ugyanígy
részese lesz ennek a valóságnak. A forgatás során a kamerával életesemények részesei lehetünk, hiszen már nem zavarunk, együtt élünk és tisztáztuk a szerepünket, célunkat. Vagyis az életesemények kiemelkednek a valóság folyamából, és ezeket észre kell venni – azokat a pillanatokat, tekinteteket, szavakat, gesztusokat, amelyek valami lényegit sűrítenek. A valóság
mondja meg, milyen legyen a film.”
A fordulópontok nincsenek előre megírva, mert
azokat az élet produkálja. A cselekményre nem a
tiszta ok-okozatiság a jellemző, hiszen a valóság nem
olyan, mint egy jól kigondolt forgatókönyv, mert rengeteg, látszólag jelentéktelennek tűnő esemény zajlik,
amik bár nem viszik előbbre a történetet, mégis az
élet részét képezik, így kihagyhatatlanok az ilyen típusú dokumentumfilmekből. Gondoljunk például a
Rabszolgavásár I. azon jeleneteire, amikor nem jutunk a fő témához, a prostitúcióhoz kapcsolatos információkhoz, hanem csak figyeljük a főszereplőnket, Krisztinát, aki különböző házimunkákat végez,
a saját, otthoni környezetében, mint például az ál- Falusi románc
latok megetetése. Ezek a jelenetek adnak valóságízt az
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egész filmnek, hiszen hangulatot teremtenek, valamilyen szinten jellemzik
a szereplőt, és hát a valóság sem egy akciófilm, amelyben mindig történik
valami izgalmas. Ezeket a jeleneteket pedig nem kell kitalálni egy dokumentumfilmhez, hanem csak figyelni kell a kamerával, mind magát a cselekményt, mint az adott szereplő reakcióit. Türelmesnek kell lenni, és nem szabad semmit sem elszalasztani, még akkor sem, ha később mégis úgy dönt a
rendező, hogy nem teszi be azt a jelenetet, mert például lényegtelennek bizonyul a többi nyersanyaghoz képest.
Nyilvánvaló, hogy ennek a hozzáállásnak vannak hátulütői is, hiszen
egy jól kidolgozott forgatási tervvel viszonylag felkészültnek érezhetjük magunkat forgatás közben. A legtöbb dokumentumfilm esetében amúgy sem
lehet teljesen előre tervezni, mert sok az előreláthatatlan tényező, azonban
Kriszta szinte mindent az életre bíz. Nem tervezi meg pontosan előre a forgatásokat. Hagyja, hogy mindent az élet maga kreáljon, akkor és ott. Mert épp
erre a természetességre koncentrál. „Minden forgatásnak úgy indultam neki,
mint egy szűzlány az első éjszakának. Félelemmel, kérdésekkel, bizonytalansággal, várakozással, bizakodással. Minél inkább tapasztalt voltam, annál inkább tudtam, hogy fölösleges előre képzelődni. Az alkotó énemet mindig a valóság szolgálatába kell állítani.”
Az audiovizuális koncepció
Bódis Kriszta filmjeinek készítésénél nem elsődleges szempont, hogy
képileg és hangilag tökéletes legyen. A kép és a hang alárendelődik a valóságnak, mindannak ami a kamera előtt történik. Az összevágott film pedig
annak függvénye, ami Kriszta számára elsődleges a filmjeinek szempontjából – vagyis az a célja, hogy a filmjeivel segítsen, ne pedig kihasználja alanyait. „Ha úgy alakul, kidobom az egész filmet. És ezért érhetők el nehezen
vagy csak célzottan a közönség számára a filmjeim. Nem akartam eszközként vagy tárgyként használni az embereket, hogy rajtuk keresztül hizlaljam
a művészegómat, vagy illusztrációnak használjam őket valamilyen elmélethez. Éppen ez ellen küzdve igyekeztem saját módszertant és filmes nyelvet
alkotni.”
A kamera mintha minket, nézőket képviselne, hiszen azt látjuk, amit
valóban nézni szeretnénk, úgy érezhetjük, hogy mi is ott vagyunk a rendezővel együtt. Kriszta nem titkolja jelenlétét, sokszor halljuk a kérdéseit, vagy
látjuk, hogy a szereplő neki intézi szavait. Nem célja egy művi világnak a
létrehozása, hogy elhitesse a nézővel, hogy ő valójában nincs ott, vagy hogy
felépítsen egy olyan környezetet, amely szebb, mint a valóság. Nem kelt illúziókat. A képek önmagukban mesélnek, miközben teljesen közel érezzük
magunkat az alanyokhoz. „A lehető legtermészetesebb eszközökkel és módszerrel dolgoztam. Kézi kamera, természetes fények...”
Következtetés
Bódis Kriszta elemzett filmjei megfigyelésen alapuló dokumentumfilmek, amelyekben a történet jelen időben, a kamera előtt zajlik, és amelyek24

ben részt vevő megfigyelői nézőpont érvényesül. Ennek következtében nagyon közel kerülünk a szereplőkhöz, rengeteg közelit láthatunk az arcokról.
A számos közeli beállítás azt az érzést keltheti a nézőben, mintha játékfilmet nézne, és mintha beállított lenne néhány jelenet. Ez azonban a jó operatőri hozzáállásnak, illetve a vágásnak köszönhető, mivel a különböző felvett plánokat szépen egymás után lehet helyezni, és így jeleneteket felépíteni, ami a filmes élményhez elengedhetetlen. Bár a forgatások spontánul zajlottak, előre megírt forgatókönyv nélkül, azért mégis van ezeknek a filmeknek dramaturgiájuk, amely a vágás során alakult ki. Egyes jeleneteket pedig
zene vagy más hanghatások kísérik, mint például a magas sarkú cipő kopogása, amit a Rabszolgavásár II. című filmben több helyen is hallhatunk.
Ezek szintén hozzájárulnak a film egységes dramaturgiájához.
A legfontosabbat azonban Bódis Kriszta filmjeinek kapcsán nem szabad elfelejtenünk: Ezek a filmek azért is készültek, hogy általuk változhassanak a bemutatott sorsok. „Voltak rövidtávú pozitív hatások, mivel a filmet
mindig próbáltuk ennek érdekében eszközként is használni.” Ilyen és ehhez
hasonló sorsokat azonban nem volt könnyű lekövetni Krisztának, hiszen ő
olyan típusú rendezőnő, aki együttérez szereplőivel, és ez kihatással volt a
lelkére is. „Megviselnek. Ezért tettem le a kamerát. A filmezés már annak a
cselekvő munkának az eszköze, amit annak érdekében teszek, hogy valódi
változások történjenek emberek és társadalmi csoportok életében. (Van Helyed Alapítvány munkája: www.vanhelyed.org)”.
Bódis Kriszta jelenleg a Van Helyed Alapítvány elnöke, és jövőbeli tervei is ehhez kapcsolódnak. „Azt szeretném, ha a növendékeink egy közösségi filmet készítenének, a közös Van Helyed-es munkáról, az életükről. Ezt
fogom katalizálni, mert a képessé tételben hiszek. Abban, hogy a társadalmi
felemelkedésnek, a személyiség fejlődésének eszköze az alkotás.
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Kolozsvár, 1985.
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Reportaj și documentar:
asemănări și diferențe speciﬁce
L

R

Abstract (Reportage and documentary)
The paper Reportage and documentary – specific similarities and diﬀerences focuses on
the main characteristics of these two genres. The aim is not that of providing a final answer but
rather exploring the fundamental motives, and the expression that the author employs in order to
communicate his view, in each of the cases.
Keywords reportage, documentary, similarities, diﬀerences, view

Kivonat (Riport- és dokumentumfilm – hasonlóságok és különbségek)
A dolgozat rámutat a két szóban forgó műfaj jellegzetességeire, és összehasonlítja azokat.
Ennek ellenére nem célja határvonalakat meghúzó definíciók megfogalmazása, hanem inkább
azoknak a filmnyelvi és dramaturgiai sajátosságoknak a bemutatása, amelyek e két különböző
műfaj esetében a szerzői koncepció középpontjában állnak.
Kulcsszavak riportfilm, dokumentumfilm, hasonlóság, különbség, szerzői koncepció
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Babes-Bolyai Tudományegyetem / Babes-Bolyai University
larisarus13@gmail.com

Voi începe prin a preciza faptul că în opinia mea nu există o graniță
concretă între filmul documentar și reportaj. Îmi imaginez o axă în mijlocul
căreia se situează cuvântul „documentar”, iar în timp ce la unul din poli se
regăsește „documentarul creativ ideal”, la celălalt se află „reportajul ideal”.
Ambele extreme utilizează ca materie primă realitatea, ceea ce le separă
fiind ponderea caracterului jurnalistic: pe când reportajul dă dovadă din
plin de acesta, documentarul creativ este în linii mari lipsit de el. Desigur,
„idealul” este precum limita unei funcții matematice, se poate aspira către
el, dar niciodată atinge.
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Dacă la începutul unei analize este necesară definirea termenilor, în
acest caz, cerința este oarecum problematică. Ce mai exact este documentarul și ce mai exact este reportajul? În Filmul Documentar, Gábor Xantus îl citează pe John J. Lawson care stăruie asupra naturii imprecise a acestui gen:
„Filmul documentar acoperă o arie atât de întinsă încât cu greu poate fi definit: în sfera lui de preocupări intră tot ce se întâmplă pe cer, pe pământ și în
apă. Pe măsura extinderii cunoștințelor omenești, sfera de investigație a filmului documentar se lărgește, cuprinzând deopotrivă zborul cosmonauților
și viața celor mai mici insecte...Nu ne e prea greu să stabilim o linie de
demarcație între filmul documentar și alte forme cinematografice. Dar când
încercăm să trasăm această linie constatăm că ea are multe sinuozități.” 1
Terminologia filmului documentar este inconsistentă la nivel de diferențe
culturale, aceleași genuri sau subgenuri purtând denumiri diferite de la o
țară la alta. Pe deasupra, „Problema determinării a circumscrierii și includerii într-un anumit gen sau subgen este tratată la nivel teoretic în modul cel
mai subiectiv, după aprecieri diferite, liniile de demarcație ale genului nefiind riguros definite.” 2 Acest lucru catalizează nașterea hibrizilor, sursă necontenită de controversă, cum ar fi „docufiction”. În egală măsură definiția
reportajului nu ne e cu mult mai accesibilă...
...Desigur, dicționarul explicativ al limbii române se dovedește a fi o
sursă pertinentă de tălmăcire: „DOCUMENTÁR ~e n. 1) Film care prezintă
fapte autentice. 2) Scriere în care se relatează sau se înregistrează evenimente din actualitate. /<fr. documentaire ”; „REPORTÁJ, reportaje, s. n. Specie
publicistică, uneori și cu valoare literară, informând operativ asupra unor
realități, situații, evenimente etc. – Din fr. reportage.” Pe de altă parte, Longman dictionary of contemporary English definește documentarul ca fiind:
„un film sau un program de televiziune sau radio care oferă informații detaliate despre un subiect anume”, iar „reportage” este caracterizat ca: „raportarea sau descrierea de evenimente în ziare, la televizor sau la radio”. Din
nefericire, aceste definiții ne-ar fi cu adevărat de folos doar în situația în
care am fi incerți cu privire la chestiuni generale, dar și nu în tentativa de a
compara în amănunt cele două concepte. Un singur aspect reiese oarecum
la suprafață, și anume, faptul că documentarul este asociat în primă fază cu
sfera cinematografică și mai apoi cu restul domeniilor, în timp ce reportajul
este asociat în special cu cea publicistică, jurnalistică.
O primă diferență între documentar și reportaj poate fi considerată
faptul că, așa cum am sugerat mai sus, întâiul aparține tradiției culturii cinematografice, dezvoltându-se estetic în cadrul acesteia, în timp ce al doilea
rămâne un gen al televiziunii, menit în primul rând să informeze audiențele
pe calea comunicării audio-vizuale. Așadar, diferențele dintre cele două pot
fi considerate într-o anumită măsură aceleași dintre un film artistic și un
film de televiziune. Voi enumera două din ele, pe care le consider a fi cele
mai relevante în cazul de față. În primul rând, tipul de încadrare se mulează pe mediumul ales – spre exemplu, close-up-urile predomină în cazul producțiilor TV, datorită faptului că dimensiunea ecranului nu permite
concentrarea pe detalii mult prea mici. În al doilea rând, filmele destinate
pentru a fi vizionate la televizor sunt create pentru a fi urmărite în timp ce
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audiențele își trăiesc viața cotidiană, așadar limbajul verbal va fi mult mai
utilizat decât în cazul filmelor artistice, permițându-i spectatorului să-și
alterneze atenția și în afara ecranului, fără a rata momente decisive, în lipsa
cărora ar putea pierde șirul narativ al întregului program.
În niciuna dintre cele două categorii nu se poate vorbi despre o înregistrare cu adevărat obiectivă, având în vedere faptul că orice decizie a autorului este o selecție subiectivă. Încadrearea aleasă, punctul de vedere, montajul sau chiar ceea ce este lăsat pe dinafară, toate sunt mărci ale creației.
Putem stabili din acest punct de vedere o similitudine între documentar și
reportaj, ambele constituind reprezentări selective ale realității. De asemenea, în contradicție cu subiectivitatea cu care spectatorii se întâlnesc de
fapt, atât în cazul documentarului cât și al reportajului, aceștia se așteaptă
în esență să le fie livrate fapte și întâmplări obiective. Mergând mai departe,
ambele sunt bazate pe fapte extrase din realitate, ambele transmit vizual o
„poveste”, ambele pot constitui mijloace de propagandă politică și ambele
pot îmbrățisa o gamă infinită de subiecte comune.
În continuare, mă voi concentra pe caracteristicile enunțate de Philip Gerard în Creative Nonfiction: Researching and crafting stories of real
life care, susține acesta, sunt aspecte ale creativității producțiilor nonficționale. Consider că aceste caracteristici ajută la exemplificarea concretă
a unor diferențe fundamentale între documentar și reportaj.
Prima caracteristică menționată de Gerard este faptul că aceste opere
non-ficționale posedă atât un înțeles de suprafață cât și unul mai profund.
Curran Bernard aplică acest principiu pe filmul documentar și observă faptul că filmele documentare optează pentru o temă care are mai mult sau
mai puțin valoare de pretext. Subiectul pe care autorul se concentrează nu
este scopul propriu-zis, ci mai degrabă cadrul care asigură desfășurarea
emoțiilor și a caracterelor, sau în alte cuvinte, a naturii umane, pe care
acesta încearcă de fapt să o capteze. În opoziție cu acest fapt, reportajul
nu prezintă niciodată un subtext, scopul acestuia fiind informarea clară a
audienței cu privire la un anumit subiect. Așa cum notează Curran Bernard,
datorită acestei dualități, filmul documentar se eliberează de obligativitatea
actualității specifice jurnalismului. Aplicând principiul invers, reportajul
rămâne oarecum constrâns să trateze un subiect cât mai actual.
O altă diferență dintre filmul documentar și reportaj este schițată pe
urmele celei de-a patra carasteristici enunțate de Gerrard, și anume „nonficțiunea creativă conține un simț de reflecție din partea autorului...Este un
gând finalizat.”.3 Pe când documentarul dă dovadă într-o măsură mai mică
sau mai mare de reflexivitate (nu mă refer aici la documentarele aparținând
genului reflexiv, ci la o tendință generală, uneori imperceptibilă), reportajul
tinde în general să expună materialul în așa fel încât libera interpretare
devine exclusă.
O ultimă posibilă diferență dintre cele două specii poate reieși dacă
ne axăm pe dimensiunea estetică a acestora. În timp ce filmul documentar
tinde de regulă să dea dovadă de finețe ridicată în ceea ce privește limbajul
formal, reportajul pe de altă parte, pare să aibă ca prim și uneori ultim scop
simpla captare a faptelor. Așadar, reportajul, spre deosebire de documentar,
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tinde de cele mai multe ori să nu exploreze planul estetic, neacordănd în
general o importanță semnificativă „frumosului”.
În concluzie, documentarul și reportajul se aseamănă în special în
măsura în care ambele folosesc tehnici audio-vizuale în scopul transmiterii
unui fragment bazat pe realitate. Pe de altă parte, se pot distinge o serie de
diferențe clare între acestea, atât la nivelul domeniilor din care se inspiră
în materie de subiect, al princiipilor constitutive, al scopului, al manierei în
care abordează subiectele alese cât și al esteticii.
Note
1 Xantus, Gábor: Filmul documentar – curs pentru studenții departamentului fotografie, cinematografie și media (2013). Cluj Napoca: Editura Alma Mater,
p. 43.
2 Ibid., 59.
3 Gerard, Philip: Creative nonfiction: researching and crafting sto-

ries of real life (2004). Long Grove: Waveland Press Inc., p. 10.
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A magyar könnyűzene dokumentumﬁlmes megjelenése
L

M

Abstract (Documenatries about the Hungarian pop music)
In Hungary, the documentary on pop music has a relatively long history, it is present from the
very beginning, of the appearance of the Hungarian pop music.
It is not a novelty that, in the pre-1989 Hungary, the pop music and the related subcultures
around it, for obvious reasons, were a few years behind the western trends. The author makes an
inventory of the directors who followed an documented the diﬀerent trends of the Hungarian pop
music, from the punks of the ‘80s to the modern DJ-s.
Keywords Hungary, pop music, documentaries

Rezumat (Filme documentare despre muzica pop maghiară)
În Ungaria, documentarele despre muzica pop au o istorie relativ lungă, fiind prezente încă de
la începutul apariției muzicii pop maghiare.
Nu este o noutate faptul că, în Ungaria de dinainte de 1989, muzica popă și subculturile aferente
din jurul ei, din motive evidente, au fost cu câțiva ani în urmă în urma tendințelor occidentale.
Autorul face un inventar al regizorilor care au realizat documentare a diferitelor tendințe ale muzicii
pop maghiare, de la trendul punk din anii 80 până la DJ-ii moderni.
Cuvinte cheie Ungaria, muzică pop, documentare

Lakatos Miska, mesterszakos hallgató / MA student
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem /
Sapientia Hungarian University of Transylvania
lakatosmiska@kv.sapientia.ro
A könnyűzenei témájú dokumentumfilm manapság önálló és legitim
műfajként van jelen mind a mozikban, mind a tévécsatornákon. Akár a '60as évek ellenkultúrájának zenéjével és annak 69-es „kicsúcsosodásával” foglalkozó 1970-ben bemutatott Woodstock vagy a 2012-es, két dél-afrikai rajongó egykori bálványuk felkutatásának történetét dokumentáló Rodriguez
nyomában Oscar-díját, akár a VH1 olyan sorozatainak, mint a Behind the
Music vagy a VH1's Legends nézettségi adatait nézzük, látható, hogy a műfaj
szakmai és közönségsikernek egyaránt örvendhet. (És csak ha mellékesen
is, de itt mindenképpen meg kell említeni az olyan, szintén a könnyűzené33
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vel foglalkozó, illetve arra nagyban építő játékfilmek és sorozatok újonnani sikereit is, mint az
N.W.A történetét feldolgozó 2015ös Straight Outta Compton vagy
az atlantai hip hop szcénára koncentráló 2016-os, az FX csatorna
által gyártott Atlanta.)
Magyarországon a könnyűzenével foglalkozó dokumentumfilm viszonylag nagy múltra tekint vissza, már egészen a kezdetektől, a magyar könnyűzene
megjelenésétől és népszerűvé válásától jelen van.
Az nem újdonság, hogy a
1989 előtti Magyarországon a
könnyűzene és az ahhoz kapcsolódó, az aköré szerveződő szubkultúrák – nyilvánvaló okokból
kifolyólag – néhány éves lemaradásban voltak a nyugati trendekSzörényi Levente (Fortepan)
hez képest. Ennek következményeként Magyarországra a rock and roll (ami Nyugaton az '50-es évek uralkodó könnyűzenei műfaja volt, olyan előadókkal, mint Chuck Berry, Jerry
Lee Lewis, Little Richard vagy Elvis Presley, és amivel kapcsolatban fontos
megjegyezni, hogy tulajdonképpen ez volt az első olyan könnyűzenei műfaj,
amely köré szubkultúra szerveződött) és a beatzene (Nyugaton a '60-as évek
uralkodó műfaja, olyan elődadókkal, mint a Beatles vagy a Rolling Stones)
nagyjából egy időben, a '60-as évek végére érkeztek meg, és váltak népszerűvé.1 A rock and roll és beatzene, illetve az azokhoz kapcsolódó olyan szubkulturális jegyek, mint például az öltözködés vagy az életvitel – a nyugati
mintának megfelelően – hamar a lázadás elsődleges eszközévé váltak a fiatalság körében. Viszont jelentős különbség, hogy míg Nyugaton a rock and
roll, illetve a beatzene kapcsán többnyire egyfajta generációs lázadásról beszélhetünk, addig Magyarországon a generációs lázadás mellett – ha csak
burkolt formában, de megjelenik egyfajta rendszerkritikus attitűd is.
Ennek a korszaknak és ennek a jelenségnek a dokumentációja Kovács
András 1969-es Extázis 7-től 10-ig-je, amely tulajdonképpen az első magyar
könnyűzenével foglalkozó dokumentumfilmnek tekinthető.2 Kovács beszélőfejes interjúk, illetve koncertfelvételek segítségével ad átfogó képet a korszakról. A zenészek (az Illés, az Omega, illetve a Metró tagjai), a rajongók
(köztük a fiatal Hobo) és az idősebb generáció egyaránt megnyilatkozik a
filmben. Kovács kívülállóként, kellő objektivitással, helyenként némi iróniával (mint arra a film címe is utal), mint egy társadalmi „problémára” reflektál az egész beat-mozgalomra, olyan apró és (most már) bájosnak ható részle34
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tekre is kitérve, mint az Omega- és a Metró-rajongók szembenállása vagy az
idősebb generáció ütős hangszerek iránt érzett ellenszenve.
A '70-es évek közepére az Aczél György-féle kultúrpolitika kezdeti ellenkezése ellenére a beatzenekarok elfogadottá váltak, többen lemezszerződéshez is jutottak az Erdős Péter által irányított, monopolhelyzetben lévő
Magyar Hanglemezgyártó Vállalatnál, a beatmozgalom a csúcsra jutott,
és lassan kifulladni látszott. Ugyanakkor az évtized második felében már
mozgolódni kezdtek azok a formációk, amelyek a következő évtized magyar
könnyűzenéjét nagyban meghatározták.
Talán nem túlzás kijelenteni, hogy a '80-as évek magyar újhullámos
(new wave) vagy alternatív zenéje volt az első olyan könnyűzenei műfaj,
amely a „saját hangján szólalt meg”. Míg a beatmozgalom nagy előadói többnyire nyugati zenekarokat másoltak, addig az újhullámos előadóknak (élükön a Vágtázó Halottkémekkel) sikerült a műfajt a saját képükre formálniuk, még annak ellenére is, hogy a kultúrpolitika egyöntetűen nemkívánatosnak tartotta a jelenlétüket, és minden eszközt megragadott annak érdekében, hogy ellehetetlenítse ezeknek a zenekaroknak a működését, az
undergroundba kényszerítve őket.
Szőnyei Tamás úgy fogalmaz a korszakot részletesen kiveséző írásában, hogy „amennyivel szélesebb volt a '80-as évek underground mezőnye
az 1969 körülinél, annyival több filmbéli jelenlét, filmes munka, filmkészítési lehetőség is jutott neki. Az alkotóvágy mellett azonban szerepet játszott
ebben a kényszer is: a zenélésből adódó elsődleges publikációs terep, a lemezkiadás majdhogynem elérhetetlen volt a zenészek számára, s emiatt a
zene dokumentálása is a filmesekre maradt”.3
A színtér zenészeinek közreműködésével játék-, kísérleti- és dokumentumfilmek egyaránt készültek, sőt esetenként néhány zenész rendezőként is
kipróbálta magát (pld. Wahorn András vagy Lugossy László – mindketten az
Albert Einstein Bizottság tagjai).
A dokumentumfilmek közül kiváltképp fontos Xantus János 1988-as
Rocktérítője. A Neurotic zenekarral vagy sokkal inkább annak frontemberére Pajor Tamásra koncentráló film azért érdekes, mert Pajor karakterén keresztül az egész 80-as évek újhullámának az életútja és életérzése megjelenítődik. Xantus eredeti koncepciója a zenekar és frontember személyiségének
bemutatása volt, ám a sors úgy hozta, hogy a film tulajdonképpen egy különleges megtéréstörténet krónikájává vált. Pajor 1987-ben tért meg a Hit Gyülekezetébe, zenekarát feloszlatva és teljes addigi munkásságát megtagadva
kezdett új életet. Kiváltképp érdekes annak láttatása, amely során az önpusztító és nihilisztikus személyiség nyugodt, felszabadult, józan, kiegyensúlyozott figurává válik. A filmben a megtérés előtti Pajor az interjúkban és koncertek közbeni konferanszokban olyan dolgokról beszél, mint a perifériára
szorítottságból és a meg nem értettségből fakadó tehetetlenség és frusztráció, amely az egész generáció sajátja volt. Továbbá Pajor sorsa és a megtérés
története nagyban rezonál a mozgalom többi tagjának sorsával, akik számára két út állt fenn: az addigi identitásuk megtagadása és a megtérés (pl. ilyen
volt még Víg Mihály, a Balaton frontembere, de aki a nagyközönség számára Tarr Béla filmjeinek zeneszerzőjeként is ismerhető) vagy az identitásuk
35

ME.dok • 2016/4

megtartása, amely a Kádár-rendszer szétesésével legitimitását vesztette, és
rendszerint végzetes önpusztításba torkollott (pld. Gémes János, közismertebb nevén Dixi, aki experimentális költészetével, performanszaival tulajdonképpen a korszak egyszemélyes esszenciája volt).
Xantus filmjének másik jelentős vonása, hogy a stilizált képek és a szürrealistának ható rövidfilmbetétek segítségével megjelenik egy nagyon erős
szerzői kézjegy. A film ezáltal sokkal több lesz, mint egy egyszerű dokumentáció, sokkal inkább hat egy, a korszakot annak impresszióival és hangulataival együtt megragadó szubjektív „mozgóképe költeményként”.
Továbbá Xantus nevével kapcsolatban fontos megemlíteni az ebben a
periódusban készült játékfilmjeit is, amelyek esetenként rendelkeztek bizonyos dokumentarista funkcióval, abban az értelemben, hogy például az Eszkimó asszony fázik című 1983-as alkotásában jelentős szerepet kap a Trabant zenekar (Méhes Mariettával az élen, aki a film egyik főszerepét is játszsza, és aki nem mellesleg egyfajta dívaként is funkcionált a színtéren). Azért
is fontos ennek a filmnek a megemlítése, mert a film sikerének hatására a
Trabant zenekar megjelenthette lemezen a filmhez felvett dalait, amely így
az első hivatalosan megjelent, underground zenét tartalmazó lemez lett Magyarországon.4
De ugyanígy megemlítendő Bódy Gábor Kutya éji dala című 1983-as
filmje, amelyben egy koncert erejéig megjelenik a Méhes Mariettával kiegészült A. E. Bizottság.5
Továbbra is 80-as éveknél maradva, szintén erre a periódusra tehető a
magyarországi punk-mozgalom elindulása. Lévén, hogy a punk szinte a kezdetektől fogva egy erőteljesen politizáló, rendszerkritikus műfaj; ha lehet, a
magyar punk-mozgalom zenekarai még az újhullámos zenekaroknál is nagyobb elutasításba ütköztek. Az olyan zenekarok, mint a CPg, az ETA vagy a
Tizedes meg a többiek csak elvétve kaptak fellépési lehetőséget (amelyek sok
esetben botrányba fulladtak), lemezkiadásról nyilvánvalóan szó se lehetett,
sőt bevett gyakorlat volt a mozgalom tagjainak mindenféle légből kapott vádak alapján történő börtönbüntetésre ítélése.
Ezt a jelenséget hivatott dokumentálni a francia Lucile Chaufour 2012es East Punk Memories című filmje. A film egy igencsak érdekes koncepció
mentén készült: a rendezőnő a '80-as évek végén készített koncertfelvételeket, interjúkat, életképeket a zenekarokkal, majd 20 év elteltével visszament,
lejátszotta ezeket nekik, és újra meginterjúvolta őket. A filmben a zenészek
reflektálnak egykori önmagukra, a punk-mozgalom akkori és jelenlegi helyzetére, de olyan témák is szóba kerülnek, mint a (megtörtént vagy meg nem
történt) rendszerváltás, illetve a magyar politika jelenlegi helyzete. És szomorú vagy sem, de a film egy teljesen hiteles képet ad a magyar punk-mozgalomról és annak a 90-es évekbeli hanyatlásáról, illetve jelentéktelenné válásáról, amelynek tökéletes szimbóluma a film végén megjelenő kéregető, lepukkant punk.
A vasfüggöny lehullásával, a '90-es években, mint a keleti blokk más országaiban, Magyarországon is megnyílt az út a nyugati zenék töméntelen importja előtt. Ekkoriban számos, Nyugaton is újnak ható zenei műfaj érkezett
az országba. Ezeknek a műfajoknak (kiváltképp a '90-es éveket nagyban ura36
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ló olyan elektronikus zenei műfajoknak, mint a jungle,
a drum and bass,
a breakbeat vagy a
trip hop) meghonosításában és népszerűsítésében jelentős
szerep jutott a Tilos
Rádiónak és a köréje szerveződő brigádnak. Ebből a brigádból is kiemelkedő szerep jutott Palotai Zsoltnak (DJ DJ Palotai
Palotai), aki napjainkig a magyar elektronikus zene egyik meghatározó alakja. Palotai előszeretettel járt fellépni Erdélybe vagy Felvidékre, így tevékenységének nagy szerepe volt abban, hogy nem csak Magyarországon, hanem a határon túli magyarlakta településeken is egyre népszerűbbé vált az elektronikus tánczene.
Nem véletlen tehát, hogy Czabán György (az 1983-ban alakult Közgáz Vizuális Brigád filmes alkotócsoport tagja – akik az alakulástól kezdve jelen vannak a Tilos Rádióban és amely csoporthoz számos zenei dokumentumfilm
köthető) őt tette meg 2002-es Extázis 10-től 7-ig című (már a Kovács filmjének címére rezonáló cím önmagában jól érzékelteti a '90-es években bekövetkezett korszakváltást) portréfilmje alanyává, és az ő személyén keresztül
láttatja a magyar elektronikus zene történetét és aktuális helyzetét. A film
nagyrészt egy megfigyelő dokumentumfilm, Palotai életébe nyerünk bepillantást, láthatjuk, amint fellépésről fellépésre jár, lemezeket vásárol, és közben kötetlenül beszél magáról és a zenéjéről. A film abból a szempontból is
fontos, hogy a Palotai fellépésein készült felvételekkel kiválóan dokumentálja a 90-es évek partikultúráját.
A 2000-es években Magyarországon is elindultak a zenei
televíziócsatornák, amelyeken számos műsor foglalkozott könnyűzenei témákkal (pl. a VIVA olyan műsorai, mint az Interaktív vagy a Club Rotation),
de nem kimondottan zenei csatornákon is feltűntek könnyűzenei témájú
műsorok (pld. az M1-en Dob+basszus). Viszont ezek a műsorok már nem kimondottan dokumentarista jellegűek (még ha a jelenből nézve esetenként
annak is hatnak), itt sokkal fontosabb volt a szórakoztatás szempontja.
A 2000-es évek második felére a könnyűzene (és az azokhoz köthető
szubkultúrák) egyre rétegzettebbé és szerteágazóbbá válásával és az internet
megjelenésével a web lett a könnyűzenét dokumentáló elsődleges eszköz.
Megjelentek az első önálló netes tévécsatornák, mint például a Webcsatorna,
rajta olyan könnyűzenei műsorokkal, mint a Backstage, a Walkman vagy a
Kettőnégy. Valamint a videomegosztó oldalakon is egyre több könnyűzenés
tartalom jelent meg (pld. az A38 Hajó azóta is futó sorozata, a Koncertek az
A38 Hajón).
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A közösségi média 2010-es években történő térhódításával a közösségi oldalak lettek a könnyűzene mozgóképes dokumentációjának az elsődleges eszközei, számtalan példát láthatunk Facebook Live-on streamelt koncertekre, interjúkra vagy csak egyszerű életképekre. Továbbá egy olyan tendencia is megjelent, hogy a mozgóképes dokumentáció promóciós célt szolgál, ilyenre példa lehet a Corvintető Beats Per Minute sorozata, amelynek
egy-egy epizódja egy-egy tematikus bulit hivatott promoválni.
Napjainkban a könnyűzene mozgóképes dokumentációját nagyjából a
2000-es években elkezdődött tendenciák jellemzik. A tévécsatornákon újabb
és újabb műsorformátumok jelennek meg, amelyek egy-egy új aspektusból
közelítenek a könnyűzenéhez, mint például a Hajós András nevével fémjelzett Dalfutár című, TV2-n futó sorozata, amely egy könnyűzenei szerzemény
megszületésének a folyamatát járja körül. Ugyan továbbra is készülnek könynyűzenei témájú dokumentumfilmek, de ezek vagy egy nagyon marginális réteghez szólnak (pl. Szilágyi Máténal a 2010-es évek közepére új erőre
kapott punk-mozgalmával foglalkozó 2016-os Orbán népe című rövidfilmje), vagy egy különleges koncepció mentén készülnek, a szórakoztató jelleget szem előtt tartva (pl. Lévai Balázs 2015-ös, a Quimby nagysikerű dalának „történetét” feldolgozó Engedem, hadd menjen-je). És talán így is van
ez rendjén, napjaink megváltozott körülményei között már nem készülhet
egy olyan típusú film, mint például amilyen a Rocktérítő volt. Manapság a
könnyűzene annyira szerteágazó és sokrétű, hogy egy-egy új zenei trendnek
már nem igazán van egy egész generációt megmozgató hatása, és talán már
nincsen funkciója egy dokumentumfilmnek abban a korban, amikor egyegy előadó akármilyen megmozdulása részletesen dokumentálva van mind
a közösségi médiában, mind az internetes portálokon és videómegosztókon.
Jegyzetek

38

1 Csak a példa kedvéért: a beatzene legsikeresebb magyar képviselőjének, az
Illés-együttesnek a csúcskorszaka a '69-től '73-ig terjedő periódusra tehető, arra az
időszakra, amikor a Beatles már túl volt a feloszláson, illetve a rock and roll magyar
meghonosítójának, a Hungária zenekarnak az 1967-es megalakulásakor a műfaj nyugaton már rég érdektelenné vált.
2
Fontos megemlíteni, hogy Kovács ﬁlmje nem előzmény nélküli, ugyanis
Banovich Tamás 1967-es Ezek a fiatalok című játékﬁlmje volt az első mozgóképes alkotás, amelyik a magyar beatzenei mozgalommal foglalkozott.
3 Szőnyei Tamás: A magyar underground zene és a ﬁlm. In: Millecentenáriumi
Underground Zenei Ingázás Komputeren (M.U.Z.I.K.). Budapest, 2006. – http://
www.artpool.hu/muzik/
4
Szőnyei Tamás: Balaton, Trabant. In: Millecentenáriumi Underground
Zenei Ingázás Komputeren (M.U.Z.I.K.). Budapest, 2006. – http://www.artpool.hu/
muzik/
5 Ez a hagyomány, vagyis hogy zenészek tűnjenek fel játékﬁlmekben, egészen napjainkig megmaradt a magyar ﬁlmben. Olyan ﬁlmekről beszélhetünk, mint
Reich Péter 1993-as Rám csaj még nem volt ilyen hatással-ja (többek között feltűnik
a Tudósok és a Csókolom zenekar) vagy az újabbak közül Tiszeker Dániel 2016-os
#Sohavégetnemérőse (a Wellhello tagjaival közreműködve).

1848 Nemzeti Színház, az „Energetic” Líceum kiállítása, 1973.
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Kolozsvár, Széchenyi tér, Köztársaság mozi, 1984.
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A város mint vizuális élmény budapesti és kolozsvári gördeszkás videókban
L

J

Abstract (The city as visual experience in skateboarding videos in Cluj and Budapest)
The skateboarding subculture has always been associated with video production. With their
short films, skaters attempt to convey their experiences in and perception of their surroundings.
Due to capitalism, modern cities have become somewhat un-functional, homogeneous and abstract
– they constitute the space which skaters aim to reconquer. In my writing I aim to analyze various
skateboarding videos filmed in Budapest and Kolozsvár, with great focus on how the filmmakers
work with moving pictures and the extent to which each city appears as a visual experience.
Keywords skateboarding, experience, video, perception, city

Rezumat (Orașul ca și experiență vizuală în materialele video ale skaterilor din Budapesta
și din Cluj)
Realizarea de materiale video în care tinerii încearcă să concretizeze experiența existenței
urbane reprezintă o parte indispensabilă a subculturii skate. În același timp, aceste materiale
filmate au un rol important în formarea identității lor digitale prin utilizarea platformelor social media.
Orașele moderne, în mare parte sub presiunea capitalismului, au creat spații funcționale, omogene
și abstracte, pe care acești tineri au reușit să le ocupe. Lucrarea de față analizează materiale video
realizate de skaterii din Budapesta și din Cluj, observând cum apare în ele orașul ca și experiență
vizuală, respectiv cum acești tineri adaptează la nevoile proprii mediul audiovizual.
Cuvinte cheie skate, experiență, vieo, percepție, oraș
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Bevezető
Az ember természetéből fakadóan arra törekedik, hogy valamiféle lenyomatot hagyjon maga után. Mivel egész életünket a saját belső világunkban töltjük el, epekedve vágyunk arra, hogy kívülről is rálátásunk legyen a
saját életünkre. Ez nem más, mint egyfajta visszaigazolás magunknak arról,
hogy létezünk. Ilyen lenyomatok a barlangrajzok, szobrok, épületek, fotók
vagy bármi, amit a szemünkkel érzékelhetünk. A képek keletkezésének idő41
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belisége és a felhasznált médium tulajdonképpen másodlagos, hiszen lényegében mind arra szolgálnak, hogy egy belső tartalmat, képzeletünket öntsék
fizikai formába. Ezek a külső képek aztán új, mentális belső képeket hoznak
létre, melyek megfejtése érdekében az ördögi kör a végtelenségig folytatódik.
Mirzoeff írásaiban kifejti, hogy a XX. században végbemenő úgynevezett
képi fordulat az emberi gondolkodás egy új korszakát nyitotta meg. Az írásbeliség nem szűnt meg, de az emberek már nem a könyvet tekintik a világ lehetséges modelljének, hanem egyre gyakrabban találkozunk a ,,világkép” fogalmával. Így tehát érthető, hogy a mai fiatalok számára a képek különösen
fontos szereppel rendelkeznek, hiszen ezek által rakják össze saját maguk és
a körülöttük lévő világot. A mai vizuális világban tehát teljesen természetes,
hogy olyan szívesen folyamodunk a képekhez, hogy elmagyarázzunk, kifejtsünk valamit. A digitális technika gyors fejlődése és hozzáférésének általánossága ahhoz vezetett, hogy mindennapjaink megteljenek képekkel. Ezek a
sokszor nehezen értelmezhető képek tehát a mai fiatalság jungi értelemben
vett kollektív tudatalattijának fontos alkotóelemét képzik, működésük azonban a régi archetípusok használatával megfejthető lehet.
A képek korában is vannak azonban olyan csoportok, szubkultúrák,
ahol a videotechnika használata egész egyszerűen elengedhetetlen a fiatalok
(digitális) identitásának kiépítésében. Ilyen például az utóbbi évtizedekben
felvirágzó gördeszkás szubkultúra. Ezek a fiatalok a többi csoportnál sokkal hangsúlyozottabban és gyakrabban használnak képeket, kialakítván saját kollektív identitásukat. Mivel ezek a csoportok főként városokban jöttek
létre, fontos azt is vizsgálni, hogy mit jelent számukra maga a városi tér, hogyan viszonyulnak hozzá, és ez mennyiben befolyásolja a világképüket. A
dolgozatom így olyan gördeszkás, BMX-es és extrémrolleres videókra fókuszál, melyek két választott város: Budapest és Kolozsvár tereit, utcáit sematizálják.( A videókhoz a tartalomjegyzékben lehet linket találni)
Ugyanakkor túllépve a saját tapasztalataimon, megpróbálom kívülről
vizsgálni a jelenséget, felhasználva azonban azokat az információkat, amelyeket csak hasonló sportot űző fiatalok ismerhetnek. Így elsődlegesnek azt
tartom, hogy a dolgozatom olvasója megértse, hogy ezeket a fiatalokat művészi alkotási vágy vezéreli, és kreativitásuk, a különböző extrémsportok gyakorlása és azok lefilmezése által, nem hoz létre kevésbé fontos alkotásokat,
mint akármelyik kortárs videóinstalláció, amelyet múzeumokban vetítenek.
Ezek a gördeszkás videók, amellett, hogy kifejezik egy adott csoport világnézetét, vagy egy gördeszkás fiatal fizikai képességeit, egy olyan hangulatot próbálnak megragadni és megörökíteni, amely egy adott város sajátja.
Mivel ezek a videók és maga a vizuális kultúra egy alakulóban lévő és nem
egy jól körülhatárolható kutatási terület, a dolgozatom a már létező kutatásokat igyekszik bővíteni, és nem abszolút igazságok kimondására törekszik.
A gördeszkás szubkultúra
A gördeszkázás, mint jelenség, ahogy azt a Dogtown and Z-boys(2001)
című kitűnő dokumentumfilmből megtudjuk, valamikor az 1960-es évek
legelején kezdődött, amikor pár kaliforniai szörfös a délutáni szélcsendben
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új időtöltési formát keresett. Így, jobb ötlet híján kerekeket szereltek a szörfdeszkaszerű lapjaikra, és megpróbálták hőn szeretett vízi sportjukat a betonon tovább gyakorolni. Az egyik leghíresebb ilyen banda a Zephyre nevet
viselte, akik a híres szörflegenda, Larry Bertlemann elegáns mozgásait próbálták a szárazon utánozni. Mivel ez igen jó szórakozásnak bizonyult, hamarosan megjelentek az első cégek által legyártott gördeszkák, az első magazinok, és az 1970-es évek végére a gördeszkázás berobbant a nyugati fiatalság köztudatába. Megjelentek az első profi deszkások, és megszervezték az
első hivatalos versenyeket is. Az első évek sikere után jelentősen visszaesett
a sport népszerűsége, amelyet furcsa módon egy nagy kaliforniai szárazság
mentett meg. A szárazság következében rengeteg udvari medence száradt ki,
és az addig a különböző lejtőkön és betondombokon gyakorló fiatalok felfedezték az úgynevezett, ,,poolriding”-ot1. A medencék oldala szinte pontosan
megegyezett a tenger hullámainak ívével. A mozdulatok már ott voltak a fiatalok fejében, csak még nem tudták, hogy fizikailag lehetségesek-e. Ahogy
az hamar kiderült, a medencék megszámlálhatatlan kombinációval szolgáltak, és így a sport virágzásához vezettek. A gördeszkázás kisebb visszaesésekkel a kétezres évek elejére az amerikai fiatalság körében nagyobb népszerűségnek örvendett, mint a baseball. Azóta enyhe csökkenés állt be, de
a közel 10 millió, ma is aktív gördeszkás töretlenül írja tovább a gördeszkázás történetét.
A gördeszkázás tehát ezen évek alatt egy meghatározó szubkultúrává
nőtte ki magát, amelyhez ma a világ minden részéről csatlakoznak fiatalok.
Továbbá a gördeszkázás és a vele járó jelenségek ma már egy komplex stílusrendszert és egy ehhez tartozó sajátos fogalomtárat alkotnak. A gördeszkások kollektív identitása saját reprezentációs móddal társul, amely a gördeszkás videók készítésében nyilvánul meg a legerőteljesebben. Ugyanakkor a
csoportok tagjai saját ideológiákkal és etikai kódokkal rendelkeznek, ezek
pedig nyíltan társadalomellenesek, és gyakran szélsőbaloldali megnyilvánulásokkal társulnak. A gördeszkások anarchista magatartása akár a hippi
generáció újabb hullámának is tekinthető, igaz közel sincs akkora befolyásuk a tömegkultúrára, és viszonylag kis létszámuk miatt képtelenek jelentősen beleszólni vagy részt venni a társadalmi életben. Mint bármilyen fiatalok által gyakorolt szubkultúrában a fizikai megjelenés itt is jelentős és fontos szerepet játszik. Így tehát valaki csak akkor lehet igazi gördeszkás, és kerül be a csoportba, ha magán viseli annak külső jeleit is. Ilyen például a speciális öltözet, amelynek a legfontosabb eleme a gördeszkás cipő, de ide tartoznak a retró dzsekik, bő pulóverek és meghatározott hajviseletek is. Napjaikban a gördeszkázás mint ,,brand'' igencsak elterjedt, ugyanis több híressé vált cég, pl. a Vans sikeresen eladta az ,,gördeszkás stílust'' a fiataloknak,
és ma már millióik öltözködnek eredetileg gördeszkásoknak szánt ruhákba,
és viselnek gördeszkás cipőt.
A gördeszkások identitásának azonban legfontosabb alkotóeleme maguk a videók és a videózás, amellyel maguk és csoportjuk mitológiáját igyekeznek bővíteni. Ahogy ezt a kolozsvári2 videó is jól példázza, a gördeszkások különös hősként vannak feltüntetve, akik forradalmi viselkedésükkel
egyfajta szuperhősként jelennek meg a városi forgatagban. Ugyanakkor tö43
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kéletes példái egy antihősnek is, aki nem képes társadalmi felelősségvállalásra. Az így felkapott deszkásokra gyakran nemcsak a közösség, hanem a
gördeszkás cégek is felfigyelnek. Az ügyesebb deszkásokat pedig gyakran
szponzorizálják. Ez annyit jelent, hogy kapnak ingyen ruhákat, deszkát, alkatrészeket, és ezentúl a videók elé kötelesek lesznek kitenni az adott cég
logóját. Ilyen alapon két táborba oszthatók ezek a videók: a cégek és a magánszemélyek videói. Igaz, ez inkább az amerikai és más külföldi videókra jellemző, és a különbség nem annyira fontos, mint mondjuk a filmiparban a hollywoodi és a független amerikai filmek esetében. Azonkívül, hogy
a céges videók jobb minőségűek, nincsenek jelentős formai és esztétikai különbségek. A jelentős tábor inkább annak nyomán alakul ki, hogy ki hol szereti jobban gyakorolni a sportját. A gördeszkás parkokban gurulók gyakran
inkább tekintenek úgy a gördeszkázásra, mint egy sportra, és egyre jobbak
akarnak lenni, teljesítménycentrikusak. Ezzel ellentétben az utcán kószálók, úgy tekintenek a gördeszkázásra mint művészetre, és számukra a kísérletezés a fontos. De elengedhetetlen megemlíteni, hogy mindkét csoport szívesen gyakorol a másik területén, nincsenek vagy kevés az egy ,,szakterületet’’ gyakorló gördeszkás.
Annak ellenére, hogy vannak versenyek, a gördeszkások fontosnak tartják
hangsúlyozni, hogy a sportjuk lényege, hogy nincsenek benne szabályok, mindenki saját magával, régi énjével versenyez, és azt csinál, amit akar. A videók ekképpen pont arra szolgálnak, hogy a deszkások megnézhessék mennyit fejlődtek, illetve ellenőrizzék, elég szépen adták-e be az adott trükköt. Aki nem rendelkezik elég
technikai tudással, nincs meg a megfelelő deszkája és öltözéke, csak egyetlen mentőöve lehet, hogy bekerülhessen egy ilyen bandába: a spontán humor. Sok olyan tag
van, aki nem számít jó deszkásnak, mégis a humora miatt szívesen látják, és gyakran videókban is megjelenik egy-két gyors beszólás erejéig. A csoportok tagjainak
nagyon fontos az individualizmus, és az hogy mindenkinek egyedi mozgásstílusa,
zenei ízlése, öltözködése és viselkedési módja legyen. A videókban a gördeszkások
így megpróbálnak egy egyedi stílust létrehozni, hogy minél elegánsabban, folyékonyabban, erőlködésmentesen mutassák be a közösségnek trükkjeiket.

A gördeszkázás képei
Ahogy korábban már említést tettem, Mirzoeff a Mi a vizuális kultúra?
című írásában kifejti, hogy a nyugati filozófia és tudomány a szöveg helyett
képi modellt alkot a világról, amelyet Mitchell kifejezésével élve ,,képelméletnek'' (picture theory) nevez. ,,Mitchell szerint a képelmélet annak felismeréséből származik, hogy a nézőség (a nézés a tekintet a pillantás a megfigyelés praktikái a felügyelet és a vizuális élvezet) legalább annyira mély
problémát jelenthet, mint az olvasás különböző formái (a kisilabizálás, a dekódolás, az értelmezés stb.), és hogy a »vizuális tapasztalat« vagy a »vizuális
műveltség« nem tökéletesen magyarázható a textualitás modelljében. Ezért
fontos hogy a mindennapjainkban megjelenő képeket olyan rendszerekbe
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helyezzük el, amelyek segítségével jobban el tudunk igazodni a mai képi világban. (Mirzoeff 2000. 1)
Az a gondolkodó, aki a XX. század folyamán először terelte vissza a figyelmet a képek fontosságára, nem más, mint C.G. Jung, aki a kollektív tudattalan és az archetípusok fogalmának megteremtésével örökre átírta a képekről való gondolkodásunk jellegét.
C.G. Jung bebizonyította, hogy az ember racionális gondolkodása mellett az ősképekre alapozó megismerés, habár nem tudatosan irányított, igen
jelentős szerepet tölt be az ember gondolkodásmódjának és viselkedésének
kialakításában. Elmélete szerint az emberek rendelkeznek egy velük született közös képtárral, és ezek segítségével képesek értelmezni a világban látott fizikai képeket. A belső képek, az archetípusok összessége alkotja az emberiség kollektív tudattalanját. A tudatalattiban rejlő szimbólumok segítségével képesek vagyunk a múlt és a jelen képeinek megfejtésére. Az ösztönöket tehát az állatok és az emberek nem megtanulják, hanem ezek velük született adottságok, amelyek gyakran szimbolikus képek formájában fedik fel
magukat. (Jung 1990)
Azzal, hogy az ember feltalálta a mozgóképet, létrehozott egy valós idővel párhuzamosan zajló idősíkot, amelynek a valósága egybe esett a külső világ valóságáéval. Így ha valaki filmet néz, úgymond átkapcsolódik egy
másik párhuzamos idősíkba, és annak az ideje érvényes rá is. A múló idő archetípusa, amely leggyakrabban a rohanó állathoz asszociálható a jungi értelemben, mai fordításban akár lehetne egy gördeszkázó fiatal is. A gördeszkás videókban megjelenő lassítások vagy gyorsítások is arra utalnak, hogy
a fiatalok az időt próbálják tetszőlegesen irányítani. A fontosabb pillanatokat, nehéz trükköket többszörös lassításban láthatjuk, míg a jelentéktelen részek érezhetően ki vannak vágva vagy fel vannak gyorsítva, figyelembe véve
a különböző zenei ritmusokat.
További fontos név, aki a képek értelmezése során felmerülhet, az nem
más, mint Hans Belting, aki szerint: ,,a képek nemcsak falon (vagy képernyőn), de nem is csak fejben léteznek. Önmagukban nem léteznek, hanem
megtörténnek [happen]; megtörténnek [take place] attól függetlenül, hogy
mozgó képek-e (ahol ez nyilvánvaló) vagy sem”. (Betling 2003)
A megtörténés, az utca kiszámíthatatlansága szintén fontos téma ezekben a videókban. A gurulás mellett a kolozsvári videóban számos alkalommal találkozunk furcsa figurákkal vagy látunk nem mindennapi eseményeket. Köztudott, hogy ezek a fiatalok szinte mindig magukkal hordják a
videókamerájukat, mert sosem lehet tudni, mikor történik valami furcsa az
utcán, amit lefilmezhetnek, és majd szenzációként bevághatnak a legújabb
videójukba.
Betling továbbá azt állítja, hogy a vizuális művészetek újra elkezdtek
foglalkozni a kép problémájával, amellyel a domináns művészetek sokáig
nem foglalkoztak. Egy ilyen újfajta képértelmezésre, az ő szóhasználata szerint egy ,,kritikai ikonológiára'' van szükség, mivel az emberek a mai társadalomban nagyon kiszolgáltatottak a tömegtájékoztatás eszközeinek. Idézem: „A képek politikája a medialitásuktól függ, mivel a medialitás legtöbbször intézmények által szabályozott, és politikai hatalom céljait szol45
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gálja (még akkor is, amikor a hatalom, mint ahogy azt manapság tapasztaljuk, megbújik egy látszólag anonim közvetítés mögött). A képek politikájának szüksége van egy médiumra ahhoz, hogy a mentális képet fizikai képpé változtassa”. (Betling 2003) Az utóbbi idők legbefolyásosabb változása a
képek világában az úgynevezett újmédiumok megjelenése volt. A képtárként működő Facebook vagy Instagram azonban sok esetben elvonja a figyelmet magukról a képekről, ugyanis jelenlétük túlságosan hangsúlyozott.
A facebookozás magáról a facebookozásról szól, és nem az oda feltöltött képekről. Ezek az oldalak ugyanakkor felgyorsították az információcserét a fiatalok között. Pár éve még csak külön erre a célra tervezett fórumokon lehetett új videókat kapni, mára pedig a Facebook által a gördeszkázás úgymond
az egész világon láthatóbbá és hozzáférhetőbbe vált.
Fontos értelmezhetőségi lehetőség lehet a következő gondolat is: ,,A megelevenítés mint tevékenység jobban leírja a képek használatát, mint az észlelés. Az utóbbi a vizuális cselekvéseinkre vonatkozik - általában és a mindennapi életben. A vizuális artefaktumok viszont az észlelésnek egy különleges, szimbolikus fajtájától függnek - egy olyan észleléstől, ahol a képeket
testekként vagy helyettes testekként észleljük”. (Betling 2003)
Mi más tehát a gördeszkázás, ha nem mozgó testek összessége, amelyekben egy adott csoport gondolkodásmódja elevenedik meg. Ezek a testek öltözködésükkel, tetoválásaikkal, hajviseletükkel, és legfőképpen videóikkal
képeket hoznak létre saját magukról. A test jelenléte pedig fontos, hiszen
a technika iránti csodálatunk ahhoz vezetett, hogy ahonnan csak tudtuk,
száműztük a valódi emberi testet.
A gördeszkás videók ugyanakkor sajátos képi esztétikával rendelkeznek. Alapvetően egy gördeszkás trükköt kétféleképpen lehet felvenni: közelről, halszemmel, vagy távolról teleobjektívet használva. A közeli felvétel leggyakrabban halszemes optikával és követő kameramozgással társul.
Míg az egyik gördeszkás épp akrobatikus mutatványok sorozatát hajtja végre a deszkájával, egy másik fiatal a saját gördeszkáján gurulva követi őt. Ez a
felvételnek azt az érzést adja mintha mi nézők is ott lennénk, együtt gurulnánk végig a városon. A halszemoptika használatának elsődleges célja hogy
minél közelebbről lehessen filmezni, úgy hogy közben ne vágjuk le az alany
fejét vagy végtagjait. A lencse használata, ahogy az a Rios Crew videóiból is
látjuk, különös esztétikai hatást eredményez. A nézőnek az lehet a benyomása, hogy a videó által bemutatott világ rágógumiként szét van húzva, és a kép
két szélső határa a végtelent foglalja magában. A tér meggörbülése ugyanakkor kéz a kézben játszik a vágás eredményezte relatív idővel (előre-hátra ugrások, gyorsítások, itt a jump cut nagy népszerűségnek örvend).
A videók lehetnek hosszabb, akár egy vagy két éven tartó filmezés termékei, egyszerű trip3 videók vagy úgynevezett ,,session’’-ök, illetve ,,jam”-ek,
amelyek pár óra vagy nap alatt készülnek el. Egy város, úgymond ,,amatőr”
gördeszkásai gyakran ún. „Crew”4-okba csoportosulnak, saját logót, pólókat
terveznek és legyártják az első egészestés (körülbelül 30 perces) gördeszkás
filmjüket, amivel beírják maguk a gördeszkás köztudatba és mitológiába,
persze ha a videó elég egyedi és a trükkök elég színvonalasak.
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Magyarországon és Romániában a gördeszkázás a rendszerváltás után
jelent meg, és a kétezres évek elején lett igazán népszerű. Az internet megjelenésének köszönhetően a fiatalok kapcsolatba kerülhettek a külföldi gördeszkás kultúrákkal, és elkezdődhetett itthon is a minőségi videók gyártása.
Budapesten több gördeszkás banda is létrejött, ezek közül azonban talán a
legfontosabb a már említett Rios Crew. Videóik esztétikájára jellemző a VHS
videókamerák használata, amely a régi autentikus amerikai gördeszkás videók hangulatát idézi fel. Ugyanakkor, mint az interjúimból megtudtam a
VHS-t ,,stílusosnak” tekintik, mivel sokkal, érdekesebb színvilággal és textúrával rendelkezik, mint a jó minőségű HD-kamerák. A banda különböző
kisfilmjei, mint például a nemrégiben megjelent Szeszélyes Évszakok5 hangulatában talán a kísérleti és az avantgárd filmek világára emlékeztet. Ez a
dokumentumfilmértékű alkotás Budapestet és az ottani deszkásokat teljesen szabad, fizikai és eszmei korlátok nélkülinek ábrázolja. A fiatalok felveszik a város bizarr lüktetését, és szaggatott mozgásukkal próbálnak egybeolvadni a VHS zizegő és gyakran homályos textúrájába. A szaggatottság
és a mozaikszerűség általánosan jellemző a magyarországi gördeszkás videókra, ezáltal reflektálva arra a konfúz helyzetre, amiben egy magyarországi
vagy romániai fiatal találhatja magát: nem tudja, hogy a nyugati vagy a keleti kultúrkörhöz tartozik. A videók zenei világa egy poszt-apokaliptikus világ zörejeit idézi, kiegészítve az 1990-es évek különös videóesztétikáját idéző 4:3-as képarányokkal.
Minden klip rövid, és a legtöbb mozgó kamerával van felvéve, és olyan
módón összevágva, hogy néhol kiegészítse, néhol pedig összezavarja a térélményünket. A videóból képtelenek vagyunk tehát összerakni egy egységes
és logikus képet Budapestről. Ami azonban kiderül a deszkások mozdulataiból és az erről készített felvételekből, hogy a fiatalok élete a városban egy
állandóan lüktető, vad és monoton gépezet. A deszkások és a kamera térhasználata egyedi, rengeteg olyan helyszínnel találkozunk, amely elsősorban nem a gördeszkázásra lett kitalálva. Ezek a fiatalok azonban a kreativitásuk szabadon engedésével képesek olyan térrészek felhasználására, amelyek új, addig nem létező mozgásoknak adnak kibontakozási helyet. A videóra továbbá szélső balos anarchista hangulat jellemző, a teljes szabadság, a
múló idő és a bizarr valóság, melyek a videó esztétikai vonásaiban is tükröződnek. Ezzel szemben a kiválasztott kolozsvári Cnkru csapat már említett, tavalyi gördeszkás filmje egy gördeszkás műfajfilmnek tekinthető. Az
avantgárd elemek mellett, a videó nagy része megfelel a műfaji és strukturális követelményének. Egy ilyen film a következő alkotóelemekből tevődik
össze: ,,intró’’, amely megmutatja a várost, a deszkásokat, a város furcsa lakóit, az eséseket, a hatóságokkal való összetűzést és a humoros pillanatokat a gördeszkások életéből. Ezután következnek a banda tagjai, külön-külön videórésszel, végül pedig az ,,outro’’, amely rendszerint rövidebb terjedelmű, gyakran megjelenik a stáblista, a deszkások, a videósok és a vágók
neve, legtöbbször humoros felvételek fölött felúszva. Hangulatában és képi
minőségében ez a videó inkább próbál az újfajta amerikai modellekhez felzárkózni. Ugyanakkor a posztkommunista környezet miatt ez sosem sikerül
teljesen, és emiatt gyakran képződnek groteszk hangulatú képek. Ilyen pél47

ME.dok • 2016/4

dául a videó elején látható órát áruló cigánynő, aki egy amerikai blues-rock
szám alatt jelenik meg a filmben. A videó zenei választásai erősen magukban hordozzák a nyugati underground ízléseket, melyek egyre inkább itthon
is gyökeret vernek. A videó tehát egyszerre törekszik a nyugati minőségre,
de ugyanakkor kihasználja Kolozsvár balkáni adottságait is.
A mozgás
A mozi a történetét a mozgás tanulmányozásával kezdte. Muybridge
megpróbálta kideríteni, vajon van-e olyan pillanat, amikor a ló egyik lába
sem éri a földet. Az állatok, de különösen az emberi test mozgása iránti érdeklődés számos hasonló kísérletet eredményezett. A sportvideók többsége arról szól, hogy egy bizonyos mozgást minél láthatóbbá, elemezhetővé tegyen. Ugyanakkor a mozgókép különösen hasznos, ha mutatványokat szeretnénk rögzíteni. Az attrakció mozija, ahogy azt Gunning megírta, olyan
filmecskék összességét foglalja magában, amelyekben maga a látvány kap elsődleges szerepet. (Gunning 1994)
A puszta megmutatás szándéka különösen jelen van ma az úgynevezett
kilenc másodperces Vine videókban, és természetesen az általam tanulmányozott gördeszkás videókban is erőteljesen szerepel. A megkérdezett fiatalok nagy része arra a kérdésre, hogy miért készít ilyen videókat, azzal a válasszal felelt, hogy szeretné megörökíteni ezeket a trükköket, megmutatni,
hogy mit tud. Egy trükk akkortól számít létezőnek a közösség számára, ha
lefilmezték. Ha valaki azzal dicsekedik, hogy sikerült végrehajtania egy új
trükköt, senki nem hiszi el mindaddig, amíg nincs róla videó. Ami nincs lefilmezve, az nem is létezik. Akiről nem készült videó, az nem is deszkázik.
Ez lassan már igaz a társadalom egészére nézve is. Akiről nincs kép, akinek
nincs Facebookja, az nem létezik. Ha egy esemény nem posztolható, akkor
nem is történt meg.
A beavatottak számára egy ilyen videó azonban sokkal több, hiszen
ahogy interjúimból is kiderül, a felvételen végrehajtott trükk csak egyik eleme egy jó felvételnek. Egy gördeszkás mozgása tökéletes szimbiózisban kell,
legyen a felhasznált tárgy, a gördeszka, mozgásával is. A videókban nem is
csupán a megmutatott trükk lesz fontos, hanem a felvétel teljes egésze, a
mozgás hangulata. Így tehát ezek a videók, amellett hogy az ember bravúros fizikai mozdulatait rögzítik, érdekesebbnél érdekesebb szögekből és képkivágatókból, arra is törekednek, hogy egy egyedi vizuális élményt hozzanak létre a néző számára. A gördeszkázás ugyanakkor sokak számára nem
más, mint egy utcai tánc. A gördeszkások tulajdonképpen táncolnak, és az
egész város a táncparkett. A levágott, érdekes szögekből filmezett végtagok
már-már groteszk, de ugyanakkor érdekes geometriai formává alakulnak át.
Egybeolvadni valamivel, ami idegen, nem a saját testedhez tartozik, talán
ez jelenti a legnagyobb kihívást. Maga a trükk, az attrakció fizikai formája és annak rögzítése tehát kevés, nem biztos, hogy hűen reprezentálja azt
az érzést, amit az ember gördeszkázás közben érez. Azért a képi effektusok és az avantgárd montázstechnika arra hivatott, hogy visszaadják a város kaotikusságát, és megmutassák, hogy ezeknek a városoknak egyedi tex48
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túrája, személyisége van. „The city is our playground“ (A város a mi játszóterünk)- mondta az egyik interjúalany. A város a lehetőségek központja, gördeszkás szemmel nézve, minden banális hétköznapi tárgy egy újabb
„spot“(helyszín) lehet. Napról napra új helyeket lehet találni, ahol órákat lehet eltölteni.” (Barni és Bence)
Új térélmény
Az ipari forradalom és ezzel együtt a kapitalizmus elterjedése oda vezetett, hogy az embert hirtelen körülvették óriási felhőkarcolók és gépek,
amelyekről kiderült, hogy az ember életére törhetnek. A kapitalizmus olyan
homogén és absztrakt tereket hozott létre, amelyek nem rendelkeztek már
semmiféle praktikus vagy akár szakrális jelleggel. Ugyanakkor nem is voltak megfelelőek a közösségek kibontakozása szempontjából. Egyre inkább
előtérbe került az egyén, akinek amúgy is csak saját, jól körülhatárolt magánszférájára van szüksége. A gördeszkázás legpozitívabb hozadéka szinte
minden megkérdezett gördeszkás szerint az, hogyha valaki elkezd gördeszkázni, teljesen megváltozik a viszonya a várossal. Egy gördeszkás számára
minden egyes sarokkő, járdaszegély, lépcső vagy korlát új lehetőségeket kínál. A modern ember a városban idegennek érzi magát, nem talál semmi személyest a terekben, emiatt nem képes itt kibontakozni. A gördeszkások megpróbálják a lehető legjobban megérteni a tereket, teljesen körüljárni és kihasználni azok minden elrejtett lehetőségét. A térélményhez tartozik a kóborlás, a bolyongás meghatározó élménye is. Az út és az utazás archetípusa
az emberi eszme legmélyébe van bevésve. Minden ember bizonyos szinten
jövevény, aki a helyét keresi a világban. A francia újhullámos filmekben találkozunk a flaneirizmus fogalmával, amely a városban való bolyogás és nézelődést foglalja magában. A mai ember a látás által képes befogadni, megérteni a világot. Ez azonban a legtöbbször felületes tudáshoz és csekély gyakorlati tapasztalathoz vezet. A gördeszkások mint aktív flaneiristák nemcsak nézői, hanem résztvevői is a városi architektúrának. Az ember, elidegenedése miatt, már csak passzív szemlélője a világnak, és szabadidejét sokszor cél nélküli bolyongással tölti el. A gördeszkásoknak azonban sikerült
belakniuk a kapitalizmus steril tereit és folyosóit, köztereit és aluljáróit, létrehozva saját magukban egy különleges érzékenységet a környzetetükkel és
annak lehetőségeivel szemben. A gördeszkás szeme egy bizonyos idő után
megnyílik, és minden apró utcasarkon új és új úgynevezett ,,spotokat'' fedez
fel. Egy jó korlát vagy egy megfelelő lépcsősor végtelen trükkök kombinációjával használható ki, ezáltal bevonva a fiatalt aktívan a városi környezetbe.
Sokan ezt rongálásnak minősítik, ami valóban jogos lehet. A fiatalok felfogása szerint azonban a város mindenkié, így az övék is. Ők megpróbálják továbbgondolni a tervezők ötleteit új, pillanatnyi performanszokat hozva létre a nagyvárosok szívében.
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Befejezés
A gördeszkás videók érdekes képi világa ismételten annak a bizonyítéka, hogy nem csak magasművészeti alkotásokban lehet értéket fellelni és
új dolgokat találni. Ha odafigyelünk a körülöttünk lévő világ képeire, ahogyan a gördeszkások felfigyelnek a város architekturális elemeire érdekesebbnél érdekesebb felfedezéseket tehetünk. Annak ellenére, hogy a képek
csömörében élünk, érdemes keresgélni, odafigyelni, hiszen mindig ott rejtőzik valami új, valami egyedi, amit még nem láttunk. Fontos hogy befogadjuk
és megértsük a körülöttünk lévő világot. A gördeszkás szubkultúra felhívja
a figyelmünket a szabadság gyakorlásának fontosságára, és arra emlékeztet,
milyen volt fiatalnak, lázadónak, de ugyanakkor alkotónak lenni. A videók egyedi képi esztétikája jó példa arra, hogy hogyan képes egy csoport sajátos használatára idomítani egy médiumot. A fiatalok egyedi mozgásvilága
emlékeztethet az attrakció mozijára, vagy egyszerűen csak a tánchoz hasonló mozdulatok révén hozza közelebb hozzánk a várost. A megváltozott térélmény az, ami igazán értékes és egyedi tapasztalatnak számít a gördeszkások számára. Eddigi homályos látásukat felváltotta egy, a saját világuk iránti
érzékeny és kreatív látásmód. Ha valamit, akkor ezt igazán eltanulhatnánk
a gördeszkásoktól.
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Tanulmányzott videók:
https://www.youtube.com/watch?v=OG2xG2fMYAs
https://www.youtube.com/watch?v=Fzi4FbQk6bQ
Jegyzetek
1
2
3
4
5

Poolriding-medencében való gördeszkázás
https://www.youtube.com/watch?v=Fzi4FbQk6bQ
egy kirándulást összegző videó
csoport
https://www.youtube.com/watch?v=OG2xG2fMYAs
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Kolozsvár, Művész mozi, 1986.
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A Kós Károly-portréﬁlm
elkészítésének történetéből
C

L

Abstract (Making a documentary about Károly Kós)
In this thesis, I present, describe, and analyse the making of a portrait-film dedicated to Károly
Kós. I give details on the process and the progress of producing this documentary film, starting
from its conception to the final product. I explain the way of developing the script, of researching
and obtaining archive content, and of incorporating it into the artwork. This study is based on the
author’s personal experience in his making of a documentary film.
Keywords Károly Kós, film, documentary, archives, television, script, soundtrack

Rezumat (Despre realizarea filmului documentar despre Károly Kós)
Lucrarea prezintă, descrie și analizează realizarea filmului-portret dedicat lui Károly Kós,
detaliind procesul și progresul producției filmului documentar, de la definirea conceptului și până
la realizarea produsul finit. Sunt explicate modul de elaborare a scenariului, modul de obținere
a materialelor de arhivă, precum și tehnica de încorporare a acestora în opera de artă. Studiul
prezintă și interpretează experiența proprie a autorului pe parcursul realizării unui film documentar.
Cuvinte cheie Károly Kós, film documentar, arhive, televiziune, scenariu, coloană sonoră

Csibi László, filmrendező, doktorandusz / film director, PhD student
Babes-Bolyai Tudományegyetem / Babes-Bolyai University
mailtolaszlocsibi@gmail.com

Amikor azt a megtisztelő felkérést kaptam, hogy a ME.dok filmes számához magam is egy írással hozzájáruljak, azon töprengtem: mit lenne érdemes hosszúnak korántsem tekinthető dokumentumfilmes pályafutásom
során szerzett tapasztalataimból megosztanom a tisztelt olvasókkal? Bocsátkozzam inkább egy elméleti cikk írásába, esetleg az alkotási folyamatok során szerzett élményeimet osszam meg? És úgy alakult, hogy éppen azokban
a napokban keresett meg Fodor Gábor, az Isztambuli Magyar Intézet igazgatója, egy 2017-ben szervezésre kerülő Kós Károly-kiállítás kapcsán azzal a
kéréssel, hogy bocsássam rendelkezésükre a korábban készített Kósportrédokumentumfilmemet. Minekután a fiókból elővettem, és „leporoltam” a fil53
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met, kiváló ötletnek tűnt, hogy születésének körülményeiről és az alkotási
folyamatáról írjak. Mindent, ami eszembe jut arról, ahogy néhány évvel ezelőtt az ötlettől eljutottam a kész dokumentumfilmig.
Mindjárt az elején, a témaválasztás kapcsán meg kell állnom. Ugyanis
az egyik legnehezebb kérdés, amivel minden filmes – így én is – már a legelején többször találkoztam: „jó-jó, de miért akarod ezt elkészíteni?” Amilyen egyszerű a kérdés, pont annyira nehéz megválaszolni. Osztom Alan
Rosenthal véleményét, miszerint: „Olvasmányélményeink, politikai észrevételeink és a napi történések lehetséges irányokat jelölnek ki az elménkben.
Aztán ezen ötletek idővel megérnek, és összeállnak egy-egy kiforottabb gondolattá, amit valóban meg szeretnénk csinálni [...] Meg kell válaszolnunk
azonban egy életbe vágó kérdést, mielőtt bármit is elkezdenénk. Miért akarjuk megcsinálni a filmet? Ez az a kérdés, amelyet mindenekelőtt fel kell tenned komolyan magadnak, mielőtt bármilyen filmbe fogsz. A fenti kérdésre
gyakran az a válasz, hogy nincs más választásod. A téma magával ragad.
Megragadja a képzeletedet, az érzelmeidet. A téma egy sor olyan emberi tapasztalatot tár fel, amelyről úgy érzed, beszélned kell, tapasztalatot, amelyről úgy érzed, filmen keresztül tudsz leginkább beszélni. Erősen hiszem, hogy
ez a módja annak, ahogyan a legjobb filmek készülnek”.1
Az elmúlt évek során számtalan riport és dokumentumfilm készült Kós
Károly életéről és munkásságáról, ezért jogosan intézték hozzám is többen
a kérdést, hogy mivel indokolom egy újabb alkotás szükségét, mi újat hoz a
filmem? Én, az alkotó, milyen késztetést érzek annak elkészítésére? Erre az
alapkérdésre Rosenthal tökéletesen megfogalmazta a választ: hiszen a lehetőségeink mellett minden összefügg személyiségünkkel, kíváncsiságunkkal
és nem utolsósorban felkészültségünkkel.
Mint az élet minden területén, esetemben is a véletlenek fontos szerepet
játszottak. A 2000-es évek elején, a székelyudvarhelyi Művelődési Ház „padlásán” találtam rá az 1973-as Kós Károly-vallomások hanglemez egyik példányára. Ezen különböző rádiófelvételekből és interjúkból volt hallható egy
összeállítás. Az értékes archívumot – filmkészítésre akkor egyáltalán nem
gondolva, csupán megmentendő az eléggé kopott hanglemezt – átmásoltam
egy kazettára, így került a Kós-felvételeket tartalmazó hanghordozó hoszszú évekre a gyűjteményem egyik darabjaként a polcra. Tizenvalahány évvel később, egy ismerős jóvoltából egy másik felvételhez jutottam hozzá: ezúttal egy 1971-ben, a Román Televízió által készített Kós Károly-interjú került hozzám. Ekkor már egyre jobban érlelődni kezdett a gondolat bennem,
hogy az említett Kós-archívumokkal kezdenem kéne valamit. Úgy éreztem,
hogy a széles tömegek által kevésbé ismert felvételek egy jó alapot nyújthatnak egy olyan alkotáshoz, amelyben az eddigiektől eltérő módon lehetne Kós Károly életét filmre vinni. Nem utolsósorban azért is, mert a róla készült riportok és filmek többsége 1977-ben bekövetkezett halála után születtek, ezért azokban alkotóik elmondták és elmondatták, hogy milyennek látták a nagy polihisztor életét. Ezek a filmek a narráció eszközével mutatták
be az életutat, és itt találtam a kihívást: elkészíteni a saját Kós-verziómat,
úgy szerkesztve a fellelt archívumokat, hogy a filmben kizárólag egy ember
fog szóhoz jutni: ez pedig nem más, mint maga Kós Károly. Ahogy H. Sza54
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bó Gyula fogalmazta egyik beszélgetésünk során: „eddig sokat beszéltek róla,
ideje, hogy magát Kós Károlyt hagyják beszélni”.
Abban az elhatározásomban, hogy lehetséges Kós Károly nélkül portréfilmet készíteni magáról Kós Károlyról, a magyarországi Komár István
1996-ban készült Necrophilia című rövid dokumentumfilmje erősített meg.
Komár filmje tulajdonképpen úgy született, hogy a rendező leültette a nagyapját, és arra kérte, hogy meséljen az életéről, munkájáról, ami – ötven éven
keresztül a csepeli vasgyárban – egy mára felszámolt üzemben telt. „Ez a
film a Nagyapa filmje, aki ötven évet dolgozott a néhai Weiss-Mannfrédnál,
majd a Csepel Művekben, de a Boráros térnél nemigen jutott messzebb. Elbeszéléséből árad a szeretetteljes nosztalgia” – áll a Necrophilia szinopszisában. Hogy nagyapja meséit csak hangfelvételben örökítette meg vagy sem
azt nem tudom, de tény, hogy Komár filmjében egy pillanatra sem látható az
emlékező, mégis a gyártelepi képsorok által kiválóan sikerült megelevenítenie a Nagyapa életét.
Azzal mindenki egyetért, hogy egy új film elkészítése egy kaland is
egyben az alkotó számára. Groó Diana filmrendezőt idézve: „Minden jó dokumentumfilm valamiféle személyes indíttatásból készül. Ha csak úgy csinálunk valamit, annak nincs tétje, ha nincs érzelmi amplitudója a dokumentumfilmnek, akkor nem hatásos. A filmben a nézőnek egy utazást kell
tennie a szereplőjével, ami azt jelenti, hogy valahonnan valahová eljutunk,
megismerem X-et, Y-t, és a végén vagy a szereplőben magában, vagy a szereplőn keresztül történtek alapján a nézőben megy végbe valamilyen érzelmi
fejlődés és ítélet. De a rendező az első perctől fogva tudja, hogy mi a témája.
A szereplőjén keresztül akarja elérni a katarzist, vagy az őt lekövető eseményeken keresztül a közönségnek mutatja meg, hogy ez az ember ilyen, ítéljetek ti.”2 Úgy vélem, hogy dokumentumfilmes alkotóként egy olyan privilégiumban van részem, hogy miután meg – és/vagy rátaláltam a számomra kedves történetre vagy egy érdekes személyre, azokkal újra megélhetem életüket
vagy a szóban forgó eseményeket a készülő filmen keresztül.
Dokumentum és dokumentumfilm
Ennek az írásnak keretei nem adnak lehetőséget arra, hogy behatóbban
foglalkozzunk a dokumentum és dokumetumfilm viszonyával. Sokan tévesen határozzák meg a dokumentumfilm fogalmát, mert kizárólag úgy tekintenek rá, mint ami egy korszakra, eseményre vagy személyre vonatkozó hiteles dokumentumok által mutatja be egy adott történetet vagy személyt a
nézők számára. Ez főleg a televíziós dokumentumfilmek és riportoknak köszönhetően elterjedt vélemény (lásd a Discovery, National Geographic főképpen történelmi jellegű filmjei), de a paletta ennél sokkal szélesebb.
Tény, hogy a dokumetumfilm bármilyen típusáról is legyen szó, a benne látott és láttatott képek amennyiben még nem – majd dokumentumjelleggel fognak bírni az utánunk következő időszakokban. Mert végülis mi a dokumentumfilmes feladata? Talán a legfontosabb, hogy dokumentáljon, hogy
a maga eszközeivel, a dokumentumfilm eszközeivel rögzítse a pillanatot,
a kort, a korszakot és a különböző helyzeteket. Ha belegondolunk, a való55

ME.dok • 2016/4

ságban akaratlanul, de mindannyian dokumentarista munkát végzünk nap
mint nap: képeket, videókat rögzitünk környezetünkről, a számunkra érdekes helyekről, személyekről. „Szeretjük megörökíteni életünk fontos eseményeit, helyszíneit, a számunkra kedves embereket és még sok minden mást
[...] ezek a pillanatképek bármennyire is hasonlítanak arra, amit ábrázolnak, mégis leszegényített információkat hordoznak a történtekről. Attól lettek ilyenek, mert a háromdimenziós teret kétdimenziósra változtatták, s a
negyedik dimenzió, az idő lemaradt róluk”.3 – fogalmazta meg Simonffy Katalin, aki maga is hosszú éveken keresztül televíziós munkáiban értékes dokumentumokat hagyott hátra. Ezek az olykor nehezen hozzáférhető archív
anyagok valóságos kincsesbányát jelentenek a későbbi korok alkotói számára, akiknek mondhatni annyi kötelezettségük van csupán, hogy ezeket a dokumentumokat felelőséggel kezeljék. A Kós Károly-filmhez visszatérve, annak ellenére, hogy életében nem történt meg a napjainkra jellemző technikai boom, látható, hogy kortársaihoz képest viszonylag sok – főleg hang-, de
képanyag is maradt hátra. Ezeket a dokumentumokat megszerkesztve született meg a portréfilm vázlata, amelyben arra törekedtem, hogy külön szekvenciákra bontsam életének fontosabb állomásait. Így jött létre egy képzeletbeli beszélgetés Kós Károllyal.
Posztumusz portréfilm
Mivel a portréfilmem alapját képező beszélgetés csupán a képzelet szüleménye, ezért a filmre kiválóan ráillik a posztumusz címke. A kifejezést
Xantus Gábortól, egyetemi tanáromtól kölcsönöztem, aki a Márton Áronról készült filmjét nevezte hasonlóan posztumusz portréfilmnek. A kifejezés a latin postumus szóból ered, a jelzőt általában valakinek a halála után
megvalósult jogosultságra, publikációra, elismerésre alkalmazzuk. „A posztumusz dokumentumportrék a filmes számára mindig sokkal nagyobb felelősséggel járnak. Ugyanis a manipuláció és az átértelmezés lehetősége sokkal erőteljesebben ott lóg a levegőben, és amennyiben a helyzeteket a filmes
nem kezeli kellő felelősséggel, öncenzúrával, ezek a posztumusz filmek nagyon művé, mesterkéltté válhatnak” – nyilatkozta Xantus Gábor.4 Nincs ott a
főszereplő, a film által megidézzük, de a megidézés és a konkrét jelenlét között nagy a távolság. Archív kép- és hangfelvételek sokasága állhat rendelkezésre, de maga a személy nincs jelen. Megidézni – ahogy Kós Károly esetében is tettem – csupán mások által rögzített képek és hangfelvételek által
tudom, így tulajdonképpen a film egy összeállítása a mások által elkészített
anyagoknak, de ugyanakkor a rendező, az én szubjektív véleményem szerint, ahogy és amilyennek látom Kós Károly életútját. A posztumusz dokumentumfilm struktúrája a rendező számára teljesen másként működik, mint
egy élő személy esetében. Jelen munka során a felelősségem is nagyobb, hiszen sem az alkotási folyamat alatt, sem a végső vágás után nincs jelen a
protagonista, nem tud reflektálni, korrigálni esetleg tanácsokkal ellátni.
Kiegészítve az előbbi gondolatokat, helytállóak Szekfű András gondolatai: „A rögzített anyag is furcsa kettősséggel rendelkezik. Sebezhetetlen és
sebezhető. Egyfelől megörökít és kimerevít valamit, ami lényege szerint idő56
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beli és mulandó. A fénykép egy pillanat vizualítását rögzítí, a film egy időtartam (audio-) vizualitásáról készít másolatot, melynek segítségével meg lehet ismételni a jelenség képi-hangi lenyomatát. A rögzített anyag tehát a lefilmezett valósággal szemben védett, sokkal kevésbé mulandó, ezzel szemben a rögzített anyag védtelen is, ugyanis ki van téve további manipulációknak is”.5 Az archív anyagból dolgozó rendező jó és rossz értelemben is használhatja az anyagot. Vágással, magyarázó szövegekkel jelentése gazdagítható, de ugyanakkor meg is hamisítható. (Ennek kiváló példája a tárgyalt dokumentumfilm is: az egyik rádióinterjúban a kor követelményeinek megfelelően Kós elvtársként szólítja meg a riporter Kós Károlyt, és kérdezi regényeiről. Ennek illusztrálására a tévéinterjú egy olyan részletét használtam,
amikor a kérdező Kemény János egy vidám történetet elevenít fel, és az azt
hallgató Kós Károly többször is elmosolyogja magát. Miután szerkesztéssel
beavatkoztam két archív felvételbe, a végeredmény új jelenetet szült: a kérdező elvtársozását megmosolygó Kós arca sugallja a ma néző számára annak színjátékjellegét.
Hogyan készült a film?
Miután megszületett a terv, körvonalazódott a koncepció is: egy portré-dokumentumfilm készítése, amelyben Kós Károly mesél életéről. Tudomásom szerint először tett valaki kísérletet arra, hogy külső személyek, narrátorok, emlékezők bevonása nélkül készítsen ilyen módon portréfilmet Kós
Károlyról. Egyik feltétele, hogy a munkát elkezdjem, az a bevezetőben már
említett és a dokumentumfilmemben felhasználni kívánt hang- és képanyagok tulajdonosainak jóváhagyása jelentette. Emellett további archív
anyagok – a televíziós Kós-interjú esetében pedig annak egy minőségibb kópián való – beszerzése volt a feltétele, amit a csíkszeredai Kriterion Alapítvány segítségével sikerült elérnem, ezalatt a Kós család tagjait is sorban
megkerestem, segítségüket kérve a film elkészítésében, főképpen a személyes gyűjteményeikből, kevésbé ismert fényképeket kértem tőlük. Amire
mindez megtörtént, már több hónapja volt, hogy „dolgoztam a filmen”. Ez a
dokumentumfilm készítésének korai időszaka, ami számomra egy nyomozói
munkával egyenlő: címek, elérhetőségek, telefonszámok után kutatni, majd
megkeresni a különböző személyeket, a készülő film mellé állítani. A film
záró képsoraiként mozgóképen láthatjuk Kós Károly 1977. augusztusi temetését. Még a film tervezési stádiumában találtam rá a Youtube videómegosztó
portálon a másfél perces felvételre. Feltöltőjével kerestem a kapcsolatot, aki
később a rendelkezésemre bocsátotta a filmben felhasznált archív felvételek
egyik legértékesebbikét megítélésem szerint. Deák Ferenc – aki a felvételt készítette – a következőket írta nekem: „én 8 mm-es kamerával filmeztem, és a
templomban felravatalozott koporsóval és az istentisztelettel kezdtem, de
minden igyekezetem ellenére a gyér világítás miatt a film javarésze kárba
ment. Ezért nem maradt film a sír melletti szertartás filmezésére.” A rendelkezésemre bocsátott felvétel másik hibája, hogy nem éles a kép, de ugyanakkor a felvétel dokumentatív értéke olyan jelentős, hogy senki sem kérheti
számon annak silány minőségét. A temetési menetet látjuk a Kogâlniceanu/
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Farkas utcában, a református templomtól a Házsongárdi temető bejáratáig,
ahol örök álmát alussza Kós Károly.
Miután mindezek megvoltak, kezdődhetett a tényleges munka a filmen.
A szerkesztés következett, vagyis konkrétan hogyan fog összeállni a félórásra tervezett portréfilm? Három jól elkülöníthető csoportba osztottam a használandó felvételeket:
a) rádiófelvételek, interjúk és a tévéfelvétel
b) archív fotók és tévéfelvétel
c) illusztráló képek
58
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Az első (a) csoportba soroltam azt a televíziós felvételt, amely 1971-ben
készült kolozsvári lakásán, és amelyben az akkor 88 éves Kós Károly felidézi
életének fontosabb állomásait, beszélt többek között építészetről, irodalomról, a könyvkiadás nehézségeiről, valamint életének érdekesebb történeteiről – ügyelve arra, hogy ne érintsen olyan témát, amely az akkori idők cenzúráján fennakadhatott volna. Ennek a felvételnek az elkészítésében természetesen nem vehettem részt, tehát sem az operatőri, sem a riporteri munkáról érdemben nem szólhatok, annak hogyanját nem ismerem, nem áll semmilyen információ rendelkezésemre, hogy esetleg milyen akadályok merültek fel az interjú létrehozása során, milyen kompromisszumok árán sikerült
azt elkészíteni, egyáltalán mit sikerült a kitűzött célból megvalósítnaiuk az
akkori tévéseknek. Ugyancsak ebbe a csoportba tartoznak az említett 1973as Vallomások című hanglemezen található felvételek, valamint azok vágatlan, eredeti verziói a Kolozsvári Rádió Aranyszalagtár című adásának archívumából. Ezek szerkesztésével készült el elsőként a film váza.
A második (b) csoportba sorolt korabeli fényképek kivétel nélkül az
1970-es évekig készültek, ezek Kós Károlyt és múltját hivatottak hitelesen
ábrázolni, használatuk elsősorban dokumentumjellegük miatt volt indokolt,
értelemszerűen ezek elkészítésében sem vehetettem részt. Elsőként egy kis
számú, – főleg interneten is megtalálható – fényképekből álló anyag állt rendelkezésemre, ezt sikerült a későbbiekben kibővíteni a Kós család személyes
archívumából, valamint a korabeli hazai folyóiratokban (pl. Igaz Szó) talált
képekkel, de említhetném a kolozsvári Református Gimnázium folyosóján
található tablót, melyen a végzős Kós Károlyt is megtaláljuk. A fényképek
esetében a kérdés a következőképpen fogalmazódott meg: milyen formában
tudom ezeket egy mozgóképes alkotásban úgy felhasználni, hogyan tudom a
felvételek közzé illeszteni, hogy azokkal egyenértékűvé váljanak? És azáltal,
hogy ezeket használtam, ne csak azt jelenthessem ki: erősítik a dokumentumfilmjellegét a munkámnak, mivel archív képekkel illusztráltam minden
elhangzott szót. Kerülni akartam a televíziós munkákban olyan gyakran látható módszert, amikor a „beszélő fejek” sorozatát az alkotók 2–3 fénykép bemutatásával szakítják meg, ezek sajnos sok esetben csak egymásra „dobálva”
jelennek meg, még akár minimális esztétikai követelményeknek sem próbálva megfelelni. Amint látható, ugyanide soroltam az előző csoportban található tévéinterjút is, mivel abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy az
interjú mellett a televízió operatőre készített Kósról néhány másodpercnyi
vágóképet a beszélgetések szünetében, amelyek illusztrációnak tökéletesen
működtek. Továbbá a riporter szerepét eljátszó Kemény János báró több alkalommal hosszasan fogalmazta meg a kérdéseit, ezalatt szerencsére a kamera többnyire a kérdést hallgató Kós Károlyon időzött el, ezek a részek is
kiválóan hasznosíthatóak voltak a későbbiekben.
A harmadik (c) csoportban találhatóak az általam illusztráló képek kategóriájába besorolt felvételek, melyek a legközelebb állnak mindahhoz, ami
alatt filmes képet értünk. Elkészítésük során fontos szempont volt, hogy kiegészítsék az előző két csoportban található felvételeket: hogy ábrázolják a
második csoportban elhangzottakat, valamint kisegítsék az első csoportban
látottakat. Ezeken a felvételeken látjuk a Kós Károly nevével összekapcsolha59
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tó épületeket jelenlegi formájukban, többnyire kis – és nagytotálokban. Ezek
elkészítése során adódott a kiváló alkalom Kós Károlynak, a dokumentumfilm szereplőjének életében tett utazásra.
Ezeket a felvételeket is további három, jól elkülöníthető csoportba soroltam. Az elsőben (c1) az eredetileg nyaralónak épült, – és az első világégést követően a Kós család lakhelyeként szolgáló – Varjúvárt ábrázoló képeket sorolom. A sztánai vasúti állomás szomszédságában épült ház a Kós
Károly-i életút egyik legfontosabb és legjellegzetesebb épülete, a ma emberének szemei előtt valószínű, hogy ez jelenik meg legelőszőr alkotója nevének
hallatán. Ezt a házat látjuk az évszakok váltakozásaiban, különböző kis intermezzókat alkotnak ezek a film egészében. A sztánai völgy fontos szerepet
játszott Kós életében, és mivel a mesélés közben folyamatosan vissza-visszatér kedvelt helyszínére, a filmben ez jelenti a kapcsot a különböző fejezetek
és történetek között.
Másik csoportot (c2) alkotnak az építész Kós Károly ma is álló munkáit – többek között a budapesti állatkerti építmények, a zebegényi katolikus
templom, a kolozsvári református templom, a budapesti Wekerle-telep központi részének épületei – (a budapesti Állatkertben a második világháború
végnapjaiban való bombázások során számos pavilon megsemmisült, ezek
újjáépítése csak részben történt meg) ábrázoló képek sorozata. Ezek, hasonlóan a sztánai tájat és az ott található Varjúvárat ábrázoló képekhez lassú
svenkeken és fix kameraállásokon keresztül mutatják be az építményeket.
Harmadik csoportba (c3) meg az Isztambulban készült felvételeket sorolom,
ezek nem a Kós Károly által tervezett épületeket ábrázolják, hanem szeretett
városában való tartozkodását próbálják megidézni, bemutatni mindazt, ami
elvarázsolta közel száz esztendővel ezelőtt az akkor még ifjú Kós Károlyt.
Ezeket a három csoportba sorolt felvételeket egy éven keresztül készítettem,
négy évszak alatt, három országban.
A mesélő személy fizikai hiányából eredendően az általam filmezett
képsorok többsége fix kameraállásból készült, kevés mozgással, másképpen,
mintha maga a főszereplő kalauzolt volna a különböző helyszíneken, és a
kamera folyamatosan őt követte volna. Ennek ellenére a filmben így is létrejön és jelen van egyfajta mozgás. Gelencsér Gábor gondolatait idézve: „Az
egyes képek ezúttal csak a montázsnak köszönhetően mozognak: fix beállításokat látunk, ritmikus váltakozásban”.6 A filmről tehát elmondható, hogy
a manapság gyakori, a vágás által felgyorsult, „videoklip” hatást keltő anyagokkal szemben, egyfajta lassú ritmussal rendelkezik, vagy ha úgy tetszik
„hömpölyög előre”. Ha figyelembe vesszük, hogy a történet egy kilencvenéves ember életére való visszatekintésen alapszik, ez a lassúság valamilyen
szinten indokolt is. Ugyanakkor az is megállapítható, hogy a film képsorainak változása és annak ritmusa a folyamatosan jelen levő zenei alapnak is
köszönhető, amely megadja és végig diktálja a film tempóját, tehát az egyik
nagyon fontos alkotó elem a zene. Filmjeimben eddig mindig különböző módon használtam a zenét: a bonchidai Bánffy-kastély metamorfózisát feldolgozó A kastély árnyékában esetében az utómunka, a vágás során választottam a ki a filmben felhasználandó dalokat. Később, az Édes Erdély, itt voltunk című filmemben teljesen mellőztem a zeneszámok használatát, itt a
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történeteiket elmesélő emberek dalait használtam fel, mondhatni, hogy „elénekeltettem a filmzenét”. A Kós Károly-film esetében a korábbi munkáimban már használt finn Frozen Silence repertoárjából előre ki volt választva 4 dal, amelyek megteremtik a film atmoszféráját. Majdnem az első pillanattól az utolsó képsorokig jelen vannak ezek a dalok, hol előtérbe tolva,
hol alig észrevehetően. Így válik filmemben is illusztrátorrá a zene, és adja
meg a képsorok, vágás ritmusát is. „Egy zeneműnek tempója, metruma van.
Ugyanazt a ritmust le lehet játszani lassabban és gyorsabban. A film esetében is valami hasonlóról van szó. Megfogalmazhatnánk ezt úgy is, hogy milyen egy film lüktetése”.7 A filmzene kiválasztásának legfontosabb kritériumáról kell szót ejtenem. Már korábban számtalan riport, valamint film készült – hol Kós Károlyról, hol pedig a személyével egybe fonódott Kalotaszegről –, és ezen filmek többségénél véleményem szerint ugyanazt a hibát
követték el a zene kiválasztása során: rendezőik szinte kivétel nélkül a kalotaszegi népzenét tekintették ideális választásnak. Egymás mellé állítva ezeket, egybefolynak, ez úgy gondolom, hogy hozzáad arctalanságukhoz.
A filmzene tárgyalása kapcsán még egy fontos dolog jut eszembe: akár
egy zeneműnek, a filmemnek is van egy refrénje. Ugyanis az egyik visszatérő képsor a sztánai tájban látható Varjúvár az azt körülvevő természet apró
rezdüléseivel együtt. A különböző évszakokban, ami a képeknek eleve kölcsönöz egyfajta zeneiséget. Már a legelején megszületett az az ötlet, hogy a
sztánai Varjúvárat az összes évszakban filmezni fogom, a forgatókönyvem
szerint is ehhez a helyszínhez tér folyamatosan vissza a film. Figyelembe
véve, hogy a dokumentumfilmem egy visszaemlékezés, ilyen formában kiváló eszköznek tűnt az idő múlásának ábrázolására a sztánai ház körül változó természet. A képzeletbeli beszélgetésem helyszíne meg nem lehetett
más, mint a Varjúvár, filmem szerint itt kerültek rögzítésre az interjú-részletek. Annak ellenére, hogy nem szabály, a jó beszélgetés egyik feltétele, hogy
a kérdező ismerje alanyát, kellően felkészült legyen. A Kós Ká roly-filmben
használt riport pozítivuma, hogy alkotói a riporteri szerepet Kós egyik jó ismerőjére és barátjára, báró Kemény Jánosra bízták, akivel életük során sok
közös találkozási pontot kap a kutató. Kemény a felvevőgép okozta lámpaláz mellett ügyesen vezeti mindvégig a beszélgetés fonalát. Ugyanakkor engedte beszélni alanyát. De ugyanez elmondható az Aranyszalagtár valamint
Megy a magnó vándorútra archívumaiban talált felvételekre is, ezek a remek
beszélgetések Kós Károllyal tudomásunk szerint Muzsnay Magda, valamint
Csifó János érdeme.
Leírtam, hogy több kész anyagból kellett egy egységes film szerkezetét megszerveznem. Célom az volt, hogy az ebből származó eredményt a
néző egy jelen időben folyó beszélgetésnek élje meg. A film első perceitől
szükségeltetetik részéről, hogy partner legyen abban a játékban, amit a dokumentumfilm kínál neki: fogadja el, hogy ez az itt és most. Kós Károly emlékezik itt, a jelenben, életéről, a múltról. Egy olyan hiteles portréban, amelyben kizárólag csak Kós Károly beszél saját magáról, kizárva minden utólagos narrációt, valamint egyes személyek felsorakoztatását. De vajon ettől teljesen hitelessé válik a film? „Minden dokumentumfilm rendezője bizonyos
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mértékben játékfilmes módon beavatkozik a – valóságba – ez elkerülhetetlenül következik magából a filmkészítés folyamatából”.8 vallja Szekfű András.
Valóság vagy fikció?
Egyenlőségjelet tehetünk a dokumentumfilm és a valóság közé. Hiszen
a dokumentumfilm nem több, mint a múlt vagy a jelen egy-egy szeletének,
epizódjának megjelenítése a képernyőn. De attól, hogy valaki filmre viszi
egy valós ember vagy embercsoport történetét, attól még egyáltalán nem biztos, hogy a történetbeli szerep egész emberi lényükkel, totalitásukkal azonos. Thomas Ciulei rendező szerint „egy dokumentumfilm is olyan, ahogy
azt rendezője látja, ahogy megszűri, hogy mit meséljen el egy adott személy
életből. Ezért úgy gondolom, az alkotásban két világ keveredik: az alanyé,
akiről a történet szól, és a rendezőé, akinek a szűröjén átmegy az előző”.9 Azáltal, hogy a rendező kiemel életükből egy vagy több mozzanatot, egy időegységet, egy kapcsolatot, az már fikció. A dokumentumfelvételekből a rögzítések és kutatások során több tíz vagy száz gigabájtnyi anyagom gyűlhet
össze, ezeket mind szerkeszteni, válogatni kell. Vágás szükséges, de a vágás is ugyanakkor egy alkotói vélemény, óhatatlanul benne van a rendező
véleménye az alanyról, akiről az alkotása szól. „Bármennyire is nem fikció a dokumentáció, a dokumentumfilmet bármennyire is »maga az élet«
írja, mégsincs dokumentumfilm, ha nincs dramaturgiája, művészeti, drámai magva, ha nincsenek drámai hősei, érdekes emberei, érzékletes, fontos
mondanivalója.”10 Mert a filmes eszközök hatásai nélkül nem jöhet létre érvényes közlés, maradandó hatás.
Összegzés
Röviden ezek jutottak az eszembe három év távlatából a Kós Károlyról készült portréfilm kapcsán. Hogy mennyiben tud e néhány oldal segítséget nyújtani majd a jövő filmesei számára, nem tisztem eldönteni, de nem is
ez volt az elsődleges célom ezzel az írással. Lehet, hogy a laikus olvasó számára egy kis betekintést nyújt abba a világba, amelyről kevés információval bír. Hogyan dolgozunk szűkre szabott kereteink, ideálisnak messziről
sem nevezhető körülmények között itthon, amikor filmkészítésre szánjuk
el magunkat. Ahogy e rövid írás összegzését fogalmazom, egymás után jutnak újabb és újabb dolgok az eszembe, amelyeket kihagytam: nem esett szó a
Kós Károly életének helyszíneire tett utazásaimról, nem említettem technikai dolgokat, amelyek, úgy gondolom, hogy kizárólag egy filmes számára lehetnek érdekesek. Nem ejtettem szót a film anyagi kereteiről, ami soha nem
egy utolsó szempont, főleg ha belegondolunk, hogy a magunkfajta pályakezdő független filmesek képzeletének legtöbbször csak anyagi lehetőségeik szabnak határt. Ugyanakkor azonnal ellent is mondok magamnak, hiszen
számomra a legizgalmasabb pillanat, amikor eldöntöm, kerül, amibe kerül,
de az adott történetet mindenképpen elkészítem. Ha nem is rendelkezem az
elkészítendő alkotás anyagi fedezetének teljes egészével, akkor is elkezdem
a munkát, mert vannak történetek vagy esetek, amelyek feldolgozása eseté62
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ben nem várhatunk több hónapot, akár éveket. Ha ez nem is volt egészen
igaz a Kós Károly-film esetében, mégis hasonló érzés kerít hatalmába minden alkotói folyamat elején, mint akkor, amikor a kész filmet a kezemben
tartom. A kezdeti és végső pont közötti anyagi és egyéb jellegű nehézségek
az idő során jelentéktelenné válnak majd, akkor is, ha a befektetett energia
vagy anyagiak látszatra soha sem térülnek meg. És aki alkotott már, ismeri
milyen az, amikor egyre jobban ketyeg az óra, mert határidőre kell elkészülni. De egy nem várt technikai probléma is ugyanúgy emlékezetessé teheti
az alkotási folyamatot, esetleg kedvét szegi az alkotónak. Nem is lehet felsorolni, mennyi buktató vár egy film elkészítésének folyamatában, de ha már
egy kérdéssel kezdtem írásomat, nem hagyhatom ki a másik kérdést a végén,
amellyel szinte kivétel nélkül találkozunk: „Miért csináljuk az egészet?”
Erre a válaszra Almási Tamás magyarországi dokumentumfilmes írásában
találtam rá: „Gondolkodtam azon, miért is készítek filmet. Ritkán foglalkozom ezzel, csak megyek és forgatok, de néha visszatérek az alapkérdéshez:
miért ölök annyi energiát egy olyan dologba, ami nincs megfizetve, nincs
igazán megbecsülve, elszívja energiámat, elrabolja szabadidőmet. Ez a fajta
dokumentumfilmezés öngerjesztő folyamat, rengeteg energiát, odaadást és
figyelmet igényel. Ugyanakkor ahány filmet készítek, ahány sorssal találkozom, annyi életet élek. Ha hosszában nem is, de intenzitásában megnövelem
az életemet. Mások történeteit élem, amelyekből ki lehet lépni. Minden film
során változom, szereplőim is változnak – adunk és kapunk egymástól, a
közös élmények formálnak bennünket –, szimbiózisban élünk a filmezés
okán”.11 Ismerős, ugye? Minden film elkészítése során az alkotó megélheti
főszereplőjének életét, vagy a választott események résztvevőjeként érezheti magát az alkotási folyamat során. Ahogy Komár István idézett filmjének
szinopszisában az áll, hogy a Necrophilia a Nagyapa filmje, úgy az általam
készített portréfilm lehet az én Kós Károlyom filmje.
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Abstract (Interview with Arthur Bálint, filmmaker)
Arthur Bálint talks about how his experience in multi-camera live TV directing provided him with
the skillset to make his own sort of highly cinematic observational documentary, even if he works
mostly as an one man crew. He talks extensively about his preference for interesting characters
over the story and the methods for capturing cinematic scenes in real situations. He believes that
his task as a filmmaker is to discover through his camera what makes his characters special, and to
avoid presenting a distorted version of the character’s life in order to make it more interesting. His
work in fiction also stems from semi-improvised scenes with amateur actors, and his camerawork
in fiction emulates his documentary shooting style.
Keywords Observational documentary, character, methods of capturing cinematic scenes,
camerawork, ethics of documentary

Rezumat (Interviu cu cineastul Arthur Bálint)
În acest interviu, Arthur Bálint explică cum experiența de studio TV cu mai multe camere
l-a determinat să-și dezvolte propriul stil vizual și să creeze documentare observaționale foarte
cinematice, deși în majoritatea cazurilor filmează de unul singur, îndeplinind toate rolurile unei
echipe. Vorbește despre preferința sa de a se concentra pe caracterele interesante, înainte de
poveste, și despre metodele de a filma scene cinematice in situații reale. Crede ca datoria lui
este de a descoperi prin filmare acele trăsături ale personajului care îl fac special și de a evita
distorsionarea vieții personajului – distorsionare care ar putea să-l facă să pară mai interesant.
El face și filme de ficțiune în care deseori folosește ca instrument de lucru improvizația cu actori
amatori, iar stilul imaginii amintește de filmele sale documentare.
Cuvinte cheie Documentar observațional, caracter, metode de capturare de scene cinematice,
lucrul cu camera, etica documentarului

Bán Attila, mesterszakos hallgató / MA student
Budapesti Metropolitan Egyetem / Budapest Metropolitan University
banattila83@yahoo.com

Bálint Arthur filmkészítő. Rendező, operatőr, vágó, aki főleg dokumentumfilmjeiről ismert. 2001-ben végzett a budapesti Színház- és Filmfőiskolán, operatőr szakon. Dokumentumfilmjeit rengeteg fesztiválon díjazták.
Székelyudvarhelyen él.
Hogyhogy filmes lettél?
Az egyetem előtt, '94-től '98-ig, és utána egyetem alatti vakációkban,
az udvarhelyi tévénél dolgoztam reggel kilenctől este tízig. Előtte a bútorgyárban raktam a bútorokat teherautókba, meg kézzel véresre csiszoltam az
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ujjbeg yei m,
néhány évig
lakkot
fújtam
szekrényekre. Szabad időmben
szobrászkodtam, és érdekelt a filmnézés is. A gyárban mondta
valaki, hogy a
tévéhez keresnek operatőrt.
Kiderült, hogy
még egy órám
van a jelentkezésre. Akkoriban sziklamászó voltam,
sokat sportolBálint Arthur munka közben.
tam, jól futottam, úgyhogy
úgy ahogy voltam, munkavédelmi bakancsban felszaladtam a gyártól a tévéhez, a város másik végébe. Kézzel megírtam a kérést. Akkoriban még szépen írtam,
úgy emlékszem, ja meg fekete hajam is volt. Én lettem az utolsó jelentkező, mint kiderült a huszonötödik. Felvételire, autodidakta módon, könyvből tanultam meg az alapokat. Néhány nap után szereztem tíz percre egy
amatőr kölcsönkamerát, amelyben kazetta sem volt. Aztán eljött a nagy nap.
Huszonöten álltunk a folyosón és méregettük egymást. Nem nagyképűen, de
azért határozottan, szóltam a többi jelentkezőnek, hogy akár haza is mehetnek, mert engem vesznek fel. És tényleg engem vettek fel. Aztán a bakancsot
lecseréltem puha talpú cipőre, hogy ne kopogjon a forgatáson, és azóta többé-kevésbé azt csinálom, amit szeretek. Az elején nappal tévéztem, éjjel pedig filmet forgattam. A kettő gyakran összemosódott, úgyhogy egyikből jött
a másik és fordítva. Adásrendezés, kulimunka, de kreatív munka is, amelyben mindent rám bíztak.
A tévé vitt tovább a dokfilm irányába?
Én mindig fikciót akartam csinálni. Határozottan nem akartam
dokfilmet forgatni, és nem is ismertem olyan embert, aki erre vágyott volna. Gyakran eszembe jut, ha elszállnak a filmötleteim, hogy ne készíts olyan
filmet, amit te sem néznél meg. Ez első hallásra viccesnek tűnik, de szerintem ennél nagyobb evidenciát nem is tudnék mondani. Szóval nem néztem
dokumentumfilmeket, de erőltették az egyetemen. Általában minden filmes
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iskolában van egy év, mikor kirángatnak a valóságba. Mottója lehetne, hogy
hagyjuk az álmodozást, lássuk a valóságot, mert valóságalapja mindig kell,
hogy legyen annak, amit csinálsz, ha máshol nem, akkor az agyadban. Nálunk az volt a rossz, hogy másodévben valakik eldöntötték, hogy mi végül is
dokfilmesek kéne legyünk. Egy világ omlott össze bennem. Majdnem abba
is hagytam akkor az egyetemet, mert nem akartam dokfilmmel foglalkozni. Aztán másodév végi vizsgára végül leforgattam egyet úgy, hogy feltettem
magamban, ez nem lesz hagyományos értelemben vett dokfilm.
Valóságos történet lesz, és minden igaz benne, azaz semmit nem rendezek meg, de az akkor is film lesz. Akkor még a filmet elég egyszerűen értelmeztem, szóval visszagondolva, inkább úgy fogalmazhatnék, hogy az én filmem filmszerűbb lesz, és nem az általam látott dokumentumfilmek stílusában. Persze a spanyolviaszt fedeztem fel újra, de a felfedezésem folyamata
hasonló volt az eredetiéhez, úgyhogy félig beköltöztem egy családhoz, ahol
a vakáció alatt, heti négy-öt napot töltöttem. 11 gyerek volt a családban, és
külföldi apácáktól kaptak egy kész családi házat. Ebben az érdekelt, hogyan
költöznek a kis házból a nagy házba. Egyszerű történetet választottam, mert
tudtam, hogy hajlamos vagyok az elemelésre. A filmben fontos képi döntés
volt, hogy a kamera a gyerekszemmagasság szintjén maradjon, de a legkisebbik, a két és fél éves gyerek imádta a kameralencsét, és mindig koszos kézzel tapogatta. Bosszantó is lehetett volna, de én csak megtöröltem a lencsét
és forgattam tovább. Újra összetapogatta, én megint megtöröltem, és forgattam tovább. Kb. egy hónap után jutottam el oda, hogy habár semmi hasznos
anyagom nincs, de a gyerek nem törődik a kamerával, úgyhogy végre forgathatom a filmet úgy, hogy tőle öt centire vagyok és nem érdekli. Mikor viszszanéztem a nyersanyagban, nagyon működött, ahogy a testvérével elénekli, hogy Afrikában születtem, ott nevelt apám, azt hittem, hogy lesz belőlem
hajós kapitány. Lett belőlem utcaseprő, budiszívató, visszamegyek Afrikába,
mert ott nagyon jó. Mindezt tőlem pár centire nyomják, és a filmben nagyon
erősen működik. Ez volt az a pillanat a dokumentumfilmezésben, amikor
azt mondtam, hogy na, jó, ez már nekem is kezd tetszeni. Volt egy erős jelenlét, amit jó nézni kívülről.
Ekkor éreztem meg saját bőrömön, hogy a dokumentumfilmnek mi az
ereje. Hasznos és izgalmas dolog, ha az alkotó energiát áldoz arra, hogy türelemre neveli magát, és kivár, mint egy várakozó taxisofőr. Időd rengeteg,
és megéri türelmesnek lenni azért, hogy a szereplők természetesek legyenek.
Én úgy gondoltam, hogy ha ez a módja annak, hogy közel kerüljek hozzájuk,
akkor ott ülök reggeltől estig.
Tehát csak megfigyelőként veszel részt a szereplők életében, és elkapod,
ami éppen történik?
A dokumentumfilmnél is valamennyire bele kell nyúlni a történésekbe, mert önmagában a valóság néha nem elég érdekes, vagy éppen nem vagy
ott, amikor történik, és olyankor ilyen piciket bele lehet nyúlni. Például azt
mondom a szereplőnek, hogy a múltkor énekeltél valamit, most nem énekeled el megint, de itt és bármikor, amikor te akarod. Ez manipuláció ugyan,
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de végül is szerintem nem csalás, ha olyan helyzeteket hozol létre, amelyek
amúgy is megtörténnek. Idén olvastam egy érdekes címet az egyik Sundance
filmfesztiválon szereplő film beharangozásánál. A dokumentumfilmrendező felrúgott minden dokumentumfilmes szabályt!!! Vagy valami hasonlót. A Sundace fesztivál nagyon jó, és nem akartam összekapcsolni egy
csalódással, úgyhogy bevallom, a cikket nem mertem elolvasni. Mert alapelvemnek tekintem, hogy ahhoz, hogy az apró íratlan szabályokat is be tudd
tartani és hitelesen meg tudd tenni a dokumentumfilmben még elfogadható manipulációkat, nagyon ismerned kell a szereplőid életét... és főleg tisztelned, ugyanakkor a nézőt is. Minden szabályt csak fikcióban rúghatsz fel.
Nem mutathatsz be egy filmet úgy, hogy a film valóságtartalomra épül, és
közben a lényeget megváltoztatod. Nézőként máshogy nézem az ilyen filmet
és félelmetes, hogy mennyire tud rám hatni az a néhány szó, hogy megtörtént esemény alapján készült.
Ugye a televíziózásnak egyik alapja, hogy olyasmiről is tudsz beszélni,
amihez semmi közöd, kimész, pár óra alatt forgatsz valamit, és megvan, jön
a következő. De ha mélyen akarsz elmondani valamit, ahhoz vagy van közöd, vagy nem lesz túl jó a végeredmény. Végül is ez a 13 perces első dokumentumfilmem, ami '98-ban készült, ez volt az alapja mindennek, amikor a
gyerek a kameralencsét tapogatta, megtöröltem, mosolyogtam, forgattam tovább, és nem akartam dokfilmet csinálni, hanem filmet akartam forgatni.
Történetet én is ki tudok találni, főleg, hogy naponta többször megteszem a szabályok felrúgásával, amit soha nem tehetsz meg, ha úgy forgatsz
dokumentumfilmet, hogy van egy helyzet, egy történet, ami eleve zajlik, és
te éppen ott vagy kamerával. Az messze izgalmasabb tud lenni időnként,
mint a fikció, és ez jó felfedezés volt. Ez aztán hatott a fikciós filmjeimre is,
abból a szempontból, hogy én, aki soha nem jártam óceánon, tudom, hogy
soha nem forgatok egy óceánjáróról filmet, hanem arról, amit megismertem,
láttam, közel áll hozzám. A valóság egy kicsit fontosabb lett számomra, és a
filmjeim is hitelesebbek.
A dokumentumfilmek, amiket korábban láttam, ismeretterjesztő, tudományos filmek voltak, de nem érdekeltek, én mindig is történeteket akartam
mesélni. Buglya Sándor volt az, aki mutatott olyan dokumentumfilmet, amire azt mondtam, hogy ja, ilyet én is csinálnék. Egy kanadai film volt, celluloidra forgatott szituációs dokumentumfilm, ami több évig követte egy történet alakulását. A hang folyamatosan forgott, és ha valami érdekes történt,
akkor bekapcsolták a kamerát, így a szemünk előtt, majdnem játékfilmesen
bontakozott ki a történet. Nekem könnyű volt, mert digitálisra forgattam,
nem celluloidra, de mondjuk elég nagy érvágás volt az is, mert elég drága
volt akkoriban a kazetta. Ha tíz órát forgattam, már a szívem fájt, mert nem
tudtam cigit venni. De még mindig egyszerűbb volt, ha nem volt jó, újra is
használhattam. Az első hónapot például le is töröltem.
Az egyetem után az első filmed az Ikrek volt, ezt már nem kényszerből
csináltad. Mi fogott meg bennük?
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Emberileg annyira meseszerűek voltak. Egy barátom ajánlotta, akivel
beszélgettünk arról, hogy éppen témát keresek. Általa találtam két embert,
egy ikerpárt, akik úgy éltek, ahogy nem is lehet élni, mintha mesében lennének. Egyik versekben beszélt, a másik rajzolt, az élet pitiáner kis dolgai nem
érdekelték őket, nem aggódtak, nem panaszkodtak. Abban a világban, ahol
ők éltek, mindenki gyűjtött, nagyobb házra, kocsira, ők meg semmire igazából, hanem azt mondták, hogy a lélek is fontos, a lelket kell ápolni. Naivak és kedvesek, ráadásul ikrek, két férfi, aki hasonlít egymásra, és az egyik
a szavak embere, a másik meg a képeké. És tényleg úgy élnek, mint a mesében. Izgalmas volt, hogy mitől lehet a két ember ennyire naivan boldog úgy,
hogy valójában nem lúzerek. Semmi lúzerség nem volt bennük, kiegyensúlyozottak voltak és boldogak. Egyébként nem volt egyiküknek sem felesége,
úgyhogy nem voltak teljesen kiegyensúlyozottak, mert valahol vágytak arra,
csak megmaradtak egy olyan tiszta gyermeki szinten, ami ritka. Nem mondom, hogy erény vagy hátrány, de mindenképpen izgalmas volt látni őket, és
évekig mentem velük, hogy megtudjam, mitől ilyenek.
A dokumentumfilmjeimben általában nem a történet a lényeg, hanem
az ember. És ha egy ember izgalmas, valamitől hatása van rám, akkor kíváncsi vagyok, hogy mitől is. Kamerán keresztül fedezek fel egy olyan életet,
amit nem ismerek, nem is értek, csak rácsodálkozok, és tetszik.
Ilyen meseszerű kicsit a Poros öltöny főhőse is.
Egy tánctáborban forgattam valami mást, nyáron, nagy melegben, mindenki szundizik a sátrakban, amikor egy cigány énekes, elegánsan, fekete öltönyben, fehér ingben, nyakkendőben, belép a kultúrotthonba, ahol éppen takarítanak. Olyan volt, mintha egy herceg lépett volna be, és mondtam, hogy erre az emberre kíváncsi vagyok. Fogalmam sincs, hogy ennek az
embernek az élete miről szól, de a megjelenésében benne van minden, ránézel, és benne van egy sors. Ha egy történetet el akarsz mesélni, kell egy főhős, és ha a főhősre ránézel, akkor látod, hogy az az. Hasonlított kicsit Steve
McQueenre, ránéztem és volt egy kisugárzása. Ahogy belenéz azember szemébe, ahogy a kezét zsebre teszi, ahogy lép, ahogy valamit kimond, abból
tudom, hogy ez az ember főszereplő, csak éppen nincs még film róla, de
majd jövök én, és megnézem a kamerámmal. A legtöbb filmemnek ez a kiinduló pontja, és ilyenkor még nem tudom, hogy miről szól a film története, csak azt, hogy én a kamerát szívesen tartom abba az irányba, ahol ő áll,
ha ő is benne van.
Hogy győzted meg a szereplőt?
Először fel akartam hívni, de nem volt telefonja, sőt árama sem. Elég
könnyen megtudtam, hogy hol lakik, odamentem, meghívtam a kocsmába
egy sörre, és elmeséltem, hogy emlékszik arra, valószínűleg nem, de én igen,
hogy találkoztunk hét évvel ezelőtt Sófalván. Úgy tűnik, hogy van esély
arra, hogy egy filmet forgassunk, van-e kedve hozzá. Hallgatott, söröztünk,
cigiztünk, és kérdezte, hogy jó, de miről szólna. Mondom, én sem tudom,
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de Önről. Nem mond semmit, de bólint, hogy elgondolkodik ezen, de nem
érti, hogy miért akar valaki filmet csinálni róla, aki nem is ismeri. Mondom,
hogy nem tudom, ez pontosan mit jelent, egy-két évig járnék erre, nem mindig vagyok itt, de időnként jövök és forgatunk. Egy hónapig járok erre, ha kiderül, hogy nem érdekes, vagy nem akarja, akkor leállunk. Van kedve? Még
pénzt is fogok tudni adni. Mondta, hogy értem, rendben, ha akar adni pénzt,
adjon, ha nem, nem, jó, lássuk. A sört megittuk, és megegyeztük, majd jelentkezem. Elkezdtem, jártam egy hónapig oda, megírtam a filmtervet, pályáztunk, mert akkor már láttam, hogy melyik irányba kell elmenni, hogy
érdekes is lehessen.
Nagyjából mindig az van, hogy szituációban kell, hogy történjenek a
dolgok, nem jó az, hogy elmeséli, mi volt fiatalkorában, mert az nem érdekes. Engem az érdekel, hogy egy igazi történetet meséljek el a jelenben, akkor
és ott történjen valami, és én legyek ott. Nem arról szólt, hogy ki volt ő vagy
ki nem, hanem hogy ki ő most és ma. És így mentünk két éven keresztül forgatni azt, ami éppen vele történt. A fejemben volt a filmnek legalább öt verziója forgatás alatt, de végül egy hatodik lett. Mivel a valóság a fontos, és
nem hazudni akarok, hanem arról az emberről mesélni valami igazat, emiatt fontos, hogy amit ő megél, csinál, ahhoz alkalmazkodom én a filmmel.
De ha nem tudod, mi fog történni, mit írtál a tervbe?
Egyetlenegy dolgot tudtam róla, hogy régen szaxofonon játszott, de ma
már csak énekel. A cigány kultúrában, cigány zenészeknél az éneklés, az
nem szakma. Ha hangszeren játszol, akkor zenész vagy, de ha csak énekelsz,
az nem szakma, azért nem adnak pénzt. Frici bácsi hiába jól énekel és kivételes tehetség, nem keres pénzt, mert a hangszerét eladta valamikor egy
nő miatt. Fiatal zenész korában a felesége féltékeny volt, mert ahol buli van,
egy jóképű szaxofonos ki tudja, mit csinál. Frici bácsi, hogy ne legyen otthon balhé, eladta a szaxofonját. Feladta az álmait. Nem csak az álmait, hanem a megélhetését is, mert szerette a feleségét. Beszél is arról a filmben,
hogy egyszer megcsalta a feleségét, nagy balhé meg házastársi pofozkodás is
volt emiatt, de a békesség kedvéért inkább lemondott mindenről. Valószínűleg ez volt nekem akkor a fontos; ha az ember lemond valamiről, amiben jó,
és ami szeretne lenni élete végéig, de kompromisszumot köt a családi békéért. Ez volt élete nagy áldozathozatala.
Azt már nem tudtam lefilmezni, hogy szaxofonon játszik, de egy kocsmai beszélgetésben pár perc alatt lezajlott egy történet a féltékenységről,
amit nevetve mesélnek el. Abban a nevetésben van egy kis keserűség is.
Két évet jártam már oda forgatni, fogalmam sem volt, mi lesz a filmből,
izgalmas volt, de nem volt igazi története, és amikor Frici bácsi kétszáz euróért elvette a feleségét, összeállt az egész film egy pillanat alatt. Miután már
együtt élték életüket negyven éve és huszonvalahány unokájuk is volt, akkor lépett be Románia az Európai Unióba, és minden olyan párnak, aki életében először házasodott, adtak kétszáz eurót. És Frici bácsi kétszáz euróért
elvette feleségül azt a nőt, aki miatt otthagyta a zenész szakmát, és ott álltak
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boldogan, hatvanévesen egy piros-sárga-kék szalagos polgármesternő előtt,
és kimondják az igent.
Milyen projektjeid futnak éppen?
Szomorú kérdés. Egyre inkább azt érzem, ha pénzt is akarok keresni a
mindennapi megélhetéshez, nem azokat a filmeket kéne terveznem, amiket
szeretnék. Van egy rakás jó ötletem, de sikertelen pályáztatások után, szerre
mindegyiket eltemettem az elmúlt pár évben. Ez most a kompromisszumok
időszaka kicsit, és ez eléggé zavaró és lehangoló. Mert hogy az elvárások szerint erdélyiként kéne gondolkodnom egy olyan közönség fele, amelyik az erdélyi alkotótól azt várja, hogy határon túliként gondolkodjon és cselekedjen a nap 24 órájában, én meg nem vagyok ilyen. Én filmet akarok készíteni,
olyan történeteket mesélni, amelyek éppen érdekelnek.
A pályázatokon a magyarországi közönségnek olyan képet kellene mutatni, ami igaz is, és megfelel az elvárásoknak a néző szemében is Erdéllyel
kapcsolatban. És én már gyűlölöm a tehén seggét. Mintha Erdélyben nem is
lenne város, vagy beton. Nem is olyan nagyon nagy a kompromisszum időnként, csak lenne háromszor annyi beton.
Mi van a Balánbánya-projekttel?
Na, ott rengeteg beton van, csak be kéne fejezni. Az volt a legelső projekt, amelynek egyetem után nekifogtam. Balánbányán megszűnt a bánya,
egy város teljesen megváltozott, és ezt követtem nagyon sokáig. Adtam is
le filmet belőle, de még nem az igazi. Még kéne várni vagy tíz évet, hogy
kiderüljön, hogy mi lesz egy mesterséges városból, ami valójában egy falu
volt, és a Ceauşescu-rendszerben pár száz lakosból felpumpáltak 16 ezerre.
Egy minta-bányászvárost akartak, de miután a bánya mindig is veszteséges
volt, ez a forradalom után nem sokáig volt fenntartható, egyértelművé vált
az összeomlás. A hirtelen gazdasági alapokon működni kezdő társadalomban csak az összeomlás, pusztulás várt rá. A bánya be is zárt, a városban
már leginkább csak nyugdíjasok élnek, meg a pék, nem nagyon van semmi egyéb. Egyre több a kocsma meg a szerencsejáték. A film arról kellene,
hogy szóljon, hogy egy mesterségesen felépített város hogyan omlik össze,
ha nincs létezési alapja. Ahhoz még kéne várni kicsit, de előbb-utóbb odamegyek. Amikor elkezdtem forgatni, néha hálózsákban aludtam a korcsolyapályán, mert nem volt panzió. Most már kissé kényelmesebb lenne a forgatás, mert néhányan átálltak a turizmusra
Balánbányán az emberek mindig valamitől félnek, mintha a nyugdíjukat valaki a film miatt elvehetné, emiatt ültem kocsmában és pálinkáztam órákig volt bányászokkal, akik már nem bányászok. Megkértem, hogy
meséljenek a bányáról, de mondták, hogy ők félnek. Mondtam, hogy nekem
nem kell rosszat mondjanak, dicsérhetik is a bányát, csak beszéljenek. Végül belementek, de mire a kocsmatulajdonossal megdumáltam a forgatást,
elfutottak. De ilyenből millió volt. Igazából félnek az emberek, és úgy látom,
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hogy akkor lesz ebből jó film, ha odaköltözök néhány hónapra. Olcsón lehet
kivenni lakást, egy nyárra odaköltözök, és leforgatom a hiányzó részt.
Az a baj, hogy rengeteg filmtervem van, ami fiókban végzi. Sokszor
pályáztam, nekem mindegyik tetszett, amit megírtam, de úgy vagyok vele,
hogy ha nem adnak rá pénzt, akkor megpróbálom elfelejteni. Nem hiszek
abban, hogy pénz nélkül szabad filmet forgatni, mert a filmkészítés csapatmunka, és nem illik kollégákat arra kérni, hogy az álmaid ingyen kövessék.
Egy-két filmnél elmegy egy életben, de nem túl gyakran.
Milyen az, amikor operatőrként dolgozol egy rendezővel?
Csak akkor vállalom el, ha közelállónak érzem a témát is, és az alkotót
is, akivel dolgozom, különben nem megy. Volt olyan, hogy gyümölcsökről
akart forgatni egy filmet, egy olyan rendező, akinek jó a neve, nem ismertük
egymást, de egymás munkáit igen, és mondtam, hogy ne haragudj, de inkább keress egy más embert, mert nem hiszem, hogy a filmedhez én kellek.
Elsősorban filmkészítő vagyok, és nem kifejezetten operatőr vagy rendező
vagy vágó, és fontos, hogy mivel töltöm az időm és a mások idejét.
Milyen egy forgatás?
Soha nem voltam kívülálló nézőként dokumentumfilm-forgatáson.
Nagyjából az én alkotói módszerem az, hogy nem a filmre koncentrálok,
mert az szakma, mint bármi más. Kamerán tudod, hogy melyik gombot
nyomd meg, még vaksötétben is, ahhoz, hogy azt érd el, amit akarsz, az élességet hol állítod, és kb. ennyi a technika. A lényeg azon túl van. A technikát nagyjából úgy kell kezelni, mint evésnél a kést meg a villát, vagy ehetsz
kézzel is, tökmindegy, a lényeg az, hogy jól essen, amit eszel. Ugyanúgy egy
filmnél is ez van, ha tetszik a történet, és el akarom mesélni, a kamera nem
érdekes.
Minden filmnél az a lényeg, hogy ha egy-két évet töltök egy témával, nagyon fontos, ha a kamerát bekapcsolom, és egy emberre ráirányítom, az engem érdekeljen. Hogy abban a pillanatban minden idegszálammal, gondolatommal úgy rá tudjak hangolódni, hogy még a rezdülést is érezzem a levegőben. Ha nem érzed ezt, akkor televíziós műsor lesz legfeljebb, egy napi rutin, amit gyorsan, valahogy letud az ember. Ha a film, amin éppen dolgozok,
tetszik, és éjjel háromkor éppen nem alszom, akkor maximálisan a filmmel
foglalkozok. De ha forgatás közben éjjel háromkor felébredek, és máson gondolkodok, akkor az azt jelenti, hogy az a film nem tetszik annyira.
Minden alkotó egy kicsit önző, és tényleg óriási dilemma, hogy én magamnak csinálok-e filmet, ami által felfedezem a saját világomat, vagy elmesélek valamit, és a tapsra várok. A taps jól esik, de az csak pár percig tart.
Ezért, ha megkeres a rendező egy témával, arról addig beszélgetünk, amíg
úgy érzem, hogy nekem is van, vagy lehetne közöm hozzá.
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A forgatáson mennyire határozza meg a rendező a képi világot?
A képkivágásokat soha nem beszéljük meg, az annyira nem fontos. Dokumentumfilmnél nincs leállás, ha a szereplő éppen valamit csinál, azt
vagy felvetted, vagy nem, vagy vágható egy másik felvétel hozzá, vagy nem,
és annak kell meghoznia a döntést, aki a kamerát fogja. Első dolog mindig
az, hogy megbeszéljük, hogy nem állhat mindig ott mellettem, nem suttoghat állandóan, hogy ezt csináljam, vagy azt, mert elvesz a lényeg. Nem tudok
figyelni a jelenetre és a rendezőre is, és az a baj, hogy ha a rendező elkezd a
fülembe sugdosni dolgokat, akkor lemaradok, mert másodpercekig figyelek
rá, miközben a következő másodpercben ott kéne állnom a szoba másik sarkában, egy másik képkivágásban, egy másik beállítással. És ilyenkor mindig
lemaradunk, és nem fog működni.
Ezért előtte kell megbeszélni, illetve időnként azt mondjuk, hogy most
megvolt egy jó jelenet, leállunk, beszélünk és folytatjuk. De a döntéseket akkor is én kell ott, hogy meghozzam, úgy, hogy gondolkodok a rendező fejével is. Én is rendező vagyok, meg ráadásul amúgy is barátaim, akikkel dolgozom, úgyhogy tudok az ő fejükkel is gondolkodni. De a vágóéval is, az operatőrével is, és nagyjából így működik. Ha nincs bizalom, akkor nincs rendes és hatékony forgatás. Volt egy rendező, aki mondta, hogy soha többé nem
akar velem forgatni, mert ahányszor a fülembe mondott valamit, akkor mindig elromlott. Amit meg magamtól csináltam, az alapján, amit megbeszéltünk, az ő fejével gondolkodva, az meg nagyon jó. Persze mindent átbeszéltünk előtte egy napig, nem az volt, hogy egyedül döntöttem, de ahogy forgatni mentünk, ahányszor a fülembe súgott, valamit elrontottam. Összeáll egy
kép bennem az ő fejével gondolkodva meg az enyémmel, hozzátéve a technikát, meg egyebet, és akkor jobb, ha én döntök részletkérdésekben.
Többnyire egyszemélyes stábként dolgozol, de van egy állandó alkotótársad, Kovács Károly vágó. Ő hogy jött be a képbe?
Mikor a Poros öltönyt forgattam, ugyanolyan módszerrel dolgoztam,
mint az összes többi dokumentumfilmemnél. Egyik pillanatban itt vagyok,
három másodperc múlva meg a szoba másik felében, és egyszerre gondolkodok vágóként, operatőrként, rendezőként, és gyors döntéseket hozok. Ez automatikus, és már látom a kész jelenet alakulását. Sziklamászó voltam, és
nagyjából a sziklamászáshoz hasonlítanám a mozgás koordinációmat, hogy
görcsölni nem szabad, csinálod a dolgod, és kész. És hogy filmszerű legyen,
ez nagyon jó, hogy gyorsan tudok váltani a kamera pozícióján.
Érzem a teret, érzem a szereplőt, érzem, hogy mi történik a hátam mögött. Ez egy nagyon régi dologra nyúlik vissza, amikor televízióztam és rendeztem ötkamerás felvételeket. Ültem hat monitor előtt, előttem az öt kamera képe, a hatodikon a végkimenet, de ugyanakkor tudtam, hogy a tőlem
száz méterre levő teremben melyik kamera hol áll, milyen képet tud adni, és
el tudom képzelni, ha az egyes kamera két méterrel arrább megy nagylátószöggel, akkor mit lát, a kettes, ha bezoomol, mit lát, és egyszerre öt kamerával tudok gondolkodni. Ez rengeteget segített a dokfilmben, hogy elöl-hátul
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van szemem, és tudom azt, hogy most éppen a szereplő köhögött egyet, és ezt
kihasználom, hogy átugorjak két méterrel arrébb, és folytassam egy közelivel, miközben kihagytam három nem fontos másodpercet.
A magyar filmszemlére majdnem nem válogatták be a Poros öltönyt,
mert azt mondták, hogy ez meg van rendezve. Mert úgy van felvéve, ahogy
egyetlen egy kamerával nem lehet leforgatni. Na, és akkor felfogadtam, hogy
az összes többi dokumentumfilmemnél beírok még két fiktív operatőrt. Végül nem csináltam meg, de közben meg fura az átlagnézőnek az is, hogy gördül fel a stáblista, és Bálint Arthur rendező, operatőr, producer. Vágásnál is
az van, hogy én gyorsabban megoldom, ha inkább én vágom, mint egy másik
ember, aki rengeteg időt kellene arra áldozzon, hogy úgy ismerje az anyagot,
ahogy én. Egyszerűbb valójában, ha én vágom, de rosszul néz ki a stáblistán, úgyhogy így lettem én Kovács Károly, vágó. De hülyeség, mert miért ne
csinálhatnék több mindent? Például jó filmrendező Robert Rodriguez. Rendező, operatőr, vágó, színész, zeneszerző meg minden. Miért ne? Csak ez a
sznob, gyári stílusú filmkészítés rávitt, hogy Kovács Károly néven kell vágjak néha, és ezt kissé utálom. Általában az van, hogy egy ember nem csinálhat annyi mindent, mert azok külön szakmák. De ez alkotás. Alkotás, és
nem szakma. Biztos jó lenne egy olyan vágóval dolgozni, akivel lehet, de nehéz olyan vágót találni itthon, akit meg tudok fizetni, jó is, meg rá is ér akkor
és úgy. Amúgy meg szeretek vágni. Sajnos zeneszerző már nem lesz belőlem.
A vágás mennyire csalás szerinted egy dokfilmben?
A vágás már eleve csalás leforgatott anyag felhasználási arányait tekintve. A hatalmas méretű nyersanyagnak kiemelem néhány százalékát. Hogyha
én két évig forgatok egy emberről egy dokumentumfilmet, és az élete részévé
válok, egy idő után már nem figyel annyira arra, hogy mit mond. És csalás
lenne, ha nem arányaiban nézném, hanem felhasználnám azokat a pillanatokat, amik a filmet jobbá tennék, de valójában az élete nem pont olyan. Én
próbálok úgy viszonyulni, soha nem tökéletes, de az irány az, hogy úgy viszonyuljak az ő életéhez, hogy arányaiban a filmben az legyen benne, amit
én ott valósnak láttam. Nem lesz egy pörgő, szenzációhajhász film, ha az ő
élete lassú. Ha nekem valamiért tetszik a főszereplő, az életvitele, a gondolatai, meg minden, akkor hülye is lennék, ha nem azt próbálnám megmutatni, ami nekem eleve tetszett. Ráadásul egy idő után már nem látok ki a saját
filmemből, ha nem térek mindig vissza az alaphelyzethez: mikor megszerettem. Visszaidézem olyankor a kezdeteket, hogy akkor működött. Mert a végleges filmben is ugyanúgy kellene, hogy működjön. Lehet, hogy a csalás a
filmet abból a szempontból jobbá teszi, hogy többet nevetnek, többet beszélnek róla, de az már nem ugyanaz, akkor egy filmet csináltam, és kihasználtam hozzá egy embert. Nekem fontosabb és személyesebb, hogy ez az ember
miért volt szimpatikus, és azt elmesélem másoknak is.
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Valamennyire etikai kérdés is a vágás.
A dokfilmkészítés egyik legfontosabb része az erkölcsi oldala. Hiába,
hogy a szereplővel megdumáltad, hiába, hogy lefilmezted, hiába, hogy ő
hagyná, hogy az a jelenet belekerüljön a filmbe, ha nem akarod kihasználni
a szereplőt, akkor muszáj gondolkodni a szereplő helyett is. Rengeteg dolgot
kidobok a filmből, amire a szereplő azt mondaná, hogy nyugodtan menjen.
Beletehetném, nem gond, csak arra gondolok, hogy miután a film elkészült,
a szomszédja vajon mit mondana róla, és ez őt bántaná-e. Mások életébe
beleavatkozni elégé kemény döntés, főleg, ha nem vagy biztos abban, hogy
az ember, akiről először készül film, tisztában van-e azzal, hogy a filmnek
mekkora jelentősége lesz a közvetlen környezetében álló emberek által a saját életére utólag. Ilyenkor az van, hogy öncenzúrát gyakorlok, és ez a dokumentumfilmnél nagyon fontos. Látom, hogy egy film sokkal jobb lenne, ha
egy jelenet, amibe a szereplő is beleegyezett, benne lenne. De ha azt gondolom, hogy neki a film után is zajlik az élete ugyanabban a közösségben, és ez
a jelenet valószínű, hogy nagyon sokáig kellemetlen helyzetbe hozná, kinevetnék, pletyka tárgya lenne, vagy bármi hasonló, akkor öncenzúrát alkalmazok. Ez az egyik legnehezebb része. Eleve, ha kamerát irányítasz valakire, az olyan, mint egy fegyver, te elbújsz mögé, ő meg fegyvertelen. Kiszolgáltatja magát. Van, aki szeret kamera előtt szerepelni, van, aki nem. Ha valaki szeret kamera előtt szerepelni, attól még nem gondolom azt, hogy amit
felvettem, abból bármit használhatok.
Van olyan jelenet, amit sajnálsz, hogy bekerült a filmedbe?
A Poros öltönyre is mondhatná valaki azt, hogy túlságosan belemásztam a szereplő életébe, mert a végén részegen mutatom, miközben egy másik filmes talán még durvábbat csinált volna. Mint az életben, általában az
ember minden döntését, véleményét saját szemszögéből hozza meg. Bálint
Arthur vigyáz arra, hogy ne legyen undorító, ne legyen kizsákmányoló, ne
legyen öncélú, és Bálint Arthurnak Bálint Arthur kell, hogy rábólintson,
hogy mi fér bele és mi nem. De mivel különbözőek vagyunk, van, akinek
az én filmemben lehet, hogy vannak olyan jelenetek, amire azt mondhatja,
hogy ezt nem kellett volna, egy másikra meg én mondom. Hogy hol a határ?
Emberileg kell megközelíteni az ilyesmit, az aktuális emberi értékrend és a
saját értékrendem szerint, és akkor mindig van egy határ, amit nem szép dolog, nem illik, nem szabad átlépni.
Van, aki a dokumentumfilm-készítést abbahagyta, mert undorítónak
találta egy idő után, hogy vájkáljon mások életében. Egy ilyen példa rám
annyiban van hatással, hogy igen, értem, mire gondol, legközelebb én is próbálok a kész filmmel kevésbé vájkálós lenni. És akkor az ember kompromiszszumot köt a saját lelkével, de közben kevesebb a taps. Ez egy örök harc önmagaddal és az ingerküszöb áthágásával.
A kompromisszumot úgy kötöttem meg az életemben alkotóként, hogy
ha valami fontos nekem, mint történet, de ahhoz, hogy azt megmutassam,
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undorító eszközöket kéne használnom, és mások életében vájkálnom, akkor
azt inkább megírom fikcióban, és eljátszatom mással.
A legutóbbi, fikciós rövidfilmed, a Kötelék is ilyen?
Mikor először mesélt Lakatos Robi egy diákja dokumentumfilm-terv
szereplőinek élethelyzetéről, még azt mondtam, hogy hallani sem akarom a
történetet az első két mondat után. Annyit tudtam, hogy egy nő kirakta a férjét a lakásból, a férfi azóta az ablak alatt él, de a nő eteti, cserébe meg elveszi
a nyugdíját. Minden együttélési kapcsolat erről szól, a menet közben kialakult kompromisszumokról. Igazából ugyanígy működünk mi is, nem ilyen
durván, de alapjában így. Foglalkoztatott az, hogy mitől nézünk el a másiknak valami durvaságot, mitől van az, hogy szimbiózisban vagyunk egymással olyan formában, hogy mindkettő néha parazita. Mind így vagyunk, csak
esetleg enyhébb formában. Olvasd el a napi híreket, látod, hogy valaki fejbe
verte a feleségét egy kalapáccsal, meg ilyenek. Ahhoz képest ez egy szolid
kis realista film. Évekig nem szabadultam a történet által kiváltott undortól,
aztán eszembe jutott, hogy fikcióként megírhatnám. Végül másfél éve írtam
meg. Az a baj ezzel a filmmel, hogy beledöglöttem, mert undorító minden
egyes gondolata, cselekedete a szereplőknek.
A dokumentarista stílus pedig még durvábbá teszi, mert az az érzésünk,
hogy ez tényleg megtörténik...
Dokumentarista irányba akartam vinni, az volt a lényeg, hogy hiteles legyen. Ezért forgattam amatőr szereplőkkel, és attól kezdve a képi világ is a dokumentumfilm-érzést erősítette. Egy korábbi kisfilmemben elkövettem egy nagy hibát: dokumentarista, realista stílusban akartam forgatni,
de mégsem az lett, mert felsnitteltem, és pont az a baj, attól vált hiteltelenné. Most a rendezőt raktam előtérbe, azt mondtam, hogy nem érdekel annyira a kép. Ha remeg, akkor remeg, éppen éles legyen és kész. Az volt a lényeg,
hogy a szereplő amit mond, azt jól mondja, hitelesen, vagy nem. És ha a szereplő hamis volt, akkor kicsit mozgattam a kamerát. (nevet) Ha kicsit esetlenül mozog a kamera, akkor az olyan, mint egy dokfilm, és elhiszem, ami
a filmben történik. Persze ez becsapás. Pont olyan primitív eszköz, mint a
horrorban például, ahogy megmutatnak egy szobát, látunk egy lányt amint
teát főz, nincs ott senki rajta kívül, csak egy fekete macska. A lány leül, és
basszus, hirtelen megjelenik mögötte valaki. Ez egy csalás. És pont ilyen primitív csalás a realista dokumentarista stílus is. Ha kicsit mozgatom, akkor
már realistább. Ha mozog, életlen, el van rontva, akkor az biztos valóság, kb.
ez van a néző fejében, és ezt használtuk ki ebben a filmben.
Meg se fordult a fejedben, hogy klasszikus stílusban készítsd el?
Ha el akarok mesélni egy történet, el kell döntenem, hogy el akarom-e
hitetni, hogy ez akár igaz is lehetne, vagy pedig egy szép mesét akarok elmondani. Történet- és szereplőfüggő, hogy melyik módszer lesz a jó. Ha pél78
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dául az eredetileg kiszemelt szereplővel forgatunk, akkor a film stílusa, a
kamera viselkedése, a jelenetek dinamikája is más lenne, hiszen minden
eszköz azért van, hogy a szereplő hitelesen tudjon létezni a filmben. Amiatt, hogy a szereplők amatőrök, nem akartam túlvariálni a próbát sem. Csak
magukat kellett hozniuk, hiszen nem véletlenül választottam őket. Jól átbeszéltük a jeleneteket, hogy ki kicsoda, mire fut ki a jelenet, minden nap
megtanulták a szöveget nagyjából, de a saját szavaikat is használták, a mozgást se nagyon rögzítettük előre. Egyszerre gondolkodok rendezőként, vágóként, operatőrként és még színészként is. Forgatás előtt elképzeltem színészként is az egész jelenetet, minden részlet benne volt az agyamban, és gyorsan tudtam dönteni. Úgy gondolkodok, mintha egy nagy televízióban ülnék
egy sokkamerás felvételen, csak éppen nem egyszerre forognak a kamerák,
hanem felváltva. Ezért aztán fontosabb, hogy a szereplők hitelesek legyenek, mert én könnyebben tudok alkalmazkodni hozzájuk, mint ők hozzám.
Szereplő instruálásánál az egyik legbutább dolog, amikor azt mondják,
hogy lépj fel a busz lépcsőjére, de bal lábbal lépjél fel. Ettől az amatőr szereplő annyira megzavarodik, hogy nem tud figyelni a szövegre vagy egyáltalán az alakításra. Nekem fontosabb, hogy a szereplők benne legyenek a helyzetben, a karakterben, ha valamit elrontanak, vagy hamisak egy pillanatra,
azt meg tudom oldani: gyorsan átugrok egy másik kameraállásba, és tudom,
hogy a következő felvételen ezt a pillanatot egy másik szögből korrigáljuk.
Tehát nem veszed újra az egészet? Nem egy filmgyári hozzáállás.
Különbséget kell tenni szakma és alkotás között. Az alkotásban az a
fontos, hogy mit érzel. Mindig a hályogkovács jut eszembe: ha az ösztönösségnek nem adsz helyet, akkor nincs értelme az egésznek. Hollywood pénzről szól, úgyhogy az szakma. Az van, hogy a forgatókönyv jó, megszerzik a
színészeket, megfizetik őket rendesen, és a többi, az szakma, egy jól képzett
stáb legyártja, kevesebb a lehetőség a forgatás közben történő improvizálásra. Egyszerűbb és olcsóbb a vágószobában utólag döntéseket hozni, ezért felvesznek mindent mindenhonnan, majd összerakják. Én meg szeretem azt,
ha egy kicsit ösztönös maradok, mert ha nem, akkor csinálok egy szép filmet, ami mindenki másnak tetszik, és nekem nem. Még mindig tartom magam ahhoz, amit kb. '98-ban mondtam, hogy én magamnak csinálok filmet,
és nem érdekel, hogy mit gondolnak a nézők. (nevet) Ami nagy hülyeségnek
tűnt, de most megint ott tartok, hogy azért magamnak is szeretnék filmet
csinálni. Az egyik szakma, a másik meg bonyolult.
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Gyárépület, 1987.
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Magyar Közlöny Lap- és
Könyvkiadó

2015

399

280 Nemzeti Könyvtár. Magyar
Írók. 40

Budapest

Magyar Közlöny Lap- és
Könyvkiadó

2015

391

280 Nemzeti Könyvtár. Magyar
Ünnepek. 43

Budapest

Magyar Közlöny Lap- és
Könyvkiadó

2015

327

280 Nemzeti Könyvtár. Magyar
Írók. 38

Budapest

Magyar Közlöny Lap- és
Könyvkiadó

2015

336

280 Nemzeti Könyvtár. Magyar
Írók. 41

Budapest

Anonymus Kiadó

2004

304, 4 kép

240

Budapest

Mundus Magyar Egyetemi
Kiadó

2005

251

235

Budapest

A MÚOSZ Bálint György
Újságíró Akadémia kiadása

1998

Budapest

Magyar Újságírók Országos
Szövetsége

2007

Budapest

Dóm Kiadó

2000

160

205 Média. Újságírás

Cluj-Napoca

Editura Institutului pentru
Studierea Problemelor
Minorităților Naționale.
Kriterion

2010

288

220

Kolozsvár

Korunk Komp-Press

2014

296

280

Budapest

Országos Széchényi Könyvtár 2014
– Gondolat Kiadó

188

200 Nemzeti Téka. Bibliotheca
Nationalis Hungariae

Kolozsvár

Ábel Kiadó

2014

239

205

Kolozsvár

Korunk Komp-Press

2012

336

210

Budapest

Országos Széchényi Könyvtár 2014
– Gondolat Kiadó

Kolozsvár

Kriterion Könyvkiadó

2015

407

210

Budapest

Országos Széchényi Könyvtár 2014
– Gondolat Kiadó

356

200 Nemzeti Téka. Bibliotheca
Nationalis Hungariae

Budapest

Közdok

2003

325

210

Budapest

Közdok

2006

312

210

Budapest

Közdok

2000

216

210

Budapest

Közdok

2001

244

210

Budapest

Székely Ház

2014

366

210

Budapest

Kairosz Kiadó

2000

327

205

Budapest

Közdok

2001

255

190

Budapest

Közdok

2008

123

210

Budapest

Székely Ház Közhasznú
Alapítvány

2012

129

210

Budapest

Közdok

2009

332

210

Budapest

Közdok

2010

219

210

220 Sajtókönyvtár

158

200 MÚOSZ. MTA-ELTE
Kommmunikációelméleti
Kutatócsoport

Nemzeti Téka. Bibliotheca
Nationalis Hungariae

83
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****

MAGYAROK az Istenszéke lábánál. /Riportkötet. Szerzők: Vajda
György, Szucher Ervin, Bögözi Attila et al./ Szerkesztő: Szucher Ervin.

****

„KÉPES VILÁG”. Tudományos konferencia a 19. századi magyarországi
illustrált sajtóról. Szerkesztette Szvoboda Domán Gabriella

****

IDŐUTAZÁS Farnastól Zsobokig. Riporttábor Kalotaszegen. /Szerzők/:
Rácz Éva, Péntek János, Bögözi Attila et al. Szerkesztette Rácz Éva és
Szűcs László.

****

SZOLGÁLATBAN. 20 éves a Kapu. /Aniszi Kálmán, Furkó Zoltán,
Rózsa-Flores Eduardo

VARGA Vilmos

Magyar színész vagyok Erdélyben. /Riporter/: Aniszi Kálmán. Előszó:
Kocsis István.

ANISZI Kálmán

Tanúságtevők. Aniszi Kálmán kérdéseire válaszol Fábián Ernő, Székely
János, Benkő Samu et al....

****

HATÁRNYITÁS 1989 / OPENING of the Border 1989. Felelős kiadó:
Eötvös Pál, Szerkesztő: László Ágnes. Angolszöveg: Ipper Péter

PIELDNER Judit

Az értelmezés ideje. Tanulmányok, kritikák

BERCZELLER Imre

Radnóti Miklós – ímhol az ember. Kritikai kor- és jellemrajz

MOLNÁR István –
IVÁNYI György

Vállalkozók európai fogalomtára. 2000 fogalom a vállalkozások és az
Európai Unió szóhasználatában

****

KLIÓ és a médiagalaxis. Tanulmányok a 70 éves Buzinkay Géza
tiszteletére. Szerkesztette Martin József és Széchenyi Ágnes. Szerzők:
Aczél Petra, Andok Mónika, Barna Béla et all.

GIDÓ Attila

Doua decenii. Evreii din Cluj in perioada interbelica

HUDY Árpád

Hidegebb napok. Az Irodalmi Jelenben 2011 és 2014 között megjelent
írások

KOZMA Dezső

Irodalmunk útjain – Erdélyben. Válogatott írások

****

ÉLETTERÜNK, a kommunikáció. A társadalmi kommunikáció és a
média etikai problémái. 2. Kolozsvári Alkalmazott Etikai Konferencia
előadásai 2012. május 19. A kötetet szerkesztette: Ungvári Zrínyi Imre

MAKKAI Sándor

„Írd meg, amiket láttál.” Beszédek, elmélkedések, előadások.

****

TITKOSAN – nyíltan. Korunk-történetek a titkosszolgálatok
működéséről. Emlékezések, tanulmányok, dokumentumok. Szerkesztette
Kántor Lajos

MAKKAI Sándor

Élet fejedelme. Elbeszélések

GYALLAY Domokos

Ősi rögön. Elbeszélések

KOSÁRYNÉ RÉZ Lola

84

Kiadás

4. kiad.
A pápaszem.
Regény

ETHNOGRÁFUS /
Roska Márton/

Néprajzi feladatok Erdélyben

P. JÁNOSSY Béla

A császár bűnbakjai. Regény

****

PARADIGMA(VÁLTÁS) és kommunikáció. Interdiszciplináris
párbeszéd 1. A Bolyai Társaság szervezésében a kolozsvári Babeș–Bolyai
... A kötete szerkesztette Lázár Zsolt József, Veress Károly

****

A SZÁSZVÁROSI Ref. Kún-Kollégium Emlékkönyve. Szerkesztette: dr.
Görög Ferencz

****

MÁSODIK szavalókönyv. Összeállította: Gyallay Domokos

Kötet
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Marosvásárhely

MÚRE

2014

172

240

Budapest

Budapesti Történeti Múzeum
- Országos Széchenyi
Könyvtár

2014

400

235 Tanulmányok Budapest
múltjából XXXIX

Marosvásárhely

MÚRE

2014

154

Budapest

Magyar a magyarért
Alapítvány

2008

240

210 Kapu Könyvek

Nagyvárad

Kiss Stúdió Alapítvány

2014

292

190

Kolozsvár

NIS kiadó

1995

108

215 Erdélyi Kiskönyvtár 14–15

Budapest

Magyar Újságírók Országos
szövetsége. Együttműködő
partner Európai Bizottság

2009

64

315

Kolozsvár

Egyetemi Műhely Kiadó.
Bolyai Társaság

2013

246

200 Tanulmányok 1.

Kolozsvár

Kriterion Könyvkiadó

2014

288

200 Gordiusz

Budapest

Tinta Könyvkiadó

2006

230

235

Budapest

Corvina – Eszterházy Károly
Főiskola

2011

400

230

Cluj-Napoca

Institutul pentru Studierea
Problemelor Minoritatilor
Nationale

2014

287

240 Documenta et Studia
Minoritatum

Arad

Irodalmi Jelen Könyvek

2014

134

20 IJK

Szeged

Madách Irodalmi Társaság

2015

609

200

Kolozsvár

Egyetemi Műhely Kiadó.
Bolyai Társaság

2014

249

205 Egyetemi Füzetek 19. 17?

Cluj–Kolozsvár

Minerva RT. Kiadása

1923

1 lev.,187

230

Kolozsvár

Korunk – Komp-Press Kiadó

2014

392

205

Cluj–Kolozsvár

Az „Az Út kiadása”. Minerva
Irodalmi és Nyomdai
Műintézet nyomása

1924

131

200

/Kolozsvár/

Minerva Irodalmi és Nyomdai 1935
Műintézet R.-T. kiadása

117

235

Kolozsvár

Minerva R.-T. kiadása

1925

134

195 Pásztortűz Könyvtár 5. sz.

Kolozsvár

Kiadja „Az Út”. Minerva
Irodalmi és Nyomdai
Műintézet Rt. Nyomása

1923

32

150 „Az Út” – könyvtára. 3.
szám.

Cluj–Kolozsvár

Minerva Irodalmi és Nyomdai 1927
Műintézet R.-T. nyomása és
kiadása

284

195

Kolozsvár

Egyetemi Műhely Kiadó.
Bolyai Társaság

161

205 Egyetemi Füzetek 18.

Cluj–Kolozsvár

Minerva Irodalmi és Nyomdai 1925
Műintézet Részvénytársaság

207+10 kép

230

Cluj–Kolozsvár

Minerva Irodalmi és Nyomdai 1930
Műintézet Részvénytársaság

93

150

2014

85
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TAMÁSI Áron

Erdélyi csillagok. Elbeszélések

KOPP Elemér

Gyűjtsünk gyógynövényeket! Összeállította: dr. Kopp Elemér

M. NAGY Ottó

Szent hirünk. Református keresztyén egyházunk hite.

****

HEIDELBERGI Káté. A református keresztyének hitvallása.

RÉVAI József

Kossuth Lajos

KRISTÓF György

Petőﬁ és Madách. Tanulmányok

RÉVÉSZ Imre

„Akikre nem volt méltó a világ”. Képek a keresztyénség történetéből

****

BIZTONSÁG, bizonyosság, öröm. Klny. „Az Út” VIII. Évf. 4. számából.
Angol eredetiből fordítva.

****

REFORMÁTUS Egyházi Énekeskönyv az Erdélyi Református
Egyházkerület használatára. Kizárólagosan kötelező használatra
magállapított kiadás. Az Erdélyi Református Egyházkerület 7960/1923.
számu hivatalos kiadványa

LÁSZLÓ Dezső

A ma élő romániai református lelkipásztorok irodalmi munkássága.
Összeállította: László Dezső

KÓS Károly

A lakóház művészete

TAVASZY Sándor

A szociális és gazdasági törekvések theologiai-etikai megítélése. (A
szocializmus és a kommunizmus.)

****

VALLÁSOS költemények. /Szerzők/: Szabolcska Mihály, Szász Béla,
Gyulai Pál et alii.

MAKKAI Sándor

Az Eszter padja. /Elbeszélés/.

Tavaszy Sándor

Kálvin János élete

DERZSI Endre

A magad értelmére támaszkodjál. /Párbeszéd/.

VÁSÁRHELYI János

Szülők öröme. /Jelenet/

ŐRHELYI J.

A vasárnapi iskoláért. /Jelenet/.

GYALLAY Domokos

Mindenre sor kerül. /Elbeszélés/.

HACKE Károlyné, br.

Anyák könyve

BEER, Max

A szociálizmus és a társadalmi harcok története. - 3. kötet

Kiadás

Kötet

3: Az Újkor
kapujában
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Kolozsvár

Minerva Irodalmi és Nyomdai 1929
Műintézet Részvénytársaság

127

190 Pásztortűz Könyvtár 14 sz.

Kolozsvár

„Erzsébet” Nyomdavállalat

1942

72

230 M.Kir. Földművelésügyi
Minisztérium Erdélyi
Kirendeltsége kiadványai.
11. szám

Kolozsvár

Minerva Irodalmi és Nyomdai 1939
Műintézet R.-T.

98

200

Kolozsvár

Kiadja az Erdélyi Református 1920
Egyházkerület. Minerva R.-T.
Cluj–Kolozsvár

48

200

Kolozsvár

Józsa Béla Athenaeum
kiadása. Minerva Rt.

1945

104

190

Cluj–Kolozsvár

Minerva R.-T. kiadása

1923

192

230

Cluj–Kolozsvár

Minerva irodalmi és Nyomdai 1921
Műintézet Részvénytársaság

144

235 Erdélyi Református
Egyházi Könyvtár 1.

Cluj–Kolozsvár

„Az Út” kiadása. Minerva
Irodalmi és Nyomdai
Műintézet Részvénytársaság

16

230

Kolozsvár

Minerva irodalmi és Nyomdai 1943
Műintézet R.-T.

424

130

Cluj–Kolozsvár

Az Erdélyi Református
Egyházkerület Lelkészi
Értekezletének kiadványa.
Minerva Irodalmi és Nyomdai
Műintézet Rt.

32

205

Cluj–Kolozsvár

Minerva Irodalmi és Nyomdai 1928
Műintézet R.-T. kiadása

32+15 rajz

190

Cluj–Kolozsvár

Minerva Irodalmi és Nyomdai 1931
Részvénytársaság

42

230 Dolgozatok a református
theológiai tudomány
köréből. 10.

/Kolozsvár/

„Az Út” kiadása. Minerva
Irodalmi és Nyomdai
Műintézet nyomása

1924

15

150 Ünnepnapok. I. Sorozat.
3. szám

/Kolozsvár/

„Az Út” kiadása. Minerva
Irodalmi és Nyomdai
Műintézet nyomása

1924

17

150 Ünnepnapok. I. sorozat.
1. sz.

/Kolozsvár/

„Az Út” kiadása. Minerva
Irodalmi és Nyomdai
Műintézet nyomása

1924

17

150 Ünnepnapok. I. Sorozat.
2. sz.

/Kolozsvár/

„Az Út” kiadása. Minerva
Irodalmi és Nyomdai
Műintézet nyomása

19

150 Ünnepnapok. I. sorozat.
10. szám

/Kolozsvár/

„Az Út” kiadása. Minerva
Irodalmi és Nyomdai
Műintézet nyomása

1924

16

150 Ünnepnapok. I. Sorozat.
9. szám

/Kolozsvár/

„Az Út” kiadása. Minerva
Irodalmi és Nyomdai
Műintézet nyomása

1924

15

150 Ünnepnapok. I. sorozat.
6. szám

/Kolozsvár/

„Az Út” kiadása. Minerva
Irodalmi és Nyomdai
Műintézet nyomása

1924

18

150 Ünnepnapok. I. sorozat.
5. szám

/Kolozsvár/

„Az Út” kiadása. Minerva
Irodalmi és Nyomdai
Műintézet nyomása

1924

28

150 Ünnepnapok. I. sorozat.
4. szám

Kolozsvár

Józsa Béla Athenaeum.
Minerva Rt.

1946

116

190

1926

87
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Kötet

****

NÉPRAJZI feladatok Erdélyben. Összeállította: Dr. Roska Márton. /A
fedőlapon Szopos Sándor rajza/.

SZABÓ T. Attila

Kolozsvár települése a XIX. század végéig

****

ERDÉLYI művészeti kiállítás 1941. Kolozsvár, Egyetemi Könyvtár.
Felelős kiadó: felvinczi Takáts Zoltán

DEMETER János

A nemzetiségi kérdés a Dunavölgyében és a Szovjetunióban

P. JÁNOSSY Béla

Király daliája. Költői elbeszélés. Szopós Sándor festőművész rajzaival

UJFALVY Sándor,
mezőkövesdi

Az erdélyi régebbi és közelebbi vadászatok. Ujfalvy Sándor életrajzát
bevezetésül írta: Dr. Gyalui Farkas

ARANY János

balladái. Buday György képeivel

KÓS Károly

A Gálok. Kis regény és elbeszélések

KÓS Károly

Varju-nemzetség. Krónika. 1–2. kötet

2. kiad.

2.

KÓS Károly

Varju-nemzetség. Krónika. 1–2. kötet

2. kiad.

1.

GYALLAY Domokos

Vaskenyéren. Történeti regény

WETH G. Lic.

Világmisszió kell! Fordította: H/orváth Jenő/.

BAKSAY Sándor

Egy kopott naplóból. /Elbeszélés/.

BIRÓ Vencel

Az első diákév. Ifjúsági elbeszélések

****

DALOSKÖNY. Összeállította: Nemes Elemér. I. Sorozat

****

REFORMÁTUS Egyházi Énekeskönyv az Erdélyi Református
Egyházkerület használatára. Kizárólagos kötelező használatra
megállapított kiadás. Az Erdélyi Református Egyházkerület 7960/1923.
számú hivatalos kiadványa

NYIRŐ József

Mádéfalvi veszedelem. Regény. 1–2. kötet

KÓS Károly

Kalotaszeg. /Monográﬁa/.

NYIRŐ József

Mádéfalvi veszedelem. Regény. 1–2. kötet

VÁSÁRHELYI János

A református keresztyén imádságos könyve

2.

****

„MARADJ velem!” A református keresztyén családok imádságos
könyve, mely hétköznapokra, bűnbánati hétre és az ünnepekre való rövid
elmélkedéseket és imádságokat, valamint alkalmi imákat tartalmaz.

3.,
változatlan
kiadás

IMRE Lajos

Az ige és a fegyelem

4.

1.

2.
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Cluj–Kolozsvár

Minerva Irodalmi és Nyomdai 1930
Műintézet R.T. kiadása

83

150 A „Magyar Nép”
könyvtára. 42

Kolozsvár

Minerva irodalmi és Nyomdai 1946
Műintézet

127

245 Kolozsvári Bolyai
Tudományegyetem. Erdélyi
Tudományos Intézet

Kolozsvár

Minerva Irodalmi és Nyomdai 1941 ?
Műintézet R.-T.

47

240 Kolozsvár Thj. Szabad Kir.
Város

Kolozsvár

Kiadja a Magyar Népi
Szövetség. Minerva Rt.

55

190

Cluj

Minerva Irodalmi és Nyomdai 1935
Műintézet R.-T. nyomása

147

150

Cluj–Kolozsvár

Minerva R.-T. kiadása

85

155 Minerva Könyvtár 8.

Cluj–Kolozsvár

Erdélyi Szépmíves Céh.
1933
Minerva Irodalmi és Nyomdai
Műintézet Rt.

135, IV

200 Erdélyi Szépmíves Céh.
76. kiadvány, VI. sorozat
23–24 könyv

Kolozsvár

Minerva Irodalmi és Nyomdai 1930
Műintézet Részvénytársaság

109

190

Cluj–Kolozsvár

Minerva Irodalmi és Nyomdai 1930
Műintézet R.-T. kiadása

146

190

Cluj–Kolozsvár

Minerva Irodalmi és Nyomdai 1930
Műintézet R.-T. kiadása

135

190

Cluj–Kolozsvár

Minerva R.-T. kiadása

181

180 Pásztortűz Könyvtár 9.
szám

Kolozsvár

Minerva Irodalmi és Nyomdai 1939
Műintézet Részvénytársaság

16

240

/Kolozsvár/

„Az Út” kiadása. Minerva
Irodalmi és Nyomdai
Műintézet nyomása

1924

25

150 Ünnepnapok. I. Sorozat.
7. szám

Cluj–Kolozsvár

Minerva Irodalmi és Nyomdai 1940
Műintézat R.-T.

96

150 A Magyar Ifjúság
Könyvtára 12.

Cluj–Kolozsvár

Minerva Irodalmi és Nyomdai 1927
Műintézet R.-T.

64

150 A „Magyar Nép” könyvtára
21.

Cluj–Kolozsvár

Minerva Irodalmi és Nyomdai 1930
Műintézet R.-T.

376

135

Kolozsvár

Erdélyi Szépmíves Céh.
1939
Minerva Irodalmi és Nyomdai
Műintézet Rt.

201

200 Erdélyi Szépmíves Céh.
125. kiadv. XI. Soroz. 6–7.
sz. könyv

Kolozsvár

Erdélyi Szépmíves Céh.
1932
Minerva Irodalmi és Nyomdai
Műintézet Részvénytársaság

175

200 Erdélyi Szépmíves Céh.64.
kiadv. VI. soroz. 1-2. sz.
könyv

Kolozsvár

Erdélyi Szépmíves Céh.
1939
Minerva Irodalmi és Nyomdai
Műintézet Rt.

223

200 Erdélyi Szépmíves
Céh.126. kiadv. XI. soroz.
8–9. sz. könyv

Cluj–Kolozsvár

Az Erdélyi Református
Egyházkerület
Iratterjesztésének Kiadványa.
Minerva /Rt./

380

135

Cluj–Kolozsvár

Az Erdélyi Református
1929
Egyházkerület
Iratterjesztésének Kiad.
Minerva Irodalmi és Nyomdai
Műintézet nyomdája

220

140

Cluj–Kolozsvár

Az Erdélyi Református
Egyházkerület Kiadása. /
Minerve Rt./

107

220 Erdélyi Református
Egyházi Könyvtár XVI.

1945

1927

1926

/1946/

1934

89
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Kiadás

SOLYMOSSY Olivér
/Endre/

Önmagamtól távol. /Elbeszélések/.

KOMÁROMI János

Régi legények. Válogatott elbeszélések

NYIRŐ József

Kopjafák. /Elbeszélések/.

REMÉNYIK Sándor

Romon virág. Versek 1930–1935

IMRE Lajos

A sáfárkodó egyház

****

A MISSZIÓ az élet jele. Néhány szó a misszió lényegéről s egyházunk
külmissziói munkájáról. /Szerzők/: Vásárhelyi János, Horváth Jenő, Imre
Lajos et all.

****

EMLÉKKÖNYV a Székely Nemzeti Múzeum ötvenéves jubileumára. Az
igazgató-választmány megbízásából szerkesztette Csutak Vilmos.

SZÉKELY János

A keresztyén egyház története. A középiskolák III. osztályos református
növendékei számára. Kizárólagos, kötelező használatra elrendelve az
Erdélyi Református Egyházkerületben 11.306-1939. Ig. Tan. szám alatt.

átdolgozott
kiad.

SZÉKELY János

A keresztyén egyház története. Valláskönyv az elemi iskolák VI-ik
osztályos református növendékei számára. Kizárólagos, kötelező
használatra elrendelve az Erdélyi Református Egyházkerületben 30541929. Ig. Tan. szám alatt

átdolgozott
kiad.

GÖNCZY Lajos

Valláskönyv. Az Ó- és Újszövetségi kijelentés története. Az elemi
népiskolák V., a középiskolák I. osztályos református növendékei
számára. Az egyháztörténeti példákat összeállította: Dr. Nagy Géza

****

PÁSZTORTŰZ Naptár 1931. évre

NAGY MÓZES
Erzsébet

Erdélyi gyermekotthonok 1942. Összeállította: Dr. Nagy Mózes Erzsébet

NYIRŐ József

Jézusfaragó ember. /Novellák/.A címlapot Kós Károly tervezte.

RÉVÉSZ Imre

„Akikre nem volt méltó a világ”. Képen a keresztyénség történetéből.

HORVÁTH Ernő

Református gyermek. Összeállította: Dr. Horváth Ernő

MAKKAI Sándor

Magyar fa sorsa: a vádlott Ady költészete. Illusztrációit rajzolta Bánﬀy
Miklós gr.

SÁNDOR István,
Jánosfalvi

Székelyhoni utazás a két Homoród mellett. Jánosfalvi Sándor István által.
1–2. kötet

GYALLAY-PAP
Sándor

Őszi ének. /Versek/.

Kötet

2. 1838 tól
1846- 1858
ig
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Kiadó

Év

Oldalsz.

Gerincmagasság

Sorozat

Minerva Kiadás. Minerva
Irodalmi és Nyomdai Intézet
Rt.

1940

Cluj–Kolozsvár

Minerva R.-T. kiadása

1926

132

190 Pásztortűz Könyvtár 6. sz.

Kolozsvár

Erdélyi Szépmíves Céh.
1933
Minerva Irodalmi és Nyomdai
Műintézet Részvénytársaság

163

190 Erdélyi Szépmíves Céh.75.
kiadv. VI. Soroz. 21-22.
sz. könyv

/Kolozsvár/

Erdélyi Szépmíves Céh.
1935
Minerva Irodalmi és Nyomdai
Műintézet Részvénytársaság

251

200 Erdélyi Szépmíves
Céh.100. kiadv. IX. Soroz.
3–4. sz. könyv

Nagybánya

Az „Ifjú Erdély” kiadása.
1930
„Minerva” Graﬁkai Műintézet
nyomása

91

150 Élő Könyvek 14.

Cluj–Kolozsvár

Az Erdélyi Református
1938
Egyházkerület kiadása.
Minerva Irodalmi és Nyomdai
Műintézat R.-T. nyomása

19

220

Sepsiszentgyörgy

A Székely Nemzeti Múzeum 1929
kiadása. Nyomtatta a Minerva
Irodalmi és Nyomdai
Műintézet R.-T., Kolozsvár

784, 5 tábla

250

Kolozsvár

Az Erdélyi Református
Egyházkerület
Iratterjesztésének kiadása.
Minerva Nyomdai Műintézet
R.-t.

/1939/

78

200 Az Erdélyi Református
Egyház története VI.

Kolozsvár

Az Erdélyi Református
Egyházkerület
Iratterjesztésének kiadása.
Minerva R.T.

1942

54

200 Az Erdélyi Református
Egyház Valláskönyvei IV.

Kolozsvár

Az Erdélyi Református
Egyházkerület
Iratterjesztésének kiadása.
Minerva R.-T.

1939

77

200 Az Erdélyi református
Egyház Valláskönyvei III.

48

200

Cluj–Kolozsvár

Minerva

1931

64

180

Kolozsvár

Felelős kiadó: Erdélyi
Gyermekotthonok
Munkabizottsága. „Erzsébet”
Nyomdavállalat

1943

79

200

Kolozsvár

Minerva Kiadó

1924

167

210

Cluj–Kolozsvár

Az Erdélyi Ref.
1921
Egyházkerület kiadása.
Minerva Irodalmi és Nyomdai
Műintézet Rt.

144

240 Erdélyi Református
Egyházi Könyvtár I.

Kolozsvár

Az Erdélyi Református
Egyházkerület
Iratterjesztésének kiadása.
Minerva Rt.

1946

16

240

Cluj–Kolozsvár

Erdélyi Szépmíves Céh.
Nyomta a Lapkiadó Nyomdai
Műintézet RT:

1927

147

160 Erdélyi Szépmíves Céh.
13. kiadvány. 1927. évi
sorozat, 5-6 sz. könyv

Kolozsvár

Minerva Rt. Kiadása

1942

112

195 Erdélyi Ritkaságok 8.

Kolozsvár

Minerva Irodalmi és Nyomdai 1940
Műintézet R. T.

95, 1 portré

200

91
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****

REFORMÁTUS egyházi énekeskönyv az Erdélyi Református
Egyházkerület használatára. Kizárólagosan kötelező használatra
megállapított kiadás. Az Erdélyi Református Egyházkerület 7960/1923.
számu hivatalos kiadványa. Hangjegy nélküli teljes szövegkiadás

TAVASZY Sándor

Erdélyi tetők. Úti élmények és természeti képek

KELECSÉNYI László

Latinovits Zoltán

PÖRÖS Géza

Gábor Pál

PETCU, Marian
(coord.)

Sociologia luxului

BOURDIEU, Pierre

A művészet szabályai: Az irodalmi mező genezise és struktúrája.
Fordítás: Seregi Tamás

ORBÁN Gyöngyi

Háttérelemzések. Esszék a korszerű irodalomtanítás köréből

BERSZÁN István

Útkereső. Kritikák, viták, esszék, tanulmányok

CSEKE Péter

Valori ale presei maghiare din Romania (1919–2004). Studii si eseuri.

PETCU, Marian
(coord.)

Studii si cercetari de istorie a publicitatii

****

FALUMITOLÓGIÁK, faluvalóságok félszáz év magyar irodalmában.
Konferencia. 2014. március 24. A kötet szerzői: Vasy Géza, N.Pál József,
Papp Endre, et alii.

ANGI István

Az esztétikum zeneisége. Esszék a viszonyalkotás varázsáról

GREENBERG,
Clement

Művészet és kultúra. Fordította: Ady Mária, Bálint Anna, Buda Jakab et
alii.

****

IDŐUTAZÁS Farnastól Zsobokig. Kalotaszegi riportok. Riporttábor
Kalotaszegen. Szerkesztette Rácz Éva és Szűcs László

****

NÉPESEDÉS és népességpolitika. Tanulmányok. Szerkesztette: CsehSzombathy László, Tóth Pál Péter

****

Az EMLÉKEZET konstrukciói. Példák a 19–20. századi magyar és
közép-európai történelemből. Szerkesztette: Czoch Gábor, Fedinec Csilla.
A Teleki László Intézet Közép-Európai Tanulmányok Központjának
2005. szept. 22–23-án tartott „Az emlékezet konstrukciói”

BALOGH Artúr

A kisebbségek nemzetközi védelme. A kisebbségi szerződések és a
békeszerződések alapján

BRUNNER, Georg

Nemzetiségi kérdés és kisebbségi konﬂiktusok Kelet-Európában.
Fordította Emőkei István

****

ETNOPOLITIKA. A közösségi, magán- és nemzetközi érdekek
viszonyrendszere Közép-Európában. Szerkesztette: Bárdi Sándor,
Fedinec Csilla. /2002-es konferenciaanyagok/.

****

TÁRSADALMI önismeret és nemzeti önazonosság Közép-Európában.
Szerkesztette: Fedinec Csilla. /Konferencianyag. 2001/.

****

FALUMITOLÓGIÁK, faluvalóságok félszáz év magyar irodalmában.
Konferencia 1914. március 24.

****

NEM magyarul magyarok. Riporttábor Óradnán és Radnaborbereken. /
Előszó: Rácz Éva/. A kötetben felhasznált fotókat Antal Erika, Deák
Gyöngyi, Farkas-Ráduly Melánia et alii készítette. Címlapfotó: Szekeres
Attila

Kiadás

2., bővített
kiad.

2., javított
kiadás

Kötet
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Kiadó

Év

Oldalsz.

Gerincmagasság

Sorozat

Kolozsvár

Minerva Irodalmi és Nyomdai 1941
Műintézet R.-T.

332

135

Cluj

Szépmíves Céh.Minerva
Irodalmi és Nyomdai
Műintézet Rt.

1938

189, 13 kép

210 Erdélyi Szépmíves Céh
117. kiadványa, X. soroz.
14-15. könyv

Budapest

Múzsák Közművelődési
Kiadó

1989

108

165 Filmbarátok Kiskönyvtára.
Kortársaink a
ﬁlmművészetben

Budapest

A Magyar Filmintézet és
a Műzsák Közművelődési
Kiadó

108

165 Filmbarátok Kiskönyvtára.
Kortársaink a
ﬁlmművészetben

București

Tritonic

2015

337

200 Sociologie

Budapest

Kiadja a Budapesti
Kommunikációs és Üzleti
Főiskola

2013

368

225

Kolozsvár

Komp-Press Korunk Baráti
Társaság

2000

295

195 Ariadne könyvek

Kolozsvár

Komp-Press Korunk Baráti
Társaság

2001

288

195 Ariadné könyvek

București

Tritonic

2015

375

200 Comunicare. Media

București

Tritonic

1915

329

200 Comunicare. Media

Budapest

Magyar Művészeti Akadémia

2014

223

200 A Magyar Művészeti
Akadémia
konferenciafüzetei

Kolozsvár

Komp-Press Korunk Baráti
Társaság

2001

324

195 Ariadné Könyvek

Budapest

Kiadja a Budapesti
Kommunikációs és Üzleti
Főiskola

2013

203

225

Marosvásárhely

Magyar Újságírók Romániai
Egyesülete

2014

154

200

Budapest

Századvég Kiadó

2001

534

240

Budapest

Teleki László Alapítvány.
Teleki László Intézet KözépEurópai Tanulmányok
Központja

2006

309

230

Csíkszereda

Kájoni

1997

239

225 Magyar Kisebbség
Könyvtára

Budapest

Kiadja a Teleki László
Alapítvány

1995

101

240 A Magyarságkutatás
könyvtára XVII

Budapest

Teleki László Alapítvány.

2003

344

230

Budapest

Teleki László Alapítvány

2002

280

230

Budapest

Magyar Művészeti Akadémia

2014

224

195 A Magyar Művészeti
Akadémia
konferenciafüzetei

Nagyvárad ?

Kiadta a Magyar Újságírók
Romániai Egyesülete

2015

288

200

93
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MURÁDIN László

Murádin László írásainak bibliográﬁája 1955–2015-ig. Péntek János:
Murádin László szakmai életútja. /A könyvet szerkesztette/: Kádár Edit

ANISZI Kálmán

Csillagösvényeken. Életutak a változó időben. A borító és a rajzok
Árkossy István munkái

BOTHÁZI Mária

Átmenetek. A harmadik Korunk rendszerváltó tíz éve

SIMÓ Márton

Kijelölt hely. Válogatott publicisztikai írások 2010–2014

Kiadás

Kötet

KILLÉNI András-Péter Olimpiai álom a Radnai-havasokban

94

KILLÉNI András

Killéni Péter Emlékalbum

PÉNTEK János

Történések a nyelvben a keleti végeken. Kötet: 1.

CSEKE Péter

Erdélyi értékhorizontok. Újabb eszmetörténeti tanulmányok.

JANCSÓ Béla

levelezése. Gondozta Cseke Péter. Kötet: 1.

****

KINETOTERAPIA pre- si postoperatori. Autori: Clement Baciu, Iulian
Radovici, Dumitru Cristea et al.

CSEKE Péter

Borongós ég alatt. Sajtótörténeti tanulmányok 1980-2014

****

ALBUMUL sportiv. Sport-Album. Compus de: Összeállította: Verfasst:
Rednic J.

****

LEICHTATHLETIK. Ein Buch für Lehrer, Trainer und Übungsleiter im
Kindersport. Erarbeitet von einem Autorenkollektiv

****

FÉRFI és női atletikai pontérték táblázata

OZOLIN, Nikolaj

Atletikai edzés módszertana. A fordítást szakszempontból ellenőrizte Dr.
Bácsalmási Péter

****

ATLÉTIKA. A könyvet írták: Agócs Jenő, Balogh Lajos, Bácsalmási
Péter, et al. A könyv megírását irányította: Bácsalmási Péter. A rajzokat
Kiss István készítette

SERGEEV, I.P.

Gyorsabba, magasabbra, messzebb. Ifjú sportolóknak az atlétikáról. Írta:
I.P. Szergejev. Fordította Nagy Béla

SIMONYI Gábor

Atletikai dobások technikája és edzése

BOHN Ferenc

A testnevelés története. Különlenyomat a „Testnevelés” 1941–42.
évfolyam számaiból.

OZOLIN, Nikolaj

Magas- és rúdugrás

****

/HUSZONÖT/ 25 év a szocialista testkultúra útján 1945–1970. Felelős
szerkesztő: Kutassi László. A fényképeket készítette: Vikman István

KISMARTONI Károly

Az atlétikai ugrások technikája és edzése

****

A MAGYAR Atlétikai Szövetség Szabálykönyve

****

ATLÉTIKAI versenyszabályok. A dekathlon, valamint a férﬁ, kisok és
női pentathlon táblázatokkal. Sajtó alá rendezte Szabó József.

SZŰCS László

Műfajok a magyar sajtóban

****

TORNA alapismeretek. Oktatók és segédoktatók számára. Írták: Kerezsi
Endre, Sántha Lajos, Sárkány István et al.

BAIASU, Nicolae Gh.
; FÖLDVÁRI Tiberiu ROIBU, Teodor

Personalități de prestigiu în cadrul Academiei Naționale de Educație
Fizică și Sport

1: 1914-1930

2., bővített

0
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Év

Oldalsz.

Gerincmagasság

Sorozat

Kolozsvár

Kiadja az MTA Kolozsvári
Akadémiai Bizottságának
Nyelvtudományi
Szakbizottsága

2015

100

200 Erdélyi Magyar
Nyelvészek 1.

Budapest

Kiadja a Székely Ház
Alapítvány

2015

276

210

Kolozsvár

Korunk Komp-Press, Erdélyi
Múzeum-Egyesület

2015

256

205

Budapest–
Székelyudvarhely

Erdélyi Műhely Könyvek

2014

208

200

Budapest

Magyar Napló. FOKUSZ
Egyesület

2015

112

200

Kolozsvár

A szerző magánkiadása

2011

164

175

Kolozsvár

Erdélyi Múzeum-Egyesület;
2015
Societatea Muzeului Ardelean

404

235

Budapest

Magyar Napló. Írott Szó
Alapítvány

2015

324

200

Kolozsvár

Kriterion Könyvkiadó

2015

407

200

București

Editura Sport si Turism

1981

263

205

Budapest

Nap Kiadó

2015

328

180 Magyar esszék

Arad

Editat de Sch. Letitia Rednic

1932

XXVII, 1582

215

Berlin

Volk und Wissen
Volkseigener Verlag

1964** 256

225

Budapest

Sport Lap- és Könyvkiadó
Vállalat

1952

230

185

Budapest

Sport Lap- és Könyvkiadó
Vállalat

1951

156

190

Budapest

Sport Lap- és Könyvkiadó
Vállalat

1952

288

195

Budapest

Az Országos Sporthivatal
jóváhagyásával kiadja a
Magyar-Szovjet Társaság
Kiadója. Új Magyar
Könyvkiadó N.V.

1950

250

190

Budapest

Sport Lap- és Könyvkiadó

1953

36

195

Budapest

Stephaneum nyomda

1942

377

235

Budapest

Sport Lap- és Könyvkiadó
Vállalat”

1951

27

195

Budapest

Magyar Testnevelési Főiskola 1970

174+20 kép

235

Budapest

Sport Lap- és Könyvkiadó

1953

36

195

Budapest

Bichler és Büchler
Könyvnyomdája

1940

200

185

Budapest

Kiadja a Magyar Athletikai
Szövetség

1944

Marosvásárhely

Magyar Újságírók Romániai
Egyesülete

2016

56

200

Budapest

Sport Lap és Könyvkiadó

1952

478

200

București

Editura Universal Dalsi

1994

64

200 Acad. Națională de
Educație Fizică și Sport
București;

95
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BÁCSALMÁSI Péter

Atlétika.

BANATAN, Octavian
(cond lucr.)

50 de ani de sport la Institutul de Medicină și Farmacie București. Autori:
T. Balas, O. Banatan, Ecaterina Banciu, et al.

****

ANIVERSĂRI. A.N.E.F. 1922–1992, S.P.E.F.S.R. 1893–1992. Sub
redactia prof. Földvári Tiberiu. Fotograﬁile executate de: Bakcsy
Sigmund

BÁCSALMÁSI Péter–
KOLTAI Jenő

Az atlétika oktatása. A rajzokat készítette Kolos Ferenc. A fényképeket,
képsorozatokat készítette Vikman István.

SUBERT Zoltán

Európa Bajnokság 1966. Atlétikai EB-kalauz. Fényképek a szerző
gyűjteményéből. Rajzok: Szepes Béla.

****

A MINDENNAPI iskolai testnevelés. A Magyar Pedagógiai Társaság
1935 február 16-i ülésén tartott előadások és következtetések kapcsolatos
testtani mérésekből

KEREZSI Endre

Talajtorna a testnevelési órán. A ﬁú- és leány népiskolában, valamint a
közép- és középfokú iskolákban.

DRAGOMIR, Zeno LUPAN, Aurel

Culegere de exerciții pentru atletism

KAHLER Frigyes

Az igazság Canossa-járása avagy a rendszerváltoztatás és az igazságtétel
történetéhez

SZTRANYICZKI
Gábor

Bolyongásaim egy felemás világban. Filozóﬁai esszé

KRISTÓF György

Magyar irodalom a Királyhágón innen és túl. Irodalomtörténeti és
esztétikai tanulmányok, megemlékezések. Válogatta, sajtó alá rendezte,
bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel ellátta Gaal György

KIRITESCU,
Constantin

Palestrica. O istorie universala a culturii ﬁzice: origini, evolutie,
conceptii, metode, probleme, impliniri

Kiadás

SZÉKELY László

Bajnokok - közelképben

BANATAN, Octavian

Campionatele republicane scolare de atletism 1950 – 1959

CHIRILA, Ioan

Nadia

OZOLIN, Nikolaj

Távol- és hármasugrás

BENEDEK István

Repülőmodellezés Kolozsváron

KÁRPÁTI György

Medencék, gólok, pofonok (Helsinkitől Moszkváig). Kárpáti
György feljegyzései alapján írta Peterdi Pál. Fényképek: a szerző
gyűjteményéből. Rajzok: Sajdik Ferenc

PETERDI PÁL

Ó, póló...! Vallomások labdáról, vízről, játékról. Karikatúrák: Várnai
György. Fényképek: Rajki Béla

KÁRPÁTI györgy –
PETRDI Pál

Cini és a többiek. Fotók a szerző archívumából. A rajzokat Endrődi István
készítette

****

Az ALMA Mater visszaköszön: A Református Leánygimnáziumtól az
2., javított
Apáczai Csere János Elméleti Líceumig. Szerkesztők: Deák Árpád, Jakab kiadás
Atal, Vörös Alpár István Vita

ORVECZ Béla–
TELBISZ Albert

Elsősegély-nyújtás. Előszóval ellátta: Frank Richard. Az ábrákat Hollós
Endre rajzolta

DALMADY Zoltán

A rendkívüli testi megerőltetésekről. Fejezetek a sportorvosi tudományok
köréből. Különlenyomat a Természettudományi Közlöny 1931. évi
932–933. füzetéből

NIEDENBACH Emil

Egynéhány sport- és testgyakorlat elméleti megvilágitása. Különlenyomat
a „Testnevelés” 1942. évfolyam számaiból.

HEPP Ferenc

A célbadobás lélektani elemzése

5. kiadás

Kötet
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Város

Kiadó

Év

Oldalsz.

Gerincmagasság

Sorozat

Budapest

Kiadja a Magyar Atlétikai
Szövetség

1949

95

200 Országos Sport Hivatal
Szakkönyvtára 13

București

Editura Stadion

1970

222

200

București

Multiplicat la A.N.E.F.

1992

156
sokszorosított

200

Budapest

Sport

1962

260

240

Budapest

Sport

1966

108, 12 kép

195

Budapest

Országos Testnevelési Tanács

1936

81

240 Országos Testnevelési
Tanács Könyvtára LIX

Budapest

Stephaneum nyomda

1944

171

235

București

Editura Cultura Fizica si
Sport

1954

124

195

Lakitelek

Antológia Kiadó

2014

212

235 RETÖRKI Könyvek 4.

Kolozsvár

Polis Könyvkiadó

2013

360

200

Kolozsvár

Kriterion Könyvkiadó

2015

509

230

București

Editura Uniunii de Cultura
Fizica si Sport

1964

640, 35 kép

240

Bukarest

Albatrosz Könyvkiadó

1979

259

200

București

Editura Tineretului. Cultura
Fizica si Sport

1960

176

195

București

Editura Sport – Turism

1977

184

205

Budapest

Sport Lap- és Könyvkiadó
Vállalat

1951

32

190

Kolozsvár

Az Erdélyi MúzeumEgyesület kiadása

1996

96

205

Budapest

Sport

1982

262 (486
helyett)

180

Budapest

Sport

1980

231, 14 kép

200 Sportzsebkönyvek

Budapest

Sport

1985

272

180

Kolozsvár

Exit

2013

477, 1 CD

235

Budapest

A Magyar Vöröskereszt
Kiadása

1942

140

200

Budapest

Királyi Magyar
1931
Természettudományi Társulat.
Királyi Magyar Egyetemi
Nyomda

20

235

Budapest

Stephaneum Nyomda

1942

28

235

Budapest

Stephaneum Nyomda

1942

59

235 Dolgozatok a Kir.
Magy. Pázmány Péter
Tudományegyetem
Philosophiai
Semináriumából

97
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Szerző

98

Cím

****

SPORTSZÓTÁR.= Sportivnyj slovar' . = Dictionnaire sportif. =
Sportwörterbuch. = Sports Dictionary

GHIBU, Emil –
TODAN, Ion

Organizarea și conducerea științiﬁcă a activității de educație ﬁzică și
sport. (Note de curs. Institutul de Educație Fizică și Sport – București,
Cursul: Organizarea educației ﬁzice și sportului, anul universitar
1971/1972)

****

ZECE ani de activitate științiﬁcă în domeniul educației ﬁzice din regiunea
Banat. Rezumatele lucrărilor comunicate între anii 1953–1963. Colectivul
de redacție: Bucur I.C., Mihailescu S., Godeanu N., et al.

BARÓTI Lajos

Kapitányságom története ... Összeállította: Lepies György; PAPP László:
Kapitányságom története... Összeállította: Lepies György

BANATAN, Octavian–
Mihail T. IONESCU

Competițiile sportive studențești 1950 – 1965. Lucrare efectuată sub
conducerea: Oct. Banatan și Mihail T. Ionescu

ZUGRAVESCU
Gabriel

Handbal pe teren redus

BANATAN, Octavian

Pregătirea ﬁzică a studenților. Autori: Tiberiu Balas, Octavian Babatan,
Valentina Banatan, et al. Conducatorul lucrarii: Octavian Banatan

****

CURS de baschet. Sub redacția Leon Teodorescu

ZSOLT Péter

Hírnév! Jólét! VV! Képernyő- és valóságshow-kutatás

****

ECONOMIE si istorie. Dialog si interdisciplinaritate. In honorem prof.
Univ. dr. Ioan Lumperdean. Coordonatori: Dana Bako, Iosif Marin Balog,
Rudolf Graf, Razvan V. Mustata

ASZTALOS István

Az aszódi evangélikus középiskola története 1728–1948.

****

MAGYAR liberalizmus. Válogatta Tőkéczki László. A jegyzeteket írta
Nagy Mónika Zsuzsanna

****

A CSALLÓKÖZTŐL a Bodrogközig. Riportok, versek, novellák,
regényrészletek. Válogatta és az előszót írta Zalabai Zsigmond

KEMÉNY Gábor

Szabó Ervin és a magyar társadalomszemlélet

HUSZÁR Tibor

„... Nem középiskolás fokon...” Műveltség, közművelődés, értelmiség

SZIGETHY Gábor

Machiavellizmus

ÉZSIÁS Erzsébet

A hit pajzsa. Olofsson Placid atya élete

****

TÓPARTI esszék, tanulmányok. Válogatás a hévízi Csokonai Irodalmi
Társaság 25 évének előadásaiból (1989–2014). /Bevezető, utószó/ Péntek
Imre

TODERO Frigyes

Spanyolország 1939–1975

RÓBERT László

Libanoni Tisztelendők

HUSZÁR Tibor

Gondolatok a munkaerkölcsről

ZOLTÁN Zoltán

A dinamikus nagyváros

DARKÓ Jenő

Császárimádó Róma – képromboló Bizánc

ZÁGOREC-CSUKA
Judit

A Szlovéniai Magyar könyvkiadás-, sajtó- és könyvtártörténet 1945-től
2004-ig. „A Muravidéki magyarság könyvkultúrájának szellemtörténeti
útja”

BAKOS István

Éhe kenyérnek...

KÓSA László

Néphagyományunk évszázadai

MIKLÓS Pál

A Zen és a művészet

****

A GYENGÉD óriás. Emlékezések Gelléri Andor Endrére

BÖKÖNYI Sándor

„Vadakat terelő juhász...” Az állattartás története

LITVÁN György

„Magyar gondolat – szabad gondolat”. Nacionalizmus és progresszió a
század eleji Magyarországon

KOMLÓS Aladár

Problémák a Nyugat körül

HANKISS Elemér

Diagnózisok

Kiadás

2. kiadás
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Város

Év

Budapest

Akadémiai Kiadó

1952

743

200

București

Consiliul Național pentru
Educație Fizică și Sport

1972

361 xeroxat

200

Timișoara

Întreprinderea Poligraﬁcă
Banat

1963

136

200 Uniunea de Cultură Fizică și
Sport. Regiunea Banat. Centrul
de Cercetări Stiințifice

Budapest

Kiadja a Népszava Lap- és
Könyvkiadó

1984

90+70

210

1965

258
sokszorositott

280

București

Oldalsz.

Gerincmagasság

Kiadó

Sorozat

București

Editura Tineretului Cultură
Fizică și Sport

1957

88

200

București

Editura Stadion

1972

391

200

București

Editura de stat didactică și
pedagogică

1961

880
sokszorosított

290 Ministerul Învățămîntului
și Culturii. Int. De Culturaă
Fizică. Catedra de Jocuri

Budapest

Nemzeti Média- és Hírközlési 2013
Hatóság

224

235

Cluj-Napoca

Academia Română Centrul de 2015
Studii Transilvane

589

225

Aszód

Pest Megyei Múzeumok
Igazgatósága. Petőﬁ Múzeum

2003

399

235 Múzeumi Füzetek (Aszód)
52. szám

Budapest

Századvég Kiadó

1993

560

230 Modern Ideológiák.

Bratislava

Madách Könyv- és Lapkiadó
n. V.

1977

325

225

Budapest

Magvető Kiadó

1977

224

175 Gyorsuló Idő

Budapest

Magvető Kiadó

1981

232

175 Gyorsuló Idő

Budapest

Magvető Kiadó

1977

128

175

Budapest

Papirusz book

2004

167

200

Hévíz

Kiadja a Csokonai Irodalmi
és Művészeti Társaság

2014

132

215

Budapest

Magvető Kiadó

1976

144

175 Gyorsuló Idő

Budapest

Magvető Kiadó

1981

256

175 Gyorsuló Idő

Budapest

Magvető Kiadó

1982

311

175 Gyorsuló Idő

Budapest

Magvető Kiadó

1981

216

175 Gyorsuló Idő

Budapest

Magvető Könyvkiadó

1977

120

175 Gyorsuló Idő

Lendva

Magyar Nemzetiségi
Művelődési Intézet

2007

480

230

Budapest

Magvető Kiadó

1976

128

175 Gyorsuló Idő

Budapest

Magvető Kiadó

1976

104

175 Gyorsuló Idő

Budapest

Magvető Kiadó

1978

176

175 Gyorsuló Idő

Budapest

Magvető Kiadó

1977

168

175 Gyorsuló Idő

Budapest

Magvető Kiadó

1978

168

175 Gyorsuló Idő

Budapest

Magvető Kiadó

1978

168

175 Gyorsuló Idő

Budapest

Magvető Kiadó

1978

168

175 Gyorsuló Idő

Budapest

Magvető Kiadó

1982

306

175 Gyorsuló Idő

99
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Szerző
KOSÁRY Domokos

100

Cím

Kiadás

Kötet

Magyar külpolitika Mohács előtt

ENDREI Walter

A középkor technikai forradalma

Nemes Dezső

A fasizmus kérdéséhez

KOSÁRY Domokos

Napóleon és Magyarország

KÖPECZI Béla

II. Rákóczi Ferenc az államférﬁ és az író

GRANASZTŐI Pál

Városaink sorsa. Az urbanisztika jelene és jövője

Pelle János

A diplomák inﬂációja

****

ÉGŐ lángban forog szívem. Régi magyar kéziratos énekeskönyvekben
fennmaradt román világi énekek. Összegyűjtötte Kócziány László. Az
előszót írta és a jegyzeteket összeállította Köllő Károly. Az illusztrációkat
Bardócz Lajos készítette

KÓKAY György–
BUZINKAY Géza–
MURÁNYI Gábor

A magyar sajtó története

MESTER Tibor

Sémaelmélet az antropológiában

FÜLÖP Géza

Az információ

FÜLÖP Géza

Az információ

KARRASS, Chester L.

A tárgyalási játszma. A célérés tudatos technikái. Fordította: Doubravszky
Sándor

CZENCZER Orsolya,
KAPA Mátyás, SZIRA
Zoltán

Jogi alapismeretek. A Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola
jegyzetei

KARRASS, Chester L.

A tárgyalási játszma. A célérés tudatos technikái. Fordította: Doubravszky
Sándor

****

A HATÁROK átjárhatóságáról: Tanulmányok a Hermeneutika és kultúra
valamint A kommunikáció ás az interkulturalitás ﬁlozóﬁái mesterképzőn
folyó ﬁlozóﬁai kutatások köréből. 2004–2006. Szerkesztette: Veress
Károly, Gál László

****

DOCUMENTAREA in jurnalism. Ilie Rad (coordonator).

****

KÖZÉLETI kommunikáció. Szerkesztette: Buda Béla, Sárközy Erika

DEMETER Csanád

Kultúrkombinát: Szocialista ünnepályek és fesztiválok Hargita megyében
(1968-1989)

PEASE, Allan GARNER, Alan

Szó – beszéd. A társalgás művészete. Fordította: Dáczer Éva

SIPOS Balázs

Sajtó és hatalom a Horthy-korszakban. Politika- és társadalomtörténeti
vázlat

GYÖRGY Lajos

A magyar és az orosz irodalom kapcsolatai

****

KŐRÖSI CSOMA Sándor – Az igazság keresése. A könyvet
szerkesztették: Gazda József, Szabó Etelka és Ferencz Attiláné Szőcs Éva

****

KŐRÖSI CSOMA Sándor – Mi a magyar? A könyvet szerkesztették:
Ferencz Attiláné Szőcs Éva, Gazda József és Szabó Etelka

****

KŐRÖSI CSOMA Sándor és a népek önazonossága. A könyvet
szerkesztették: Gazda József, Peti Botond és Szabó Etelka

KARÁCSONY Benő

Új élet kapujában. Regény. Kötet: 2.

TIBORI SZABÓ
Zoltán – ÚJVÁRI
Mária

A kolozsvári Minerva története és bibliográﬁája – (1920–1948) –. A
kötetet lektorálta és és az előszót írta: Dávid Gyula

ÁRKOSSY István

Nagymesterek. Reneszánsz és barokk festőművészek arcképcsarnoka

változatlan
utánnyomás

Új,
átdolgozott
kiadás

2. kiad.
kizárólag
az Erdélyi
Szépmíves
Céh tagjai

2.
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Város

Kiadó

Év

Oldalsz.

Gerincmagasság

Sorozat

Budapest

Magvető Kiadó

1978

208

175 Gyorsuló Idő

Budapest

Magvető Kiadó

1978

111

175 Gyorsuló Idő

Budapest

Magvető Kiadó

1976

152

175 Gyorsuló Idő

Budapest

Magvető Kiadó

1977

224

175 Gyorsuló Idő

Budapest

Magvető kiadó

1976

184

175 Gyorsuló Idő

Budapest

Magvető Kiadó

1976

212

175 Gyorsuló Idő

Budapest

Magvető Kiadó

1986

212

175 Gyorsuló Idő

Kolozsvár

Dacia Könyvkiadó

1972

156

225

Budapest

A Magyar Újságírók
1994
Országos Szövetsége - a
Bálint György Újságíró-iskola
kiadása

229

210 Sajtókönyvtár

Pécs

A PTE BTK Kommunikációs
Tanszékének Kiadványa

2002

58

220 Kommunikáció és kultúra
Disszertációk 2.

Bukarest

Kriterion Könyvkiadó

1990

375

195

Bukarest

Kriterion Könyvkiadó

1990

375

200

Budapest

Bagolyvár Könyvkiadó

1999

207

180 Tárgyalástechnika

Budapest

BKF Fenntartói Kft.

2006

160

235 A Budapesti
Kommunikációs és Üzleti
Főiskola jegyzetei I.

Budapest

Bagolyvár Könyvkiadó

1999

207

175 Tárgyalástechnika

Cluj-Napoca

Presa Universitară Clujeană

2006

368

200

București

Tritonic Publishing

2011

302

200 MEDIA. Comunicare

Budapest

Akadémiai Kiadó

2001

140

245 Erasmus Könyvek

Csíkszereda

Státus Kiadó

2016

239

205

Budapest

Park Könyvkiadó

2004

168

195 PARK Hétköznapi
pszichológia

Budapest

Argumentum

2011

315

190

Kolozsvár

Az Erdélyi MúzeumEgyesület kiadása

1946

123

245 Erdélyi Tudományos
Füzetek 200

Kovászna

Kőrösi Csoma Sándor
Közművelődési Egyesület

2015

608

200

Kovászna

Kőrösi Csoma Sándor
Közművelődési Egyesület

2014

520

200

Kőrösi Csoma Sándor
Közművelődési Egyesület

2011

424

200

Erdélyi Szépmíves Céh.
Nyomtatta a Minerva Rt.

1932

178+VII

205 66. kiadv.; VI. soroz. 6.
könyve

2015

436

250

2015

123

260

Kolozsvár

Kolozsvár - Cluj

Budapest

Nagyar Napló. Írott Szó
Alapítvány

101
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Szerző

102

Cím
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A TORONTÓI magyar közösség emlékkönyve 1938–2011. History of
Toronto s Hungarian Community. Szerkesztette – Edited by Dancs Rózsa

POMOGÁTS Béla

A félmúlt könyvei. Könyvismertetések

POMOGÁTS Béla

Műhely Kolozsváron: Írások a Korunk című folyóiratban

BOTLIK József

A reménnyel győzködjük magunkat. Magyarok a délszláv háborúban
(1991–1998)

SAS Péter

Melka Vince

PLUGOR Magor–
PLUGOR Sándor

Angyallétra. /Versek/

STUMPF István

Erős állam – alkotmányos korlátok

KÁNTOR Zoltán (ed.)

Autonomies in Europe: Solutions and Challenges. Co-Editor: Eszter
Hernher-Kovács. English Language Reader: Andrew Ludányi

VÁNYI Éva

Jelentés a kormányról. Kormányzati karrierút Magyarországon a
rendszerváltástól napjainkig

****

ISKOLA – TÁRSADALOM – POLITIKA. Gazsó Ferenc tiszteletére,
nyolcvanadik születésnapjára. Szerkesztette: Bihari Mihály, Laki László,
Stumpf István, Szabó Andrea

KÁNTOR Zoltán (ed.)

Autonomies in Europe: Solutions and Challenges. Co-Editor: Eszter
Herner-Kovács. English Language Reader: Andrew Ludányi

SAS Péter

A Farkas utcai református templom történelmi emlékei. Előszó: Fazekas
Zsolt.

****

DIÓSZEGHI KUFFNER Károly báró öröksége Diószegen. Szerkesztő:
Eva Sudová. Szerzők: Buday Péter, Monika Chalmovská, Petra Kalová
et al.

DRASKÓCZY Ede

Bizonyítás egyszerű utakon. Draskóczy Ede válogatott írásai

****

TÖBBNYELVŰ oktatás és EU-integráció. Az európai modell
alkalmazhatóságáról a kisebbségi iskolákban. Szerkesztette: Ring Éva

JAKAB Attila

Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe

****

A GAZDASÁGI integráció esélyai Szerbia és Szlovákia határ menti
régióiban. Szerkesztette: Réti Tamás

MÉZES Zsolt László

Állam és egyház viszonyának változásai Franciaországban – JAKAB
Attila: A laicitás

****

Az ENSZ kisebbségi kézikönyve. Fordította és a magyar kiadást
szerkesztette Böszörményi Jenő

****

KÖZELEDŐ régiók a Kárpát-medencében: Dél-Szlovákia, Erdély és a
Vajdaság gazdasági átalakulása. Szerkesztette Réti Tamás

KÓS Károly–
SZENTIMREI Jenő

KALÁKA kalendárium 1925 esztendőre. Készült a kalendárium Sztánán,
Kós Károly műhelyében, 1924.

MÉZES Zsolt László

A dél-tiroli autonómia egyes elemeinek adaptációs lehetőségei a határon
túli magyarok vonatkozásában

Kiadás

Hasonmás
kiad.
Gondozta és
az utószót
írta Szabó
Zs.
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Kiadó

Év

Oldalsz.

Gerincmagasság

Sorozat

Toronto, Ontario

Kaleidoscope Publishing

2012

254

285

Veresegyház

Székely Ház Közhasznú
Alapítvány

2014

81

250

Budapest?

Székely Ház Közhasznú
Alapítvány

2013

337

250

Budapest

Keskenyúton. Délvidéki
Tragédiánk 1944–45
Alapítvány

2015

278

240

Kolozsvár

Művelődés

2009

69

145

Sepsiszentgyörgy

Castrum Könyvkiadó

1995

88

225

Budapest

Századvég Kiadó

2014

261

245

Budapest

L’Harmattan. NPKI Research
Institute for Hungarian
Communities Abroad

2014

231

245

Budapest

Századvég Kiadó

2015

249

200

Budapest

Készült: AduPrint Kft.

2012

275

235

Budapest

L,Harmattan. NPKI Research
Institute for Hungarian
Communities Abroad

2014

231

245

Cluj-Napoca

Stúdium Kiadó

2015

511

250

Diószeg

Kiadta a Ponvagli polgári
társulás

2015

175

265

Zenta

Vajdasági Magyar
Művelődési Intézet

2011

338

230 Délvidéki Soroló 2.

Budapest

Európai Összehasonlító
Kisebbségkutatások
Közalapítvány

2004

166

205

Budapest

Európai Összehasonlító
Kisebbségkutatások
Közalapítvány

2003

35

240 Műhelytanulmány 4

Budapest

Európai Összehasonlító
Kisebbségkutatások
Közalapítvány

2003

34

240 Műhelytanulmány 1.

Budapest

Európai Összehasonlító
Kisebbségkutatások
Közalapítvány

2004

62

240 Műhelytanulmány 7

Budapest

Európai Összehasonlító
Kisebbségkutatások
Közalapítvány

2004

190

210 Egyesült Nemzetek
Szervezete; Az ENSZ
Ember Jogi Főbiztosának
Hivatala

Budapest

Európai Összehasonlító
Kisebbségkutatások
Közalapítvány

2004

450

235

Sztána–Kolozsvár

Szentimrei Alapítvány

1998

32
számozatlan
lap+4 lap

165

Budapest

Európai Összehasonlító
Kisebbségkutatások
Közalapítvány

2003

28

240 Műhelytanulmány 2.
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BOTLIK József

A nemzetpolitikus Bartha Miklós (1848–1905) élete, munkássága és
emlékezete

****

SZÉKELYFÖLD ÉVKÖNYV 2008. Szerkesztette: Fekete Vince, Lövétei
Lázár László

****

BÖRVELY 800 Breviárium. A szövegeket válogatta, szerkesztette és
az előszót írta: Végh Balázs Béla. Fényképek: Beszédes Kristóf, Végh
Balázs fotói és magántulajdonban lévő archív felvételek
PÓTFÜZET MAGYARORSZÁG helységnévtára. 1952. évi kiadásához

****

MAGYARORSZÁG helységnévtára. 1952

****

MAGYARORSZÁG községeinek és városainak névtára (1950. június 1-i
közigazgatási állapot.) Felelős kiadó: Pikler György

****

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG helységnévtára 1973

****

ÁTMENETDISKURZUSOK. Irodalom- és kultúrtörténeti tanulmányok.
Szerkesztette: Bányai Éva

****

HUNOK és székelyek. Tanulmányok Benkő József halálának 200.
évfordulójára. Szerkesztette Benkő Mihály

****

ÉRTÉKEK és ideológiák az irodalomban. Szerkesztők: Korondi Ágnes és
T. Szabó Levente

KÁDÁR Magor

Cooperative Negotiation Techniques. Handbook on developing personal
negotiation skills

****

VÁLSÁG és kultúra. A doktoriskolák IV. nemzetközi
magyarságtudományi konferenciájának előadásai. Budapest, 2013.
augusztus 22–23.

****

VOFÉLY história. Egy évszázados vőfélykönyv Középajtáról. A
középajtai Gyenge András, Gyenge Lajos, Szalad Albert és ifj. Gyenge
András kéziratos vúfélykönyvét bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel
közzéteszi Kinda István

LAUER RICE, Andrea, The Hungarian American Coalition. The First 20 Years Dedicated
LAUER, Edith K.,
Advocacy and Community Leadership. Designed by: Lorelei Grazier
AVVAKUMOVITS,
Danilchick
Katica

104

BADEA, Marin

Scurtő istorie a presei românești

****

SZIGETEK – szórványok a Kárpát-medencében és Észak-Amerikában.
A kilencvenéves Korunk 2014–2015-ös évfolyamaiból válogatta és
szerkesztette Cseke Péter. A borítót Könczey Elemér tervezte

TIBORI SZABÓ
Zoltán

Árnyékos oldal. Zsidó identitástudat Erdélyben a holokauszt után

****

UTÓREZGÉSEK. A Bolyai Műhely Alapítvány és a Bolyai Önképző
Műhely évkönyve. Szerkesztette: Balázs Géza

****

MÉDIA, kultúra, kommunikáció. Szerzők: B.Bernát István, Pais
Károlyné, Rétfalvi Györgyi et al.

****

EMLÉKNYOMOK. /Tanulmányok/. Szerkesztette: Szűcs Gábor

****

MONETÁRSAK. Interjúkollázs a pénzről. Szerkesztette: Soós Eszter
Petronella és Vargha Márk. Az interjúkat Babarczy Eszter és Mesterházy
Lili készítették.

****

ÉLŐ tájnyelvek. Válogatás az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az
Anyanyelvápolók Szövetsége anyanyelvi pályázataiból. Válogatta és
szerkesztette: Balázs Géza, Juhász Dezső, Zelliger Erzsébet

BAKÓ BOTOND

A Bethlen Kollégium épületeinek felújítása. Album 2007–2016. Másolat
és kiegészítések: Honismeretben megjelent írás és további képek

SZÉKELY Ferenc

Égbe nyúló kapaszkodó. Születésnapi beszélgetések

Kiadás

Kötet
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Város

Kiadó

Év

Oldalsz.

Gerincmagasság

Sorozat

Lakitelek

Kiadja a Lakiteleki Tölgy
Alapítvány

2016

CXXXVII+1
lev.

240

Csíkszereda

Hargita Kiadóhivatal

2008

232+12
reklám-kép

235

Börvely

Készült a zilahi COLOPRINT 2016
nyomdában

326

245

Budapest

Statisztikai Kiadóvállalat

1953

Budapest

Statisztikai Kiadóvállalat

1952

428

300 Központi Statisztikai
Hivatal

Budapest

Hirlapnyomda N.V.

1950

78

300 Központi Statisztikai
Hivatal

Budapest

Statisztikai Kiadó Vállalat

1120

300 Központi Statisztkai
Hivatal

300 Központi Statisztikai
Hivatal

Bukarest. Sepsiszentgyörgy. RHT Kiadó. Erdélyi
Ko
Múzeum-Egyesület

2015

183

240 Hungarológiai kutatások 4.

Barót-Sepsiszentgyörgy

Tortoma Könyvkiadó;
Háromszék Vármegye Kiadó

2014

168

240

Kolozsvár

Kolozsvári Magyar
Irodalomtudományi Tanszék
Kolozsvári Láthatatlan
Kollégium

2008

361

205

Cluj-Napoca

Presa Universitara Clujeana

2016

139

235

Budapest

Nemzetközi
Magyarságtudományi
Társaság

2015

472

245

Barót

Tortoma Könyvkiadó

2012

62+6 kép

200

Washington, DC

Hungarian American
Coalition

2011

123

300

București

Editura Economica

2004

375

245

Kolozsvár

Korunk Komp-Press

2016

327

245

Kolozsvár

Koinónia

2007

328

245

Budapest

Bolyai Műhely Alapítvány

2013

155

235 Esszencia Kötetek VIII.

Budapest

Libri Kiadó

2012

507

245

Budapest

Bolyai Műhely Alapítvány

1914

258

235

Budapest

Kontaktprint Nyomda Kft.

2014

192

221

Budapest

Anyanyelvápolók Szövetsége
– Inter Kft.

2014

192

205

2016

42 sztlan lap

310

2015

177

215

Százhalombatta

Üveghegy Kiadó
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IZVORU Crisului poarta Ardealului.= KÖRÖSFŐ Erdély kapuja.=
IZVORUL Crisului Gateway to Transylvania.= IZVORU Crisului das Tor
Siebenbürgens. Kalló Angéla – photo, Vlad Țoca – text.

****

A BUDAPESTI UJSÁGIRÓK EGYESÜLETE 1909-ik évi Almanachja.
A Herczeg Ferencz elnöklete alatt álló egyesület segitő alapja javára
szerkeszti: Szerdahelyi Sándor. Hasonmás kiadás

BIRÓ Vencel

Báthory István fejedelem. Tóth István rajzaival

LIPCSEY Ildikó

Romania and Transylvania in the 20th Century. Preliminary translation:
András Dani and Thomas Szappanos. Final translation by Peter Csermely.

****

ERDÉLYI magyarság. Antológia 1990–1991. Szerkesztette: Mátyás B.
Ferenc.

HÉVIZI Józsa

Autonómiatípusok Magyarországon és Európában. Kisebbségek,
népcsoportok területi és egyházi önigazgatása – történeti áttekintésben

JANCSÓ Béla

Jancsó Béla levelezése. Gondozta Cseke Péter. Kötet: -2.

SZÉCHENYI Ágnes

„Sznobok és parasztok”. Válasz 1934–1938. Elvek, frontok, nemzedékek

GIDÓ Attila

Két évtized: a kolozsvári zsidóság a két világháború között

****

ELSŐ HÍRes könyv. Beszélgetés 50 hazai újságíróval a médiáról,
Magyarországról. Szerkesztette: Somogyi Zoltán, Szabados Krisztián,
Sajti Botond

****

HUNGARY and the Hungarians. For research and information only.
Editor: S.J. Magyródy. Principal translators: Péter Csermely, István
Hegedűs, Csaba Horváth et al.

POPOVICS Béla

Munkács kultúrtörténete a korabeli sajtó tükrében. Kötet: 1.

KENYERES Attila
Zoltán

A médiamanipuláció boszorkánykonyhája. 100+4 manipulációs recept

BATÁRI Gyula

Fejezetek a külföldi magyar sajtó történetéből (1853–1920)

SIMONYI Mária

A magyar politikai sajtó története 1918-ig a mai Vajdaság területén

LAKATOS Éva

Sikersajtó a századfordulón.Sajtótörténeti megközelítések

BAGDIKIAN, Ben H.

Az új médiamonopólium. Fordította: Müller Ákos

****

BUDAPESTRŐL jelentjük... Az 1956-os forradalom az egykorú
nemzetközi sajtóban. Válogatás. Szerkesztette: Tischler János. Fordítás:
Klenjánszky Sarolta, Magyar Ágnes, Molnár János et al.

****

ZENE és média. POLIFÓNIA különszám 2009. május

FELMÉRI Cecília

A rendezői döntések ﬁlmelméleti/ esztétikai megalapozása és gyakorlati
rendszere

LAKATOS Róbert
Árpád

Rendezői beszélgetések. A játékﬁlm dokumentarizmusa és a
dokumentumﬁlm megrendezettsége

****

ZENEOKTATÁSUNK. POLIFÓNIA különszám 2009. május

PIRITYI Sándor

A nemzeti hírügynökség története 1880–1996. Fotók: MTI Képarchívum

****

HATVAN éve szól a rádió: az Újvidéki Rádió története képekben és
vallomásokban.

****

SZÓL a rádió... A Marosvásárhelyi Stúdió 40 éve 1958–1998.
Szerkesztette Jászberényi Emese

KOVÁCS M. Mária

Liberalizmus, radikalizmus, antiszemitizmus. A magyar orvosi, ügyvédi
és mérnöki kar politikája 1867 és 1945 között

KONTRA Ferenc

Horvátország magyar irodalma: a kezdetektők napjainkig

BEKE Sándor

Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves
évfordulóján: Beszélgetés írókkal, költőkkel, irodalomtörténészekkel,
egyetemi tanárokkal és szerkesztőkkel XXI. századi erdélyi
könyvkiadásról, sajtókiadványokról, irodalomról, könyvterjesztésről

Kiadás

Kötet

2., bővített
kiadás

2: 1931-1934

4
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Város

Kiadó

Év

Oldalsz.

Gerincmagasság

Sorozat

Cluj

Trimpress–press&prepress

2011

100 + CD

330 Locuri. Oameni. Tradiții

Budapest

Szerkesztőség és
Kiadóhivatal: A Budapesti
Újságírók Egyesületének
helyisége

1909

366+46

200 A Budapesti Újságírók
Egyesülete

Cluj–Kolozsvár

„Gloria”-könyvnyomda

/1933/

31

240

Buﬀalo -Toronto

Corvinus Publishing

2006

334

220

Budapest

Primor Kiadó

1993

336

280

Budapest

Püski

2001

256, 2 térkép

235

Kolozsvár

Kriterion

2016

523

210

Budapest

Argumentum Kiadó

1997

196

195

Kolozsvár

Erdélyi Múzeum Egyesület

2016

356

230

Budapest

Political Capital és Privy
Council Communications

2009

440

200

Buﬀalo–Hamilton

Corvinus Publishers

253

205

Munkács

Kárpátaljai Magyar
Cserkészszövetség

2005

359

240

Debrecen?

Kiadja a szerző

2014

224

190

Budapest

Kiadja az Országos Széchényi 1999
Könyvtár

88+8 lap
képek

230 Az Országos Széchényi
Könyvtár Füzetei 12.

Budapest

Logos Graﬁkai Műhely

2003

512 ill.

230

Budapest

Balassi Kiadó. Országos
Széchényi Könyvtár

2004

233+56 kép

230

Budapest

Komplex Kiadó Kft.

2012

260

240

Budapest

1956-os Intézet

2006

396

235

Budapest

Magyar Zenei Tanács

2009

111

190

Kolozsvár

Erdélyi Magyar
Filmszövetség. Művelődés

2016

250

200 EMFSz Füzetek 1.

Kolozsvár

Erdélyi Magyar
Filmszövetség. Művelődés

2016

161

200 EMFSz Füzetek 1.

Budapest

Magyar Zenei Tanács

2009

156

190

Budapest

MTI Kiadói Kft.,

1996

347

240

Újvidék

Újvidéki Rádió

2009

304 ilustr.

240

Csíkszereda

Pallas-Akadémia Könyvkiadó 1998

350+5 kép

230

Budapest

Helikon Kiadó

2001

180

240 Universitas.
Történelemtudomány

Eszék

HubCro

2011

504

245

Székelyudvarhely

Erdélyi Gondolat Könyvkiadó 2012

183

200 Írók és művek
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PIROS a vér a pesti utcán. Az 1956-os forradalom versei és gúnyiratai.
Az antológiát szerkesztette Győri László

P. SZŰCS Julianna

A lepel alatt. Írások a művészet és a tekintélyelvű társadalom
kapcsolatáról.

TÓTH István

Bihari magyar néphagyományok.= Tradiții populare maghiare din Bihor.
= Hungarian Popular Traditions in Bihor. Szerkesztőbizottság: Tóth
István, foto, Csorba Sándor szöveg. Fordítók: Csutak Éva, Cristina Schek
Pricajan

DERZSI Sándor

Szabadító ének. Versek és politikai írások. A Válogatott verseket Kántor
Lajos, a Politikai írásokat, Függeléket Derzsi Ottó szerkesztette

BORBÉLY Zsolt Attila

Az erdélyi magyar politikai érdekképviselet negyed évszázada

BERTALAN Zoltán

Csodaszer. Regény

KOVÁCS Lajos

Anaklét atya bekecse. /Emlékiratkötet/. Felelős szerkesztő és társszerző:
Vincze János. Szerkesztő és társszerző: Vincze-Tiszay Gabriella. E
kötet anyagának nagy részét a Kovács család bocsátotta a szerkesztők
rendelkezésére

SZÉKELY Ervin

Bársonyszék és aszfalt. Politikai regény.

BARTA János

Magánélet és remekmű. Madách-tanulmányok. Beke Albert elemző
utószavával

MOROZAN, Dumitru– Realizarea si exploatarea diapozitivelor. Kötet: 1.
MIHAILESCU, Florin

Kiadás

Kötet

1: Realizare

TEPORDEI, Valentin

Laboratorul fotoamatorului. Materiale fotosensibile alb-negru si
prelucrarea lor

RADULET, Toma

Optica foto-cinematograﬁcă. Vol. -2.

RADU, Gheorghe –
RADU, Rodica

Conservarea si regenerarea dia-foto-ﬁlmelor alb-negru si color

COMANESCU, Sylviu

Procesul pozitiv. (alb-negru). Vol.: 1.

1:

COMANESCU, Sylviu

Procesul pozitiv. (alb-negru). Vol.: 2.

2.

****

AUDIOVIZUAL și diaporama. /De/: Gheorghe Achitei, Paul Agarici,
Mihai Dimitriu, et al. Coordonator: Eugen Iarovici

STECLACI, Adrian

Fotograﬁa color pentru amatori

PIVNICERU,
Constantin – MIOC,
Monica

Rețetar pentru laboratorul foto-ﬁlm. Soluții pentru materiale fotosensibile
în culori

SÜTTERLIN, Karl

Retus cind si cum. Traducerea a fost efectuata de: O. Lupaș și N.
Tomescu

TOMESCU Nicolae

Estetica imaginii fotograﬁce

RADULET, Toma

Optica foto-cinematograﬁca. Vol. 1-

BOICESCU, Serban

Fotograﬁa la mica distanță și macrofotograﬁa

2:
Caracteristicile
obiectivelor
fotocinematograﬁce

1: Elemente de
optica fotocinematograﬁca

2: Vizionare
MOROZAN, Dumitru– Realizarea și exploatarea diapozitivelor. Kötet: 2.
MIHAILESCU, Florin

108

IAROVICI, Eugen

Portretul modern

CONSTANTINESCU,
Dinu-Teodor

Fotograﬁa și arhitectura

NEGREA Ioan

Lecția de fotograﬁe

BISTRITEANU, Dan

Filtre fotograﬁce

****

DIÁZÓK könyve. Diakép- és diahang-technika. Írta: Bartsch Iván,
Csabai Dániel, Hefelle József, et al. Szerkesztette: Fátai Ferenc
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Kiadó

Év

Oldalsz.

Gerincmagasság

Sorozat

Budapest

Magyar Napló

2001

315

200

Budapest

Helikon Kiadó

2001

236

240 Universitas
Művészettörténet

Nagyvárad

Nagyváradi Tavirózsa
Fotóklub Kiadója

2008

76

300

Budapest

Püski Kft.

2000

288

220

Kolozsvár

Erdélyi Magyar Nemzeti
Tanács

2015

489

235

Veszprém

Új Horizont

2001

160

205

Budapest

NDP Kiadó

2008

232

200

Nagyvárad

Riport Kiadó

2014

322

205 Napos Oldal könyvek

Budapest

Mundus Magyar Egyetemi
Kiadó

2003

283

235 Mundus – Új irodalom

București

Editura Tehnică

1980

92+4 kép

195 Colectia Foto-ﬁlm 33

București

Editura Tehnică

1969

166+ 3 kép

195 Colectia Foto-ﬁlm 4

București

Editura Tehnică

1977

159+ 4 kép

195 Colectia Foto-ﬁlm 29

Bukarest

Editura Tehnică

1981

96+ 4 kép

195 Colectia Foto-Film 32

București

Editura Tehnică

1978

88+ 8 kép

195 Colectia Foto-Film 30

București

Editura Tehnică

1978

88 + 4 kép

195 Colectia Foto-ﬁlm 31

București

Editura Tehnică

1983

168

195 Colectia Foto-ﬁlm 37

București

Editura Tehnică

1967

121+ 6 kép

195 Colectia Foto-ﬁlm 2

București

Editura Tehnică

1974

104

195 Colectia Foto-ﬁlm 23

București

Editura Tehnică

1974

164

195 Colectia Foto-ﬁlm 21

București

Editura Tehnică

1972

120+ 9 kép

195 Colectia Foto-ﬁlm 19

București

Editura Tehnică

1977

143

195 Colectia Foto-ﬁlm 28

București

Editura Tehnică

1969

152+ 8 kép

195 Colectia Foto-ﬁlm 7

București

Editura Tehnică

1980

67+ 4 kép

195 Colectia Foto-ﬁlm 34

București

Editura Tehnică

1972

140+ 10 kép

195 Colectia Foto-ﬁlm 18

București+ 8 kép

Editura Tehnică

1984

179

195 Colectia Foto-ﬁlm 40

București

Editura Albatros

1984

208

215

București

Editura Tehnică

1989

160+ 8 kép

235

Budapest

Múzsák Közművelődési
Kiadó

/1984/

260

240

e

a

109
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POGANY, Iuliu

Fotograﬁa – de la teorie la practica

IAROVICI, Eugen

Fotograﬁa și lumea de azi. Cuvînt înainte de Gheorghe Achitei

KÓS Anna

Iránytű a navigáláshoz: Az újságírói szerep értlmezése az új médiában. /
Egyetemi tankönyv/

SZAKOLCZAI Attila

Az 1956-os forradalom és szabadságharc. A visszaemlékezéseket
válogatta és szerkesztette Molnár Adrienne

MADARI Ákos

E, mint Európa. Aktuális EU-szakkifejezések magyarázatai

Kiadás

2., bővített
és frissített
kiadás

CSEKŐ Szilvia –
Európa Kulturális Fővárosa. Európa legnagyobb kulturális akciójának
MESTERHÁZY Balázs– története, háttere és a kultúra esélyteremtő szerepe. Tájékoztató kiadvány
ZONGOR Attila

110

****

BEFOGADÓ Európa? Látóhatár 2020. Előadások, hozzászólások.
Szerkesztette: Inkei Péter, Lázár Barbara, Zongor Attila. Európai
kultúrális konferencia Budapest, 2005. november 17-19

FINKENZELLER,
Roswin – ZIEHR,
Wilhelm, BÜHRER,
Emil M.

Sakk. A játék 2000 éve. Fordította: Tomor Béla

****

A MONORI Tanácskozás 1985. június 14–16. Szerkesztette: Rainer M.
János

KISARI BALLA
György

Egy kartográfus barangolásai

****

FAGYÖNGY. Kortárs romániai magyar költők. Szerkesztette Majla
Sándor

KUHN. Thomas S.

A tudományos forradalmak szerkezete. Fordította Bíró Dániel. Az utószót
írta Fehér Márta

KÓCZIÁN Sándor

Gyermekvédelem a médiajogban

****

JOGGAL Európában. A Kárpát-medencei magyar autonómiatörekvések
25 éve. Szerzők: Szili Katalin, Kántor Zoltán, Mile Balázs et. Al.

****

EGY falat Tündérmező. Vándorúton Szabolcstól Szatmárig. Írta: Deák
Attila, Jankó Szép István, Kinál Márta. A könyvben szereplő ételeket
készítette: Szoboszlai Gyula, Cziránku István, Kollonay István, Pásztor
Zoltán. Fotók: Csutkai Csaba, Nachbil (100.old.)

2.,
változatlan
kiadás

PÉCHY Blanka

Beszélni nehéz!

3.,
átdolgozott
és bővített
kiadás

****

SWEDISH in Finland. Foto: Charlotta Boucht. Layout: Petra Havo.

BEDER Tibor

Nagyar testvérek között az anatóliai Macarköyben

SZINAY Árpád

1968 véres augusztusa. „Örök időkre a szovjetek nélkül és soha
másképp!” Bevezető gondolatok: Balassa Zoltán. Fordítás: Balassa
Zoltán, Jana Palágyiova

NORDENSTRENG,
Kaarle

Bevezetés a társadalmi kommunikációfolyamatok tanulmányozásába.
Fordította: Pap Éva, Nagy Ilona, Laczkó Katalin

****

PÁRBESZÉD és együttműködés. Területfejlesztési Szabadegyetem.
2006–2010. Szerkesztette: Fábián Attila. Társszerkesztő: Lukács Amarilla

KASSAY Réka

Barbie vagy Star Wars? Mesehős-reprezentációk iskolás gyermekek
életében

Kötet
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Város

Kiadó

Év

Oldalsz.

Gerincmagasság

Sorozat

București

Editura Științiﬁcă și
Enciclopedică

1987

176

230

București

Editura Tehnică

1989

231+ 24
képes old.

230

București

Editura Didactică și
Pedagogică R.A.

2016

126

235

Budapest

1956-os Intézet

2001

439

290

Budapest

Jövőnk az új évezred
Európája Alapítvány

2002

198

215

Budapest

Kiadja: Kultúrpont Iroda

2004

27

205 Pont a kultúráért

Budapest

Kultúrpont Iroda

2006

195

230

Budapest

Kulturtrade Kiadó

1993

208

310

Budapest

1956-os Intézet

2005

291

300

Budapest

A szerző saját kiadása

1999

339

300

Székelyudvarhely

Ablak Kiadó

1995

145

200

Budapest

Osiris Kiadó

2000

264

205 Osiris Könyvtár. Filozóﬁa

Budapest

Médiatudományi Intézet

2014

250

255 Médiatudományi Könyvtár
13.

Budapest

Nemzetpolitikai
Államtitkárság–L'Harmattan
Kiadó

2016

252

245

Nyíregyháza

Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Területfejlesztési
és Környezetgazdálkodási
Ügynökség Nonproﬁt Kft.

2013

145

215

Budapest

Magvető Kiadó

1980

221

180

Helsinki

DMP Oy. Folktinget The
2010
Swedish Assembly of Finland

32

300

Csíkszereda

Pro-Print Kiadó Kft.

48

230

Kassa

Kiadta: Árpád Szinay

2015

92

210

Budapest

Tömegkommunikációs
Kutatóközpont

1978

368

200 A Tömegkommunikációs
Kutatóközpont
Szakkönyvtára 40. köt.
Membran Könyvek

Sopron

Nyugat-Magyarországi
Egyetem Kiadó

2010

472

230

Kolozsvár

Erdélyi Múzeum-Egyesület

2016

268

160 Letöltés 5. Média- és
kommunikációtudományi
Könyvsorozat

111
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Szerző

Cím

STERK Péter

A társadalmi mobilitás és a szocializáció egyes összefüggéseiről

****

FORRÁS antológia 1979 – 1990. Szerkesztette: Füzi László, Pintér
Lajos, Szekér Endre. Lektorálta: Ilia Mihály.

****

Az INFORMÁCIÓS társadalom angol nyelvű bibliográﬁája.
Összeállította: Nyáry Mihály. Z. Karvalics László bevezető
tanulmányával

BÍRÓ László

Önkormányzati információs rendszer az interneten.

****

MAGYARORSZÁG településkörnyezete. Szerkesztette: Enyedi György.
Tudományos tanácsadó: Láng István. Szerzők: Beluszky Pál, Bulla
Miklós, Mike Douglass et al.

****

KÖZGAZDASÁGI KISLEXIKON. Szerkesztő bizottság: Gadó Ottó,
Gyenis János Huszár István, et al.

Kiadás

Kötet

2.,
bővített és
átdolgozott
kiadás

HESZKE Béla

Színház. Színháztörténeti breviárium

MOLNÁR János

Szigorúan ellenőrzött evangélium. Köt. I.

2., javított
kiadás

SZENDE Aladár–
SZABOLCS Árpád

Helyesírás lépésről lépésre

3. kiadás

MOLNÁR János

Dokumentumtár a Szigorúan ellenőrzött evangélium II. kötetéhez. Névés fedőnévmutató a Szigorúan ellenőrzött Evangélium I. és II. kötetéhez

MOLNÁR János

Szigorúan ellenőrzött evangélium. Köt. II -

****

ZSEBENCIKLOPÉDIA. Munkatársak: Balázs György, Balla Gizella,
Berend Mihály, et al. Főszerk.: Székely Béla. Szerkesztette: Főgler Klára

I.

II.

KARVALICS Z. László Az információs társadalom keresése

112

****

BEKÖTŐUTAK az információs kultúrához. Az új információs
és kommunikációs technológiákhoz való általános hozzáférés
problematikája. Főszerk.: Liss Jeﬀrey. Segédszerk.: Ira Nayman.
Fordította: Holbok Zoltán

****

KULTÚRÁK@kontextusok. Kommunikáció. Szerzők: Balogh Katalin,
Bodolay László, Buda Béla et al. Szerkesztő: Hidasi Judit

****

MERRE, Magyarország? Zászlót bontott a Nemzeti Demokrata
Szövetség

****

SZÓJEGYZÉKEK a Helyesírás lépésről lépésre című könyvhöz.
Helyesírási szójegyzék

****

REPORT on the situation of the hungarian minority in Romania. Prepared
for the Hungarian Democratic Forum. Authors: Attila Ara-Kovács,
György Dávid, Rudolf Joó et al. Editor: Rudolf Joó

****

ETHNIC Hungarians in Post-Ceausescu Romania. Struggling for ethnic
identity.

****

A FINNUGOR népek irodalmának bibliográﬁája. Összeállította: Jávori
Jenő

****

CSALÁDTÁMOGATÁS Nyugat-Európában. Összeállította: Papp
Zsuzsanna. Megjelent a Családok Nemzetközi Évében

NĂSTASE, Adrian

România după Malta. 875 de zile la Externe. Vol.: 1-2.

2: (1
noiembrie–
31 decembrie
1990)

NĂSTASE, Adrian

România după Malta. 875 de zile la Externe. Vol. 1-2.

1: (28
iunie–31
octombrie
1990
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Város

Kiadó

Év

Oldalsz.

Gerincmagasság

Sorozat

Budapest

Tömegkommunikációs
Központ

1987

138

240 Tanumányok. Beszámolók.
Jelentések. 19. évf. 2

Kecskemét

Kecskemét Város Tanácsa

1990

328+ 8 kép

240

Budapest

Infónia-Aula Kiadó

2002

94

200 INFONIA füzetek.
Információs Társadalom
Kisokos

Pécs

A PTE BTK Kommunikációs
Tanszékének kiadványa

2004

49

230 Kommunikáció és kultúra.
Disszertációk 3.

Budapest

Magyar Tudományos
Akadémia

2000

465

240 Magyarország az
ezredfordulón

Budapest

Kossuth Könyvkiadó

1972

392

245 Korszerű Társadalmi
Ismeretek Könyvtára

Kolozsvár

Minerva R.T.

1944

345 + 12 kép

150

Nagyvárad

Kiadja a Partium Kiadó

2009

401+3
lev.+CLXIII

205

Budapest

Tankönyvkiadó

1974

159

195

Nagyvárad

Kiadja a Partium Kiadó

2010

CCCLXXIX

205

Nagyvárad

Kiadja a Partium Kiadó

2010

496

205

Budapest

Gondolat

1975

1216

200

Budapest

Infonia-Aula

2002

165

200 Információs Társadalom.
Szakkönyvtár. Infonia
Szakkönyvek

Budapest

Infonia-Aula

2003

239

200 Információs Társadalom.
Szakkönyvtár. Infonia
Szakkönyvek

Budapest

Perfekt Kiadó

2007

224

245

Budapest

Püski Kiadó Kft.

1991

47

205

Budapest

Tankönyvkiadó

1974

101+ 5 lap

195

Budapest

Printed in OSZK HNY

1988

206 xerox, 1
térkép

230

New York, Washington,
Los Ange

Human Rights Watch

1993

142

230

Budapest

Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár

1975

631 xerox

200

Budapest

Felelős kiadó: Nemzetközi
Családév Titkársága

1994

220+ 8
táblázat

245 Családpolitikai Füzetek

București

Fundația Europeană Titulescu 2006

458 +

250

București

Fundația Europeană Titulescu 2006

708 + 12 kép

250

e
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Szerző

114

Cím

Kiadás

Kötet

DEZSÉRY Judit–
TERESTYÉNI Tamás

Nyelvi teljesítmény különböző beszédhelyzetben. Egy személyes
beszélgetés és egy stúdiófelvétel anyagának nyelvi összehasonlitó
elemzése

CSERÉS Miklós –
DEME László

A rádióban elhangzó beszédről

****

KÖZIGAZGATÁSI segédkönyv: Tudnivalók helyi közigazgatási
szervekben dolgozók számára. Szerkesztette a Romániai Magyar
Demokrata Szövetség Országos Titkársága: Somai József, Buchwald
Péter-Sándor, Pöllnitz László, Walter Klára

KATONA Géza

Az iskolán kívüli népművelés vezérfonala. Írta és összeállította: Katona
Géza

****

A CSEMADOK 25 éve. 1949–1974. Összeállította Varga János a
CSEMADOK KB titkára

****

PRESS subsidies in Europe. Editors: Isabel Fernandez Alonso, Miguel de
Moragas, José Joaquín Blasco Gil et al. Translators: Carl Mac Gabhann,
Thimothy Barton, Mark Aspinall et al. Symposium

****

BÁL a havason. Erdélyi írók antológiája. Válogatta Pozsgai Zsolt

BALASSI Bálint

Balassi – tükör avagy Balassi Bálint válogatott versei és viszontagságai. A
verseket és a dokumentumokat válogatta, bevezetővel, magyarázatokkal
és a költő életéről szóló megjegyzésekkel ellátta Fábri Péter

ASBÓTH János

Álmok álmodója és más írások

SZÉKELY János

Válogatott művek. A kötetet válogatta és jegyzetekkel ellátta Verebes
István

KARINTHY Ferenc

Napló 1974 – 1991.

SÁRKÖZI György

Mint oldott kéve. /Regény/. Kötet 1-2.

1.

SÁRKÖZI György

Mint oldott kéve. / Regény/. Kötet 1-2.

2.

RÁKOSI Viktor

Hős ﬁúk. /Regényes történet/. Mühlbeck Károly rajzaival

HEGEDŰS Sándor –
LŐRINCZI Ferenc

A sport világa

****

ERDÉLY bajnoka – a Csány-kultusz apostola Borbély György (1860
– 1930). Szemelvények, dokumentumok Borbély György életéből és
munkásságából. Szerkesztette: Borbás György

MISÁNGYI Ottó

Az újkori atletika története. Kötet: 1 -

ZAMAROVSKY,
Vojtech

Élő olimpia. Fordította: Hideghéty Erzsébet

/URAY Zoltán/

VÍVÓNAPLÓ. I

HABALA Péter

Scrima scenica in spectacolul de opera si balet

CZÉGENI ÁrpádAttila

Magyar Sendo-Ryu Karate-Do szövetség. Mesterfokozat 6 DAN
mesterfokozatra

GYÁRFÁS Tamás –
RADNÓTI László

Belépés nemcsak tornacipőben! (Sportjátékok könyve). A rajzokat
Lengyel Gyula készítette

FEHÉR Dezső –
TÖRÖK Imre

Százéves a magyar ügetőversenyzés (1883–1983)

2., bővített
kiadás

1: Az atlétika
története
az Angol
birodalomban
és az Amerikai
Egyesült
Államokban

I: 1945 –
1956

MINERVA ARCHÍVUM. 2015. JANUÁR 1-2017. ÁPRILIS KÖZÖTT ÉRKEZETT KÖNYVEK LISTÁJA – I. RÉSZ

Város

Kiadó

Év

Oldalsz.

Gerincmagasság

Sorozat

Budapest

Magyar Rádió és Televizió.
Tömegkommunikációs
Kutatóközpont

1973

80 xerox

290 Tanulmányok V. évf.
23. sz.

Budapest

Tömegkommunikációs
Kutatóközpont

1976

106 xerox

290 Tanulmányok VIII. évf.
4. sz.

1992

104

200

Kolozsvár

Budapest

Nyomta: Hollóssy János
könyvnyomtató-mester

1941

84

230

Bratislava

Kiadta a CSEMADOK
Központi Bizottsága a
Madách Könyvkiadó
gondozásában

1974

287

280

Barcelona

Generalitat de Catalunya.
Institut de la Communicació

2006

228

235 Col.lecció Lexikon 2

Budapest

Magyar Közlöny Lap- és
Könyvkiadó Kft.

2016

320

280 Nemzeti Könyvtár 62.
Magyar írók

Budapest

Magyar Közlöny Lap- és
Könyvkiadó Kft.

2016

292

280 Nemzeti könyvtár 56.
Magyar Hősök

Budapest

Magyar Közlöny Lap- és
Könyvkiadó Kft.

2016

360

280 Nemzeti Könyvtár 58.
Magyar Írók

Budapest

Magyar Közlöny Lap- és
Könyvkiadó Kft.

2016

375

280 Nemzeti Könyvtár 58.
Magyar Írók

Budapest

Magyar Közlöny Lap- és
Könyvkiadó Kft.

2016

460

280 Nemzeti Könyvtár 59.
Magyar Írók

Budapest

Magyar Közlöny Lap- és
Könyvkiadó Kft.

2016

220

280 Nemzeti Könyvtár 60.
Magyar Irodalom

Budapest

Magyar Közlöny Lap- és
Könyvkiadó Kft.

2016

547

280 Nemzeti Könyvtár 61.
Magyar Irodalom

Budapest

Magyar Közlöny Lap- és
Könyvkiadó Kft.

2016

219

280 Nemzeti Könyvtár 63.
Magyar írók

Bukarest

Kriterion Könyvkiadó

1976

248

160

Zalaegerszeg

Millecentenáriumi
Közalapítvány

2000

195

300

Budapest

Országos Testnevelési Tanács

1932

259

245

Bratislava

Madách Könyv- és Lapkiadó
n.v.

1984

311

250

1956

46 lap

310

2007

169

240

2008

56

310

Media Musica
Zalaegerszeg
Budapest

RTV – Minerva

1977

120

215

Budapest

Mezőgazdasági Kiadó;
Magyar Lóverseny Vállalat

1983

160

250

115
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Szerző

Cím

/URAY Zoltán/

VÍVÓNAPLÓ II. 1956–1960

VÁSÁRHELYI Mária

Foglalkozása: újságíró

BANNER Zoltán

Szalai József. /Album/. Reprodukciók: Szalai József és Hajdú László

ANISZI Kálmán

Színe és visszája. Kisesszék – könyvek bűvkörében

CSAPODY Miklós

A Magyar Pen Club története. 1926–2016. Kötet: 1–2. Szerkesztette
Szőcs Géza

Kiadás

Kötet
II. 1956 –
1960

2: Függelék.
Dokumentumok –
Adattár

116

****

TE rongyos élet... Életcélok ás életstratégiák a mai Magyarországon.
Szerkesztő: Hankiss Elemér, Heltai Péter

CSAPODY Miklós

A Magyar Pen Club története. 1926 – 2016. Kötet: 1–2. Szerkesztette
Szőcs Géza

SKULTÉTY Csaba

A Szabad Európa Rádiótól az Ung partjáig

****

HÁLÓZATKUTATÁS. Diszciplinák és metszéspontok. Szerkesztők:
Balázs Géza, Kovács László, Szőke Viktória. A Budapesten, 2012. nov.
26-án rendezett konferencia szerkesztett anyaga.

****

EKE és toll. Dr. Nagy Miklós emlékezete (1913–1988). Sajtó alá rendezte
Cseke Péter.

LENGYEL Balázs

Ki találkozik önmagával? Tanulmányok, emlékezések, dokumentumok

CSAPÓ Endre

Ötvenhat emigrációs szemmel. Elemző írások 1956 forradalmáról (1964–
2014). /A szerzőmek az ausztráliai Magyar Élet c. Hetilapban megjelent
írásainak gyűjteménye/.

BOKÁNYI Péter

„...Itt álltál valaha”. Esszék, tanulmányok

****

ELSŐ szabad könyvnapok. Kolozsvár, 1945 július 2–3–4. A
felszabadulás óta megjelent demokratikus könyvek jegyzéke

****

MINORITY representation and minority language rights. Edited by:
István Horváth, Ibolya Székely, Tünde Székely, Márton Tonk

****

ÍRÓK az Írószövetség történetéről (1945–57). – Jegyzőkönyv– (Szerk.):
Elek István, Lezsák Sándor, Márton Gyönyvér

SZILASSY Sándor

A nagyhatalmak játékterében. Történelmi tanulmányok

SZIKSZAI Béni

Ahogy én láttam. Feljegyzések a 20. századi magyar ébredéstörténetről.
Az előszót írta: Visky András. A kötetet záró tanulmányt írta: Szűcs
Ferenc

ONG, Walter J.

Szóbeliség és írásbeliség. A szó technologizálása. Fordította Kozák
Dániel. Utószó Horányi Özséb

KUSZÁLIK Péter

A hátsó udvarban. Széljegyzetek az erdélyi sajtó és irodalom történetéhez

****

A KOLOZSVÁRI Minerva sajtófotó-archívuma. = Arhiva de fotograﬁe
de presă a Minervei clujene = The Minerva Press Photo Archive from
Cluj. Szerkesztette/ Editor: Tibori Szabó Zoltán

VÁRKONYI Nándor

Magyar katonaköltők. Az üstökös csóvája. Dunántúl.

SOLYMOSSY Olivér
Endre

Egyedül. Elbeszélések.

****

HOL vagytok temesvári magyarok? /Riportok/. A Prológustól epilógusig
szerzője Rácz Éva

SZILÁGYI Aladár

Besztercétől a Bánságig. Riportok

1.

I.
Összegyűjtöt
tanulmányok
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Oldalsz.

Gerincmagasság

24 lap

310

Sorozat

Budapest

Magyar Újságírók Országos
Szövetsége

2007

158

195 MÚOSZ MTA–ELTE
Kommunikációelméleti
Kutatócsoport

Békéscsaba

BAR/TYPO Studio

2016

96+ a festő
fényképe

300

Veresegyház

Kiadja a Székely Ház
Közhasznú Alapítvány

2014

366

210

Budapest

Magyar Pen Club

2016

720

230

Budapest

Médiavilág Kiadó

2010

320+2

235 Új Reformkor Sorozat
4. köt.

Budapest

Magyar Pen Club

2016

828

230

Budapest

A Magyar Nyelv és Kultúra
Nemzetközi Társasága.
Anyanyelvi Konferencia

2000

251

210

Budapest–Szeged

INTER – MSZT – BOM –
SZTE JGYPK

2013

142

245

Kolozsvár

Erdélyi Múzeum-Egyesület

2016

392

245

Budapest

Széphalom Könyvműhely

2001

276

210

Lakitelek

ANTOLÓGIA Kiadó

2016

320

240

Szombathely

Savaria University Press

2015

228

210

Cluj–Kolozsvár

Minerva Irodalmi És
Nyomdai Műintézet R.-T.

1945

12

210

Cluj-Napoca

SCIENTIA Publishing House

2014

440

240 The Romanian Institute
for Research on National
Minorities

Lakitelek

ANTOLÓGIA Kiadó

2016

280

240 RETÖRKI Könyvek 18.

Veszprém

Új Horizont – OOK-Press

2002

207

200

Cluj-Napoca

Koinónia

2015

368

240

Budapest

Alkalmazott
Kommunikációtudományi
Intéz. Gondolat Kiadó

2010

184

245 Társadalomelmélet –
Kommunikációtudomány.
A kommunikációkutatás
klasszikusai

Csíkszereda

Pro-Print Könyvkiadó

2001

240

205

Kolozsvár–Cluj

Minerva Művelődési
Egyesület Kiadója. Editura
Asociatiei Culturale Minerva

2016

89+103 képes
old.

245

Budapest

Széphalom Könyvműhely

2006

528, 12 kép

240

Cluj

Minerva Irodalmi és Nyomdai 1937
Műintézet Részvénytársaság

31

210

Nagyvárad

Kiadta a magyar Újságírók
Romániai Egyesülete MURE

2016

460

210

Nagyvárad

Holnap Kulturális Egyesület

2016

232

210 Zárványok és szórványok
V.

tt
k.

117
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PUSKEL Péter

Aradi történetek, emberek

DÁVID Gyula

Találkozások. Tanulmányok a román–magyar irodalmi kapcsolatok
múltjából

LÁSZLÓ László

A Református Kollégiumtól a Silvania Főgimnáziumig

FLEISZ János

Az erdélyi magyar sajtó története 1940–1944

JEMNITZ János–
LITVÁN György

Szerette az igazságot. Károlyi Mihály élete

PETŐFI Sándor

János Vitéz. – A helység kalapácsa. – Bolond Istók. Bevezetéssel ellátta:
Görög Ferenc. Képes kiadás. Cluj

KULCSÁR Gabriella

Kolozsvári zenés panoráma. Válogatott zenekritikák (2000–2015)

WEATHERFORD,
Jack McIver

Törzsek a „dombon”. Az Egyesült Államok Kongresszusa: rítus és
valóság.

SPÉDER Zsolt

A szegénység változó arcai. Tények és értelmezések

****

BRASSAI 2015. Sajtófotóalbum

****

Az EURÓPAI UNIÓ gender mainstreaming programja. A Selye János
Egyetem Református Teológiai Kar Rendszeres Teológiai Tanszéke, az
Eperjesi Egyetem Görög Katolikus Kara és a Lichtensteini Internationale
Akademie für Philosophie ... 2015. május 12.

Kiadás

Kötet

BORSAI Mária

Varázskorona. Mesék egy gyermekszobából. Tóth István rajzaival

KEMÉNY János

Kutyakomédia. Regény. Tollrajzokkal illusztrálta gr. Bánﬀy Miklós

KISS Jenő

Kormos üvegen. Versek. A címlapot s az illusztrációkat Vásárhelyi Z.
Emil rajzolta

MAKSAY Albert

Idegen partok. Úti képek

TAMÁSI Áron

Csalóka szivárvány. Színjáték három felvonásban

JÉKELY Zoltán

Angalit és a remeték. Verses dráma

****

ERDÉLYI Szépmíves Céh. Emlékkönyv. 1924–1934.

ÁPRILY Lajos

Idahegyi pásztorok. Dráma egy felvonásban. Illusztrációit rajzolta Bánﬀy
Miklós gr.

DSIDA Jenő

Angyalok citeráján. Versek

KÓS Károly

Az országépítő. Történeti regény. Kötet: 1–2.

2.

KÓS Károly

Az országépítő. Történeti regény. Kötet: 1–2.

1.

MOLTER Károly

Tibold Márton. Regény. Kötet: 1–2.

2.
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Arad

Kiadja a Concord Media
Jelen

2014

238

205

Kolozsvár-Napoca

Dacia Könyvkiadó

1976

263

210

Zilah

Editat de Asociatia Colegiul
Național

2014

463

220

Pécs

Pro Pannonia Kiadói
Alapítvány

2016

280

240

Budapest

Gondolat

1977

455, 24 kép

190

Cluj

Minerva Irodalmi és Nyomdai 1938
Műintézet R.T. kiadása

143

190

Kolozsvár-Cluj

Minerva Művelődési
Egyesület Kiadója - Editura
Asociaáiei Culturale Minerva

2016

352

245

Budapest

Századvég

2005

374

230

Budapest

Adorka Rudolf
Társadalomtud. Társaság Századvég Kiadó

2002

263

245

Marosvásárhely

MÚRE A magyar Újságírók
Romániai Egyesülete

2016

104

285

Komárom

Selye János Egyetem
Református Teológiai Kara

2016

108

215 a selye János Egyetem
Református Teológiai Kara
Tanulmányai

Cluj–Kolozsvár

Minerva R.-T.

1927

87

220

Cluj–Kolozsvár

Erdélyi Szépmíves Céh.
1934
Minerva Irodalmi és Nyomdai
Műintézet

191

210 Erdélyi Szépmíves Céh. 87.
kiadv. VIII. soroz. 1–2.

Kolozsvár-Cluj

Erdélyi Szépmíves Céh.
1937
Minerva Irodalmi és Nyomdai
Műintézet R.-T.

99

210 Erdélyi Szépmíves Céh.
109. kiadv. IX. soroz.
21.sz.

Kolozsvár

Erdélyi Szépmíves Céh.
1935
Minerva Irodalmi és Nyomdai
Műintézet R.-T.

184

210 Erdélyi Szépmíves Céh. 93.
kidv. VIII.soroz. 14–15.sz.

Kolozsvár

Erdélyi Szépmíves Céh.
Minerva Rt.

1942

97

200 Erdélyi Szépmíves Céh.
152.kiadv., XIII. soroz.
16.sz.

Kolozsvár

Erdélyi Szépmíves Céh.
Minerva R.T.

1944

99

190 Erdélyi Szépmíves Céh.
164. kiadv. XIV. soroz.
15.sz.

Edélyi Szépmíves Céh.

1934

77

195

Cluj - Kolozsvár

Erdélyi Szépmíves Céh.
1929
Minerva Irodalmi és Nyomdai
Műintézet

83

210 Erdélyi Szépmíves Céh. 37.
kiadv. IV. soroz. 1. sz.

Cluj–Kolozsvár

Erdélyi Szépmíves Céh.
1938
Minerva Irodalmi és Nyomdai
Műintézet R.T.

211+ 1 arckép

210 Erdélyi Szépmíves Céh.
121. kiadv. X. soroz.
23–24. sz.

Cluj–Kolozsvár

1934

261

210 Erdélyi Szépmíves Céh. 83.
kiadv. VII. soroz. 14–15.

Cluj - Kolozsvár

Erdélyi Szépmíves Céh.
1934
Minerva Irodalmi és Nyomdai
Műintézet R.-T.

183

210 Erdélyi Szépmíves Céh. 83.
kiadv. VII. soroz. 12–13.

Kolozsvár

Erdélyi Szépmíves Céh.
Minerva Nyomdai Műintézet
R.T.

185

210 Erdélyi Szépmíves
Céh.113. kiadv. X. soroz.
8–9. sz

1937

119
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MOLTER Károly

Tibold Márton. Regény. Kötet: 1–2.

MOLTER Károly

Metania RT. Regény

DSIDA Jenő

Nagycsütörtök. Versek. A könyvet tollrajzokkal illusztrálta Gy. Szabó
Béla

Kiadás

Kötet
I.

HESZKE Béla

Színház. Színháztörténeti breviárium.

MAKKAI Sándor

Az elátkozott óriások. Nyolc előadás. /Az evangélium nagy igazságai/.

MAKKAI Sándor

Erdélyi szemmel. /Tanulmányok, elemzések/.

****

ÚJ Erdélyi Antológia: Abafáy Gusztáv, Bözödi György, Dsida Jenő, et
al. Írásai. A címlapot Vásárhelyi Z. Emil rajzolta. Szerkesztette? Abafáy
Gusztáv, Jancsó Elemér és I. Szemlér Ferenc

NYÍRŐ József

A sibói bölény. Regény. Kötet: 1–2. Illusztrációit linoleumba metszette
Kós Károly.

1.

NYÍRŐ József

A sibói bölény. Regény. Kötet: 1–2. Illusztrációit linoleumba metszette
Kós Károly.

2

TAMÁSI Áron

Szűzmáriás királyﬁ. Regény. Az Erdélyi Szépmíves Céh Jubileumi
Díszkiadása

KRISTÓF György

Petőﬁ és Madách

NAGY Elek

Erdély fénylő árnyékai. Történelmi novellák

TAMÁSI Áron

Jégtörő Mátyás. Regény

TAMÁSI Áron

Rügyek és reménység. Elbeszélések

MAKKAI Sándor

Magunk reviziója. /Előadások/

BERDE Mária

Földindulás. Regény. Kötet: 1–2. Illusztrációit rajzolták gr. Bánﬀy Miklós
és Kós Károly.

2.

BERDE Mária

Földindulás. Regény. Kötet: 1–2. Illusztrációit rajzolták gr. Bánﬀy Miklós
és Kós Károly.

1.

SzÁNTÓ György

Stradivari. Kötet: 1–2. Regény

2

SZÁNTÓ György

Stradivari. Regény. Kötet: 1–2.

1

BARTALIS János

Föld a párnám. (Erdélyi bukolikák). Illusztrációit rajzolta Litteczkyné
Krausz Ilonka

MAJOR Henrik

Panoptikuma. Írók és hírlapírók karrikaturái. Kosztolányi Dezső
előszavával

KÁDÁR Imre

A fekete bárány. Regény. Kötet: 1–2.

1.
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Kolozsvár

Erdélyi Szépmíves Céh.
Minerva Nyomdai Műintézet
R.T.

1937

177

210 Erdélyi Szépmíves
Céh.113. kiadv. X. soroz.
6–7. sz

Cluj–Kolozsvár

Erdélyi Szépmíves Céh.
1929
Minerva Irodalmi és Nyomdai
Műintézet R.T.

303

210 Erdélyi Szépmíves Céh. 33.
kiadv. III. soroz. 17–19. sz.

Cluj–Kolozsvár

Erdélyi Szépmives Céh.
1933
Minerva Irodalmi és Nyomdai
Műintézet

99

205

Kolozsvár

Minerva R.T.

345+12 kép

150 Művészetek kézikönyve II.

Cluj–Kolozsvár

Minerva Irodalmi és Nyomdai 1928
Műintézet R. T.

1944

96

195

Cluj - Kolozsvár

Erdélyi Szépmíves Céh.
1932
Minerva Irodalmi és Nyomdai
Műintézet R.T.

182

210 Erdélyi Szépmíves Céh. 70.
kiadv. VI. soroz. 13-14. sz.

Cluj–Kolozsvár

Minerva kiadása. Nyomtatta a 1937
Minerva Nyomdai Műintézet
R.-T.

180

210

Cluj–Kolozsvár

Erdélyi Szépmíves Céh.
Minerva Irodalmi És
Nyomdai Műintézet R.T.

1928

171

205 Erdélyi Szépmíves Céh 31.
kiadv. III. soroz. 14–15. sz.

Cluj–Kolozsvár

Erdélyi Szépmíves Céh.
Minerva Irodalmi És
Nyomdai Műintézet R.T.

1929

134

205 Erdélyi Szépmíves Céh 31.
kiadv. III. soroz. 14–15. sz.

Kolozsvár

Erdélyi Szépmíves Céh.

1934

284

195 Erdélyi Szépmíves Céh.

Cluj–Kolozsvár

Minerva R.-T. kiadása.
Nyomtatott a Minerva
Irodalmi és Nyomdai Műint.
R.T.-nál

1923

192

240

Marosvásárhely

Nyomatott: Benkő
László kollégiumi
könyvnyomdájában

1928

202

210

Cluj

Erdélyi Szépmíves Céh.
Minerva Nyomdai Műintézet
R.-T.

1935

189

205 Erdélyi Szépmíves Céh. 99.
kiadv. IX. soroz. 1–2. sz.

Cluj

Erdélyi Szépmíves Céh.
Minerva Nyomdai Műintézet
R.T.

1936

168

210 Erdélyi Szépmíves Céh.
106. kiadv. IX. soroz.
15–16. sz.

Cluj–Kolozsvár

Erdélyi Szépmíves Céh.
Concordia-nyomda

1931

101+1 portré

205 Erdélyi Szépmíves Céh. 51.
kiadv. V. soroz. 1. sz.

Kolozsvár

Erdélyi Szépmíves Céh

1930

205

205 Erdélyi Szépmíves Céh.
Concordia-nyomda

Kolozsvár

Erdélyi Szépmíves Céh.
Concordia-nyomda

1930

165

205 Az Erdélyi Szépmíves
Céh 48. kiadv. IV. soroz.
19-20. sz.

Cluj–Kolozsvár

Erdélyi Szépmíves Céh.
1933
Minerva Irodalmi és Nyomdai
Műintézet Rt.

261

210 Erdélyi Szépmíves Céh. 78.
kiadv. VII. soroz. 4-6. köt.

Cluj–Kolozsvár

Erdélyi Szépmíves Céh.
1933
Minerva Irodalmi és Nyomdai
Műintézet Rt.

256

210 Erdélyi Szépmíves Céh. 78.
kiadv. VII. soroz. 4-6. köt.

Kolozsvár

Erdélyi Cépmíves Céh.
Concordia-nyomda

1930

93

210 Erdélyi Cépmíves Céh 46.
kiadv. IV. soroz. 17. sz.

Békéscsaba

Tevan-Kiadás. Tevan Adolf
Könyvnyomdája

1913

4 lap+121 old.
karikatúra

190 Tevan-Könyvtár 21–25

Kolozsvár

Erdélyi Szépmíves Céh.
Concordia nyomda.
Kolozsvár

1930

152

210 Erdélyi Szípmíves Céh. 44.
kiadv. IV. soroz. 7–8.sz.

121
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Kiadás

SZENTIMREI Jenő

Nyersmérleg. Szentimrei Jenő válogatott versei

LIGET Ernő

A két Böszörményi. Regény. Kötet: 1–2. Ilusztrációi Kolozsvári Sándor
fametszetei.

1.

LIGETI Ernő

A két Böszörményi. Regény. Kötet: 1–2. Ilusztrációi Kolozsvári Sándor
fametszetei.

2.

KÓS Károly

Budai Nagy Antal. A metszeteket a szerző válogatta régebbi munkáiból. A
szerző utószavával. Köszöntő: Kacsó Sándor

FALLADA, Hans

Mi lesz veled, emberke? Regény. Fordította: Braun Soma. Az utószót
Szász János írta.

BABITS Mihály

A gólyakalifa. Rgény és néhány novella

KOVÁCS András

Vallomás a székely szombatosok perében. A fényképfelvételeket Erdélyi
Lajos készítette

KÁDÁR Imre

A fekete bárány. Regény. Kötet: 1-2.

****

ERDÉLYI FIATALOK. Dokumentumok, viták (1930–1940). Közzéteszi:
László Ferenc és Cseke Péter. A bevezető tanulmányt és a jegyzeteket
Cseke Péter írta

****

MUZEUL Brukenthal Sibiu. Galeria de Artă. Ghid. Scurt istoric, proﬁl,
dezvoltare: dr. Cornel Irimie. Artă universală: Alexandru Lungu, Pictura
românească: Andrei Pintilie....

HERCZEG Ernő

Szarajevótól Genﬁg. Kémek, gyilkosok, diplomaták, hadvezérek,
áldozatok

ERDÉLYI Lajos

Teleki Samu Afrikában. Az Afrika-kutató eredeti fényképfelvételeivel. A
fényképeket másolta Erdélyi Lajos

EDROIU, Nicolae –
PUȘCAȘ, Vasile

A romániai magyarok. Fordította: Magdalena Tampa.

CIOBANU Mircea

Regele Mihai si exilul romanesc. Prefață de Al. Zub

RENOIR, Jean

Életem és ﬁlmjeim. Fordította Morvay Zsuzsa és Simon Vanda.
Összeállította, a leveleket válogatta,szerkesztette Zalán Vince

JESZENSZKY Géza

Kísérlet a trianoni trauma orvoslására. Magyarország szomszédsági
politikája a rendszerváltozás éveiben

****

KOLOZSVÁR. Városismertető. Összeállította: Ștefan Pascu, Pataki
József és Vasile Popa. Fordította: Debrerczeni József. A fordítást árnézte:
Vigh Károly

MURVAI Olga

Szöveg és jelentés. A szabad függő beszéd szövegnyelvészeti vizsgálata.

****

ERDÉLYI Magyar Református Naptár az 1943 évre. Szerkesztették: Az
Erdélyi Egyházkerületi Lelkészi Értekezlet megbízásából: Kádár Géza,
Bakk József, Biró Mózes et al.

****

JÖVENDŐ. Irodalmi és politikai újság. 1903. I. év. 30. szám. szept. 6.
Szerkeszti Bródy Sándor. Fúmunkatárs: Ambrus Zoltán; Gárdonyi Géza

****

NAGY Imre és bűntársai ellenforradalmi összeesküvése. Kiadja a Magyar
Népköztársaság Minisztertanácsa Tájékoztatási Hivatala

JAKÓ Zsigmond

Négy évszázad a művelődés szolgálatában. 400 éves a Kolozsvári 3.
számú Matematika-Fizika Liceum. (Megjelent a Korunk 1979. évi 7–8.
számában).

****

GAZDASÁGI alapismeretek. Kézikönyv a M. Kir. Téli gazdasági
tanfolyamok hallgatói részére

2. kiad.

2.

6., javított

CHERESTESIU Viktor Román–magyar és Magyar–román szótár. Ferenczi Miklós, Valentiny
Antal és Cherestesiuné H. Margit közreműködésével
RÁKOSI Mátyás

122

Kötet

Válogatott beszédek és cikkek

Román–
Magyar rész
3., búvített
kiadás
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Kolozsvár

Józsa Béla Athenaeum
Kiadása

1945

128

135

Kolozsvár

Erdélyi Szépmíves Céh.
Nyomtatta a Concordia

1931

173

210 Erdélyi Szépmíves Céh. 56.
kiadv. V. soroz. 10–11.sz.

Erdélyi Szépmíves Céh.
Nyomtatta a Concordia

1931

177

210 Erdélyi Szépmíves Céh. 56.
kiadv. V. soroz. 10–11.sz.

Bukarest

Irodalmi Könyvkiadó

1963

187

215

Bukarest

Kriterion Könyvkiadó

1987

364

220 Kriterion Könyvek

Budapest

Athenaeum

1916?

320

165

Bukarest

Kriterion Könyvkiadó

1981

276

210

Kolozsvár

Erdélyi Szípmíves Céh.
Concordia nyomda.
Kolozsvár

1930

175

210 Erdélyi Szípmíves Céh. 44.
kiadv. IV. soroz. 7–8.sz.

Bukrest

Kriterion Könyvkiadó

1986

499

210

București

Editura Meridiane

1982

48+56 kép

175

Cluj–Kolozsvár

Nyomta a „Progresul”
nyomda

1930

159

205

Bukarest

Kriterion Könyvkiadó

1977

85+22 kép

240

Fundația Culturală Română.
Centrul de Studii Transilvane

1996

131

220 Centrul de Studii
Transilvane. Interferențe

Iasi

Editura Princeps

1994

344

200

Budapest

Osiris Kiadó

2006

396

205 Osiris Könyvtár

Budapest

Osiris

2016

396

245

Kolozsvár

Kolozsvári Nyomdaipari
Vállalat

1957

204

175

Bukarest

Kriterion Könyvkiadó

1980

199

195

Kolozsvár

Az Erdélyi Református
Egyházkerület
Iratterjesztésének Kiadása.
Minerva R.T.

1943

160

240

Budapest

Pallas részvénytársaság
nyomdája

1903

56

230

Bukarest

Politikai Könyvkiadó

1958

176+27 kép

210

Kolozsvár-Napoca

Intreprindrea Poligraﬁca Cluj

1979

15

240

Budapest

Kiadja a M. Kir.
Földmívelésügyi
Minisztérium. „Pátria”
Irodalmi Vállalat és Nyomdai
R.-T.

1942

511

195 A m. Kir. földmívelésügyi
miniszter kiadványai. 1.
szám

Cluj–Kolozsvár

„Corvin” Könyvnyomda

1925

1134

160

Budapest

Szikra

1952

631

230

123
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Szerző

124

Cím

****

ANYANYELV és nemzeti jövő. A Közép-európai nyelvstratégiai fórum
előadásai. Szerkesztette: Pomozi Péter

****

ALVÓ kastélyok mesevilága. BANATUR. A bánsági vidéki turizmus
újraértelmezése és népszerűsítési módszerei. Szakmunkatársak: Bodó
Barna, Nádi Karolina, Vázsonyi Csilla. Fényképek: Kovács Katalin, Nádi
Karolina

****

ERDÉLYI magyar civil évkönyv 2015. Szerkesztette: Bodó Barna

****

A SEPSISZENTGYÖRGYI Ref. Székely Mikó Kollégium
Gimnáziumának és Leányközépiskolájának ÉVKÖNYVE az 1941–42.
tanévről. Fennállásának 83-ik évéről. Közzéteszi: Demeter Béla

****

A SEPSISZENTGYÖRGYI Ref. Székely Mikó-Kollégium
Gimnáziumának és Leányközépiskolájának ÉVKÖNYVE az 1940/41.
tanévről. Fennállásának 82-ik évéről. Közzéteszi: Demeter Béla

KOICHI Tohei

A KI a mindennapi életben

****

NŐI esélyegyenlőség Európában. Nőtudományi tanulmányok és a
munkaerőpiac kapcsolata Magyarországon. Szerkesztette Pető Andrea

BRAIDOTTI, Rosi

Egy nomád térképei. Feminizmus a posztmodern után. Fordította: Vándor
Judit, Agárdi Izabella

NAVRACSICS Judit

A kétnyelvű mentális lexikon

NIKOLCSINA,
Miglena

Jelentés és anyagyilkosság. Virginia Woolf Julia Kristeva olvasatában.
Fordította Csíkhelyi Lenke

WIESER, Margot

Csendes lázadás. Nők a rendszerváltásról. Fordította Németh Zita és
Katona Eszter

EPSTEIN, Helen

Anyám nyomában. Fordította Vándor Judit

GERHARD, Ute

Lélegzetvételnyi szünet. Fordította: Mesés Péter

KOVÁCS Győző

Dobos László

KNAPP Éva–TÜSKÉS
Gábor

Populáris graﬁka a 17–18. században

****

A NŐK Horvátországban. Nőtörténelem és női művelődés. Szerkesztette.
Andrea Feldman. Fordította Radics Viktória

JANCSÓ Elemér

Döbrentei Gábor élete és munkássága. Klny. az Erdélyi Tudományos
Intézet 1943. évi Évkönyvéből

Kiadás

3., javított
kiadás

GALLA Ferenc

Judo. Önvédelem

4. kiadás

BALASSI Imre–GÁL
György Sándor

Operák könyve

7. kiad.

****

A SZÉKELY Nemzeti Múzeum. Szerkesztette: Kinda István. A
fényképeket készítette Barabás Zsolt, Csata Zoltán, Dimény Attila,
Dimény H. Árpád et al.

2., javított
és bővített
kiad.

MOLDOVA György

Ki ölte meg a Holt-tengert? Riport Izraelről

ÁROS Károly

Montevideótól Madridig. Labdarúgó-világbajnokságok

****

IRODALOMTUDOMÁNYI és stilisztikai tanulmányok 1984.
Szerkesztette Szabó Zoltán

CSENGERY Judit

Greta Garbo

MIKÓ Ervin

kérdez. Interjúk, riportok

****

DESTROYING Ethnic Identity: The Hungarians of Romania. February
1989. A Helsinki Watch Report

****

ROMANIA: Enemy of its own People. A Report prepared for the CSCE
Human Rights Conference in Paris. June 1989

****

TÍZ év múltán. Válogatás az 1989-es temesvári eseményekre emlékező
rendezvények dokumentumaibó 1990–1998. Válogatta/ Selectate de/
Edited by: Tolnay István

Kötet
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Város

Kiadó

Év

Oldalsz.

Gerincmagasság

Sorozat

Budapest

Magyar Nyelv és Kultúra
Nemzetközi Társasága

2017

114

215

Magyarkanizsa község

Kiadó: Magyarkanizsa község 2016

200

220

Kolozsvár

Kiadja az Erdélyi Múzeum
Egyesület

2016

324

250

Sepsiszentgyörgy

Kiadta az iskola
igazgatósága.Móricz
István könyvnyomdája
Sepsiszentgyörgy

1942

124

245 Erdélyi Református
Egyházkerület.
Marosvásárhelyi Tankerület

Sepsiszentgyörgy

Kiadta az Iskola
Igazgatósága. Jókai Nyomda
R.-T. Könyvnyomdájában

1941

112

245 Erdélyi Református
Egyházkerület.
Marosvásárhelyi Tankerület

Budapest

Lunarimpex Kiadó

1999

160

210 Mesterek és Harci
Művészetek IV.

Budapest

Balassi Kiadó

2003

164

205 Feminizmus és történelem

Budapest

Balassi Kiadó

2007

139

205 Feminizmus és történelem

Budapest

Balassi Kiadó

2007

180

235

Budapest

Balassi Kiadó

2004

168

205 Feminizmus és történelem

Budapest

Balassi Kiadó

2004

236

205 Feminizmus és történelem

Budapest

Balassi Kiadó

2004

302+8 kép

205 Feminizmus és történelem

Budapest

Balassi Kiadó

2006

188

205 Feminizmus és történelem

Budapest

Balassi Kiadó

2006

116

210 Kortársaink

Budapest

Balassi Kiadó

2004

272

240

Budapest

Balassi Kiadó

2008

163

205 Feminizmus és történelem

Kolozsvár

Minerva Irodalmi és Nyomdai 1944
Műintézet R.-T.

133

250 Erdélyi Tudományos
Intézet

Budapest

Sport

1970

263

205

Budapest

Zeneműkiadó Vállalat

1957

518

210

Sepsiszentgyörgy

Székely Nemzeti Múzeum

2013

108

215

Budapest

Pallas Lap- és Könyvkiadó

1988

147

220

Sepsiszentgyörgy

Kiadja a Sepsiszentgyörgyi
Munkás Sportklub és a
Megyei Tükör szerkeztősége

1982

78

210

Bukarest

Kriterion Könyvkiadó

1984

340

240

Budapest

Zeneműkiadó

1986

208

205

Kolozsvár–Napoca

Dacia könyvkiadó

1983

164

210

Vienna

A Helsinki Watch Report.
U.S. Helsinki Watch
Committee

1989

73

235

Vienna

The International Helsinki
Federation for Human Rights

1990

68

225

Nagyvárad

Kiadja a Királyhágómelléki
Református Egyházkerület

1999

163+6 kép

210

125
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Szerző
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Cím

KOVÁCS Albert

Műfajok, műformák, motívumok. Tanulmányok, esszék

BODOR Pál

Elszaporodtak a kenguruk. Karcolatok, röplapok

KÓS Károly

„ A legszebb élet, amit magamnak el tudtam képzelni”. Benkő Samu
beszélgetései Kós Károllyal. Kós Károly rajzaival és metszeteivel

KOVÁCS András

A radnóti várkastély. A fényképeket készítette Gyurka Előd

****

EMLÉKEZÉS Széchenyi Istvánra Erdélyben 1991-ben. Csetri Elek,
Fábián Ernő, Benkő Samu, Nagy György írásai. Különlenyomat az
Erdélyi Múzeum 54. kötet 1992. 1–4 füzetéből

****

TORDA város tanácsi jegyzőkönyve 1603–1678. Bevezető tanulmánnyal
és jegyzetekkel közzéteszi Wolf Rudolf

IMREH István

A fejedelmi gazdálkodás Bethlen Gábor idejében

LÁSZLÓFFY Aladár

Az ólomkatona hadifogsága. Regény

SÜTŐ András

Rigó és apostol. Úti tűnődések

MÓZES Attila

Füstkorom. Történetek ellenfényben. /Elbeszélések/

BÁLINT Csanád

„Mi” az avar? Az előadás elhangzott 2011. április 14-én

****

SZÓ – művészet – társadalom. Válogatott tanulmányok, műelemzések.
Szerkesztette: Lőrincz Judit. A válogatást készítette, a bevezető
tanulmányt írta: Lőrincz Judit. Fordították: Bókay Antal, Bonyhai Gábor,
Erdei Klára, et al.

PÁL Emese–LÁSZLÓ
Miklós

Szecesszió Koozsváron

Kiadás

2. kiadás

2. kiad.

Kötet
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Város

Kiadó

Év

Oldalsz.

Gerincmagasság

Sorozat

București

Kriterion Könyvkiadó

1989

260

210

Kolozsvár–Napoca

Dacia Könyvkiadó

1982

160

210

Bukarest

Kriterion Könyvkiadó

1978

147+6 kép

210

Kolozsvár

Az Erdélyi MúzeumEgyesület kiadása

1994

68

245 Erdélyi Tudományos
Füzetek 215

Kolozsvár

Az Erdélyi MúzeumEgyesület kiadása

1992

52

245 Erdélyi Tudományos
Füzetek 213

Kolozsvár

Az Erdélyi MúzeumEgyesület kiadása

1993

100

245 Erdélyi Történelmi Adatok
VI.1.

Kolozsvár

Az Erdélyi MúzeumEgyesület kiadása

1992

92

245 Erdélyi Tudományos
Füzetek 211

Kolozsvár–Napoca

Dacia Könyvkiadó

1975

166

200

Kolozsvár

Dacia Könyvkiadó

1973

132+8 kép

180

Bukarest

Kriterion Könyvkiadó

1984

240

210

Budapest

Kiadja a Magyar Tudományos 2013
Akadémia

51

205 Székfoglaló Előadások
a Magyar Tudományos
Akadémián. A 2010. május
3-án megválas

Budapest

Múzsák Kiadó

1993

184

205

Kolozsvár

Komp-Press

2016

96

295
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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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