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ME.fotográﬁa
A fotós, aki nem ismer határokat
G

V

A pécsi fotós Kiefer Bélát sokan ismerik, képeivel pedig nap mint nap
találkozhatunk a világhálón. Amellett, hogy Pécs szépségeit mutatja meg
nekünk, az autószerelő-végzettségű férfi egy saját tervezésű Stihl márkaboltot és szervizt vezet, és a Szeretlek Magyarország médiacsoport pécsi fotósa.
Mindemellett sokáig ő volt a Mensa HungarIQa pécsi csapatának feje. Nem
mindennapi egyéniség.
Kiefer Béla 2004 óta fotózik. Elmondása szerint barátai ösztökélték,
hogy kezdjen komolyabban foglalkozni a fényképezéssel, miután látták kirándulásai során készített képeit, még a régi, három megapixeles kamerájával.
Rendelésre nem készít képeket, és nem is árusítja őket, meg sem fordult
a fejében. Ha valaki mindenképpen meg szeretne vásárolni egyet, megválik
tőle azzal a feltétellel, hogy egy vakokat segítő egyesület számlájára utalják
a pénzt, mivel nekik nem adatott meg a lehetőség, hogy láthassák a természet csodáit és az ő képeit.
A fotós számára nincs határ. Ha kell, hóban-sárban-fagyban, ha kell éjjel háromkor vagy hajnalban, ha kell tomboló viharban, orkánban, de egy jó
4

fotóért Kiefer vállalja a kényelmetlenséget, kockázatokat, veszélyt. Jeges vízbe is mászott már egy gyönyörű képért, de számára megérte.
Készít képeket minden kategóriában, legyen az portré, természetfotó,
emberek, állatok, utazás. Ködképeivel vált ismertté, azóta is gyakorta készít
ilyeneket, és keresi az alkalmat. A szívéhez a természetfotózás áll a legközelebb, emellett tette le a voksát.
Természetesen Pécs és a Mecsek örök szerelem. Sok más fotóshoz hasonlóan, számára is a Havihegy az egyik legszebb pontja a városnak, róla és
onnan készülhetnek a legvarázslatosabb képek. Messzebb nem nagyon tud
utazni, hiszen a munkája ideköti.
Az állatokat is szereti fotózni, és varázslatos képsorokat készíteni egyegy példányról. Kiváló példa erre az a róka, akivel nemrég már személyes
kapcsolatot alakított ki, a tenyeréből eszik – ő igazi modellt áll néha neki.
Arról, hogy melyik képét nevezné meg kedvencének, nem tud válaszolni. Több százezer fotót kattintott már, mindegyik egytől egyig kedves a szívének.
Saját elmondása szerint nem szeret túlzottan pályázatokra nevezni
munkáival, hiszen nem azért készíti őket, csupán szeretné mindenkinek
megmutatni, milyen csodálatos is az a környezet, amely körülvesz bennünket. Ennek ellenére egy neves fotóversenyen, a National Geographic által
meghirdetett pályázaton második helyet ért el egyik fotójával utazás kategóriában.
Sőt, Pécsett több sikeres kiállítása is volt már, sokan megismerték és
megszerették műveit. Kiefer Béla először 2008-ban adta ki saját naptárát csak
pécsi képekkel, ezek szintén nagy sikert arattak.
Azóta minden évben kedveskedik a pécsieknek egy kiadvánnyal.

Eredeti megjelenés:
http://www.pecsma.hu/abszolut-pecs/a-fotos-aki-nem-ismer-hatarokat/
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“Success Can Still Be Yours”
A

-L

B

Abstract (“Success Can Still Be Yours”)
The author analyses the ”patterns” of the success, exemplifying his thesis with the careers of
G. Wilczek, who received the 2004 Nobel in physics for the very first paper he co-authored as a
graduate student; Yoshinori Ohsumi, who was 48 when he made his breakthrough; John B. Fenn,
a chemist whose Nobel-winning discovery came after Yale shut down his lab when he turned 70;
Einstein, despite his age-of-30 admonition, was 59 when he published his finding on quantum
entanglement, his most cited work today; Steve Jobs, who may have founded Apple at 21, but his
most commercially successful innovations—the iMac, the iPhone—came only in his 40s and early
50s, etc. The data collected in the research, it shows that the highest impact papers were rarely the
scientists’ earliest ones. Instead, the biggest hits were completely random.
Keywords succcess, Nobel Prize, networks, age

Rezumat (“Succesul încă poate fi al tău”)
Autorul analizează „modelele” succesului, exemplificând teza sa cu carierele lui G. Wilczek,
care a primit Nobel în fizică din 2004 pentru prima lucrare la care a fost co-autor ca student;
Yoshinori Ohsumi, care a avut 48 de ani când a făcut marea descoperire; John B. Fenn, un chimist
al cărui descoperire a câștigat Nobel când acesta a împlinit 70 de ani; Einstein, în ciuda asuccesului
său la cei 30 de ani, a avut de 59 de ani când a publicat constatările despre fenomenele cuantice,
cea mai citată lucrare a sa de astăzi; Steve Jobs, care a fondat Apple la 21 de ani, dar inovațiile sale
cu cele mai mari succese comerciale - iMac, iPhone - au venit doar când el a avut peste 40 de ani
etc. Datele colectate în cercetare arată că lucrările de impact ale oamenilor de știință sunt rareori
cele mai timpurii - cele mai mari hituri s-au dovedit a fi complet aleatorii.
Cuvinte cheie succes, Premiul Nobel, vârstă

Albert-László Barabási, Phd, fizikus, egyetemi tanár / physicist,
professor
Northeastern University, Boston
alb@nd.edu

Many of this year’s cohort of Nobel laureates achieved their awardwinning efforts when they were quite young – a phenomenon detected by
decades of research on creativity. J. Michael Kosterlitz, co-recipient of the
Nobel in physics, was 31 at the time of his prize-winning discovery, and his
collaborator, David J. Thouless, was 39. Bob Dylan, the literature winner,
wrote his defining work even earlier, in his 20s.
Based on this pattern, one might assume that once you pass this early
career stage, your chances of making a breakthrough drops precipitously.
Einstein, who developed his theory of special relativity at the tender age
of 26, put it bluntly: “A person who has not made his great contribution to
science before the age of thirty will never do so.”
7
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Yet as we show in a paper recently published in Science [http://science.
sciencemag.org/content/354/6312/aaf5239], our ability to have a creative
breakthrough does not diminish with age. It is our productivity and will to
keep trying that decline, not our creative potential. For those who stick with
it, success can come at any point in their career, and if they keep trying, it
can return over and over again.
Our understanding of creativity comes mainly from studies of
recognized geniuses. One study conducted by psychologist Dean Keith
Simonton, who inspected the careers of 2,026 notable scientists and inventors
from antiquity to the 20th century, found that most of them made their mark
on history around the age of 39, bolstering the contention that youth equals
creativity. Benjamin Jones, an economist who analyzed 525 Nobel prizes
between 1900 and 2008, [http://www.pnas.org/content/108/47/18910] saw a
slight increase in the age of winners across the years, rooted mainly in the
increased schooling as time passed.
We took a different tack. The longstanding focus on genius prompted
Professor Roberta Sinatra and me to ask: When do bursts of creativity
happen in not just extraordinary but also ordinary scientific careers? We
thought this would give us better insight into the effect age has on creativity
at large, as opposed to just creativity in extreme and unusual careers.
We inspected the careers of tens of thousands of scientists in disciplines
ranging from physics to math, biology to computer science. Our results
confirmed the decades of research on creativity: Most scientists published
their defining work within two decades of the start of their scientific
career. In other words, geniuses and everyday scientists alike cease to be
creative by the third decade of their career.
When we asked why, however, we stumbled across something
unexpected. First, we found that productivity — the number of papers
published by an individual — has the same early peak as creativity. We
scientists are not only the most creative in the first two decades of our careers;
we are more productive as well. This made Roberta and me suspicious about
the roots of our creative success: Is it because we are young, or is it because
we simply buy more raffle tickets during those early decades?
We next arranged every paper the scientists had published in
chronological order, asking if the highest impact paper was among the
earliest of each person’s career, somewhere in the middle, or perhaps among
the last. In other words, we took age and productivity out of the equation,
viewing each paper as another attempt at a breakthrough.
And there lay something unexpected. The highest impact papers were
rarely the scientists’ earliest ones. Instead, the biggest hits were completely
random: They were just as likely to be a first work as a last one, or anywhere
in between.
Our surprising conclusion? Fresh-faced thinkers disproportionately
break through not because youth and creativity are intertwined, but
because they produce more work early in their career. Indeed, 30 years
into a scientific career there is a six-fold drop in productivity compared to
productivity any time within the first 20 years. Their early success has little
8
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to do with the vibrant new ideas they bring to the stodgy establishment.
Rather, undeterred by disinterest or failure, young people try again and
again.
These results are good news for those of us with graying hair. Sure,
success can come early, as it did for Frank G. Wilczek, who received the
2004 Nobel in physics for the very first paper he co-authored as a graduate
student. But it can also come later, as it did for this year’s Nobel winner in
physiology or medicine, Yoshinori Ohsumi, who was 48 when he made his
breakthrough. In fact, it can even come very late, as it did for John B. Fenn, a
chemist whose Nobel-winning discovery came after Yale shut down his lab
when he turned 70, the mandatory retirement age then.
Equally important, our data show that if you were fortunate enough
to have had that coveted early-career breakthrough, there may be more to
come. Einstein, despite his age-of-30 admonition, was 59 when he published
his finding on quantum entanglement, his most cited work today. And our
finding is likely not limited to scientists. Steve Jobs, for example, may have
founded Apple at 21, but his most commercially successful innovations—
the iMac, the iPhone—came only in his 40s and early 50s.
So if you missed that early spark, don’t despair: as long as you stay with
it, success can still be yours.
(Originally published: Washington Post, December 10, 2016, under the title: “Don’t
give up: Older people can have creative breakthroughs”
Republished with the permission of the Author.)
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Az újmédia alapjai1
F

K

Abstract (The bases of the new media) Pratkanis and Aronson have drawn attention to the fact
that the media leave no room for a one-way speech, for multidirectional debate and confrontation
of diﬀerent points of view (Pratkanis–Aronson, 1992). New media, however, has changed this
dominant trend: besides unidirectional communication – institutional or corporate, it is also stated
the communication that is organized from „down” (Jenkins, 2004), which comes from the public or
the users. These are less structured and controlled, and not always consistent. Social media, wiki
and other digital media platforms broaden the term media. This study is based on the concept of
mediatization and the analysis of the old and new media dichotomy, and presents the phenomena
that structure the new media in the long run. Keywords new media, traditional media, paradigm shift

Rezumat (Bazele new media) Pratkanis și Aronson au atras atenția că mass-media nu lasă
loc pe lângă discursul unidirecțional, pentru dezbateri multidirecționale și confruntarea diferitelor
puncte de vedere (Pratkanis–Aronson, 1992). New media însă a schimbat această tendință
dominantă: pe lângă comunicarea unidirecțională – instituțională sau corporatistă se afirmă și
comunicarea care se organizează ”jos” (Jenkins, 2004), care provine din partea publicului sau
utilizatorilor. Acestea sunt mai puțin structurate și controlate, și nu întotdeauna coerente. Social
media, wiki și alte platforme media digitale extind termenul de mass-media. Acest studiu pleacă
de la conceptul mediatizării și prin analiza dihotomiei de mass-media veche și nouă prezintă
fenomenele care structurează pe termen lung noile media.
Cuvinte cheie new media, mass-media tradițională, schimbare de paradigmă

Fehér Katalin, PhD, tudományos főmunkatárs / senior research fellow
Budapesti Gazdasági Egyetem / Budapest Business University
feherkat@gmail.com

Bevezetés
Aronson és Pratkanis még arra hívta fel a figyelmet, hogy a tömegmédia
az egyutas, rábeszélő és meggyőző kommunikáció mellett nem hagy teret
a többutas vitáknak és a különböző nézőpontok ütköztetésének (Aronson–
Pratkanis, 1992). Az újmédia nem sokkal később már megváltoztatta ezt a
domináns trendet: az egyutas vagy felülről jövő, intézményesített vagy vállalati kommunikáció mellett az ún. alulról jövő kommunikáció (Jenkins,
2004) szintén meghatározóvá vált. Az utóbbi a közönség vagy a felhasználók felől érkező, kevésbé strukturált és ellenőrzött, nem mindig szerkesztett
és koherens kommunikációt jelent. A közösségi média, a wikimédia és más
digitalizált platformok kiterjesztették és kiterjesztik a média fogalmát, s a
többutas vitáknak is teret engednek.
11
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Az alábbi megközelítés a mediatizáció fogalma felől közelítve jut el a
régi és újmédia dichotómiájának rövid összefoglalásáig, lehorgonyozva az
újmédia elméleti megközelítésének alapjait. Párhuzamosan cél olyan jelenségeket kiemelni, melyek alapvetően és hosszú távon strukturálják az újmédia működését.
Mediatizáció
A média közvetítő közeg, szállító és elérést biztosító eszköz, a 20. században elterjedt jelentése szerint a tömegkommunikáció szinonimájaként
használható. Szelektál a valóság elemeiből, szerkeszti, projektálja, keretezi,
miközben szórakoztat, informál, szervez és orientál, optimalizál, avagy kiszolgáltat. Sőt, Marshall McLuhan Understanding Media (1964) című könyvében úgy fogalmaz, hogy a médium az üzenet: társadalom- és kultúraformáló ereje, gazdasági és politikai hatása meghatározó.
A mediatizáció ennek mentén (többek között Hepp és szerzőtársai,
2015; Lundby és szerkesztőtársai, 2014, 2010; Meyen és szerzőtársai, 2014;
Kaempf, 2013; Hjarvard, 2013 és 2008) egy olyan kategória, mely egyszerre
van jelen a régi és az újmédia eltérő és összefonódó működésén keresztül,
formái és keretei állandó hatással vannak a társadalmi diskurzusokra és folyamatokra (Lilleker, 2008). A mediatizáció megkerülhetetlenséget jelez: társadalmi, kulturális és üzleti kontextus nem tud teljesen függetlenedni a média jelenségeitől (Krotz, 2007). A mediatizáció kiterjeszt, behelyettesít, öszszevon, adaptál, elhelyez (Schulz, 2004). Még a maszkolt, háttérben vagy
belső rendszerekben működő folyamatok is hordozzák a mediatizálhatóság
vagy a publicitás potenciálját.
Hjarvard (2013) megközelítésében a mediatizáció feltörekvő és integráló jelenség: technológiai, intézményesített, funkcionális és esztétikai formák olvasztótégelye. Strukturális szinten facilitátorként hat a társadalmi és
kulturális folyamatokra. Dinamikájának köszönhetően a szubkultúrák vagy
egyedi, marginális médiajelenségek beágyazódnak a tömeges médiafogyasztásba és a populáris kultúrába. Sőt, szabályozásokat és irányelveket is átbillentenek, új nézőpontba helyeznek. A mediatizáció affordanciaként működik: összekapcsol jelenségeket a környezetükkel, lehetőséget biztosít a
kapcsolat felmutatására egy-egy aktivitáson keresztül (Hjarvard–Petersen,
2013).
A mediatizáció mai megközelítése egyébiránt Baudrillard (1994) korabeli radikális elméletében gyökerezik. Értelmezésében a médiakultúra
szimbólumai, tartalmai, formátumai és műfajai a fizikai és a társas valóságra hatnak és gyakran reálisabbnak tűnnek. Hjarvard (2004) finomít ezen a
nézőponton. Úgy tekinteni a mediatizációra, hogy az két különböző módon
van jelen:
direkt mediatizáció: egy nem mediális tevékenységet vagy működést
konvertálunk mediálissá,
indirekt mediatizáció: egy tevékenységet vagy működést egyre növekvő
mértékben fertőz meg a média.
12
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Direkt mediatizáció a sakktábla, melynek fizikai változatából számtalan számítógépes játék jött létre, vagy az online bankolás, amely a résztvevők élő találkozása helyett vizuális felületeken és algoritmusokon keresztül működik. Indirekt mediatizációról beszélünk, amikor egy gyorséttermi
funkcióhoz már nem csak az evés élménye kapcsolódik. Hozzáadott filmek
és képregények terjesztik ki az élvezeteket – sőt, a történetek karakterei játékfigurák formájában gyűjthetők a menü mellé. Ebben az esetben a médiafogyasztási, illetve kulturális kontextus körülöleli a hamburgerforgalmazás funkcióját, és marketingréteggel bővíti azt. A direkt és az indirekt
mediatizáció kombinálható, ezért nem mindig húzható egyértelműen határ
a kettő közé.
A mediatizáció jelensége ilyen értelemben kiterjesztette a média huszadik századi fogalmát: nem pusztán tömegkommunikáció vagy az információkat egy irányba nyomó (push) média, hanem elsősorban vizuális és audiovizuális felületek vagy projekciók, melyek a digitalizáció termékeit viszik színre.
Vita indítható arról, hogy egyes esetekben ez pusztán dizájnként értelmezendő-e – akár egy online banki szolgáltatást nyújtó platformon. Anynyi bizonyos, hogy a felhasználói élmény és annak többirányú kiterjesztése
– például játékos elemekkel vagy a befogadást támogató narratívákkal – a korábbi médiaelemekből és -műfajokból vesz mintákat. Amennyiben ez újabb
kiterjesztéseket kap, akár érinthetővé vagy másként érzékelhetővé válik, további mediális eszközök és elemek kapcsolhatók hozzá olyan egyedi megoldásokkal, mint egy példaként a fényfestés.
A mediatizáció határai ilyen értelemben egy ideje már nem húzhatók
meg a fejlett társadalmakban és az innováció-központú gondolkodásban.
Éppúgy beépült a valóságunkba és lényegünkbe, aktivitásokba és tranzakciókba, mint a hűtőgép a friss élelmiszerek tárolási koncepciójába. A társadalom, a kultúra és az üzleti gondolkodás nincs média nélkül a jelenben és
a jövőben.
A régi média új logikájától az újmédiáig
Visszacsatolva a mediatizáció fogalmára, pszeudojelenségek (Couldry
és szerkesztőtársai, 2010) mentén létezünk: a média működése nélkül nem
ugyanaz vagy nem ugyanúgy történne meg a valóságban. A közösségi média kiváló példa erre: megmutatni azt az eredményt, sikert, amelynek célját eleve a közösségi oldalon publikálhatóság ösztönözte, mást jelent, mintha önmagában létezne. Ugyanígy egy küldetésnyilatkozat a vállalati oldalon
a nyilvánosság előtt deklarál. A média bekeretezi, validálja, kiemeli jelentőségét – az interaktivitás pedig megerősíti vagy sérti, rombolja azt.
Az újmédia ebben előnyt kínál: szemben a jellemzően lineáris, visszafelé nem megváltoztatható, kevésbé módosítható tartalmakkal, ámde szabályozottabb információáramlással, bárki lehet prosumer, azaz produkciót
alkotó és egyben fogyasztó is. Megfelelő eszközkészlettel elérheti célját. És
itt már nem pusztán az alulról jövő kommunikációról beszélünk. A digitális
bennszülött zenészek vagy bloggerek például tudják: megfelelő minőségű,
akár professzionális tartalommal és jól kiválasztott platformokkal olyan kö13
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zönségre lehet szert tenni, mely tömegeket érhet el – ezzel megkerülve vagy
épp elérve az intézményesített tartalomipart. Jól kiválasztott digitális eszközeik és tartalmaik önmagukban is megvalósítanak marketingcélokat, előmozdítanak küldetéseket, ők maguk pedig akár véleményvezérré vagy stílusspecialistává válnak.
Az újmédia magában hordozza a hagyományos média tömegeket célzó
funkcióját – még akkor is, ha az így keletkező tömegközönség kevésbé homogén, mint a klasszikus tömegmédia esetén. A legeredményesebbek és a
legláthatóbbak végül azok, akik olyan tartalmat állítanak elő, ami egyaránt
népszerű az online és a tömegkommunikációs funkciókban.
A régi média új logikája szerint az a figyelemre méltó, ami még az
online kommunikáció globális zajából is kitűnik. Ha a tömegmédiát érdekli
egy emberi történet, egy társadalmi konfliktus vagy egy hírértékű esemény,
az újmédiából egyszerűen kölcsönözi a legfrissebb információkat. A televízió bulvárhíreiben a a közösségi média jelenségei éppúgy figyelmet kapnak, mint ahogy prosumerek felvételei alkalmazásokon keresztül megvásárolhatók.
Az újmédiától a médiarégészetig
Az újmédia mai napig a nevében hordozza újdonságát. Ezért sem váltották még le olyan alternatív elnevezési kísérletek, mint a remixelt média (Hill–Monroy-Hernandez, 2013; Borschke, 2011), a terjeszkedő média (Jenkins és szerzőtársai, 2013) avagy a jövő média és a médiautániság
(Alduán és szerzőtársai, 2012; Bennett és szerzőtársai, 2011) – hogy csak néhány gondolatkísérletet említsünk. A kortárs média újdonsága tovább nő az
okos és intelligens rendszerek érzékelhetőségének kihívásaival és további
pszichológiai, illetve döntéseket befolyásoló hatásával.
Az újmédia jellemzően eltérést mutat a hagyományos vagy konzervatív médiával szemben. Individuális és kollektív, direkt és indirekt produkciókból épül fel (Silverstone, 2008). Alapvető ismérvei az interaktivitás lehetősége, a többféle médiaeszköz és médiaműfaj együttes használatának
tárháza, az automatizálható információk és az anyagtalan minőség (Pavlik–
McIntosh, 2011), valamint a személyre szabhatóság vagy a személyessé tehetőség is (Roberts–Foehr, 2008).
Lev Manovich az újmédia nyelvéről írt munkájában (2001) azt is hangsúlyozza, hogy az újmédia változékonyságot termel: nem egy olyan minőség,
melyben valami véglegesnek vagy késznek tekinthető. A már létező kategóriákat és fogalmakat újra és újra átkódolja és elérhetővé teszi. Az átkódolás
ebben az esetben valaminek a lefordítását jelenti egy másik formátumra. Az
így létrejövő, felismerhető elemek pedig megújulnak.
Az újmédia folyamatosan remixeli és remediálja a régit (Deuze, 2006;
Bolter–Grusin, 2000), illetve az újmédia korábbi minőségeit is. „Az egyik
legalapvetőbb kulturális gyakorlatunk, hogy egy adott médiumban megjelenő reprezentációt átfordítunk egy másik mediális reprezentációba” (Syi és
szerzőtársai, 2015, 13). Amennyiben egy régebbi változat cél szerint adaptálható, összegezhető, felhasználhatóvá válik. Egy funkció kibővülhet, újabb
14
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mintavételek készülnek, az eltérő célú felhasználás eltérő változatokat eredményez.
Az elágazások mellett a megőrzés is szerepet kap. A médiarégészeket
(többek között Hertz–Parikka, 2012; Simone, 2012) leginkább a már kihalt
média érdekli – azzal együtt, hogy egy-egy újmédia-jelenség különböző formákban újra is éleszt zombiként várakozó változatokat, s a médiafogyasztás
körforgásában valamilyen módosítással ismét megjelennek. Kiindulópontjuk az évi több száz millió, hulladékká vált elektronikai eszköz és kiegészítő tartozékai, ezzel együtt a médiaobjektumok időbeliségére és elavulására
fókuszálnak.
A médiarégészet vizsgálati területei azokra az elméleti megközelítésekre fókuszálnak, melyek a jövő média formáit próbálják előrejelezni. Mind a
science fiction kultúra, mind a művészeti projektek aktívan adják hozzá muníciójukat: mi valósul meg és mi nem, mi az, ami a médiaeszközök értelmezését és reflexióit újraírhatja.
Kitekintés
Alapállításunk szerint a mediatizáció állandó és megkerülhetetlen
tényezővé vált, hiszen a társadalmi, a kulturális és az üzleti kontextusok
nem tudnak függetlenedni a média jelenségeitől (Krotz, 2007 alapján). A
mediatizáció ilyen mértékű kiterjedése az újmédia megjelenésével jöhetett létre. Vizuális és audiovizuális felületek vagy projekciók mentén létezünk, melyek a digitalizáció termékeit viszik színre. A mediatizáció és a
remediatizáció számos elágazást vagy más néven divergenciát eredményez,
a főbb trendek és hosszú távú megoldások leginkább ebből a választékból
építenek konvergenciát. Összetartások és homogenizáció generálja a jövő
technológiai, gazdasági, médiaipari és kulturális konvergenciáját egyszerre (többek között Pavlik–McIntosh, 2011; Miller, 2011; Jenkins, 2006). Olyan
jelenségek és gyakorlatok válnak meghatározóvá, melyekben az adatvezérelt
újságírástól a hálózatba szervezhető tartalomig újabb és újabb trendek jelennek meg, és még inkább kiterjesztik a mediatizációt. Az újmédia ezzel egyidejűleg személyre szab, interaktív, remixel, prosumereket aktivál. A kérdés
az, hogy végül az újmédiának köszönhetően a mediatizáció áthatja-e olyan
mértékben a társadalmat és a kultúrát, hogy majd egyre kevésbé tudjuk megkülönböztetni egymástól a pszeudo- és nempszeudo-jelenségeket. A szerző
itt nem keresett választ erre a kérdésre, de feltételezi, hogy a jövőben a téma
alapvetővé válik a fenti gonodlatmenet alapján.
Jegyzetek
1 A fenti összefoglaló egy már megjelent szöveg átdolgozott változata,
mely elérhető a következő kötetben: Fehér Katalin (2016) Digitalizáció és újmédia. Trendek, stratégiák, illusztrációk. Akadémiai Kiadó. A szerző köszönetet mond a kiadónak a szövegrész felhasználásához való hozzájárulásért.
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Extended Self
a videojátékok világában
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Abstract (Extended Self in the video games)
The video game industry began to develop rapidly over the past twenty years and this trend
seems to be continue. Nowadays we can say that many budget of AAA video games exceeds the
budget of many movies made in Hollywood. Thus, it’s a fact that this industry is one of the most
influential entertaining aspect of our age, way above music industry and really close to the movie
industry. According to the US ESA’s 2011 survey, 18% of the players are young (under the age of
18), 53% can be classified between 18 to 49 years and 29% are over 50 years old. Considering this,
examining video games and the video game industry and their impact on society is inevitable. In
this study I will introduce the expression „Extended-Self”, its place in the world of video games and
the eﬀects on the players.
Keywords Video game, Extended-Self, Emotional bonding
Rezumat (Extended Self în jocurile video) Industria jocurilor video a început să se dezvolte
rapid în ultimii douăzeci de ani și această tendință pare să continue. În zilele noastre putem spune
că multe dintre jocurile video AAA depășesc bugetul multor filme realizate la Hollywood. Astfel,
este o realitate faptul că această industrie este una dintre cele mai influente pentru divertismentul
celor tineri, cu bugete mult peste industria muzicală și foarte aproape de industria cinematografică.
Conform sondajului US ESA din 2011, 18% dintre jucători sunt tineri (sub vârsta de 18 ani), 53%
pot fi clasificați între 18 și 49 de ani, iar 29% au peste 50 de ani. Având în vedere acest lucru,
examinarea jocurilor video și a industriei jocurilor video și impactul lor asupra societății este
inevitabil. În acest studiu voi introduce expresia „Extended Self”, locul în lumea jocurilor video și
efectele asupra jucătorilor.
Cuvinte cheie Joc video, Extended-Self, atașament emoțional
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Videojátékokról általánosságban
Mit tekintünk videojátéknak?
1.1.1 Technikai megközelítés
A legismertebb korai definíció szerint a videojáték egy olyan elektromos eszközön játszható játék, amely emberi interakciókat foglal magában
egy felhasználói felületen keresztül, melynek következtében vizuális viszszajelzést kap a felhasználó egy 2 vagy 3 dimenziós kép megjelenítésére al19
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kalmas eszköztől (Baer–Rusch–Harisson 1972). Ez alapján a definíció alapján videojátéknak tekinthetünk a legegyszerűbb játékoktól kezdve – tetris,
a kártyajátékok számítógépes változatán és a játéktermi gépeken keresztül a
komolyabb költségvetést igénylő játékokig gyakorlatilag mindent. Összefoglalva és egyszerűsítve, a videojátéknak technikai szemszögből vizsgálva rendelkeznie kell egy saját működési mechanikával, egy felhasználói felülettel,
ahol a játékos mint input egység kommunikál a játékkal, valamint egy vizuális visszajelzésre képes megjelenítő egységgel. Ezen tényezők nélkül nem
beszélhetünk videojátékról, hiszen, ha nincs input egység, nincs felhasználói felület, nem tud a játékkal senki játszani, ha pedig nincs visszajelzésre
alkalmas megjelenítő egység, szintén a játékra tett kísérlet hiúsul meg. Kommunikációs szempontból tekintve, a videojátéknak saját mivoltának meglétéhez szükséges interaktívnak lennie.
A videojátékok megszületése a számítógépes rendszerek létrejöttének
egyik következménye, hiszen minden egyes videojátékra alkalmas eszköz
ilyen vagy ehhez hasonló rendszeren alapul. Manapság a leggyakrabban videojátékokra használt eszközök közé a személyi számítógépet, videojáték
konzolokat, handheld (kézi) konzolokat és mobiltelefonokat soroljuk, ezeket
összefoglaló néven platformoknak nevezzük.
1.1.2 Tartalmi megközelítés
Az alábbi fejezetben a videojátékok tartalmi követelményei kerülnek
bemutatásra. Azok a főbb komponensek lesznek kiemelve, melyeknek megléte szükséges a videojáték létrejöttéhez. Ezen felül szó esik játékosok szerepéről, a játékosok és karakterek viszonyairól és a legújabb, a videojátékok világában történő innovációkról, melyek nagyban befolyásolják a játékok megítélését és osztályozását.
1.1.2.1 A cél
A legtöbb videojátékokat tartalmi oldalról vizsgálva elmondható, hogy
kihívás elé szándékozik állítani a játékost, van egy meghatározott cél, ami
felé haladni kell, és ezt a haladást szabályok szorítják keretek közé. Példaképpen a Worms című játéksorozatot említeném, melynek a mai napig egyre frissebb és frissebb változatai jelennek meg, miközben a lényegi szerkezet nem változott. A játék célja, hogy saját kukac csapatunkkal túléljük az
ellenséges csapat támadásait és elpusztítsuk őket. Más, komolyabb egyszemélyes élményt produkáló játék lehet például a szintén klasszikus Tomb
Raider, melynek célja, hogy végighaladjunk az adott pályán, és különböző
kihívásokon keresztül eljussunk A pontból B pontba. Ez csak kettő a sok közül, de akármelyik játékot is vizsgáljuk, mindig van egy cél, amelyet a játékosnak el kell érnie.
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1.1.2.2 A szabályrendszer
Mint említettem, a cél felé történő haladásunkat szabályok foglalják keretbe. Akárcsak egy társasjáték esetében, a videojátékoknál is megszabják
miképpen mozoghatunk, milyen módon képes a karakter a játékban létrehozott világ elemeivel interakcióba lépni, mi történik bizonyos szituációkban,
stb. A fentieket nevezzük röviden játékmechanikának, ez adja a játék alapját, és ez határozza meg a felhasználói élményt. Ha kicsit tágabb szemlélettel vizsgáljuk az elmúlt évek videojátékos fejlődését, lényegében megállapíthatjuk, hogy az nem szólt másról, mint eme szabályok határainak tágításáról. Ennél a pontnál fel lehet vetni azt a tényt is, hogy az évek során fontos
szerepet kapott az audiovizuális élmény gazdagodása is, de továbbra is úgy
gondolom, hogy ha a játékmechanikát, azaz a szabályok határait a fejlesztők nem tudták volna kitolni, és nem erre törekednének folytonosan, a videojátékok megrekedtek volna egy bizonyos szinten, ahol a piacot a repetitív,
ugyanolyan mechanikára épülő alkotások lepték volna el.
1.1.2.3 A kihívás
Mint a későbbiekben látni fogjuk, fontos behatárolni a kihívás fogalmát
is. Egyeseknek maga a játék irányítása is kihívást okozhat, sőt van olyan játék, ahol maga az irányítás adja a játék kihívását, de ezek a játékok egy külön kategóriához tartoznak. Általánosságban azonban elmondható, hogy a
legtöbb játék esetében kihívás alatt a cél elérését gátoló, akadályozó tényezőket értjük, amely tényezőket, ha nem győzzük le, vagy nem teljesítjük, a játék megbüntet. Ilyen tényező lehet például egy logikai feladvány (szakszóval: puzzle), melynek teljesítésével haladhatunk tovább a cél felé, de ugyanilyen gátoló tényező lehet egy ellenség, egy többjátékos videojáték esetében
egy másik játékos, és így tovább. A büntetés lehet a játék elvesztése, a továbbhaladás megakadályozása stb. A fentebb említett két példát figyelembe véve
a Wormsnél a kihívást a karaktereink épségét veszélyeztető, a pályán elhelyezett akadályok és az ellenséges csapat jelenti, míg a Tomb Raider esetében a különféle ellenfelek vagy környezetbeli akadályok, melynek leküzdése a játékos ügyességét igényli.
1.1.2.4 Karakterek
A különféle videojátékokban szereplő karaktereket négy különböző csoportra lehet felosztani. Mivel a szakdolgozat témája nem a karaktertípusok
ismertetése és a karakterek, valamint játékosok közötti kapcsolat bemutatása, így ezt a témakört csak nagy vonalakban, a médiatudatossághoz szorosan kapcsolódó mértékben fogom ismertetni. Az első és jelenleg legkutatottabb karaktertípus az úgynevezett avatár.
Az avatár alatt azt a karaktertípust értjük, melyet általában az offline
vagy online szerepjátékok kezdetekor a játékos saját maga alkothat meg. Az
avatár a játékos szempontjából három különböző szerepkört tölthet be. Egyeseknek a saját identitásuk idealizált változatát, esetleg egyszerű kivetítését
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jeleníti meg, míg mások számára az ilyen típusú karakter új identitások próbálgatásával, kísérletezésével megfeleltethető. A harmadik csoportba azok
az embernek tartoznak, akik számára az avatár csupán egy egyszerű bábu –
mondhatni eszköz – melynek segítségével interakcióba lépnek az adott programmal (Nick Yee 1999–2004).
Az avatárok a játékos személyiségét minden esetben valamilyen szinten reprezentálják. Az első csoport tagjai a lehetőségekhez képest saját maguk tökéletesített változatát hozzák létre, így a játékbeli világban képviselve
a számukra fontos értékeket. Ezenfelül az adott karakter a játékos motivációit is tökéletesen reprezentálja. Azok a játékosok, akik a játékmenetbeli kihívásokra koncentrálnak, inkább a karakterük értékeire és felszerelésére fókuszálnak, háttérbe szorítva az avatár megjelenését, míg a szocializálódást
vagy a teljes szerepátélést preferáló felhasználók nagyobb hangsúlyt fektetnek a ruházatra és a kinézetre.
A második csoport az előre elkészített, a játékos által irányítható karakterek. Ezek a karakterek a leggyakoribbak a lineáris narratívával rendelkező játékokban, nem alakíthatóak, előre meghatározott identitással és jellemzőkkel rendelkeznek. A játékos ritkán befolyásolhatja az ilyesfajta karakterek által hozott döntéseket. Az ilyen karaktereknél a fejlesztők egyik legnagyobb feladata, ami szintén a legnagyobb kihívásának tekinthető, hogy
egy szerethető, ikonikus karaktert hozzanak létre, akivel a játékosok könynyen azonosulni tudnak. Az ilyesfajta karakterek saját személyiségjegyekkel, mozgáskultúrával, fizikai jellemzőkkel rendelkeznek. Minél összetettebb, szerethetőbb karakterábrázolással találkoznak a játékosok, annál valószínűbb, hogy valamilyen érzelmi kapcsolatot létesítenek vele. Ez azért elengedhetetlen, mert így a történetben sokkal könnyebben az adott karakter
helyébe tudják képzelni magukat a játékosok és így sokkal teljesebb élményt
nyújthat számukra az adott játék. Ugyanakkor az ilyen típusú karakterek
esetében a játékosok könnyebben el tudják különíteni magukat a karaktertől, és a fiatal játékosok esetében – pontosan azért, mert nevesíteni tudják a
karaktert – kisebb az esélye a játékvilág és realitás összekeverődésének.
A harmadik kategória a játékos által nem irányítható, nevesített karakterek. Egy felsőkategóriás játékban ezek az NPC-k is összetett személyiséggel
rendelkeznek, és a játékos bizonyos érzelmi kapcsolatban áll velük szemben.
Az ilyen karakterek nem csak a játékos karakteréhez kapcsolódó barátok, ismerősök, hanem ellenségek vagy semleges szereplők is lehetnek. A fejlesztők akkor végeznek jó munkát, amikor a játékos nem csak a saját maga által
irányított karakterrel alakít ki érzelmi kapcsolatot, hanem ezekkel a mellékszereplőkkel is.
A negyedik kategória a nem nevesített, a játékos által nem irányítható
karakterek csoportja. Ezek a karakterek nem rendelkeznek összetett személyiséggel, általában nevük sincsen, és a játékos nem alakít ki velük érzelmi
kapcsolatot. Az ilyen karakterek ráadásul a technológiai határok miatt sokszor ismétlődnek, de már számos magas költségvetésű produktum esetében
egyre több variánssal dolgoznak a fejlesztők, így alakítva ki a különbözőség
illúzióját. Az ilyen karakterek szoktak általában, a narratíva szempontjából
lényegtelen karakterek vagy ellenséges egységek lenni.
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Az Extended Self
Napjainkra a modern fogyasztói társadalomban az emberek életének
szerves részét képezi a mobiltelefon, a laptop, a számítógép vagy bármilyen
mobilkommunikációra alkalmas készülék. Az internet teljesen belopta magát az életünkbe. Míg a 90-es években főleg a rendszerek fejlettsége miatt
böngészésre, információszerzésre használták, a 2000-es évek elejére azonban elkezdtek fejlődni a kommunikációs kihasználhatóságok (MSN, Skype,
IRC), ma pedig már az internet nem csak számítógépekhez (PC) kötött, hanem mobilplatformokról (tablet, telefon) is elérhető. Érdemes egyszer kipróbálni, hogy telefonunkat otthon hagyjuk kikapcsolva egy napra, és elkerülünk minden hasonló rendszert. A legtöbb esetben, ha ezeket az eszközöket
megvonják tőlünk, rosszul fogjuk érezni magunkat, nem lesz meg a teljességünk érzése. Akarva-akaratlanul ezekhez az eszközökhöz, főleg mobiltelefonunkhoz valamilyen érzelmet társítunk, hiszen a mindennapunkhoz nyújtanak segítséget.

Az Extended Self fogalma
A marketing az Extended Self-et a fogyasztói társadalmat vizsgálva értelmezi. Ehhez először meg kell érteni, hogy a fogyasztókat milyen viszony
fűzi azokhoz a tárgyakhoz, melyeket birtokolnak. Ennek megértéséhez elengedhetetlen, hogy felismerjük, a fogyasztók az általuk birtokolt tárgyakat - akár tudat alatt is – saját maguk részeként értékelik. Magyarul azok vagyunk, amiket birtokolunk.
A tulajdonunkhoz való ilyenfajta viszony felismerése nem újkeletű.
1890-ben William James az én modern koncepciójának felismerője, a materiális én koncepciójának kidolgozója a következőket mondta:
,,a man's Self is the sum total of all that he CAN call his, not only his
body and his psychic powers, but his clothes and his house, his wife and
children, his ancestors and friends, his reputation and works, his lands,
and yacht and bank-account. All these things give him the same emotions.
If they wax and prosper, he feels triumphant; if they dwindle and die away,
he feels cast down, – not necessarily in the same degree for each thing, but
in much the same way for all“.
Lényegében az emberi „ÉN” nem más, mint azoknak az összesége, amit
magáénak hívhat. Ebbe a szó legszorosabb értelmében minden beleszámít,
nemcsak a teste, a mentális vagy fizikai ereje, hanem a ruházata, családja,
televíziója, bankszámlája stb. A materiális én-t óvni kell, és erős párhuzam
fedezhető fel a homlokzatvédéssel is, mivel minden, ami a materiális én-t
védi, a homlokzatunk védelmének is számít.
Eszerint énünk és tárgyaink folyamatosan, sajátos kapcsolatba kerülnek egymással, de nem egyértelműen meghatározható, hogy mi hat mire,
és milyen módon. Marcuse (1966:9) így fogalmaz: „Az emberek önmagukat
ismerik föl az árucikkekben; lelküket kocsijukban, hifirádiójukban, több23
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szintes lakásukban, konyhafelszerelésükben találják meg. A mechanizmus
maga változott meg, amely az egyént a társadalomhoz köti”. Marcuse gondolatát a Harcosok klubja c. filmben halljuk vissza: „Összegyűjtöttem mindent. Volt egy jó kis hifitornyom, egy tisztességes ruhatáram. Már majdnem
kész voltam”.
A kiterjesztett én azonban nem csak tárgyakra és személyes tulajdonokra vonatkozik, hanem magában foglalhat embereket, helyszíneket, lényegében bármilyen anyagi és szellemi kapcsolatot, amely az Énhez köthető. A kiterjesztett én fogalma a férfias nyugati kultúra terméke, ahol nem kizárólag
az én a fontos, hanem az is lényeges, hogy mi az enyém (Belk, 1988).
McClelland szerint azonban az ÉN-hez tartozásnak különböző lépcsői
vannak, és a kapcsolat erőssége függ az adott dolog feletti kontrollunk erősségétől. Eszerint az alábbi szinteket lehet megkülönböztetni: önmagunk és
szabad akaratunk; testünk és lelkiismeretünk; tárgyaink; barátaink; idegenek és a világunk.
Az Extended Self videojátékoknál történő értelmezéséhez elengedhetetlen még Bauman (1998) munkásságának ismerete. Szerinte a jelenkori fogyasztói társadalom vágyakat és vonzódásokat termel, a fogyasztó pedig ezeket a vágyakat gyűjti. „A fogyasztók először és mindenek előtt az élmények
gyűjtői, és csak másodsorban és ebből adódóan dolgok gyűjtői.” (Bauman,
1998:83).

Az Extended Self fogalma és értelmezési lehetőségei a videojátékok világában
A videojátékokhoz fűződő érzelmi kötődések
Annak érdekében, hogy egy játék igazi részesei lehessünk, a célokat oly
módon kell teljesíteni, hogy az egyén a játékot saját magáénak érezze. Ez elengedhetetlen feltétel ahhoz, hogy a játék igazi érzelmeket válthasson ki belőlünk. Egy szemlélődő játékos, aki nem vonódik teljesen be az adott programba, aki nem érez, sosem fog aggódni egy felépítendő hotel sorsáért, egy
támadásért a királynő ellen, vagy egy kapott gólért egy futballprogramban.
Játéktól és az immerzivitástól függően azonban a játékosok elkezdenek különböző érzelmeket társítani az adott programokhoz, elkezdenek izgulni az
avatárjaik sorsáért, ha nem saját maguk sorsáért. Jellemző vonása a szerepjátékoknak, hogy karakterünket saját magunk alakíthatjuk ki, ezáltal még szorosabb kapcsolat fűződhet a karakterhez, sőt, ha ezt egy FPS-nézetű mechanikával keverjük, akár saját magunkat is képzelhetjük az avatár helyébe, így
a vele történő interakciókat még inkább saját magunkénak érezve.
Ahogy korábban a marketingnél láthatjuk, a videojátékok is vonzódásokat, élményeket generálnak a fogyasztói társadalom számára. Ahhoz, hogy
a játékos igazi résztvevője lehessen a játéknak, a program célokat állít fel
számára egy egyedileg stilizált, fantasztikus, a valóságon túlmutató világ24
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ban, ami tartalmazhatja a természetes élet mindennapi aspektusait, keverve a szórakoztatásra fókuszáló szegmensekkel. Ennek az eredménye, hogy
amennyiben a játékosra az adott „világ” érzelmileg hatni képes, a játék bevonja a résztvevőket, akik érzelmeik által vezérelve és befolyásolva próbálják elérni az eléjük támasztott célokat, interakcióba és érzelmi viszonyba
lépve az objektumokkal, avatárokkal, NPC-kkel (Non-Player Character), eseményekkel.
A célok elérésével kapcsolatos érzelmek a játékoktól függően is többfélék lehetnek. Kiválthatják: saját vagy más játékosok által nyújtott teljesítmények összehasonlítása, a célok milyensége (meghatározott, nem élesen meghatározott, többsíkú, egysíkú stb.), narratívák ereje és így tovább.
Az érzelmi kötődés fázisszerű kialakulásként
Nico Frijda elmélete szerint az érzelmek kialakulását fázisokra bonthatjuk. Első fázis a „bevonódás” (APPRAISAL), azaz valaminek a fontosként történő felismerése. Ezt követi a kontextus kiértékelése, vagyis azok a
gondolatok és tervek, amelyekkel kezelni szeretnénk azt az eseményt, amely
az érzelmeket kiváltja. Ezt követi a tettrekészség, vagyis a szándék, hogy reagáljunk valamilyen cselekvéssel, amihez hozzátartozik a szándéktendencia, vagyis a szándék minősége, mely szerint felállítani, fenntartani, vagy
megszakítani szeretnénk a kapcsolatot a környezettől. Végezetül a pszichikai változás, vagyis az események hatni kezdenek ránk mentális és érzelmi
szinten is.
A fentiek alapján a játékok hasonló elveken működnek. A játékos először felismeri, hogy a játék kezdő állapotában valamilyen szignifikáns motívum található, majd kialakul a szándék, hogy az adott eseményt kezeljük és
hogyan kezeljük. Ezt követően a játékos akciókat tervez a program szabályain belül, amíg tényleges cselekvéssé alakulnak át. Fontos megjegyezni, hogy
minden egyes érzelmi felfogás és értékelés a játék egy adott állapotához köthető, ezáltal valamilyen szinten folyamatosan változik. Összességében a játék konfigurációjától függ, ami magában foglalja a játék jelen helyzetét, az
objektumok helyzetét, az eseményeket stb. Egyszerű példával érve a Namco
által 1980-ban fejlesztett Pac-Man című játékhoz fűződő kapcsolatunk függ
a megevésre szánt pontok helyzetével és mennyiségével, az ellenfelek helyzetével, a pálya nagyságával, Pac-Man helyzetével. Ezek mind olyan tényezők, amelyek a játékos közelségét jelzik a sikerhez vagy épp a bukáshoz.
A marketing során használt Extended Self értelmezése a videojátékok világában
A marketing területén a szakemberek a fogyasztók viselkedését
használják fel és veszik figyelembe munkájuk során. A termékeket úgy
pozicionálják, hogy a fogyasztók érzelmeire hassanak, hogy sajátjukként ismerhessék fel a termékeket. Például, ha egy egyén a régi klasszikus rockzenéket kedveli, a gyors, erős és megbízható autókat, a stílust és a sebességet,
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úgy az adott marketinges egy Dodge Challanger reklámjánál ezeket az értékeket fogja kiemelni és ezekkel az értékekkel fogja az autót és az autó tulajdonosát felruházni. ,, Ha a mi autónkat vezeted, akkor egy kiváló stílussal
rendelkező, örök fiatal, vagány férfi vagy. Az autónk egyszerre tekintélyt parancsoló, elegáns, gyors, pont mint te.” Közben a háttérben pedig a Guns ’n’
Roses Paradise City című slágere szól.
A videojátékok ugyanezen az elven működnek, ellenben itt nem elég a
marketing aspektusait igazítani, magát a játékot is elkészítése közben folyamatosan a célközönség igényeihez kell kapcsolni. Minden játék alapvető eleme a game design. Ezen áll vagy bukik az adott program sikere. Ezért a jó
designernek ismernie kell a játékosok vágyait, ismernie kell azokat az érzelmeket, amiket a játéka kiválthat. Ezentúl fel kell mérnie, a játéknak milyen
aspektusa kelti fel a játékos figyelmét.
Ezáltal a játékdesign és a játék felépítése igazodni fog az érzelmek fázisának alakulásához. A jó videojátékok az elején felismertetnek a játékossal
egy fontosnak vélhető szituációt a játék világában. Ez lehet egy verseny, lehet egy megfogó narratíva vagy képi világ stb. Ezek után megismertetik a játékossal a játékvilág szabályait, közben észrevétlenül ráhangolják a cselekvésre akarással.
Minden videojátéknak van egy viselkedési rendszere, amely mozgásba
lendíti a játékosok, események és objektumok rendszerét. A játékmenetben
általában kétféle viselkedés kombinálódik: a játék szabályaiból adódó viselkedésforma és a játékszabályok által behatárolt játékosok viselkedése. Épp
ezen szabályok miatt a játékosok többségének tevékenysége előre megjósolható, ezért a maga nemében a videojáték igen különleges szórakoztatási formaként ismerhető fel, ráadásul a játékos közvetlen visszajelzés leadására is
képes játék közben.
Korábban volt arról szó, hogy a ,,Kiterjesztett Én” nem más, mint az általunk birtokolt dolgok összessége. A videojátékok világában azonban ez a
terminus két különböző értelmezésben is használható. Az egyik értelmezés
egybefügg a marketingnél szereplő terminus jelentésével, míg a másik lehetősége a játékos-avatár viszony, valamint a játékos játékbeliségével kapcsolatos.
A marketingben használatos kifejezés viszonylag egyértelmű. A videojátékokat árucikként kell felfogni, amelyet a kiadók eladni szeretnének, hasonlatosan egy parfümhöz. Ennek érdekében pozicionálják terméküket a piacon, a reklámokkal, fejlesztői naplókkal pedig olyan érzelmeket keltenek a
játékosokban, amelyek valamilyen cselekvésre késztetik őket, akarva-akaratlanul. A legsikeresebb marketingkampány is ideköthető. A Playstation
egyik legsikeresebb reklámkampánya volt a köznyelvben csak Michaelkampányként ismert sorozat, mely több, a játékosokat éltető videoanyagból
állt. A legelső anyag a legelterjedtebb, ebben a közismert videojátékos-karakterek egy vendéglőben gyűlnek össze, majd mindegyikük elmondja, hogy
egyvalakinek köszönhetik az egész életüket, egy hű társuk és segítőjük van
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csupán, aki a legfontosabb számukra. A játékos Michael. Majd a vendéglős
kiteszi a bekeretezett képét egy egyszerű játékosnak a dicsőség falára.
Ezáltal a játékosok kapcsolatát még szorosabbra fűzték a karakterekkel,
ezáltal a cég platformjával is. A játékosok felismerték a játék, a játszás fontosságát, mivel életközelbe kerültek a karakterekkel és érzéseikkel.
Az Extended Self másik értelmezése azonban már eltér a marketingnél használható kifejezésnél. Ezáltal a “kiterjesztett én” terminust használhatjuk a játékosok és avatárjaik kapcsolatának értelmezésére. Egy átlagos
videojátékban a játékos kétféleképpen vehet részt. Mentorként vagy főszereplő egyénként.
Mentorként a játékos egyfajta irányító szerepben van, amellyel végigkíséri és irányítja a játékot, érzelmileg egy karakterhez vagy karakterekhez kötődik, vezényli őket saját belátása szerint.
Főszereplőként azonosul az avatárjával, az interakciókat saját maga éli
át, és saját magával kapcsolatosként ismeri fel.
Egyszerű példával érzékeltetve az eltérést: A Tomb Raider című játékban a férfi játékosok nehezen azonosulnak a női főszereplő, Lara Croft karakterével, ezért egyfajta mentorként kísérik végig kalandjain. Míg ugyanennél a játéknál egy női játékos sokkal fogékonyabb az azonosulásra, és sokkal
könnyebben éli bele magát az eseményekbe. Ez egyébként a történetmesélésben is megnyilatkozik. Míg a férfi játékosok jellemzően olyan kifejezéseket
használnak, mint ,,odamentem vele”, addig a női játékosok első személyben
mesélik a kalandjaikat. (Levadásztam, átugrottam, stb.)
A videojátékos Extended Self veszélyei
Attól függően, hogy mennyire érezzük sajátunknak karakterünket és
mekkora befolyással rendelkezünk felette, fogjuk saját részünknek tekinteni
az adott avatárt. A legjellemzőbb és legerősebb hatást a szerepjátékok, köztük is többnyire a Sandbox és MMO címek gyakorolják. Ezek közös jellemzője, hogy a legtöbbször saját magunk alkotjuk meg a karaktert, és egy saját szabályokkal és történettel rendelkező világban saját belátásunk szerint
kalandozhatunk. Az avatárnak mi adunk nevet, kinézetet, képességeket, ezáltal egyedivé téve őt. Minél többet játszunk az adott karakterrel, annál inkább a részünkké válik. Nem egy játékos van, aki régóta nem használt World
of Warcraft karakterét a mai napig nem hagyja kitöröltetni, mivel a részévé
vált. Sajnos a média tudatlanságok tömkelegétől övezve gyakran felnagyítja
ezeknek a játékoknak az árnyoldalát, de tagadhatatlan, hogy a veszélyek valósak. A South Park című rajzfilmben egy egész részt szenteltek a World Of
Warcraft című játék hatásának, ahol a gyerekek és fejlesztők valós, élő-lélegző világként mutatták be a játékot. A játékosok, azaz a gyerekek nem karakterként kezelték avatárjaikat, hanem saját maguk kivetüléseként. A játékbeli
halál veszélye valós volt, napokig ki sem léptek a játékból, a játékbeli nevüket használták stb. Sajnos a való világból is láthatunk példákat, ahol egyes
emberek olyannyira belemerültek az adott játékba, hogy megfeledkeztek sa27
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ját valóságukról, így játék közben az éhínség vagy egyéb fizikai szükségletek
hiánya miatt rosszul lettek, szélsőséges esetben meghaltak.
A fejlődő technológia által azonban már nem vagyunk helyhez kötve,
és számos olyan alkalmazás található, melyeket már mobiltelefonra letöltve is folyamatosan gondozhatunk. Ráadásul az Extended Self kifejezés nem
csak a játékoknál használható, hanem olyan online platformokon is, mint
a Facebook, Twitter stb. ahol a felhasználható kialakíthatja profiljának tartalmát, és mesterségesen befolyásolhatja jelenségét, több identitást létrehozva magáról. Ez azonban nem a mi témánkhoz tartozik már.
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Abstract (Cultural convergence: analysis of the fanfiction page Merengő - Contemplative)
This study analyzes critically Henry Jenkins’s cultural convergence theory: how is transformed
from its basis the culture of fans into the digital media era. The empirical part that follows the
theoretical part presents the fanfiction page called Merengő (Contemplative), and analyzes the
subculture and the community that formed next to it.
Keywords fanfiction, cultural convergente, Merengő (Contemplative)

Rezumat Convergență culturală: analiza paginii fanfiction Merengő (Contemplativul)
Acest studiu analizează prin metode critice ideea de convergență culturală enunțată de
Henry Jenkins, și pe această bază transformările culturii fanilor în era mass-mediei digitale.
Partea empirică care urmează partea teoretică prezintă pagina fanfiction denumită Merengő
(Contemplativul), și analizează subcultura și comunitatea care s-au format lângă acesta.
Cuvinte cheie fanfiction, convergență culturală, Merengő (Contemplativul)
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Jelen tanulmány arra vállalkozik, hogy kritikai módon bemutassa Henry Jenkins kulturális konvergencia elképzelését, s ennek kapcsán a rajongói kultúra átalakulását a digitális médiumok elterjedésének időszakában.
Az elméleti részhez kapcsolódó empirikus kutatás a Merengő nevű magyar
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nyelvű fanfiction-felületet mutatja be, és elemzi a hozzákapcsolható rajongói kultúrát és közösséget.
Henry Jenkins, az MIT Comparative Media Studies programjának vezetője 2006-ban publikálta a konvergens kultúrával kapcsolatos kutatásait. A Convergence Culture: Where Old and New Media Collide című kötet sokat idézett és sokat bírált alapművévé vált a kétezres évek első évtizedének.
Jenkins egyébként a televíziós befogadásvizsgálatok felől érkezett a médiakutatás fősodrába. Pontosabban a fősodor rendeződött át, s került előtérbe a
rajongói viselkedés, rajongói kultúra kutatása. A korábban többnyire szubkultúra-kutatással lefedett terület most a fan studies vizsgálódási körébe került. (Coppa, 2011) Mindeközben a média technológiai változásának hatása
a rajongói kultúrában is tükröződik, s ez a folyamat a konvergens résztvevői
kultúra fogalmaival is leírható. (Ld. részletesen Andok, 2016)
Konvergencián Jenkins elsősorban nem technológiát ért, hanem a szociális, kulturális gyakorlatok összeolvadását, átrendeződését. Hogy miként
áramlik a tartalom többszörös médiaplatformokon keresztül, együttműködve különböző médiaiparágakkal, sőt a befogadók vándorló viselkedését is
beleértve, akik folyamatosan keresnek szórakoztató tartalmakat, tapasztalatokat a maguk számára. Ezért vizsgálja – több esettanulmány segítségével
-, hogy hogyan használják a médiát, hogyan élnek vele: az intézmények, cégek, hirdetők és a felhasználók, befogadók. S ennek a két iránynak, a felülről jövő intézményinek és az alulról szerveződő rajongói, befogadóinak az
összeolvadásáról beszél elsősorban, amikor konvergens kultúrát említ. Az
esettanulmányok között van, amelyik a Mátrixot, a Harry Pottert, a Csillagok háborúját vizsgálja oly módon, hogy a mainstream gyártók által létrehozott narratívát, mozgóképet a rajongók miként egészítik ki saját történetszállal, epizóddal. S miként teremtenek ezzel globális rajongói kultúrát.1 .
A médiatartalmak ezen gyártói-rajongói cirkulációjához erősen szükséges a
fogyasztók aktív részvétele a folyamatban. Jenkins határozottan amellett érvel, hogy a konvergencia elsődlegesen nem a technológiából (hogy különböző funkciójú médiumok egyetlen eszközbe kerülnek) érthető meg, hanem
a kulturális változásokból. Hiszen az új résztvevői kultúra erős kontrasztja a régi, passzív nézői kultúrának. A korábbi, különböző szerepek: producer/ fogyasztó, most erősebb kapcsolatban van egymással, nem elválaszthatóak. Ám ez nem azt jelenti, hogy bárkinek egyforma lehetősége van/lenne a
konvergens kultúra világában. Az intézményi média nagyobb hatalmat képvisel mint az egyéni felhasználó, vagy felhasználók tömegei. S bizonyos fogyasztóknak nagyobb lehetősége van bekapcsolódni ebbe a kultúrába, mint
másoknak. Összegezve tehát, Jenkins szerint a konvergencia nem a média
készülékeiben történik, hanem a felhasználók agyában, s az általuk végzett
társas interakciókban valósul meg.
A kulturális tartalmak terjedésének mintázata a szóródás, szóródva terjedés. (Jenkins–Ford–Green, 2013) A spreadability kifejezés használata tudatos terminológiai döntés, mely Jenkins szerint plasztikusan írja le a médiatartalmak terjedését, sőt magának a digitális kultúrának a működését is. A
spreadability kifejezés ugyanis egyszerre utal arra, hogy
32

ÚJ MÉDIÁK
•

a befogadók, a közönség saját céljaira oszt meg médiatartalmakat
mind technikai, mind kulturális értelemben. Ez pedig néha egybeesik az iparági szándékkal, néha szembemegy vele.
• bizonyos technikai lehetőségek könnyebbé teszik bizonyos tartalmú médiaszövegek áramlását, szemben más típusú szövegekkel.
• utal gazdasági struktúrára mely vagy támogatja, vagy bünteti a cirkulációt,
• a médiaszövegek attribútumaira, melyek a közösséget az anyag
megosztására késztetik,
• és a közösségi hálózatokra, melyeken keresztül az emberek a
byteokat kicserélik.
Jenkinsék tudatosan elvetették a ragadós, a sticky elnevezét ezen tartalmakkal kapcsolatban. A sticky modell2 leírása Malcolm Gladwell nevéhez
fűződik, aki 2000-ben megjelent The Tipping Point című könyvében mutatja be. Jenkins szerint a ragadós tartalom röviden úgy határozható meg, hogy
olyan, ami az embereket arra készteti, hogy megosszák azt. Jenkis ezt egyértelműen üzleti és nem kulturális modellnek tartja, mert az érdekli, hányan,
hányszor jártak egy oldalon, mennyi időt töltöttek ott, stb. Jenkins részletesen összeveti a két modellt, nem mint egymás ellentéteit, hanem mint két
eltérő szemlélet hordozóját. (Részletes bemutatását ld. Andok 2016: 92–94)
Jenkins nem azt mondja, hogy a sticky nem működik, sőt elismeri, hogy bizonyos tartalmak kifejezetten a ragadós modell alapján működnek, de szeretné
megmutatni annak alternatíváját, a szóródó modellt is. Példája Susan Boyle
első meghallgatásának videója, melyet a Spreadable Media megírásakor 77
millióan láttak, s 75 variánsa keringett a YouTube-on, ma ez a szám már
176 millió. Persze ennek az anyagnak a nézettségét is lehet eyeball-ra redukálni, s az eredeti videóanyag természetesen a mainstream médiában jelent
meg, a kereskedelmi média terméke. Látszik ez azon a professzionalitáson,
ahogy az érzelmi hatás maximalizálására törekszik. S a mainstream média
is egyengette utána Boyle karrierjét. De a nemzetközi siker nem a csatornán
múlt, hanem a rajongói terjesztésen, ez adott neki hatalmas nemzetközi láthatóságot. Ez a fajta nézői, rajongói megosztása a kedvelt vagy elítélendő3
médiatartalmaknak elfogadott közösségi és kulturális gyakorlat lett, természetesen megfelelő technológiai hátérrel. Ezt így együtt nevezhetjük hálózatba szerveződő kultúrának (networked culture) Jenkins szerint. Ám ezen kulturális gyakorlatokat nem feltétlenül a hálózati kommunikáció, az új technológia hozta létre, sokszor csak a láthatóságukat biztosította.4 Végső soron
tehát Jenkinsék arra keresik a választ, miért lett a megosztás közös kulturális gyakorlattá a 21. századba. Az első, amit ennek kapcsán leszögeznek,
hogy a hálózati kutúrában nem lehet egyetlen okra visszavezetni, hogy miért is osztanak meg tartalmakat az emberek. Jenkins a felhasználók által létrehozott tartalom fogalma mellett bevezeti a felhasználók által cirkuláltatott
tartalom (user-circulated-content) fogalmát. Ez utóbbi esetben az eredeti tartalmat a mainstream média hozza létre, s a felhasználók csak cirkuláltatják.
Ezt – a médiaiparág logikája szerint – akár kalózkodásnak is lehetne tartani,
ám Jenkins csak azt nevezi kalózkodásnak a könyvében, ha a mainstream
tartalom másodlagos felhasználása kifejezetten profitszerzési céllal törté33
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nik. A kutató úgy véli, a médiatartalmak cirkulálásának inadekvát metaforája, inadekvát – a sci-fiből átvett – leírás a vírusmarketing fogalma, mely
a tartalom járványszerű terjedését – fertőzésként írja le. Összegezve tehát, a
megosztás kulturális gyakorlatának és mintázatának leírására sem a ragadós (sticky), sem a vírusmetafora nem megfelelő, kizárólag a szóródó, többszöröződve cirkuláló leírás.

Hálózatba szervezett közönség, a networked publics
Aki szombat este ránéz a Facebook-falára, biztosan talál olyan bejegyzést, melyben egy ismerőse megjelöli, milyen filmet néz éppen. S néhányan
hozzáfűzik majd a bejegyzéshez, hogy jó film, nekik is tetszett, esetleg kedvenc színészük szerepel benne, és így tovább. Miről van itt szó? Az individuális médiafogyasztás felülírásáról. Mitzuko Ito japán származású antropológus 2008-ban írta le először a hálózatba szervezett közönség, a networked
publics fogalmát. (Ito, 2008:2) Kiemelve ezzel a digitális participatorikus5
kultúra azon jellegzetességét, hogy nemcsak a digitális platform miatt különbözik a többi kulturális formától és gyakorlattól, hanem annak hálózatba szervezettsége miatt is. Vagyis nem individuális – a médiatartalmakról
csak alkalmanként beszélgető – befogadókkal van dolgunk, hanem olyan
eleve hálózatba szervezett közönséggel, akinek ez a jellegzetessége a médiafogyasztást is befolyásolja. A hálózati közönség kutatásába danah boyd is
bekapcsolódott, aki a közösségi média oldalakat vizsgálta ebből a szempontból.6 (Boyd, 2011) Alapvetése, hogy a hálózati közönség maga a digitális környezet bitalapú architektúráján, természetén nyugszik. Vagyis a hálózati közönség olyan közönség, melyet a hálózati technológia újrastrukturált – akár
az információáramlás, akár az egymással való interakciók szempontjából. A
használat szempontjából boyd négy jellegzetességet említ, négy olyan használati módot, melyek rendkívül fontosak a hálózati közönség, a networked
publics szempontjából. Ezek az (1) állandó jelenlét, folyamatos fennmaradás,
a (2) sokszorosíthatóság, a (3) skálázhatóság, értékelhetőség és a (4) kereshetőség – akár taggeléssel, akár másként. A tanulmány elemző részében, a Merengő esetében kitérünk ezen jelenségekre. A használati módok mellett boyd
még három központi dinamikára hívja fel a figyelmet. Ezek a következőek:
a láthatatlan közönség, a kontextus összeomlása és a nyilvános/magán-határának elmosódása. Nézzük az első pontot! A hálózatba szerveződő közönség
egy része látható, egy része nem. Amennyiben a Facebookon megosztott bejegyzés nyilvános beállítású a posztoló részéről, akkor azt a közösségi oldal
bármely felhasználója láthatja (kommentálhatja, megoszthatja). Vagyis olyanok is szép számmal, akiket a megosztó nem sorolt bele a közönségébe. Ám
ennek ellenkezője is megtörténhet, a megosztott anyag elkerülheti olyan ismerős figyelmét, akinek burkoltan vagy nyíltan szólna az üzenet. A közösségi médiában tehát, hogy egy konkrét üzenetnek aktuálisan kik lesznek a
befogadói, nem lehet teljes bizonyossággal megmondani. S nemcsak ezt nem
lehet megmondani, a kommunikatív aktus, a megosztás tekintetében a teljes
kommunikációs kontextus7 bizonytalan. Hiszen nemcsak azt nem tudjuk,
hogy ki, de azt sem, hogy mikor és hol, milyen körülménye között olvassák
34

ÚJ MÉDIÁK
majd a bejegyzésünket. Erre a jelenségre vonatkoztatva állítja boyd, hogy a
kontextus összeomlott: a térbeli, időbeli, társas határok hiánya nehézzé teszi a társas kontextus azonosítását, fenntartását. A boyd által említett harmadik jellegzetes dinamikája a SNSs-nak a nyilvános/magán-határának elmosódására. A publicus-privatus bináris jelentése elveszett. Ezt a kutatások
egybehangzóan megerősítik. (Wilson, 2008, Rainie – Wellmann, 2012) De
arra is érdemes felhívni a figyelmet, hogy amikor ezen határ elmosódásáról beszélnek a kutatók, akkor nem arra gondolnak, hogy valamiféle állandó, stabilan rögzített helyzet borulna fel. Hiszen a magán- és a nyilvános különbségtétele mindig kulturálisan kialakított, és rendkívül érzékeny a történeti kontextusra. (Papacharissi, 2014: 148.)

Merengő Fanfiction
Az oldal története és nemzetközi helyzete
A Merengő Fanfiction-oldalt 2004-ben Kristie alapította azzal a szándékkal, hogy létrehozzon egy magyar nyelvű Harry Potter-oldalt, amelyen
a rajongók megoszthatják a maguk által írt történetiket, melyek az eredeti narratívához kapcsolódnak, újabb és újbb epizódokkal egészítve ki a történetet. Tizenkét év alatt több mint 20.000-re nőtt az oldal felhasználóinak
száma, akik 16.000-nél is több írást tettek közzé, valamint 500.000 kritikát írtak az egyes fanfictionökhöz. Nemzetközi összehasonlításban a legnagyobb ilyen weboldal a Fanfiction.net, amelyet 1998-ban hívtak életre Kaliforniában. Mára világszerte 2.000.000 felhasználónál is többet számlál, akik
közel 30 nyelven jelentették meg 1.000.000 írásukat.
A kutatás
A kutatás 2016. november 21. és 25. között zajlott. Két módszert alkalmazva a vizsgálódás során: mélyinterjú és kérdőív. Az interjút az adminok
körében végeztem, akik írásban válaszoltak az általam feltett kérdésekre.
Az interjú 15 kérdést tartalmazott, amelyek egyaránt vonatkoztak az oldal-működésre, az adminok pontos feladataira, valamint a felhasználókkal
való kapcsolattartás formáira. A kérdőívemet, amely tartalmazott 13 közvetlen kérdést és a Fullwood-féle blogmotivációs kérdőív (ld. Andok, 2016:
133–135) egyes részleteit, a regisztrált felhasználók körében töltettem ki. A
150 visszaküldött válasz természetesen nem nyújt reprezentatív mintát.

Az adatok elemzése
Interjúk
A két admin, akivel készítettem az interjút. Mellons 2006 óta tagja a
Merengő táborának, és 2007-ben kezdete admini feladatait. On stage admin,
azaz olyan, aki moderálja a történeteket. Szakterülete elsősorban a Harry
Potter-regénysorozat és az egyes sorozatok, valamint a slash8 elnevezésű fi35
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gyelmeztetés. Azonban a moderáláson kívül más feladatot is ellát az oldalon.
Ő szervezi a Keresdrejtvényeket, és a minden évben megrendezésre kerülő
Arany Penna írói kihívást. A másik válaszolóm Elyes volt, aki mellonshoz
hasonlóan szintén on stage admin, azonban csak 2014 óta vállal aktív részvételt az oldal hátterének az alakításában. Elsődleges feladatai a szereplő-és
karakterlisták karbantartása, bővítése és a hónap kiemeltjeinek megjelenítése a főlapon. Moderálás szempontjából szintén a Harry Pottert, slash- és a
sorozat-, fantasy-, könyvalapú történeteket kedveli.
Elyes elsősorban a technikai kérdéseimre válaszolt, melyek az
adminokra, a szervezésre és a fejlesztésre vonatkoztak. Az ő leírása alapján az oldal irányítóit, azaz az adminok csoportját két részre bonthatjuk:
backstage és on stage. A backstage adminok már nem vállalnak aktív moderálást, leginkább a háttérmunkálatokat végzik. Úgy, mint a táborok és a személyes találkozók megszervezése, a dizájn kialakítása, az egyes kihívások
és játékok kiírása, lebonyolítása. Velük ellentétben, mint említettem, az on
stage adminok még aktívan moderálnak.
Mindig érdekes, hogy egy ilyen oldal pontosan milyen elvek mentén engedélyezi vagy tiltja le az egyes írásokat. A Merengőn is pontos szabályozás
van erre nézve:
a szerkesztés pontossága, a helyesírás: nevek, dialógusok, cselekmény,
központozás;
• PWP, azaz Porn without Plot9 tiltása;
• a fejléc, cím, figyelmeztetések, besorolások betartása, formázása;
• a szélsőséges politikai és vallási nézetek megtiltása;
• egyéb felkavaró tartalom óvatos kezelése: nemi erőszak, gyilkosság stb.
Az adminok a tartalmi és szerkesztési elveket tartják szem előtt egy-egy
történet elbírálása során. Csak akkor fordulhat eltiltás vagy az engedélyezés
megtagadása, ha ezeket az adott írásmű megsérti.
A Merengő online közönségének évente kétszer lehetősége van arra,
hogy személyes találkozókon vegyen részt, azonban nemcsak ennyiben merül ki a közösséghez való aktív tartozás tárháza. A tagok elmehetnek úgynevezett „altertalikra”, amelyek nem hivatalosan szervezett találkozók, hanem a merisek egy kis csoportjára vonatkozik csak, továbbá jelen lehetnek a
Facebookon, vagy a Merengő saját fórumán. Itt egészíteném ki ezt a kérdéskört mellons válaszaival, aki felhívta filmemet további lehetséges alternatívákra úgy, mint Kívánság Üst, amelyet minden karácsonykor megrendeznek, annak érdekében, hogy a felhasználóknak teljesüljenek a karácsonyi kívánságai, vagy most már vannak különböző kihívásos nyereményjátékok, és
nemrég indult útjára a Kritika Klub, amely egy kisebb közösségként működik a Merengőn belül.
Az elmúlt évek során az oldal dizájn szempontjából több változáson
ment át. S bár szeretnének további fejlesztéseket, egyelőre nincs rá lehetőségük, ugyanis az oldal nonprofit, azaz nem szed tagdíjat a regisztrált felhasználóktól, így csak a személyes találkozók díjaiból tudják finanszírozni a nagyobb átalakításokat. Hirdetés csak nagyon ritkán fordul elő, egy-egy volt
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merengős író könyvét jelenítik meg hirdetésként az oldal tetején, de más típusú kereskedelmi jellegű szalag nem jellemző az oldalon.
A globális hálózat világában nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a
tényt, hogy az egyes weblapokat bárki bárhonnan elérheti. Ahogy danah
boyd említi, ez a közönség láthatatlan. Ezért a külföldi felhasználókra vonatkozott az interjúm utolsó kérdése, amelyben Ely 15-20% közöttire mondta azokat a látogatókat, akik külföldi IP-címről követik nyomon az oldalt,
azonban természetesen ebből nem lehet pontosan kikövetkeztetni, hogy valójában mennyi külföldi olvasója van a lapnak. S így boyd azon meglátása
is igazoltnak tekinthető, hogy a befogadás kontextusa sem ismert, s ez alól a
Merengő sem kivétel.
Mellons válaszaiban leginkább a háttérinformációkra tért ki, mégpedig
a szervezés szempontjából az Országos Merengő Találkozó vagy a Merengő
Tábor10 vonatkozásában. Szerinte, és ez tűnik ki a kérdőív válaszai közül is,
nagyon fontosak ez a személyes találkozók, hiszen itt válik valódi emberré
az a nicknév, amelyet már évek óta ismernek. Ezen alkalmakkor tudják leginkább felmérni a felhasználói igényeket, de természetesen nemcsak komoly
dolgokra ad lehetőséget egy-egy ilyen esemény, hanem barátságok, ismeretségek születnek, amik az offline világban is maradandóak.
Hogy miért fontos az aktivitás az oldalon? Több lehetséges válasz is
adódik az admin szerint. Az weboldal megadja a lehetőséget az önkifejezésre, azonban ugyanilyen hatású az írás és olvasás közös szeretete, a megosztás lehetősége és a fenn említett barátkozás is.
Kérdőív
A kérdőívet tehát a megadott időintervallumban 150 fő töltötte ki. Az
első tizenkét kérdés általános adatokat rögzít, valamint kitér a felhasználási szokásokra:
• hány éve és milyen sűrűn látogatja az oldalt,
• hogyan találta meg,
• milyen felhasználónévvel van jelen,
• publikált-e már,
• szokott-e kritikát írni,
• vett-e már részt személyes találkozókon,
• fontosnak tartja-e, ha igen, akkor miért.
Ezek a kérdések elsősorban azt szerették volna megmutatni, hogy az
egyes felhasználók milyen módon vesztnek részt az oldal életében, aktívak,
vagy inkább csak szemlélődnek, fontos szerepet játszik-e a hétköznapjaikban ez a közösség.
A kérdőív 13. kérdése blogmotivációs kérdőívből lett a jelen kutatásra adaptálva, hiszen bizonyos szempontok átemelhetőek voltak a kutatásba.
Ezek a következőek:
• elvonulás lehetősége,
• tapasztalatok megosztása,
• napi problémák megjelenése,
• saját világom megosztása,
• ismerkedési lehetőség hasonló érdeklődésű emberekkel,
• társasági élet lehetősége,
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Eredmények
A demográfiai adatok is érdekességet mutatnak. A kitöltők körében
95%-os volt a női válaszadók aránya a férfiakéval szemben, tehát ebben az
esetben a női nemre jellemzőbb a Merengőn való aktivitás, mint a férfiakra. Az átlagéletkor 24 év volt, ám a valódi skála 14–58 évig terjedt ki, ezzel
bizonyítva azt, hogy a rajongói kultúra nem korhoz kötött, hiszen minden
korosztály megtalálhatja a maga számára a megfelelő olvasmányt vagy tevékenységet a közösségen belül.
Ha a regisztrációs időt vizsgáljuk, akkor az átlag 7 évet adott ki, ám többen voltak olyanok, akik már az oldal indulásától, azaz 2004-től regisztrált
tagként vannak jelen, de volt olyan is, aki a kérdőív kitöltése előtt pár nappal
találta a lapot, vagy olyan, aki évek óta rendszeresen látogatta, ám most kapott olyan dizájnt a weblap, amely annyira tetszett neki, hogy végül regisztrált. A heti látogatásra is jellemző, hogy nem mindenki tudott pontos időpontot vagy időintervallumot megadni, így ezeknek a számtani közepét vettem. Heti lebontásban átalagosan 7 órát töltenek a válaszadók az oldal lapozgatásával, olvasásával. Érdekesség, hogy volt egy kiugróan magas válaszadó
is, aki hetente 84 órát tölt a Merengőn, ha ezt napi lebontásban vizsgáljuk,
akkor az naponta 12 órát jelent. Ez az adat is alátámasztja a boyd által említett (szinte) állandó jelenlétet.
Rákérdeztem arra, hogy mely kategória vagy kategóriák, amelyet vagy
amelyeket a legszívesebben olvassák, vagy ha van legkedvesebb történet
szál, -párosítás, akkor pontosan melyek azok. A válaszok alapján, és maga
az oldal is így csoportosítja a történeteket: az original, azaz olyan írások,
amelyek saját ötlet alapján keletkeznek, valamint a fanfictionök, amely kategórián belül is a legnépszerűbbek töretlenül a Harry Potterrel kapcsolatos
művek. A különlegessége az volt az adott válaszoknak, hogy közel 20%-uk
megemlítette a slash figyelmezetést, amely nem különálló kategória, sőt még
nem is típus, hanem a leírtakra figyelmeztető jelzés. És mégis többen kiemelték, hogy szeretnek ilyen tartalmú műveket olvasni.
Olyan kérdéseket is feltettem, amelyek más aspektusból foglalkoznak a
mindennapi felhasználási szokásokkal: rátalálás, névhasználat, publikáció
és kritika, személyes találkozások lehetősége.
Az első ilyen tárgykör tehát hogy az egyes felhasználók miképp találtak rá magára az oldalra. A válaszadók 56%-a böngészés közben véletlenül
talált rá a Merengőre, anélkül, hogy tudatosan kereste volna azt. Ha beírjuk
a Google-be azt például: Harry Potter fanfiction magyar, akkor alapvetően
első helyen ajánlja fel nekünk a Merengő Fanfictiont a keresőmotor. Így nem
nehéz véletlenül rátalálni magára az oldalra, de vannak más lehetőségek is.
Számos felhasználó publikál még más hasonló oldalon is, ilyen lehet például a Lumos11 vagy az Anime Fanfiction Style12, amelyek szintén önálló közösségek. Ezáltal az olvasók az írók egyik profiljáról tudnak átlépni a másikra, így megismerkedve több hasonló weblappal is. Ezzel pedig boyd kereshetőségre vonatkozó meglátását tudjuk igazolni.
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1. diagram: Hogyan találtál rá a Merengőre?

Az eredmények kisebb hányada hasonló oldalból és az ajánlásból tevődik össze. Az első lehetőség valamilyen szinten kapcsolódik a fent említett
oldalakhoz, hiszen azokon is olvashat az ember egy-egy ajánlást vagy kritikát, amiben megemlítenek bizonyos történeteket. A család és a baráti társaság már egy másik kérdéskör, hiszen például barátokat általában hasonló érdeklődés alapján választunk. Egy-egy fanfiction megmutatása vagy éppen ajánlása egy barátunknak vagy ismerősünknek nagyon hasonló módon
történik, mint például egy jó könyv, zeneszám, színházi előadás megemlítése. Ebből talán következtethetünk arra, hogy fanfictiont olvasni lassan a
mainstream kultúra részévé válik, nem pedig különös emberek érthetetlen
tevékenységnek tekintik.
A második pont, amit érdemes kiemelni, az a névhasználat az oldalon.
A kitöltők öt lehetőség közül választhattak:
• névtelenül
• álnéven
• csak keresztnévvel,
• csak vezetéknévvel,
• vagy teljes névvel regisztráltak a Merengőn.
A válaszolók 71%-a jelölte meg azt, hogy valamilyen álnévvel vannak
jelen az oldalon, de voltak olyanok is, akik inkább a teljes névtelenséget választották. Érdemes kiemelni, amint azt az ábrán is látni fogjuk, hogy amíg a
válaszadók 14%-a jelölte be azt, hogy csak keresztnévvel vesz részt a weblapon, addig senki sem válaszolta azt, hogy csak vezetéknévvel regisztrált volna. Ebből talán arra következtethetünk, hogy a vezetéknév jobban köt a valós világhoz, mintsem a keresztnév, de ezzel ellentétes, hogy voltak olyanok,
akik megjelölték, hogy a teljes nevüket közzé teszik. Ezt úgy tehetik meg a
felhasználók, hogy minden profilhoz tartozik egy leírás, ahol a legkülönbözőbb adatokat, információkat osztják meg magukról, tehát így lehet szerepelni akár a teljes névvel is.
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2. diagram: Hogyan vagy elérhető a Merengőn?

Ha másik aspektusból vizsgáljuk ugyanezt a kérdést, akkor juthatunk
arra következtetésre, hogy a többség inkább szeret névtelen maradni, vagy
álnévvel jelen lenni, hiszen ilyenkor egy teljesen új identitást lehet kialakítani, hiszen senki sem ismeri föl a mögötte lévő valódi embert. Ennél a pontnál érdemes utalni arra, amit az adminok mondtak: a személyes találkozóknak pont ez a lényege, hogy megismerjék a felhasználók mögötti valódi embert.
Az oldal legfontosabb elemét maguk a publikációk és a kritikák adják,
hiszen ez az a két elem, amely valójában először kialakítja a közösség alapjait. Van, aki van annyira bátor, hogy megosztja a saját történeteit, van, aki
pedig csak olvas és kritikát ír, ezzel teremtve meg az interakciót írók és olvasók között. A kutatás elején az volt a hipotézisem, hogy biztosan többen
lesznek azok, akik inkább csendben maguknak olvasnak, mintsem bármiféle visszajelzést mutatnák közzétevők felé, de ezt már az oldal általános adatai is megcáfolták, hiszen több mint 500.000 kritika érhető el az oldalon. Sőt
nemcsak az előzetes számok, hanem a kitöltők is megerősítették ezt. Úgy vélem, itt is visszacsatolhatunk doyd azon pontjához, mely az online tartalmak skálázásról szól. Megítélik, bírálják szövegeket a Merengő alkotói is,
ugyanis a válaszolók 79%-a írt már valamilyen formában kritikát az általa
olvasott történetekhez, de ezzel párhuzamosan 70% már saját történetet is
jelentetett meg az oldalon. Tehát kijelenthetjük, hogy igen nagy az aktivitás
a felhasználók körében, számukra is fontos, hogy reprezentálják a saját magukat elsősorban, valamint az olvasmányélményhez fűződő gondolataikat.
És ha már az aktivitásról és a reprezentációról van szó, akkor feltétlenül
ki kell emelni a személyes találkozók fontosságát a válaszadók körében. Az
adminok esetében két országos találkozóról beszélhetünk: Merengő Találkozó és Tábor, amelyeket minden évben rendszeres időközökként rendeznek
meg. Például az utolsó Meritali december 12-én volt Budapesten. Feltétlenül
meg kell az említeni, hogy arányaiban sokkal többen tartják fontosnak a sze41
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mélyes találkozásokat, mint amennyien valójában részt is vesznek rajta. A
kitöltők körében 83%-os volt az az arány, akik nem vettek még részt egyik találkozón sem, annak ellenére, hogy 59%-uk számára jelentőséggel bír.
3. diagram: Személyes részvétel és a találkozók fontossága

Most pedig rátérnék a kérdőívem második részére, a blogmotivációs
kérdőívre, amely elsősorban azt hivatott vizsgálni, hogy a kitöltők milyen
szempontok alapján, miért is vesznek részt valójában a Merengő életében.
Mik voltak azok az okok, amiért írni vagy csak követni kezdték az oldalt.
Három markáns eredményt emelnék ki, amelyek felhívják a figyelmet a
mozgató erőkre:
• hétköznapi dolgok,
• kreativitás,
• hasonló érdeklődés.
A hétköznapi dolgok reprezentációja az elsődleges elvárásaimmal szemben pontosan ellentétes eredményt hozott. A kutatás kezdetekor úgy véltem,
hogy, a válaszolók azt írják bele a történeteikbe, ami dühíti őket. Ám a válaszok megmutatták, hogy a kitöltők 58%-ára egyáltalán nem igaz, hogy ezeket az érzéseiket beleírnák, s mindössze 11 %-ra jellemző ez a fajta attitűd.
Helyette inkább hétköznapi dolgokról írtak történeteket.
4. diagram: Az írásaim azokról a dolgokról szólnak, amelyek dühítenek.

A következő kérdéskör a kreativitásra vonatkozott, amelynek eredménye szinte ellentettje az előzőnek. Ugyanis a kitöltők 77%-a nagyon igaznak
gondolta magára az ezzel kapcsolatos tételmondatot, miközben 12%-uk egy42
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általán nem gondolta igaznak saját magára nézve. Hasonló adatokat produkált a személyes kapcsolatok építéseiek lehetőségének kérdésköre. A regisztrált tagok 79%-a úgy gondolta, hogy itt hasonló gondolkodású és érdeklődésű emberekkel találkozhat, ismerkedhet meg. Az összválaszolók közül pedig csak 5% volt az az arány, akiknek ez nem játszik szerepet az oldallátogatás alapjaiban.
Végül is két fontos következtetés vonhatunk le a válaszok alapján. Először is akkor is fontos a személyes jelenlét igénye, ha a személynek nincs lehetősége részt venni a megszervezett programokban. Valamint az oldal elsősorban szórakozási és kikapcsolódási lehetőséget nyújt az ide látogatóknak, sokkal inkább, mintsem a hétköznapi gondolataikat, problémáikat jelenítsék meg az írásaikban. Ez összecseng az eredeti blogmotivációs kérdőív eredményeivel, a rekreációs cél egyértelműen kimutatható volt több típusú blogkutatásban. (Andok, 2016: 116–117.)
Összegzés
A tanulmány célja a Jenkins, boyd és Mitzuko Ito által bemutatott
résztvevői kultúra elemzése egy konkrét magyarországi példán, a Merengő fanfiction-oldal felhasználói közösségén keresztül. S bár a kutatás a minta nagysága alapján nem tekinthető reprezentatívnak, mégis számos – az elméleti kutatók által azonosított – elemét sikerült megragadni. Úgymint a közönség láthatatlan volta, a befogadás kontextusának kiszámíthatatlansága,
a rajongók (szinte) folyamatos jelenléte, a tartalak sokszorosíthatósága, skálázhatósága és kereshetősége.
Jegyzetek
1
A rajongói felületek elérhetőek: https://www.pottermore.com/ ,
http://www.starwars.com/community,
https://www.fanfiction.net/movie/
Matrix/ (utoljára ellenőrizve 2016. 12. 15.)
2
A sticky modell elterjedtségét az is jelzi a magyar olvasók számára, hogy Behálózva című kötetében Barabási Albert-László is ezt említi: „Napjaink marketingszakértői ezt az üzenetet ”ragadósnak” mondanák.”
S Gladwell egy vizsgálatát részletesen is leírja, ismerteti. (Barabási AlbertLászló, 2008:9, 63–64.)
3 Ez utóbbira magyar példa László Petra 2015-ös esete. László Petra az N1TV operatőre szeptember 8-án Röszkénél elgáncsolt egy gyermekével futó menekült férfit, aki ettől elesett. Az operatőrt az eset után elbocsátotta a radikális N1TV. László Petra napokig bujkált, majd felemás nyilatkozatot tett a Magyar Nemzetben: tettét megbánta, de bocsánatot nem kért. Az
eset ezzel nem zárult le: a világ minden jelentős lapja beszámolt az esetről,
és elítélték a nő tettét, a közösségi médiában is. Az esetet bemutató képsorokat rengetegen megosztották, s egyben elítélték a nő tettét.
4
Barabási Villanások című könyvében leír egy példát: az erdélyi
lakodalomban a lány hozományát vivő szekeret úgy kell elrendezni, hogy
minden jól látsszék. Erre a feladatra egy külön asszony ügyel a násznépből.
Neki nem az a feladata, hogy elférjenek a dolgok, a hozomány ne essen le, ha43
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nem, hogy minden úgy legyen elrendezve, hogy az egész jól látható legyen.
(Barabási, )
5
A hálózati kultúrát járják közül közös dialogikus könyvükben:
Jenkins, Henry–Ito, Mizuko–boyd, danah: 2015 Participatory Culture in a
Networked Era: A Conversation on Youth, Learning, Commerce, and Politics.
Malden US: Polity Press
6 boyd az elemzésben Ito 2008-as leírása mellett Sonia Livingstone
2005-ös public, illetve audience definíciójára is támaszkodott: olyan csoport, melyet közösen birtokolt, elért szövegek kötnek össze.
7 A face-to-face kommunikációs helyzetben egyértelmű a kontextusnak azon eleme, hogy hol, mikor, kivel és milyen környezetben, szituációban vagyok kapcsolatban. A CMC-ben ez nem egyértelmű.
8 Azonos neműek szerelmi kapcsolata.
9 Cselekmény nélküli szexuális tartalom.
10 Mindkettő az oldal megalakulását követő második évben, azaz
2006-ban indult útjának, és ma napig is sikerrel szervezik az adminok.
11 http://fanfiction.csodaidok.hu
12 http://anime-fanfiction.hu/fanfiction/maintenance.php
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Sándor Szacsvay, the Southern
Region’s war against the Turks
and the Magyar Kurír of Vienna
in the year of 1789
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Abstract (Sándor Szacsvay, the Southern Region’s war against the Turks and the Magyar
Kurír of Vienna in the year of 1789)
This presentation aims to show – on the grounds of the volume of year 1789 of the Hungarian
newspaper published in Vienna under the title Magyar Kurír – the interpretation of the political and
social consequences of the Turkish war lead by Emperor Joseph II in alliance with Tsar Catherine II
against the Ottoman Empire which started in 1787 in order to win back the Serbian and Wallachian
territories lost due to the Peace Treaty of Belgrade signed in 1739, and continued mainly in the
South and ended by the capture of Belgrade and Szendrõ in 1789.
Keywords Sándor Szacsvay, Turks, War, Magyar Kurír, Vienna, 1789

Rezumat (Sándor Szacsvay, războiul Regiunilor de Sud împotriva turcilor și revista
Magyar Kurír din Viena în anul 1789)
Această prezentare își propune să arate – pe baza volumului din anul 1789 al ziarului maghiar
publicat la Viena sub titlul Magyar Kurír – interpretarea consecințelor politice și sociale ale războiului
turc condus de împăratul Iosif al II-lea în alianță cu țarevna Caterina II împotriva Imperiului Otoman,
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1. Introduction
This presentation aims to show – on the grounds of the volume of year
1789 of the Hungarian newspaper published in Vienna under the title Magyar Kurír – the interpretation of the political and social consequences of
the Turkish war lead by Emperor Joseph II in alliance with Tsar Catherine II
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against the Ottoman Empire which started in 1787 in order to win back the
Serbian and Wallachian territories lost due to the Peace Treaty of Belgrade
signed in 1739, and continued mainly in the South and ended by the capture
of Belgrade and Szendrõ in 1789.
The contextual and statistical analysis of the articles of the Magyar
Kurír – initially Josephinist, later focusing more and more on Hungarian
reality and national grievances and revolts rather than on spreading the
Viennese enlightened ideas – edited by Sándor Szacsvay forms the basis of
my research. I compare the reports and accounts of the southern Turkish
war and by bringing into a broader context I place them in the subject matter
of the volume of the year 1987 of the newspaper.
As a result of my studies I aim to present how the topic relates to
issues of foreign policy, internal affairs and social subjects, dominating
the contemporary common talk and public thinking, such as to the French
revolution and other European movements of independence, to the economic
and health problems of the residents of Hungary suffering from the burden
of the war and to the increasingly evolving national ambitions against the
reforms and reign of Joseph II.
2. The Southern Region’s war against the Turks
Austria started the Southern Region’s war against the Turks, i. e. the
last Habsburg–Ottoman war, in alliance with the Russians in 1787. The
imperial army was lead by Emperor Joseph II because he believed it to be his
duty to rise to the challenges of wartime with his army. The battles went on
for a year and a half with varied luck. There were great losses on both sides,
the Turkish armies reached the Southern areas of Hungary, the emperor
ordered recruitment and that the Hungarian counties ship grains to the
forces and pay military aid. All this only furthered the estates’ resistance
to the preparation of a new tax system. The county councils wrote petitions
to protest against the emperor’s regulations saying that only the parliament
had the right to vote on recruitment and new taxes. The emperor, who had
contracted malaria, arrived home seriously ill after the campaign and his
condition further worsened in 1789. Although he promised the estates that
he would assemble the parliament, he was unable to appease them. When
the allies, led by General Laudon, were finally able to capture Belgrade,
Joseph II received the news on his deathbed. After his death, his successor,
Emperor Leopold II signed the separate peace treaty of Sistova, in which
Austria relinquished Belgrade and agreed to restore the pre-war status quo.
Russia continued the Turkish war on its own. The peace agreement of 1791
put an end to the almost four and a half century long conflict between the
Hungarians and the Turks.2
3. Josephinist Sándor Szacsvay and the Magyar Kurír of Vienna
Sándor Szacsvay, who was from a Transylvanian noble family and had
studied in the lyceums of Debrecen and Bratislava and then attended law
school in Vienna, belonging to the Josephinist intellectual strata, returned
to Bratislava in 1784 where he became the editor of the first Hungarian
newspaper. Between 1784 and 1786, the Magyar Hírmondó, edited by
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Szacsvay, still sympathized with Josephinist beliefs and remained in favor
of the policies of Joseph II as a proponent and supporter of his reforms.
In fact, he felt it was his duty to expose those who went against the
regulations of the “good ruler”. Thanks to the enlightened court and the
moderate censorship, he could attack the conservative Hungarian church
and government leadership, which was based on social hierarchy, in a
satirical Voltairian manner. He also scrutinized the pomp and wastefulness
evoking the French “ancien regime” and the “dames” who symbolized its
ignorance, also the fanatical and superstitious priesthood who sometimes
even went against the laws of faith and religion, and the devoted, too, who
were deceived by them – so Hungarian feudal circumstances on the whole
– thus, already gaining many enemies for himself. One thing is for certain,
however, that the Hungarian newspaper was at the height of its popularity at
the time, with 449 subscribers, which it could never exceed after Szacsvay
was dismissed due to financial disputes.3
In 1786, Szacsvay, who had by then committed himself completely
to journalism, along with Dániel Tállyai, previously the editor of the
Pressburger Zeitung, publisher of a Slovakian newspaper, the Presspurské
Nowiny, were considering launching their own Hungarian newspaper. Dániel Tállyai, who in that certain era can be thought of as a businessman who
saw the money-making possibilities in publishing, planned to launch two
other media outlets apart from his Slovakian paper. He intended to start a
Hungarian language newspaper as an alternative to the Magyar Hírmondó, and a German language newspaper as an alternative to the Pressburger
Zeitung, and both to create commercial competition to the already existing
papers.4
A call for subscriptions was issued for the Magyar Kurír and the
Pressburger Merkur but local press owners Patzkó and Landerer, even
though Joseph II had put an end to press monopoly, did everything in their
power to prevent the newspapers from being published. The campaign –
which was clearly based on financial interests – ended with the victory of
the printing press owners. Eventually, one unauthorized sample issue of
each newspaper was published in July of 1786, for which the city council
had the press owner, Weber arrested. However, this was not the main
reason why Szacsvay had to leave Bratislava. He had made just too powerful
enemies – apart from the press owners –, chiefly among the priesthood and
the dames he had continually criticized in the Magyar Hírmondó, as well as
the “the High Reverends and Dignitaries”.5
From the end of the year the story continues in Vienna, where the
launch of the Magyar Kurír could not be prevented on grounds of press
privilege and the imperial capital’s enlightened atmosphere was very
attractive as well. On December 2nd, 1786, the second issue was published
in the capital city of the Empire and from January of 1787 to the first issue of
the year 1793, when he was dismissed from the newspaper, Szacsvay edited
and published the Magyar Kurír, the paper known in professional literature
as “the second Hungarian language newspaper”.6
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4. Placement of the Southern Region’s war against the Turks in the
thematic network of the volume of 1789 of the Magyar Kurír
Unequivocally, Szacsvay became the most progressive and most
significant journalist and editor of the era in Vienna who reached a high
quality of progressive publicism compared to the media outlets of the time.
He was not immune to the internal conflicts that became characteristic
of the Josephinist intellectual strata with the growth of resistance from
the nobles and estates, since due to his correspondents, he remained in
close contact with public life at home, gained knowledge of the people’s
dissatisfaction with the ruler, which was exacerbated by the Turkish war
and spread from the nobles to the farmers and to the intellectuals as well.
Szacsvay’s newspaper followed this incremental change very well, which
change had a characteristic impact on the general atmosphere of that era.
At the beginning he was enthusiastically Josephinist, calling Joseph II
the “wise ruler” and “the sweet father of our sweet homeland”. On the page
he advocated for religious tolerance, attacked the demands of the estates and
most of all the church officials, supported the abolition of tax exemption for
the nobles and condemned the movements of the Netherlands and France
but in reaction to the political changes, he later altered his tone.
While retaining a Josephinist attitude, he no longer described the
events in France as a rebellion but turned toward them with sympathy. He
played an important role in spreading the news of the French revolution due
to the unique style of his dispatches and commentaries. His sources were
foreign newspapers but since he could only broadcast this topic based on
the contents of the authorized Vienna paper, he used the popular fictitious
genre of underworld dialogues used by enlightened authors of the time to
complement the official dispatches. In Szacsvay’s newspaper sometimes
animals (sparrows, swallows, dogs), sometimes historical figures (Machiavelli, Alexander the Great, Democritus), at other times fictional heroes
(Aesop) told their interpretations of the “French uproar”, all this in a
Josephinist disapproving tone to further deter the vigilance of the censors.
Despite the growing pressure from the censors he gave news on the
other significant foreign policy issue affecting the Habsburg Empire at the
time, the Turkish war,7 through direct battlefield dispatches apart from
writings adapted from the official Viennese paper, which he marked with
an asterisk8 so as to separate them from his own writings.
He tried to emphasize how successfully the Hungarian troops were able
to cope on the battlefield, for example, in the July 22nd, 1789 issue of the
newspaper, he printed a long summary on the Erdőd Hussars,9 composed
mostly of young men from the counties of Fehér, Veszprém, Vas and Sopron stationed in the Bánság, with whose story he aimed to prove that
“Hungarians are generally good soldiers against all enemies but especially
against the Turks...”.10 Even later he always found the means to detail the
“history” of the Hussar Regiments who were glorious in the battles.11
He sought to expand his own network of reporters in various ways, for
example, he printed the following notice in his paper: “Those who would
send us reports from the camps of this present war... we would send these
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people free issues of the newspaper for three years”.12 He also reassured his
correspondents that no-one would see their letters apart from the censor, so
they could write at ease because: “The gentleman who examines the paper
crosses out from our letters what should not be there, otherwise, no-one else
has the authority to find out who wrote what”.13 Regarding the question of
publicity, with the pretext of the newspaper stamp tax implemented by the
government, which regulation had been previously published,14 the Magyar
Kurír addressed it vehemently in the July 4th, 1789 issue: “Ideas are free of
payment; now but if these are written on newspaper pages a half Kreutzer
has to be paid... They sometimes do stick the stamp on the Kurír’s horse; tell
the truth or lie already – the price is half a Kreutzer anyhow!! Tell the truth,
then”.15
In the English dispatch of the same issue he detailed the circumstances
of the implementation of the Stamp Act in England and made bold statements
on the subject of freedom of the press in relation to it: “This is the straight
path on which the Stamp arrived from Vienna:16 oh but what pain! What a
great pity that with this Stamp the freedom of writing that comes with it
could not come from England. – In England such freedoms do the journalists
have who pay the Stamp that they may freely speak their minds against the
King, the Parliament, the Ministries, Heaven and Earth, and it can be sold
in common papers”.17
Szacsvay told his readers of the establishment of public access to
parliamentary proceedings according to which “what happens in the
Parliament is made known to the people in 14 days from the News Papers,
so they gladly pay even a high price for them (...) through these, everything
is brought to the knowledge of the People; here, writing and printing a
Newspaper is allowed without any screening...”.18
He purposely did not replace or correct the parts of his reports that had
been taken out by the censors as a way to let his readers know his opinion.
He left them empty and marked them with crossed out lines and humorous
messages (“Left in after screening”, “Screen gap”, “Look for it in the screen”,
“the Kurír is not even permitted to say it”, “we will not write anything more
here because the Budai Újság also has only this much on the matter but this
also means something”, etc.)19
The volume of 1789 reports from the beginning on the antecedents
of the last Estates-General called together by the French king (election of
ambassadors, the economic situation, internal political atmosphere),20 its
commencement, the demands of the burghers and the topics they wished
to discuss and the events of the first sessions – of course,21 all within the
limits of censorship, but expanding those limits in the manner previously
indicated.
On June 27th, 1789 the Kurír was published significantly abbreviated
by censors and marked in Szacsvay’s usual style. It reported that the EstatesGeneral continued to debate, “the contentions and the smoke of internal fire
have not yet ceased; but nothing notable, worthy of reading has happened,
except that not long ago –”22 Then where the dispatch had been cut short,
where the censor had removed the text, he published an implicative
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fable about the wealthy French tailor, who attained noble status and an
impoverished marquis, in which the tailor, derided for his low birth, tricks
the arrogant marquis and says: “... because even now I am not ashamed of
this craft that has made me a rich and noble man”.23
On July 11th he reported in a careful tone on the events of the June 24th
Estate-General when Louis XVI declared the previous decisions of the EstateGeneral to be void and attempted to dissolve the meeting but his attempts
were declared unacceptable by the burgher estate and the multitude. He
reviewed Necker’s discussion with the king and its result, then from the
previously detailed Josephinist perspective, so as to quiet the censors, he
characterized the events as follows: “The cup of Pandemonium is already
full here; the burgher estate is unruly and says that they are the ones who
constitute the French people; it would not wish to distinguish itself from the
Noble Estate: this seems to bear bad consequences”.24 He continued to report
on the events of that day in the July 19th issue of the newspaper giving an
account of the burghers arming themselves, attacks against rural manors
and castles, the soldiers’ oaths that they would not bear arms against their
own people as well as on the political victory of the third estate: “(...) the
Clerical Estate joined the Burgher Estate and afterward practically forced
the Noble Estate to join them”.25 After reporting the news, he could not resist
and reacted to the events in an excellent squib, in which he discussed the
absolute power the French kings had held over their people since Louis
XIV as well as their European influence and alluded to the radical changes
that were a foot thanks to the current political situation: “How powerful
were the kings of France. In an assembly of crowns the French king was the
greatest and when he spoke, all listened, only the great Frederic26 mumbled
occasionally. (...) This once mighty king has had boundaries forced upon
him by his lowliest serfs, the Burgher Estate.” 27
Szacsvay later revisited the French events several times briefly
summarizing the news he received on the political and economic situation
according to which the crisis was still not over. On July 25th, in a short
commentary he reported that “in Paris and in all of France the inner peace
is not yet whole, poverty digs elbow deep into the French breadbasket”.28
On July 29th, in a new piece, he allowed himself to use the following
expression that since the common people of France noticed that “the noble
Estate, in fact, the greatest ruler in the world is also born naked, dies naked
and is buried naked, so they do not want to believe that they do not have the
lawful right to their natural lot: this is why there is always a new uproar in
Paris (...), which will always end in bloodshed.” 29
The August 5th, 1789 issue of the paper can be considered one of the
zeniths of Szacsvay’s political publicism, in which he attempted to review
the events that had taken place up until then in a longer piece. However, due
to censorship, he chose to do this in the genre of fictitious dialogues from
the underworld, in which a French and a Hungarian sparrow meet in the
hereafter and tell each other the stories of their lives and deaths, showing at
once the French and Hungarian internal political situations.30
52

ME.DOKUMENTUM
The French sparrow, who was sent to the Elysian fields by starvation
and was born on the same day as Voltaire,31 who will forever be remembered,
gives a detailed account based on French newspaper reports, of the events
that took place from 1788 until then: the great famine and cold, which
brought destruction during the winter of 1788/1789, the political battles
between the king and the burgher estate, the king and the common people
arming themselves against one another and the violent acts. “So my dear
sparrow Friend, due to the famine and the uproar, France is under such dire
circumstances that only in the past few days more than 800 people lay dead
in their own blood in King Louis XV’s market square”.32
After this, when reporting on the revolution, he was forced to use the
form of the Elysian dialogues, but strived to give detailed accounts of the
post-July 4th happenings to his readers.33 For example, in the August 22nd
issue he published the correspondence between the king, Necker and the
national assembly, regarding the matter of the replaced minister returning
to Paris. Based on the accounts of the Parisian papers, he informed of the
first decisions made by the National Constituent Assembly34 as it worked
out, based on Rousseau’s “Social Contract” and Montesquieu’s “Theory of
the separation of powers” – among others –, the “happiness of the People
based on the fine measure of the Laws of nature”.35
In the August 26th issue he could only give an account of the cruelties
perpetrated during the revolution, the atrocities committed against the
aristocrats and the nobles in the form of Elysian publicism, as the dialogue
between Count Artois’ dead dog and Cerberus suggesting36 that the
revolution would spread to regions beyond the river Rhine, for example, to
Belgium.37 This passage was heavily restricted by the censors even in this
form and of course, Szacsvay could not let this pass without comment: “It
is well known, Dear Cerberus, what is the lot of us dogs! We must not bark
much about Belgium, so that no-one may sheer our wolf skin fur; that is why
I am silent here.” 38 He thought it was a veritable comedy that the Assembly
had named the king the “Restorer of freedom”.39 “Oh Cerberus, I was once
at a comedy, a comedy written by Molière, titled: The doctor acting against
his own will”.40
Szacsvay’s next report on the events of the revolution, based on Parisian
newspapers, came on October 24th, 1789. He provided accounts of the
achievements of the Assembly, the famine, as well as the Women’s March41
and Louis XVI moving to Paris with his family.42 After informing the
readers of these happenings, he stated with an apt feel for politics that the
Assembly and the Parisian people were constantly gaining power over the
royal family. He alluded to the decreasing popularity of the king, especially
the queen, and predicted the final outcome with the words of a clairvoyant:
“... but after all the situation is such in France that it is no wonder they prey
for them in Rome”.43 On November 7th, in a short article he informed the
readers that the royal family was still not being allowed out of Paris, “the
King has no choice, but to gladly sign the regulations put forth by the Assembly”.44
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Besides the events taking place in France, he also kept a close watch
– via newspaper sources – on reports of the other freedom movements of
Europe. Apart from providing positive commentary on these, he also sought
to emphasize the theoretical relationship with the freedom movements
of North America and Western Europe. For example, in a June 24th, 1789
dispatch he made an interesting comparison with the Polish Republican
movement, which was on a different level as regards social development:
“The Russian Empress Catherine45 has moved all her armies and food
supplies out of Ukraine. The Patriot Poles, now holding discussions at the
Parliament on how to improve their societal rights, are saying that after the
death of the present Polish king there should be no more kings and instead
they would make their country a Free-Community. – All nations are starting to adopt Washington’s46 philosophy and whilst in Europe Monarchies
are rising, the French People wish for English freedom”.47
In the July 11th, 1789 issue’s Warsaw dispatch regarding the Polish
nobility voluntarily voting for military aid, he quoted with serious political
implications the wealthy nobleman, Rubikovsky’s speech in which he
advocated for the voluntarily tax payment of the nobility: “Let us give the
tithe to our Dear Homeland from the assets which we have taken from it
(...) I would rather give a fourth of all my fortune (...) for the protection of
my homeland than to have (...) a stranger ransack my house and treat me
dishonorably on the land where I was born. – If fate would so have it that
our Dear Homeland and Country is to be lost; then we are ready to be buried
together in the coffin of our dear Homeland... and to extinguish the fire of
our Homeland’s dishonor with our blood, which we Poles, up to the 1772nd
year have tolerated without so much as shedding a drop of our own blood (...)
but I voluntarily swear that of my assets every year I will take 40 thousand
animals of which I am determined to gladly sacrifice a tenth part each year
for the general use of my country”.48 The nobility’s volunteering to pay taxes
and willingness to make sacrifices for the common good were portrayed in
an unequivocally positive light by Szacsvay, and he also reported on other
such pledges sending a clear message to his readers, the Hungarian nobles.
On September 5th, he published a brief report on Holland about “a
secret place where Patriots surreptitiously hold meetings. It does not seem
important; But it is big news to those who understand”.49
By 1789 local reports definitely took a very different tone from official
news and painted an increasingly darker picture. One of the Kurír’s
correspondents reported from Brașov that “we, here on the borders, are quiet;
but I do not know what our wives and children will eat in the future”.50 A
correspondent from Háromszék (Covasna) reported that a cubic fathom of
wheat’s price was rising to 13 Forints while the poorer quality wheat’s price
rose to 10 Forints. “According to this proportion all things for eating and
drinking are so expensive that in certain places the poor can hardly sustain
themselves; in some places something to eat or drink cannot even be found
for money... In Hungary they are complaining of the same everywhere”.51
At the beginning of 1789, according to the accounts of the Magyar Kurír, instead of a merry Carnival season and a beautiful wife, people wished
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one another peace, health and protection from famine and plague,52 On May
2nd, he wrote in a letter to Count András Hadik, commander of the southern
armies, about the farmers starving due to confiscation, calling them “those
who can hardly stand the weight that this war has put on them”.53
And Szacsvay found a way again to express his opinion in an allegorical
tale on the consequences of the Turkish war, the diseases, the epidemics
and the people who were in hardship due to the burden of having to put
up soldiers – clearly alluding to the responsibility of the court and the
establishment of “liberating” army. The story is about a Gardener, whose
garden is pilfered by a rabbit, so he turns to his Master for help, who
immediately “grabs a hunting rifle, 36 hunting dogs and has 3 hunters join
him”54 and they begin the hunt stamping all over the vegetable garden. In the
end the rabbit escapes through a hole in the fence. “Upon which the Master
of the garden sends for the Gardener and reports to him that the rabbit has
been chased away from the garden like the Great Leader from Bánát. – The
Gardener makes his way all around the garden and starts to scratch the base
of his ear. – So! He says: the rabbit did indeed run away; but you, My Lord,
and your hunters and My Lord’s Dogs have ruined my garden more than the
rabbit could have in a hundred years (...) Who is the Gardener, the Farmer
and the rabbit? Those who wish to know ought to give it some thought”.55
In the formerly mentioned Elysian dialogue of August 5th, 1789,
through the Hungarian sparrow’s account, Szacsvay clearly alludes to the
internal difficulties the Habsburg Empire was facing: the Turkish war and
the famines caused by the poor economic circumstances. Since the Sparrow
was born during the happy times under the rule of the late Empress Maria
Theresa, “when a bushel of wheat, even the best, was only 8 Groschens,
and now a cubic fathom can be sold at 6-7-8 Forints in many places (...) We
Sparrows indeed have never known starvation in this happy country; but
last year and this year we have suffered much strife; because one neighbor is
an enemy and the other offers help here (...) many were taken, many fell prey
and I am afraid that even after next Christmas my sons who are still alive
will suffer unexpected need”.56 This work carefully notes that besides the
burdens of the Turkish war the accommodated German and allied soldiers
mean a serious burden to the population and that the accommodation and
confiscations were also causes of the famine and the uncertain internal
political situation.
Even though his attention was mainly focused on the revolutionary
events and the situation caused by the war, he did come to emphasize and
publish an increasing number of writings on the linguistic and cultural
efforts of the patriot movement; in contrast with what we saw when he was
editing the Magyar Hírmondó, where he seemed to be indifferent on the
subject.
By the beginning of the ’90s, thanks to modifying its reports in this
direction based on intuiting social needs and interests, the Magyar Kurír experienced a great increase in readership and thus in influence and
significance. By the end of 1788 Szacsvay could already boast of 800
subscribers to his newspaper, a number which no Hungarian media
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outlet had reached before. In 1789 the number grew to 900 and in 1790
to 1200, which showed the undiminished development of the paper and
its readership. This was certainly due to Szacsvay’s careful but growing
sympathy towards the estates’ resistance which was at the same time not
free of criticism. The culmination of these sentiments could be seen in his
1790–91 parliamentary dispatches.57
Under the protective umbrella of the Josephinist court and during
Leopold II’s era of temporary relief, even though he was subject to serious
attacks, his political publicism remained uninfluenced. In fact, during
this time, instead of spreading enlightened Viennese notions, his attention
turned increasingly toward the Hungarian reality and the offenses suffered
by the nation. Greatly surpassing his era, he wrote his short political squibs
during this time and can be personally credited with establishing the genre
in Hungary.58
After the death of Leopold II, due to political changes, his old and new
adversaries were able to have him removed from the paper in 1793.59
It is known from literary sources that the pretext based on which the
Magyar Kurír was banned was the report published on the French king’s
trial. In the paper’s first issue of the year 1793 there was an article about
the interrogation of the king despite the fact that the censor had removed it.
Another issue was that the king addressed as “Sie” was translated to “Your
Grace” in Hungarian, which was considered disrespectful to the king. It
did not matter that in another Hungarian paper, the Hadi és Más Nevezetes Történetek (Important Stories of Military or Other Topics, supported
by magnates Ferenc Széchenyi, György Festetich, Pál Teleki), the article
was published without the censor’s permission only to be punished with
a fine that was later canceled. The chancellery announced on January 3rd,
that the Magyar Kurír had been banned. Szacsvay turned to the sovereign
with a petition which made it clear that he had already seen his position
as disadvantaged compared to other papers that better align themselves
with the politics of the chancellery, and in which he gave an account of
the above mentioned harassments from which he always had to defend his
newspaper. What is more, they had deprived him – along with his wife and
child – of their living, since he had no background other than his business,
the Magyar Kurír, which in the past six years had increased the treasury’s
income by 30 000 Forints and earned the printing works 14 000 Forints.
He complained that the censor did not proceed according to the guidelines
and deleted all sort of things in the said article that was at the same time
published by other papers. The same censor had permitted another paper to
publish the same article that he was actually being punished for.60
As a result of all these things his exile proved to be final, he was never to
hold a position as a journalist again neither in Hungary nor in Transylvania
up until his death in 1815. Since the time he had spent in Bratislava he had
been accumulating offenses against the church and the aristocracy; through
his satirical articles and sharp diatribes, his journalistic qualifications but
especially due to the shift in power – first the estates’ opposition’s attacks
against the Josephinists, later the compromise between the court and
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the estates – to which he did not want and could not adapt, he remained
permanently alone. The notions as well as the editorial methods in which he
believed became completely unviable in the new political system and nearly
half a century was necessary for Hungarian journalism to reach that level
again where it had been between 1787 and 1793.61
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Ismeretlen 19. századi
kézírásos erdélyi lapok
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Abstract (Unknown manuscript periodicals from 19th century Transylvania)
In the 19th century, it was a common concern for students to publish magazines in the
manuscript. They had as a common denominator the fact that they were hand-made, and they dealt
with themes that could interest a circle of friends, family or even editors. From the magazines of
Transylvania, the Sövényfalva’s newspaper has been worked up so far. In this study I analyze the
magazines found in the Lajos Kelemen fund of the National Archives, Cluj, important for the history
of the press and literature.
Keywords Transylvania, periodicals, manuscripts

Rezumat (Periodice manuscrise necunoscute din Transilvania secolului 19)
În secolul 19 era o preocupare curentă pentru studenți editarea unor reviste în manuscris.
Acestea aveau ca numitor comun faptul că se realizau cu mâna, și se ocupau de teme care puteau
interesa un cerc de prieteni, familia sau chiar redactorii. Dintre revistele Transilvaniei s-a prelucrat
până acum Ziarul de Sövényfalva. În acest studiu analizez revistele găsite în fondul Lajos Kelemen
al Arhivelor Naționale, Cluj, importante pentru istoria presei și a literaturii.
Cuvinte cheie Transilvania, periodice, manuscrise

Sas Péter, PhD, történész, főmunkatárs / historian, senior research fellow
Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézet /
Institute for Literary Studies, Hungarian Academy of Sciences
saspeter33@gmail.com

A 19. század végén, a 20. század elején a tanuló ifjúság közkedvelt iskolán kívüli elfoglaltsága, szabadidős tevékenysége volt a baráti társaságban
végzett házilagos lapkészítés. Közös jellemzőjük volt, hogy a lapszámok kézírással készültek, szerkesztőik, összeállítóik szűkebb közösségük ügyeivel
foglalkoztak, melyek bizton számíthattak környezetük, családjuk és barátaik érdeklődésére. Az Erdélyben készült, fel nem dolgozott, lappangó kézírásos lapokról eddig a Sövényfalvi Híradóról jelent meg ismertetés.1
Kelemen Lajos levéltáros-történész életművének jelentős részét tartalmazó levelezése I. kötetének (1894–1909) anyaggyűjtése során a Román Or61
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szágos Levéltár Kolozs Megyei Igazgatósága, Kolozsvár (Arhivele Naţionale,
Direcţia Judeţeană Cluj) őrizetében – tulajdonképpen a legendás levéltáros
hagyatékában – mindeddig közöletlen, irodalom- és sajtótörténeti jelentőségű kézírásos erdélyi lappéldányokat találtam.2
A mai, eklektikus újszerűségét 21. századiként aposztrofáló korunkban
végképp megmosolyogni, sőt kacagnivalók a bizonyára gyermekesnek, kezdetlegesnek és értelmetlennek tekintett házilagos lapkezdeményezések. Az
új időszak új emberei a korábbi századokban sem tanúsítottak különösebb
megértést a régi világ régi embereivel szemben. Erről tanúskodik Kelemen
Lajosnak témánkkal kapcsolatban is találó megállapítása. „A mai kor embere és ifjúsága talán nem is ismeri, sőt realizmusában s ma már eldurvulásában nem csak nem ismeri, sőt tán el sem képzeli azt a szinte földöntúli eszményiséget, melybe közülünk még sokan fel tudtunk emelkedni”.3
A Ferenczes István által 1997-ben alapított kulturális folyóirat, a Székelyföld nem az első lap volt Erdélyben, mely borítóján ezt a nevet viselte. Ilyen elnevezésű kézírásos hetilappal már az 1892. esztendőben bővült
az erdélyi sajtó palettája. Impresszumában olvasható: „Előfizetések egy évre
1.20, 1/2 évre 0.60, 1/4 évre 0.30 [krajcár]. Felelős szerkesztő Gálfalvy Antal. Faluvég út 96. szám. Csak bérment. levelet fogadunk el.” A fejléc tipográfiájában a mai lap nevéhez képest csupán annyi a különbség, hogy a 19.
századi kiadvány egyes számaiban két szóban írta a címet: Székely Föld.
Amint későbbi sógorával, Kelemen Lajossal folytatott levelezése is bizonyítja, a lap szerkesztője szeretett írni, könnyedén és választékosan is tudott fogalmazni. Csúfolódásra hajlamos természete sokszor megcsiklandozta a tollát. Gálfalvy Antal (1873–1949) a marosvásárhelyi ítélőtábla irodatisztje, Kelemen Rózának (*1879), Kelemen Lajos legidősebb húgának a férje.
A Székelyföld I. évfolyamának számaiból nem mindegyik maradt meg,
vagy lappang. A II. évfolyam Nyárádszentlászlóban – a szerkesztő lakóhelyén – kiadott számai arra utalnak, hogy évente négyszer jelentek meg. A
szerkesztési elvek mentén tárca, Napi hírek és Apró hirdetések rovatokra tagolódott. Befejezésként a rajzos „képtalány” (rébusz)4 következett.
A Székelyföld „1892. I. évfolyam Aug. 1, 2, 3-iki 8-ik Szám” Mért
titkólyam? tárcacikkében a szerkesztő közhírré tette, hogy mind a 87 megírt és a megírandó versét meg fogja jelentetni, s „ki engem megszólna vélek, az annak a szamársága lenne, aki megszólna”. Ennek bizonyságául le is
hozta Egy kisgyermek halálakor címen írt költeményét. Az Apró hirdetések
a szerkesztő sajátos gondolkodásmódját tükrözték. „ki volna hajlandó nekem 500 frtot adni, mert nekem nincs?” és „ki volna hajlandó engem örökbe
fogadni?”, valamint „ki volna hajlandó hozzám eljőni feleségnek, de csakis
50000 frt készpénzzel fogadom el, mert nekem nincsen”. A lapszámot Szélmalom rejtvény és Képtalány zárta.
A Székelyföld „1892. év 1. évfólyam Aúgúszt 7.” megjelölésű lapszámban – ígéretének megfelelően – ismét verseiből közölt. Az Ánti Krisztús után
versét – „A SZÉKELYFÖLD eredeti tárcája” felvezetéssel – a Vásárhelyi temetőben, majd A kólera című költeménye követte.
A lapszám után közvetlenül „A Székely Föld melléklete” következik
DADAGO címen.5 Impresszuma megegyezik a fő lapjával. Nincs magyarázata
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a melléklet indításának, manifesztumát sem olvashatjuk. Valyón mi leszsz?
címen helyi hírrel indul, „hogy Gyöngyösi Dénes unit. lelkész erősen ragaszkodik helyérőli el nem mozdításáhóz, az is igaz. De az is igaz, hogy az egész
hívek annyira ragaszkodnak az elmozdításáhóz, hogy inkább elállnak a váltásúktól. (Dönt a jövő)”. A Dadago cím nélküli tárcája 1891. évi tavaszi történetet mesélt el. Egy „fúrfangos” német majmával a Székelyföldön vándorolva fából faragott „figúrás búbákkal” [babákkal] „csábította a népet”. Időközben a majom kötelét átrágva kiszabadította magát és befutott a „bükkös” erdőbe, hol egy „Székel atyafi” fát vágott. Mikor meglátta a faágon ugráló majmot, „Isten tudja mit gondolt” és „Pirékulics”6 kiáltással ijesztette a többieket. Az egyik atyafi vállára ugró majmot agyonütötték. A majomtól megszabadult ember a többiek után szaladt. Azok megijedtek, hogy bántani akarja
őket, ezért agyonütötték. Arcán a majom okozta karmolást látva megörvendtek tettüknek, mert a „Pirékulics” sebzése kínosabb halált hozott volna. A
Hír rovat beszámolt az időjárásról, majd Háború címen Nyárádszentlászlón,
1892. augusztus 7-én, délután 7 órától este 9-ig tartott „magyarok és oláhok”
közötti verekedésről számolt be, mely a kacor7 elővételével véres sebesülésekhez vezetett, „úgy össze vissza bónyálodtak,8 hogy vágta már a magyar
a magyart is, oláh az oláhot is”. A szétválasztásukra odasietett Balla Ferenc
bíróra egy „magyar paraszt legény” nyirák seprűvel szabta az „értedét”, s elkergette. Szentháromságon a kolera miatt bemeszelték a sertésólakat. Végkövetkeztetés: „Haszón a zsidóknak, mert több mész kell.” Havadtőn egy aszszony ebédet vitt a mezőre, így üresen maradt a háza. Ezt kilesve egy csavargó elvitte 200 forintját és két zsákra való ruháját. A falu végén összetalálkoztak, de a gyanútlan asszony csak hazaérve vette észre a kárt. Az Apróhirdetések rovatban a szerkesztő ismét gazdag lányt keresett. „Boldog, kinek pénze
van, ennélfogva ismeretséget szeretnék kötni egy olyan leánnyal, kinek legalább 1 pár hetes dohányra valója vólna, mert nekem annyi sincs. Cím megtudható a kiadóba.” A lapszámot a Szerkesztői üzenetek zárta.
A Székelyföld következő, „AÚGUSZTÚS 8-IK S[Z]ÁMÁHOZ” elnevezésű alkalmi jellegű melléklet borítóján keresztet formálva, kétszavas formában jelent meg a folyóiratcím. A borítón és a címlapon is felbukkan a halotti gyászjelentéseken (partecédulákon) megszokott ábrázolás: sírkő a föléje
hajló szomorúfűzzel. A lap szerkesztője Tóth Albert 1 1/2 éves csecsemő búcsúzik címen nekrológban búcsúztatta a kis halottat. Ezt követően gyászjelentésszerűen közölte a legfontosabb adatokat és a temetés időpontját. A
Szerkesztői üzenetek rovatban fájdalommal tudatta a „Híradó szerkesztőjével, hogy Testvérem, Zsigmond Krisztina mély fájdalommal siratta 8-án elhalt kedves gyermekét, Albertet”.
A Székelyföld „1892. AUGUSZTUS 9-ik KEDD” dátummal ellátott borítóján a cím András-kereszt formájában készült. A középen egymásba illeszkedő kétszárú kereszt egyikében a „SZÉKELY FÖLD”, másikban a „HETI
LAP” nagybetűs felirat díszeleg. A mindössze háromoldalas lap egyikén a
szerkesztő aláírásával: „Halálós akadályók miatt Sajtószűnet”. A másikon
rövid időjárás-jelentés: „derült, meleg, kevésbé borult, keleti szél fúj keveset.” Majd egy bejelentés: „Aúgúszt. 10-én Sajtó Szűnet.” Az utolsó lapon
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„Zárjel között” egy féléves csecsemő halálhírének bejelentése. Végül a Szerkesztői üzenet: „a Székelyföld kiadó hivatalában elfogyott a sajtófesték (tinta) és még mekakadályoztatik [sic!] a szétküldés.”
A következő lapszám a felirat kivételével az előző tipográfiai megjelenését követte: „1892. Aúgúsztús 11, 12, 13, 14, iki Szám”. Az első cikk a koleráról értekezett, mely „au. 14-én már vonulni kezd, mert a betegek száma fógy,
és napról napra a környéken mind békességesebb hírek gyűlnek őszsze.
Csakhogy egyszer már egészen menne el szép hazánkból, de mellőzve ezeket, azt olvastam a »népzázlójából«,9 hogy Pozsonyban igen úralkodik”. „A
SZÉKELYFÖLD tárcája” Székely és Cigány címen jelent meg. A történet kettőjük történetéből áll, amikor Szászrégen felé állították a „telegraf sodronyokat”. A székely tanácsára a cigány tarisznyába tett kalácsot és pénzt, majd
ráakasztotta a drótra, hogy a modern technika vigye el a Boszniában katonáskodó fiának. A cigány távozása után a székely levette a tarisznyát és elvitte. Másnap a cigány látva a tarisznya eltűnését, boldogan gondolt arra,
„most milyen jól él az ő fija”. Az időjárás-jelentés után a szerkesztőség Elveszett címen Tóth Áron másfél éves „ökörbival” borjúja elveszlődéséről adott
hírt. Az Apró hirdetések rovatban olvasható, hogy „keres egy kisleány egy
olyan fiatal embert, kinek jó nagy »Púpútevéje« van, cím megtudható a kiadóhivatalban”. A Szerkesztői üzenetek tudatta, hogy a lap szétküldését nehezíti, hogy a kiadóban már sem papír, sem tinta nincsen.
A Székelyföld „1892. I. évfolyam Aúg. 15, 16, 17, 18. szám” elöljáróban a
Boldogok volnánk írásában beteljesülve látná a címben foglaltakat, ha a községi bírója lemondana. A lap Spórtvilág című tárcacikkében a szomszédos
Gálfalva községben élő Székely kovácsról írt, aki megirigyelte a „két kerék
tetején járó urakat”, s elhatározta, hogy készít magának egy „ciplikit” Az eldőlés veszélye miatt háromkerekű biciklit eszkábált össze, s búsult, hogy
neki csak triciklije van. A szokásos időjárás-jelentés után hírül adta, hogy
augusztus 18-án egy cigány maszlagot dobott a vízbe, azután kosár- és zsákszámra fogták a halat. A szerkesztő a „hal kalákából” nem részesült, mert
„ez oly korán vólt, hogy én még nem vóltam felkelve”.
A Székelyföld „1892. év I. évfolyam Aúg. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27. 6-ik szám” tárcacikk helyett a szerkesztő Boldog magányom címen saját versét közölte. Az együttélés anomáliáit jelzi, hogy Pestis című írásában
azon elmélkedett, hogy Ákosfalva községen uralkodni kezdett „ez a ragadós
nyavalya,” ami nagyon rossz lenne a „székely népre”. Más lenne a helyzet,
„ha csak idegen népeken uralkodnék, pl. az oláhokon”. A Szerkesztői üzenetek arról tudósít, hogy Gálfalvy Antalnak – felsorolva különböző testrészeit – mindene fáj, „s talán már hólnap sírba is megyek, hisz két egész álló
napja, hogy nem volt dohányom”. A Hírrovat először az időről tudósított,
majd Kómámasszónyok címen a jelzettek összeveszését írta le, mely végén
„mind a ketten Ádám kósztőmben” voltak, s a „ruházat terhes súlya nélkül
tértek haza a viadal után”. Utána a Sovány hirdetések következtek, melyek
feladói között a cigaretta után sóvárgó, a dévajsággal kacérkodó szerkesztőt sejthetjük. „Milliószor szeretném azt: Ki nekem egy szivarat adna. Dohányos”, Mutatnék egy pupútevét annak a leánynak, ki nekem egy cigarettát adna. Pupútevés”, Kis leányok! ide, ide hozzám, akinek jó nagy pupúteve
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kell, mert nekem ugyan csak egy van, de jól tartám, ezért úgy kinőtte magát, hogy lehetetlen valaki nagyobbat látott volna. Állatszelídítő.” A lapszámot a Talányok zárták.
A Székelyföld „1892. I. évfolyam Aúg. 28, 29, 30, 31-iki 7-ik szám” tárcacikk helyett ismét a szerkesztő egyik versét hozta, majd egy mesét közölt:
„Egy Szenes Székely után”. Az elmaradhatatlan Talányok és időjárás-jelentés
után Egy pár kutyaugatás címen egy történetről olvasunk, amelyben a feleségét este maga mellett nem találó férj a kutyaugatást követve kiment az udvarra. Ott találta feleségét, akinek melege lévén, odahívott valakit, hogy „legyezze”. A Szerkesztői üzenetek három pontja: „1. Fújjad lassabban, hogy én
Contrázzak. 2. Na, fekűgyűnk le. 3. Nincs szeretőm. – Hej, nincs bíza. A lapszámot a Sovány hirdetések és a Talányok zárták.
A Székelyföld II. évfolyam első számának tárcája a Zsidó és Czigány címet viselte, melynek témáját a bevezetés foglalta össze: Szentlászló „egy kis
viadalnak volt színhelye. Mégpedig az a nevetséges, hogy két oly ellenfél veszett össze az országuk fölött, kiknek csak volt, de jelenleg nincs.” A Napi
hírekben az időről és a farkasok Nyárád partján történt feltűnéséről olvashatunk tudósítást. A Székely virtus címen megjelent írás 1893. január 5-én,
Korond táján történt eseményről tájékoztatott. Apa és fia egy-egy kétlovas
szekérrel utaztak, megállította őket két finánc. Vizsgálódásuk közben a székelyek nekik szöktek, és a szekerek után kötötték őket. Időközben az egyik ló
elpusztult, melynek hasát gazdája felhasította és az így keletkezett üregbe a
két fináncot beledugva, otthagyta. Az apróhirdetésekből megtudható, hogy
Zs. Erzsi szentlászlói tanítónő a szavak kiejtésére új szabályokat vezetett be.
Például „Jehóna” (Johanna helyett), „Hülidré” (Hildegárd helyett). A „Kép talány” rajzainak felismerhetőségében alkotója is kételkedhetett, ezért segítségül odaírta: „A 2-ik figura; hal.”
A Székely Föld II. évfolyam 2. számában az Egy pár szó tárcacikkben
tanmese – „Nyárádi” és „Faluvégi” között zajló párbeszéd – keretében olvasható a boglya birtoklásáért folyó harc, melyben a szamár felordítása miatt a túlerőben lévő lovak ijedtükben elszaladnak. A megfejtést Nyárádi
adja meg: „Így van fővárosunk a Papjával.” (A „fővárosunk” kifejezés alatt
Nyárádszentlászló értendő.) A Napi hírek rovatban az időről, a „fővárosi”
tűzről és egy rémhírről kapunk tájékoztatást. A Szerkesztői üzenetekben talányos mondatot közöltek, melyet csak ketten érthettek pontosan: „Mihelyt
csak tehetem, azonnal megsétálom magam felétek.”
A Székely Föld II. évfolyam 3. számának tárcája Fő városunk címen a szerkesztő által nem kedvelt Balla Ferenc községi bíróval és a helyi közigazgatásal foglalkozott. A Napi hírekben a rosszabbra váló időről és
egy újabb farkaskalandról olvashatunk. A Néma Peti fecsegése új rovatban
tréfás mondások sorjáznak. Ízelítőül egy általános: „Csak nyárban szeretném kórcsólyázni.” és egy helyi vonatkozású: „Most Balla Ferenc a bíró, de
mikór más lesz, akkor vigadok, most búsulok.” A Helyi hír arról tudósít,
hogy „Gyöngyösi Dénes helyi unit. pap leánya, Gyöngyösi Ida halálos ágyán
fekszik, közelebb a halál, mint az élet, felhűlés következtében.” A Szerkesztői üzenetek magyarázatul szolgál, hova akart a szerkesztő korábban sétálni. „Mihelyst lehet, bemegyek, csak K. E. k[is] a[asszony] ne menne el addig,
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hogy mondanék mesét neki.,” A lapszámot apróhirdetések és az elmaradhatatlan Képtalány zárta.
A Székely Föld II. évfolyam 4. számának tárcacikke a helyi kisbírók és
esküdtek választásáról értekezett. A tréfás Apró hirdetések között olvasható egy dohányzó ember felhívása. „Fel magyarok! és pártoljuk egymást! és
mutassatok igaz honszeretetet irántam is, és adjatok egy cigarettát. Hazafiúi szeretettel Szivarós”. A számhoz rajzos mellékletet csatoltak, a képeken
„van szerencsénk t. c. olvasóinknak munkatársainkat bemutatni”. A ceruzarajzokon Vacsisa Tódor, Hoportos Vaszi, Csutujkás Dani, Csocsori András
és Prikulics Mátyás karikatúraszerű, de nem annak szánt ábrázolása mentődött át az utókorra.
Az 1893. esztendőben ismét újabb kézírásos havilappal bővült az erdélyi sajtó palettája, január 31-én megjelent a Diák Élet I. évfolyamának 1. száma, címlapja alatt az alábbi impresszummal: „A »Sport« és »Koldus Diák«
mellékletekkel együtt … oldal.” A lap manifesztumát így határozta meg főszerkesztője, Koncz György: „A »diák élet« minden hó utolsó napján jelenik meg, 2 melléklettel, ú. m. a »sport« és a »koldus diák«kal. A »diák élet«
csak elbeszéléseket, költeményeket »de csak kolégyisták által írottakat« foglal magában. A »sport« minden sportnemű dolgot, a »koldus diák« adomákat,
tréfás dolgokat, hirdetéseket stb. stb. tartalmaz. A lap ingyen jár, csak annyi
kívántatik, hogy akinek jár, az küldjön a szerkesztőséghez (Koncz György,
Kültorda u. 34. szám) a lapba beírható dolgokat. Képek csak a sportba vannak.” A főszerkesztő ígéretéhez híven személyesen járt elöl jó példával az
Óhajtásunk címen megfogalmazott verse leközlésével. „Óhajtásunk csak az,
/ Hogy jöjjön a nyár, / Melytől ifjú keblünk / Annyi sokat vár. // Isten meghallgatja / E kérésünket, / És áldott kezével / Utunkon vezet. // Vezetni fog
ottan / Hova úgy vágyunk – / Isten, óh töltsd be hát / E csekély vágyunk.”
A szépirodalmi részben Enni való kisember címen elbeszélést olvashatunk
Grandpierre Emil „VII. osztályos tanuló”-tól.10
A kézírásos kiadvány szerkesztője, Koncz György (1876–1895), a marosvásárhelyi, majd a kolozsvári Református Kollégium diákja. Kelemen Lajos
egyik legjobb barátja, aki Marosvásárhelyen III. gimnazista koráig volt osztálytársa.11 Édesapja hivatalszolga volt a marosvásárhelyi Királyi Táblánál.
A Királyi Táblák decentralizációja idején Kelemen Lajos édesapjával, Kelemen Miklóssal együtt adott be pályázatot a kolozsvári Királyi Táblához. A
családfő sikeres pályázatának köszönhető kinevezése után költözött a Koncz
család Kolozsvárra. Kelemen Lajos elhunyt barátja leveleit és lapjait öregkorában is őrizte.12 A két barátot a turizmus szeretete és a Deák Turista Egylet tagsága is összekötötte. Ezt Kelemen Lajos díszes tagsági oklevele13 is tanúsítja. „Ezennel értesítem, hogy Önt a Deák turista egylet t. tagjai Koncz
György r. t. ajánlatára tiszteletbeli taggá választották. Hisszük, hogy Ön egyletünk céljait méltányolni tudja, s örömmel lép tagjai sorába. Kolozsvár, A
Deák turista egylet 1893-ik év Augusztus hó 31-ik napján tartott megnyitó
üléséből. Koncz György elnök, Koncz Béla jegyző, Adorján Zoltán pénztárnok, Layerna Antal ellenőr.”
A Diák Élet „1893. I. évfolyam 2. szám Február hó 28.” lapszámának tárcacikke a kolozsvári Református Kollégium ifjúsági önképző körének 1893.
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február 10-én rendezett gyűléséről szólt, melyen a március 15-iki megemlékezés előkészítéséről tárgyaltak. Ezt követően Grandpierre Emil Enni való
kisember című elbeszélésének második részét, majd Koncz György Barátaimhoz versét közölte. Az egyik rövid hír arról tájékoztatott, hogy 1893. február 20–25. között Kuncz Elek kormánybiztos14 megtekintette a Református
Kollégiumot és „a tisztaságot, rendet s minden egyebet jónak talált”.
A Diák Élet „1893. I. évfolyam 3. szám Március hó 31.” lapszámának
tárcacikke megemlékezett 1848. március 15-ről. Ezt követően Grandpierre
Emil Enni való kisember című elbeszélésének harmadik, utolsó részét közölte. Tájékoztatást adott, hogy a kolozsvári Református Kollégiumban a szünidő március 25-től április 10-ig tart. Közölte az V. gimnáziumi osztály II.
harmadából a tanulók tanulmányi statisztikáját.
A lapszámhoz tartozó melléklet nem tartalmazza a korábban megadott
alcímeket. Megjelölése szerint „1893. év I. évfolyam 1. szám Melléklet A
Diák Élet 3-dik számához.” A címlapon elkezdődő talányosan hangzó Vegyesek cím alatt Kelemen Lajos közlése olvasható a korabeli nagyenyedi diákéletről. A jól ismert anekdotát elevenítette fel a diákcipóval és a tejfeles
kofával. A közlés után hozzáfűzte: „Úgy tettek régebben a vásárhelyi tanulók, hogy összeegyeztek s csentek valamelyik szobából egy korsót s jól megtöltötték hamuval. Mikor estve a bakter ment el a kollegyom előtt, hát akkor
egyik csak elkezdi: »Bakter úr! Parancsoljon instálom« De alig ejtette ki a
száján e szókat, olyant szóllott mellette a korsó, mint egy puska. Szinte el is
felejtém, hogy azért szokták ezt tenni, mert a bakterek rendesen a kollegyom
előtt szoktak kiabálni (mikor még kiabálták, hogy hány az óra). Az ilyen
ijesztgetésekkel azt érték aztán el, hogy a bakterek nem is mertek éjjelenkint
a kollegyomhoz közel menni.” A Talányok rovatban az újak közlése után olvasható, hogy az 1. számban közölteket „helyesen fejtette meg Kelemen Lajos”. A Hirdetések rovatban is találkozhatunk nevével. „Az 1-ső számban közölt talányok megfejtéséért járó könyvet Kelemen Lajos kapta.” Ehhez még
egy külön üzenet csatlakozott. „K. Lajos M. Vásárhelytt. A könyvet, ha akarod, leküldöm, ha nem, hát én Pünköstkor le fogom vinni. K. Gy.” A lapszám
a kézírás sokszorosításával, stencileljárással készült.
A Sport „1893. I. évfolyam január 31. Melléklet a »Diák Élet« 1ső számához” jelölésű 1. száma már nevének tipográfiájával felhívta magára a figyelmet: kezdőbetűje két, száraival egymás felé fordított patkóból tevődött össze. A lap első oldalán Vérfy Sándor15 útleírását hozta Kirándulás a
Tordai-hasadékhoz címen, melyben 1892. június 2–4. között osztálytársaival, Koncz Györggyel és Végh Kálmánnal vett részt.16 Útközben a „Hármas”nál lévő „hólyagos csárdá”-ban megpihenve, „4 üveg sört bevágva” folytatták
útjukat. A tordai piacon megvásároltak 6 szál gyertyát és 6 db revolver„töltést”. A Tordai-hasadék „fenséges” látványától elvarázsolva megismerkedtek azzal a helyi hiedelemmel, mely szerint az egyik barlangban egy kéményseprő veszett oda, mert „az ott levő mágnes odahúzta”. A következő két
írást a főszerkesztő, Koncz György jegyezte. Az Egy kis korcsolyázás címet
viselő írásban arról számolt be, hogy régóta szerette volna megtudni, hogy
a Felek és Kolozsvár közötti 7 km-es távot mennyi idő alatt lehet korcsolyával megtenni. Karl Ferenccel17 és Schulhoff Lajossal18 indultak el a vámtól és
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gyalog 61 perc alatt értek ki Felekre. A falu „elsőrangú” vendéglőjében ételt
nem kaptak, csak pálinka volt. A 15 órás visszaindulásig „szépen lehúzánk
1/2 litert”. A „3 eséssel” és 33 perces idejével a leggyorsabbnak Koncz György
bizonyult. A következő, ugyancsak a téli sporthoz kapcsolódó írásában arról értesülhetünk, hogy Kovács Dezső tanár19 javaslatára jégpályát készítettek a kollégium udvarán. Ennek révén az ifjúság alkalmanként és fejenként
10 krajcárt spórolhatott, melyet vasárnaponként a sétatéti tavon lévő jégpálya használatáért elkértek. A reggel 6-tól este 8-ig használható pályán este
„magnézium világítás” volt, melynek fényénél a leányokkal kiegészült társaság tagjai „az aránylag kis jegen 100-nál is többen mászkáltak (mert korcsolyázni lehetetlen volt).” A Hirdetés és árjegyzék rovatban az 1893. április
4-én Nagyváradra tervezett kirándulásról tájékoztatták az érdeklődőket. Árjegyzék utazáshoz szükséges szerekből címen további hasznos információkat
közöltek, melyből megtudható, hogy az utazótáskán, iránytűn, térképen, világító eszközön, látcsövön kívül idetartozik a legalább 1 kg durva lőpor is.
Az elmaradhatatlan Szerkesztői üzenetek meglepetést kelthetően „K. L. M.
Vásárhelytt” megnevezés alatt az előbbi hirdetés miatt Kelemen Lajost, a későbbi levéltáros-történészt szólította meg: „Kérlek, légy oly szíves és küld el
nekem azoknak a névsorát, akik a nyáron határozottan fognak jőni velünk.
Én Vérfivel a húsvéti vakáción, ha szép idő lesz, el fogok menni N. Váradra.
De csak azért, hogy a Királyhágót meglássuk. Mi szeretnők, ha még más is
jőne velünk, de aki jönni akar, azt mi nem akarjuk…”
A Sport „1893. I. évfolyam 32. szám Február hó 28. Melléklet a »Diák
Élet« 2. számához” jelölésű szám első lapjain A csodatevő harang címen Kelemen Lajos egy nyárádszentlászlói mondát közölt, a szentháromsági harang
szava megmentette a vidéket a zivatartól. Megjegyzésként hozzáfűzte. „Jegyzet: Ezt a mondát Szt. Lászlón (Nyárád) hallottam, a szentháromsági harangról szól, mely 1484-ben öntetett, s szép hangjáról az egész vidéken híres. A
pásztor esküdött, hogy ő hallotta a kiáltást a felhőkből. (Persze képzelődött,
mert félt a nagy zivatartól.) Rák Ádám tollából az Óriási kirándulás! Utazás
a legsötétebb „Hójában” címen jelent meg útibeszámoló. A Szerk. üzenetek
rovatban Kelemen Lajos volt a címzett. „K. L. Maros-Vásárhely. Légy szíves
és azt a névsort, amit írtam volt, hogy küldjél el, ha lehet minél hamarabb
küld el.” Ettől a lapszámtól kezdve a rendelkezésre álló lappéldányok már a
kézírás sokszorosításával, stencileljárással készültek.
A Sport „1893. I. évfolyam 3. szám Március hó 31. Melléklet a »Diák
Élet« 3. számához” jelölésű szám első két oldalán kezdődő Kolozs r. t. városig és vissza, 1892. Augusztus hó 8. címen útleírást közölt Bodor Antal20 és
Koncz György szerzőpárostól. Lesújtó véleményüket nem titkolták: „De biz
ez silány egy rend. tan. város, s még falunak sem valami nagyszerű, mert
ennél szebb falu elég sok van.” A következő, Maros-Vásárhelytől Nyárád Szt.
Lászlóig és vissza című útleírást Kelemen Lajos jegyezte. Idézzünk a hangulatos bevezetésből: „A kisvizsgák után következő négynapi leckeszünetet sokan vártuk, de jobban mint én alig várhatta valaki, mégpedig azért vártam
úgy, hogy lemehessek Ny. Szt. Lászlóra, és a »Sport«-ba leírjam utazásomat.
Hej! pedig keveset lehet írni egy téli utazásról, de biz én azért megpróbálom!” Leírása „folytatása következik” megjegyzéssel zárult, de a második ré68
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szét nem olvashatjuk, mert a következő szám nincs meg vagy lappang. Időközben elfogyhatott a kezdeti lendület, anyaghiány léphetett fel, mert a szerkesztő Felhívás!-ban kérte a lap „szellemi” támogatását.
A Koldus Diák „1893. I. évfolyam. Január 31. Melléklet a »Diák Élet« 1ső
számához” jelölésű 1. száma a szépirodalmi rész után tréfás történeteket közölt, majd a Hirdetések és hírek után „Adomák 1818-beli naptárból” és „Új divatú ifjak fő erényei (1837-iki naptárból)” címen olvashatunk, végül az akkor
nagyon divatos rajzos Talányok következett. A lapmellékletet a Szerkesztői
üzenetek zárta. Első oldalán verses formában ajánlotta önmagát leendő olvasóinak. „Ki e lapot olvassa / Vegye figyelembe / Hogy nem személyeskedés /
Az ami van benne. // Írunk ugyan egyet mást / Az osztálytársakról, / De nem
ellenségesen / És nem is haragból. // És tehát felkérjük azt / Ki a mit ir bele /
Nehogy gúnyból, haragból / Vagy valóból tegye. / Mert csak egyszerű tréfa /
Mi leírva vagyon, / Bárha nem is hazugság / A mi benne vagyon.” Kollégiumi, csipkelődő történetként maradt fenn a hírek között: „A Kolozsvári Napló értesülése szerint Halliárszky Ernő Januárban 3-szor megmosdott. A haladás kitűnő.” A Szerkesztői üzenetek egyetlen címzettje Kelemen Lajos volt.
„K. Lnek M. Vásárhelytt: Kérlek szépen légy oly jó, hogy a jövő számba küldj
valamit, mert ami itt történik, az nem nagyon sok. Különben a szerk. üz. úgy
tekintsd, mintha levél volna, mert minden apróságot írok azok közt.”
1893-ban a Diák Élet című lap Sport melléklete Sport címmel és
„turistikai hetilap” alcímmel önálló folyóirattá alakult.
A Sport „turistikai hetilap” I. évfolyam 1. számának legfontosabb adatait címlapja tüntette fel: „Megjelenik minden hétfőn. Szerkesztőség és kiadóhivatal Kültorda utca 44. sz. Felelős szerkesztő és laptulajdonos Adorján
Zoltán.” A megjelölt lakcím alatt de. 8–10 és du. 2–4 óra között személyes
kapcsolatra is lehetőség adódott. Előfizetési ára egy évre 60, félévre 30, negyedévre 15, havonta 5 krajcár. Az utolsó mondat a szerzőknek szolgált tudomásulvételül: „Kéziratok nem adatnak vissza.” Tartalmát tekintve a lapban közölt írások kizárólag a napjainkban már ismeretlen Deák Turista Egyletről szóltak. Az Egyletünk című tárcacikkben Koncz György elnök céljukat tekintve kihangsúlyozta, hogy „az ifjúság azon tagjai, kik az egyletbe belépnek, azok megtanuljanak lelkesülni a természeti szépségek iránt, épüljön szívük azoknak látásán s tudjanak bennök gyönyörködni”. Alakuló ülésüket 1893. augusztus 29-én tartották, ahol megválasztották a tisztikart. Elnök: Koncz György, pénztárnok: Adorján Zoltán, ellenőr: Letyerna Antal.21
A gyűlés témái voltak még „az egyleti szabályok és tagsági díjak” ügye, valamint kirándulások megszervezése a Tordai-hasadékhoz, a Ghéczy- és
a vajdahunyadi várhoz. Kolozsvár város „pusztító járvány” idején – a koldulás betiltása miatt – alkalmazott adományfelhívásának mintájára támogatást kértek az egylet céljainak megvalósítására. Első gyűlésüket két nap
múlva, augusztus 31-én tartották, ahol „Kelemen Lajost Marosvásárhelyről” tiszteletbeli tagnak választották. Megalkották az egylet címerét: „pajzs,
mely egy szalaggal két részre van osztva s melyen az egylet színe van festve. (Karminvörös és zöld.) A felső mezőben egy várrom látható, az alsóban
két kard keresztbe téve. Továbbá a címeren kívüli koszorú szalagján az egy69
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let jelmondata: Láss, halj, tanulj.” (Valószínűleg a Kölcsey-féle „Hass, alkoss,
gyarapíts” mintájára.)
A Sport I. évfolyam 2. számának (szeptember 11.) tárcacikkében Megnyitó beszéd címen a Deák Turista Egylet elnökének, Koncz Györgynek az
1893. augusztus 31-én tartott „megnyitó gyűlésén” elhangzott felszólalását
„egész terjedelmében” közölte. Az elnök így határozta meg az általa vezetett
egylet munkálkodását: „legfőbb célja az utazás, nem csak azért, hogy ismereteinket ezáltal gyarapíthatjuk, de legfőképpen azért, hogy hazánkat megismerjük.” Beszédében kitért a lap megalapításának szándékára: „azt akarja elérni, hogy egyletünk kevés tagjait ez által is összetartsa, s terjessze egyletünk – részemről üdvös – eszméit.” Külön közleményben tudatták gyűlésük azon határozatát, hogy „bizonyos időközökben versenyeket fog tartani”.
Néhány közleményen közlése között érdekes bejelentés volt egy versenygyaloglásról szóló hír. 1893. szeptember 6-án Kolozsvár és Felek útvonalon 500
méteres gyaloglóverseny rendeztek, melyet az egylet elnöke, Koncz György
nyert meg, ki a távot három és fél perc alatt teljesítette.
A Sport I. évfolyam 3. számának (szeptember 18.) tárcacikkében Turistáink cím alatt a turista szó pontos értelmét próbálta meghatározni. Ennek
alapján a jó turista ismérvei: edzett testalkatú, az idő viszontagságainak ellenálló, víg kedélyű, jó szívű, társaságkedvelő és a legfontosabb, „szeresse
végül hazáját, mert hiszen valahányszor egy kirándulást tesz, mindannyiszor hazájának egy kis részét ismeri meg, a mi pedig minden jó magyarnak
kötelessége”. Értesülhetünk újabb tiszteletbeli (Bartel János, Volkány) és az
első dísztag (Kossuth Lajos) megválasztásáról. Az egylet címere mellett elkészült karjelvénye is, melyen „az egylet színe látható (piros és zöld) s rajta fehér posztóból az egylet három betűje: D. T. E.” Időközben Latyerna Antal pénzügyi ellenőr – munka-lekötöttségei miatt – lemondott tagságáról, helyét Koncz Béla töltötte be.
A Sport I. évfolyam 4. számának (szeptember 25.) tárcacikkében Egynehány szó címen egyes tagok között a „magyar betegség”, a széthúzás megjelenéséről olvashatunk. A sorok között felcsillant a remény, hogy az elnök tekintélye, az egylet célkitűzéseinek fontossága békességet teremt. A bizakodást erősítette, hogy Kozma Kornél22 személyében új taggal bővültek. Tűz
cím alatt helytörténeti jelentőségű történésről olvashatunk tudósítást. „Városunk rendjét f. hó 15-én este 9 órakor tűzi lárma verte fel, s az úgynevezett
Fellegvár mögül festőileg világított a tűz fénye. A Kőváry-féle telepen23 volt
a tűz, s tizenkét boglya szénát elhamvasztott, a kár jelentékeny.” A Deák Turista Egylet 1893. szeptember 19-én, kedden de. 10 órakor félórás díszgyűlést tartott Kossuth Lajos „nagy hazánk fiának” 91. születésnapja alkalmából, melyen Koncz György elnök beszédet mondott, és Koncz Béla szavalt.
A Sport I. évfolyam 5. számának (október 2.) tárcacikkében Futásverseny cím alatt arról tudósított, hogy a Deák Turista Egylet 1893. szeptember
15-én, pénteken reggel Kolozsvár és Felek között 500 méteres futóversenyt
rendezett, melyet a leggyorsabban – 2 perc 45 mp alatt – Koncz Béla teljesített. Röviden a szeptember 18-án, hétfőn reggel 6 órakor az „úgynevezett Törökvágás féle úton” rendezett céllövésversenyről is beszámoltak. A vetélkedés során Lefeaux revolvert használtak, mellyel hét lépésről tüzeltek a célra.
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Győztest nem hirdettek, bár „minden tag kétszer lőtt, melyek közül azonban
egyik sem talált”. A versenyt két nap múlva, 20-án reggel flóbertpuskával
megismételték, melyen a legjobban Kozma Kornél szerepelt. Az egylet 1893.
szeptember 25-én tartott gyűlésén elhatározta az aradi vértanúk emléknapjának megtartását. A gyűlés után délután 2 órakor megtartották a harmadik
céllövőversenyt. A flóbertpuskával nyolc méterről fejenként ötször végrehajtott lövések eredménytelennek bizonyultak.
A lapszám fontos sajtótörténeti hírről tudósított, a Deák Turista Egylet újabb kézírásos folyóiratot készül kiadni, Turista néven, melynek „tartalma nem lesz egyéb, mint csak is kirándulások leírása”. A tervezet szerint a
folyóirat havonta egyszer jelenik meg, fél- vagy egyívnyi terjedelemben. Ennek a lapnak a szerkesztésére is Koncz György vállalkozott. Egy kézírásos oldalnyi hirdetésben már néhány nappal korábban, szeptember 26-án hirdette az új lap megrendelhetőségét és előfizethetőségét. Egy évre helyben, vagyis Kolozsváron 48, havonta 4 krajcár; vidéken egy évre 60, havonta 5 krajcár. Hosszú időre tervezhette a kiadást, mert megjegyezte, hogy „előfizetni
bármennyi időre lehet”.
A Sport I. évfolyam 6. számának (október 9.) tárcacikkében Anyagi helyzet címen a támogatás szükségességét Montecuccoli mondásával igazolta.
Ahogyan a hadviseléshez „pénz, pénz és pénz” kell, ezzel „így van egyletünk is”. 1893. szeptember 27-én negyedik céllövőversenyüket is megtartották. A megszokott 6 mm-es Flóbert puskával, nyolcméterről végrehajtott lőgyakorlatban Koncz György elnök jeleskedett.
A Sport I. évfolyam 7. számának (október 16.) tárcacikkében Pályamű
cím alatt a Deák Turista Egylet bejelenti elbeszélés megírására szóló pályamű kiírását. Tárgya nincs meghatározva, az 1 korona pályadíj reményében
1893. október 30-ig kell leadni az írásokat. Az egylet arról is határozott, hogy
hetente csak egyszer fog gyűlést tartani, minden vasárnap du. 2–3 óra között. Felháborodva tették közzé a közeli Szamosfalva vendéglőjében történteket. Az ott levő „oláh parasztok nekiestek – minden ok nélkül – a turistáknak, s elkezdték őket ütlegelni, sőt kicsibe múlt, hogy a társaság egyik nő
tagját egy székkel le nem ütötték. Csak a vendéglősnek s a gyorsan elősiető
bírónak sikerült a nekivadult parasztokat megfékezni.” Örömmel tudatták a
másik hírt, hogy a „tordai hasadéki menház már egészen elkészült és nemrég vették azt át az építészektől.”
A Sport I. évfolyam 8. számának (október 23.) tárcacikkében A pápa
kedvenc sportja címen XIII. Leó jóleső időtöltéséről, a madarászatról írt. Tájékoztatott az egylet tagjainak október 7–8. között, a Tordai-hasadékban tett
kirándulásáról, valamint Tűzi lárma címen arról, hogy október 14-én du. 3
órakor megszólalt a tűzoltótorony vészharangja. Szerencsére csak egy „kamara gyulladt ki”, mely csakhamar „lokalizáltatott”. Pályázati hirdetményként közölte, hogy Koncz György, a Turista lap főszerkesztője december 1-jei
határidővel 1 korona jutalmat tűzött ki útleírás elkészítésére. Az egylet 1893.
október 15-én tartott gyűlésén újabb tiszteletbeli tagot választottak, ezúttal
Bodor Antal személyében.
A Sport I. évfolyam 9. száma (október 30.) a tárcacikk megszokott helyén Koncz György elnök Fellegbe öltözött… címen írt versét közölte. A tag71
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ságot és az érdeklődőket tájékoztatták, hogy Végh Kálmánnal24 nőtt az egylet tagjainak száma, akit az október 22-iki gyűlésen jegyzőkönyvi ellenőrnek választották. Az előfizetési díjak időközben emelkedtek: egész évre 1
frt 20 krajcár, félévre 60, negyedévre 30, egy hónapra 10 krajcár. Az egylet
1893. október 22-én tartott gyűlésén újabb tiszteletbeli tagokat választottak
Gergelyffy Sándor25 és Nemes Ödön26 személyében, bizonyára Kelemen Lajos ajánlására, mert barátairól volt szó. Kigyulladt vasúti kocsi címen kolozsvári hírt közöltek. A főteret is érintő Közúti Vasút – a keskeny nyomtávú gőzvasút, népnyelven az „ájváj” – teherszállító kocsija október 22-én kigyulladt,
de a tűzoltók időben eloltották.
A Sport I. évfolyam 10. számának (november 6.) tárcacikk helyett Előfizetési felhívás!-t tett közzé, melyet az előfizetési árak egészítettek ki. Kifogyhattak az anyagból, a hírekből, mert a pályázati felhívást és az új tiszteletbeli tagok értesítést megismételték. A Kolozsváron nem ritka Tűz!-ről újdonságként számolhattak be. 1893. november 2-án tűz ütött ki a Magyar utcai
Sigmond Elek-féle szeszgyár udvarán, egy boglya széna égett le. A tűzoltók
megakadályozták a továbbterjedést.
A Sport I. évfolyam 11. száma (november 13.) tárcacikként az útleírás
pályázat nyertesének, Gyertyánffy Istvánnak a Kirándulás Székelyföldre írásának első részét közölte. Koncz György elnök és Koncz Béla tag között a viszály odáig fajult, hogy az elnök „hírlapilag” megrovásban részesítette, mert
a gyűléseken nem viselte az egylet karjelzését. Az ellentét nem tartotta viszsza őket attól, hogy december 5-én más egyleti tagok társaságában meg ne jelenjenek az arisztokratákat vonzó alsózsuki lóversenyen.
A Sport I. évfolyam 12. száma (november 20.) tárcacikként az útleírás
pályázat nyertesének, Gyertyánffy Istvánnak a Kirándulás Székelyföldre írásának második részét közölte. Az egylet szigorú elnöke, Koncz György „hírlapilag” Megrovás!-ban részesítette Adorján Zoltánt és Koncz Bélát, mert „a
hivatalos fizetésbeli kötelességeiket nem teljesítették pontosan”.
A Sport II. évfolyamából egy lapszám, a 34. számú (1894. április 23.)
maradt fenn, a többiből is létezhetnek talán valahol lappangó példányok. Az
impresszumban olvasható, hogy „Megjelenik minden hétfőn.” A szerkesztőség és kiadóhivatal címe változatlan. Felelős szerkesztő és laptulajdonos
Adorján Zoltán, ez sem változott. „Előfizetési föltétel” egy hónapra 15 krajcár. A lap szerkesztősége nevében megfogalmazott címoldal Koncz György
egyleti elnököt köszönti születésnapja alkalmából. Érdekes írásainak egyike
a Sólyomvadászat, melynek első részét közlik. A Szerkesztői üzenetek „G. A.
Kolozsvár” számára íródott. Lelkesítették, hogy beküldött versei jók, és a következő lapszámban hozni fogják. A Meteorologia rovat a héten várható időjárást közölte. A négyoldalas lapot a Tudnivalók rovat zárta. Ezek között olvashatunk egy olyan gyűjtésről, melyet bizonyosan Kelemen Lajos hatására
indítottak. „Lapunk jövő számának megjelenéséig várunk a Kossuth-szobrára való adakozással,27 ha addig nem lesz semmi eredmény, a gyűjtést beszüntetjük!”
A korábban beharangozott új lap, a Turista egyetlen példánya maradt
fenn, vagy a többiek lappanganak. A „Kolozsvártt, 1894. I. évfolyam 6. szám
Január hó” Turista lap „a D. T. E. havi folyóirata” alcímen kiadott folyóirat
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impresszuma szerint: „Szerk. Koncz György kiadja a Deák turista egylet.
Szerkesztőség Kül Torda utca 34. sz. Hova mindennemű küldemény közlendő. Előfizetési ár 1 évre 60 kr. 1 hóra 5 kr. 1 szám ára 3 kr. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. Kéziratok nem adandók vissza.” A Koncz György fogalmazta újévre szóló verses köszöntő után Kelemen Lajosnak Egy kis kaland
című leírását olvashatjuk. Arról számolt be, amikor karácsony első napján
egy ismerősével Nyárádszentlászlóról Nyomátra, az ottani unitárius templom falfestményeinek megtekintésére igyekeztek, útközben egy farkassal találkoztak. Nem féltek, mert egy-egy revolver volt náluk, s a farkas, mintha
megérezte volna, elszaladt előlük. A következő kis hír a sétatéri tavon való
korcsolyázás lehetőségéről tájékoztatott. „Ma (Dec. 30.) tették ki az Orbán
kávéház előtti kioszkra28 a vörös lobogót, jeléül annak, hogy a sétatéri tó végre – befagyott. A jégpályát nagyon sokan keresik fel, de az elmaradott élvezet
ki nem pótolható.” Ezek után a megfejtésre váró Talányok következtek. Befejezésképpen Szilveszter éjszakája címen Adorján Zoltán és Koncz Béla kívánt boldog új évet.
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hozzá a szükséges összeg előteremtéséhez. A kitűzött cél érdekében 1909-től
Kolozsvári Kossuth naptár címen megjelent kalendáriumok eladásával folytatták a gyűjtést.
28 Kioszk: Reményik Károly építőmester jóvoltából valósulhatott meg,
melynek tervezésekor Maetz Frigyest a Potsdam melletti Sans-souci kastélya
ihlette meg.
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Kiefer Béla felvétele
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Kós Károly publicisztikája
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Abstract (The press articles of Károly Kós)
In this article the author presents and analyzes the book published by Péter Sas, entitled:
Kós Károly publicisztikája (The Publicistic of Károly Kós) published in 2014 at Mircurea-Ciuc,
by Pallas-Akadémia Publishing House. This article sets out Kós journalistic path - which has its
basic references to the past of Transylvania, but focuses in a pragmatic way on the present. The
thematics of Kós are very wide: in his works he deals with events, analyzes the folk culture of
Kalotaszeg (Călata) region, the specific architecture of the region, but also has digressions in the
area of literature, etc.
Keywords Károly Kós, press

Rezumat (Activitatea lui Károly Kós în presă)
În acest articol autorul prezintă și analizează cartea editată de Péter Sas, întitulată: Kós Károly
publicisztikája (Publicistica lui Károly Kós), editată în anul 2014 la Mircurea-Ciuc, la Editura Pallas–
Akadémia. În acest articol se trasează parcursul jurnalistic al lui Kós – care își are referințele de
bază în trecutul Transilvaniei, dar se focusează într-un mod pragmatic pe prezent. Tematica lui Kós
este foarte largă: în lucrările sale tratează evenimente, analizează cultura populară din regiunea
Călata (Kalotaszeg), arhitectura specifică regiunii, dar face digresiuni și în zona literaturii etc.
Cuvinte cheie Károly Kós, presă

Máriás József, irodalomtörténész, újságíró, szerkesztő, Kolozsvár /
literary historian, journalist, editor, Cluj-Napoca
marias.jozsef@gmail.com

Benned, ha szólalsz, Erdély lelke szólal –
Lelke a voltnak, az időtelennek –
Hangodat hallva: kürtöt hallok olykor,
Mely nekem is még életről izenget.
TOMPA LÁSZLÓ: Őszi üdvözlet
Amikor kezünkbe vesszük az életmű újabb szegmensét elénk táró vaskos kötetet (x), a jeligének választott – a székelyudvarhelyi tusculanumában
élő költő – verssorainál tömörebb, jellemzőbb, a Kós Károly alkotásaira egészében is érvényes megfogalmazást aligha írhatnánk róla. Közéleti, irodalomszervezői, művészi és irodalmi tevékenységében tetten érhető törekvés
legközvetlenebbül a publicisztikájában ölt testet, nyer teret.
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Ez a kötet is jelzi a Kós Károly iránti felfokozott érdeklődést, azt az odafigyelést, amely korántsem csak a lankadatlan és mindig céltudatos munkás
élet feltárását, a rendkívül gazdag és változatos életmű számbavételét szolgálja. Belőle a klasszikus magasságokba emelkedett alkotó máig ható, érvényes üzenetei és tanulságai sugároznak felénk. „Szellemi örökségének elmélyültebb megismeréséhez és mindennapi életünkben való gyakorlati alkalmazásához – olvashatjuk a Bevezető gondolatok soraiban – újabb lehetőséget nyújthat, és megbízható támpontokat adhat publicisztikájának gyűjteményes kötete.”
Az utóbbi húsz-huszonöt évben művei újra közkézre kerülnek, az életmű tudományos feldolgozása és számbavétele is új lendületet nyert.
Az erdélyi művelődéstörténet kiváló ismerője, Sas Péter – a Kós Károly Díj kitüntetettje (2007) – rendkívül sokat tett azért, hogy az alkotó és
munkássága elnyerje méltó helyét a magyar szellemi élet panteonjában, életpéldája, tanítása, cselekedetei igazi tájékozódó pontjaivá váljanak a mai és
elkövetkező nemzedékeknek. Igazolásképpen említsük, soroljuk elő a Kós
Ká rolyról írott, illetve az ő életművének új s új szegmentumát elénk táró, általa szerkesztett köteteit: A politikus Kós Károly (Pro Kalotaszeg, 2002), Kós
Károly levelezése (Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, 2003), Kós Károly művészete (Noran Kiadó, 2004), Kós Károly, a hűség embere (Lucidus Kiadó,
2008), Kós Károly, a könyvművész (Holnap Kiadó, 2009), Kós Károly képeskönyv (Pallas–Akadémia, 2009).
Kós Károly vallomásos író, köteteiről maga ad, jelöl ki megközelítési,
értelmezési tájékozódási pontokat. Erdély szülötte, aki soha nem tudott elszakadni tőle, sorsvállalása mindig tudatos, határozott alapokra épült. Miként ír erről Az én világom című írásában, 1909-ben? „Napkeletről jöttem a
nagy hegyek, zúgó fenyvesek és kis faluk világából, ahol még álmodnak a
szűkszavú kemény magyarok csudás álmokat, ahol még mesélnek fehérhajú
vén nótafák nagy régi időkről, elmúlt világról, elporladt emberekről […]. Ott,
Erdélyországban.” Joggal nevezhetjük Őt a hűség emberének, kinek minden
szava, minden megnyilatkozása, minden szívdobbanása Erdély jelenéről és
jövőjéről vall. Honnan merítette ehhez az erőt, miből táplálkozott a rendíthetetlen, kitartó elszántság, munkásságának vezérelve? A Benkő Samuval
folytatott beszélgetésben maga vall erről: „… én az életet világéletemben nagyon reálisan néztem. És innen a földről néztem, a szülőföldről. Azt is tudtam, hogy az élet nem áll meg. A nép, az itt él tovább és szüksége van az értelmes beszédre, a vele törődő okos szóra. Nekem életprogramom volt, hogy
innen nem tágítok.” („A legszebb élet, amit magamnak el tudtam képzelni”,
1978)
Tájékozódás – alapozás
Publicisztikájának első „csokra” a nagy szerepre – a két világháború
közti Erdély társadalmi, művelődési, irodalmi élete szolgálatára – való felkészülés jegyében született írásokat öleli fel, a Budapestről hazatéréséig terjedő időszakról nyújt számunkra hiteles jelzéseket.
A kiindulópont: az Erdély múltja iránti érdeklődés megalapozása a kolozsvári Református Kollégiumban, a tájhaza bebarangolása és népi művé78
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szet értékeinek felfedezése. A közvetlen, személyes élmény mélyen elraktározódik benne, életre szóló kötődés alapjául szolgál. Építészi hivatásának kikristályosodásához a Németh László által megfogalmazott paradigma – „a
megismerés: megértés, a megértés: szeretet” – vezette el, e réven jutott el arra
a felismerésre, miszerint „van tehát a mi szegény magyar népünknek művészete, amely csak az övé, amelyet ő alakított, formált és szűrt át a maga turáni lelkén olyanná, amilyen ma”. (Nemzeti művészet) Ezt a művészetet Kalotaszeg tárgyi emlékeiben – építészetében, népművészetében – fedezi fel,
annak lesz szószólója. A kör itt korántsem zárul be: kitágul, magába öleli Erdély más tájegységeit is. Az Erdélyben keressük! című tanulmányában
a nemzeti művészet gyökereit keresi és tárja fel, s hittel vallja: „… keressük Erdélyben, Erdélyben keressük a jövő nemzeti művészetét!” Erre kell
épülnie a modern magyar építészetnek, a magyar művészetnek. Nem öncélúan, nem a múltba zárkózás, hanem a világban érvényesülő folyamatokkal szoros egységben, hisz a kettő nem zárja ki egymást: „ez a modern művészet magyar is kell legyen”. Az indoklás a hajdani vészjelzés lármafájaként inti kora társadalmát: „Mi kis nemzet vagyunk, rokontalan és elhagyatott. Körülöttünk ellenséges, földünkre éhes népek tülekednek. Fennmaradásunkat nyers erőnk nem biztosíthatja, csak kultúránk értéke. Csak nemzeti kultúránk fajsúlya. Nemzeti kultúránk csonka nemzeti művészet nélkül.” (Modern művészet) E gondolat vezérli Nemzeti művészetünk című tanulmánya írásakor is. Az angol Ruskin példájából ihletődve buzdítja kortársait: „Ne keressünk idegen földön idegen művészetet, hanem a magunkét
fejlesszük tovább az új idők új szellemében. […] E modern művészi törekvésekben különösen a kis nemzetek találták meg fajiságuk hatalmas védőfegyverét. […] Nemzetünknek szüksége van arra, hogy maga képére formált művészettel dokumentálhassa a világnak kulturális önállóságát és érettségét.”
Erdély építőművészetének megismerése, tanulmányozása vezette arra a felismerésre, miszerint „az igazság, amire Erdély beszélőkövei tanítanak, az,
hogy a román, szász és magyar templomok igazi típusai sokkalta közelebbi
rokonok egymással, mint a világ bármilyen más templomtípusával. Ezt mesélik ezek a kövek, akikbe lelket lehelt Erdély háromfajtájú, de közös sorsú
népe.” (Beszélnek Erdély kövei is)
Három faj, közös sors – ez a múlt. De milyen a jövő? Kós Károlyt mélyen foglalkoztatta e kérdés, hisz erdélyi vándorlásai során lépten-nyomon
megtapasztalhatta: korántsem felhőtlen Erdély fölött az ég. Az 1911. szeptember 4-én datált s a Budapesti Hírlapban közölt írás – Levél a balázsfalvi
gyűlésről – hasztalan igyekszik felrázni a magyar közvéleményt a ránk leselkedő veszélyre. Az ott összegyűlt többezres román tömeg nemzetgyűlése Kós Károly számára azt jelentette, hogy „a vagyonilag, társadalmilag, sőt
kultúrilag is szervezett oláh társadalom Erdélyben készen van. Ez a társadalom tisztában van erejével, céljaival, ez a társadalom fegyelmezett, fanatikus
és – idealista. Ez a társadalom: nemzet. […] A zárt sorokban, egységes vezetés alatt és öntudatosan előnyomuló oláhsággal szemben az erdélyi elszegényedett, fáradt és reményvesztett magyar társadalom lépésről lépésre, lassan, de folytonosan kénytelen visszavonulni minden téren”. Különösen fájdalmas, hogy a „szabaddá vált” magyar föld mind-mind az ő kezükbe kerül.
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Ez utóbbi gond és jövőbeni veszedelem a témája az Oláhok Erdélyben, Gyéres
és Kolozsvár között című írásoknak is – megannyi lármafa, melynek jelzőfénye kihunyt a budapesti közöny és vakság miatt.
A korszak harmadik témakörét Kalotaszeg alkotja. Az a Kalotaszeg,
mely – beszédes példa rá A körösfői templom tornya, A nagypetri református templom, Két kalotaszegi kapu, Magyar ruházat című írás – feltárja előtte
csodálatos építészeti, népművészeti emlékeit… és nemcsak azt. „Az oláhság
évszázadok óta szíjas kitartással szorítja összébb-összébb a magyarság gyűrűjét, sőt mint ék tolódik néhol élő testébe.” (Kalotaszeg) A hanyatlás jelei
láttán programot hirdet: „Azt akarjuk…, Menteni akarjuk…, Harcolni akarunk…” Mindezt hogyan és miért? „Egyetlen fegyverünk a mi erős, magyar
hitünk. Egyetlen politikánk, hogy nem politizálunk. Egyetlen akaratunk,
hogy magyarok, kalotaszegiek akarunk maradni.” Ezt szolgálja a Kalotaszeg
című lap megindítása, ezt szolgálják az abban közölt írások, ezt szolgálták
politikai kezdeményezései: az Erdélyi Néppárt megalakítása.
„Én kiáltó szó vagyok a pusztában!”
Az impériumváltozás új történelmi helyzetet teremt az erdélyi magyarság előtt. Sokakban, százezrekben merül fel a gondolat: menni vagy maradni? Sorshelyzetünk lehangoló képét vetítik elénk a Végvári-versek jeremiádszerű jajkiáltásai. Tudjuk: Kós Károly a maradók oldalán állt, maga mögött
hagyta az ígéretes budapesti egyetemi katedrát, mert úgy érezte: „Erdélyben nagyobb szükség lesz reám”. Ellene volt az erdélyi középosztályt magával sodró passzivitásnak, ellene a tömeges kitelepülésnek. Az új történelmi
helyzetben is a cselekvés programját hirdette: „Itt állunk. Szegényen, tévedten, sötétben, földre sújtottan. Szétszórva a zivatartól. De akarunk élni, akarunk dolgozni, akarunk kultúrát. Akarunk művészetet: élőt, szervest, nélkülözhetetlent, olyant, ami a miénk. Amiben a mi lelkünk fürdik meg, hogy
megújuljon, hogy erőssé, erősebbé legyen.” (Magyar képzőművészet Erdélyben) Ez a szándék, ez a törekvés testesül meg – immár a képzőművészet határain túl – a Zágoni Istvánnal és Paál Árpáddal együtt kiadott, az egész erdélyi magyarságot cselekvésre szólító Kiáltó szó című röpiratban.
Az alcímben megidézett, János evangéliumából idézett gondolatból fakadó írás első része helyzetfelmérés: „Valahol aláírtak valamit, valahol megalkudtak valamit, valahol elosztottak valamit, valahol egy nyitott ajtót becsaptak, hogy legyen zárva mindörökre. […] Régi zászlónk összetépve, fegyverünk csorba – lelkünkön bilincs. De tudom: talpra kell állanunk mégis. De
tudom: újra kell kezdenünk az izzadságos, nehéz munkát. Tudom: vágni fogjuk kemény, vad sziklába az utat, melyben egy kemény, régi nép lép majd velünk és utánunk újra csak felfelé.” A várakozás idejének vége: „… az imádkozás ideje eltelt. És el az átkozódás ideje is. Az álmodozásnak is vége, és a sírásnak is.” Szembe kell nézni a keserű valósággal: „Le kell vonnunk a tanulságot, szembe kell néznünk a kérlelhetetlen rideg valósággal, és nem szabad
ámítanunk magunkat. Dolgoznunk kell, ha élni akarunk, és akarunk élni,
tehát dolgozni fogunk.” Mi az alap, amire támaszkodni lehet? „Kétmillió
magyarra, mint fundamentumra akarjuk felépíteni az új keretek közt nemzeti autonómiánkat, amelynek egy részét saját szabad elhatározásából ígéri
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nekünk Románia szentesített törvénye: a gyulafehérvári határozat, más részét megszerzi egyfelől akaratunk és erőnk, másfelől Románia józan belátása. […] Nyíltan és bátran kiáltom a velünk megnagyobbodott Romániának:
mi, magyar fajú, magyar hitű és magyar nyelvű polgárai Romániának, nemzeti autonómiát akarunk, aminek birtokában bennünk Nagy-Románia megbízható polgárságot fog nyerni.” Akkor, a gyulafehérvári határozatok fényében, ez nem volt utópia, azon frissiben nem számolhatott azzal, hogy a nemzetiségi jogok megadására, biztosítására utaló 6. paragrafus soha nem vált
követendő törvénnyé a kezdettől beolvasztásra törekvő Romániában.
Kós Károly a cselekvő politizálás elősegítésére lépett a Kolozsváron
megindult Vasárnap vezérpublicistái sorába. Ars poeticája példamutató
irányt és tartalmat fogalmaz meg: „Nemesítő, felvilágosító, erősítő, igazságért bátran harcoló munka ez a mi munkánk, amit nem befolyásol semmi,
csak a tiszta meggyőződés. Nem korlátoz semmi, csak az igaz lelkiismeret.
Nem buzdít semmi, csak az a hit, hogy a ránk szakadt hivatás kötelességének ébredtünk a tudatára.” (Jószívű jó ember, kapumon bejöhetsz) Elemző
tanulmányok, napi eseményekhez kötődő reagálások hosszú sora szólít az
összefogás szükségességére: „Meg kell ismernünk egymást újra, Erdély kiszakadt, elárvult, dolgozó magyarsága. Szólítsuk meg egymást mi, akiket a
sorsítélet a világ nagy perében ez alkalommal elmarasztalt.” (Tanulságok)
Sőt, ennél is tovább, hogy szervezetten léphessünk fel jogaink kiharcolása,
védelme érdekében: „Össze kell fognunk, a népben rejlő minden erőt tömörítenünk, különben elpusztulunk egyen-egyen, mint emberek és összességünkben, mint nemzet. […] A magyar népnek ki kell verekednie és el kell fogadni az új államéletben azt a helyet, amelyhez joga van, s amelynek kiharcolása nélkül pusztulás fenyegeti.” (Népmozgalmak Erdélyben) Ennek a gondolatnak a jegyében üdvözli a kolozsvári zászlóbontást, az Erdélyi Magyar
Néppárt megalakulását, hisz „elég volt már a hallgatásból, elég a semmittevésből, elég a néma várakozásból, elég a sírásból és panaszkodásból, elég az
álmodozásból és a sültgalamb-várásából.” (Zászlót bontott Kolozsvár) A buzdítás határozott, kemény hangja intő jel kortársai előtt: „… nemcsak jogunk,
de kötelességünk is az, hogy magunk határozzunk sorsunk, jövendőnk felől és a magunk akarata legyen az egyetlen akarata, az egyetlen vezetője, az
egyetlen parancsolója Erdély dolgozó magyar népének”. (Vigyázzunk, magyar testvérek!) A romániai választási kampányban egyetlen cél lebeghet
előttük: „a Romániához csatolt magyarság életlehetőségeinek kiküzdése”.
(Erdély és a választások) Ám csakhamar rá kellett jönnie: „Nem kellünk a
Regátnak!” Abban reménykedik, hogy Erdély három nemzetisége – a közös
sors talaján – egymásra talál. Kós Károly még ekkor is rendületlenül hisz abban, hogy a regáti politika hegemonizáló, beolvasztó szándékával szemben
Erdély népeinek külön, sajátos úton kell járnia: „… itt, ezen a földön minden
nemzet, aki itt él, kapja meg a maga belső életének szabadságát, fejlődési lehetőségét”. (Erdély számadása) Ennek egyetlen lehetséges útja és kerete „az
autonóm nemzetek által alkotott autonóm Erdély!” (Erdélyi politika)
E gyümölcsöző két év alatt is odafigyel a művészeti élet, az építészeti
örökség védelmére és őrzésére. E téren is konkrét elemzésre építi mondanivalóját, sejtetni engedi, hogy az erdélyi magyarság magára találása, kitörési
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iránya a művészeti élet fellendítésén át vezet. Ez az a terület, amelyen a politikai csatározásoktól megcsömörlött publicista a későbbiekben rendkívül
nagyot alkot. Fölemeli szavát az erélyi magyar iskolák elsorvasztását célzó
kormányzati intézkedésekkel szemben. Az Autonóm magyar iskolát! című
írásában a hatalom fejére olvassa a Gyulafehérváron tett ígéretet: „A gyulafehérvári határozatok, a békekötés és a kisebbségi külön egyezmény azt a jogot adták a magyarságnak, mint nemzeti kisebbségnek, hogy magyar iskolákat tarthasson fenn és kötelezte az államot, hogy ezeket az iskolákat a magyarság számaránya szerint segélyezze.” De nemcsak erről van szó. „… mi
nemcsak az iskola tanítási nyelvében, de szellemében is biztosítva akarjuk
tudni azt, hogy a magyarság kultúrájának legyen a megőrzője, nevelője fejlesztője”. Ez pedig, szögezi le, csak egy módon valósítható meg: „törvényben
is biztosított autonóm magyar iskolával”.
Ez időszakban, 1921–22-ben is szót ejt a veszélyeztetett építészeti örökségek megvédéséről, jelesen a magyarbikali és magyarvistai református
templomokról, elismeréssel ír Móricz Zsigmond Erdély-trilógiájának első
kötetéről…
A továbbiakban, az elkövetkező közel negyedszázadban a kultúrateremtés, az irodalmi és művészeti élet lesz az az ösvény, amelyen képességeit
a kisebbségi életre kárhoztatott erdélyi magyar kisebbség szolgálatába állítja. Tisztában van azzal, hogy ez az út milyen nehézségeket támaszt a rátérő
szolgálattevő előtt, mégsem riad vissza: „… vágni fogjuk kemény, vad sziklába az új utat, melyen egy kemény, régi nép lép majd velünk és utánunk újra
csak felfelé.” (Tíz linóleummetszet margójára)
Az irodalom, a művészetek szolgálatában
A Guild of Handicraft című írásában meghirdetett program szellemében kibontakozó publicisztikai munkássága egyik kimagasló területe az irodalom szolgálata, az irodalomé, amelynek, leszakadva a Budapest-centrikus
léttől, a maga lábára kell állnia. Az irodalommal szembeni elvárása rendkívül magasra emelte a lécet: „Az író tudjon ne csak írni, de tudjon igazat írni.
Az író ne papirost írjon tele – írói készséggel, hanem igazságot a szíve vérével. Ha regényt ír, az művészet legyen és ne konjunktúra mesterkedés.” (Néhány szó a fiatal írók valóság-irodalmához)
Az irodalomszervező Kós Károly főműve – a Kádár Imrével, Ligeti Ernővel, Nyirő Józseffel, Paál Árpáddal és Zágoni Istvánnal közösen létrehozott – az Erdélyi Szépmíves Céh betéti társaság, amely működése húsz éve
alatt 166 művet jelentetett meg, megteremtve általa az erdélyi magyar irodalmat. Az 1924-ben kiadott felhívásukban utalnak arra, hogy „tartalomban
csak értékeset és jót, küldőben csak szépet és művészit” nyújtanak, bizonyítva azt, hogy „lehet és tudunk Erdélyben is és ma is igazi irodalmat megfelelő művészi formában adni.” (Erdélyi Szépmíves Céh) Két év múltán, azonos
című írásában, részletesebben kifejti a kiadó célját, célkitűzéseit, tudatosítva, hogy az önálló kultúréletre berendezkedő erdélyi magyarságnak az irodalom jelentette az egyik kitörési lehetőségét, az irodalomét, amely „nemzeti nyelvünknek, nemzeti kultúránknak, tehát nemzeti öntudatunknak az
iskolán kívül és azon túl szinte egyetlen védelmi és építő eszköze, nemzeti
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életlehetőségünk főpillére.” Ennek szolgálatára szólítják munkára az erdélyi írástudókat az írásművészet szabadságának és védelmezésének a szolgálatára. Az ESzC lényegét meghatározó definíciója: „… szabad szellemi munkások önkéntes, csupán a különleges viszonyok által megokolt munkaközösségének társulása azzal a magyar közönséggel, mely hinni tud az erdélyi írásművészetnek komolyságában és bízik íróink eredményesen termelő
munkájában.” Ugyanez írásában ad hírt arról, hogy „a jövő 1927. esztendőben megindítjuk a Céh kiadásában kéthavi folyóiratunkat »Erdélyi Helikon«
címen, Kisbán Miklós és Áprily Lajos szerkesztésében. Minden politikai és
világnézeti korlátoktól mentes, pusztán a tiszta irodalmat és művészeteket,
a szabad és igaz kritikát szolgáló komoly, mindentől és mindenkitől független fórumot akarunk vele teremteni…”
E két fórumhoz kötődik az erdélyi gondolat, a transzszilván irodalmi
áramlat. Bölcsője a század elejére nyúlik vissza. Kós Károly már sz 1911-ben
megalapított Kalotaszeg című képes hetilapot is „a transzszilvanizmus érdekében és a haladó erdélyi öntudat ápolása” végett hozta létre. Ennek jegyében születtek az Erdély kövei (1922) és az Erdély (1929) című, linómetszetekkel gazdagon illusztrált könyvei, a Varjú-nemzetség (1925) című regénye, a
Budai Nagy Antal, (1936) című színjátéka és több más alkotása. Az erdélyi
gondolat kikristályosodásának bizonyságáról olvashatunk az alábbiakban:
„…ez nem más, mint az a másíthatatlan valóság, mely Erdélyt zárt földrajzi egységgé tette: az a népi és kultúrai egymásrahatás, mely ezen a zárt területen az idők folyamán egymásra hatott, és az az ezeresztendős história,
mely külön való és más volt, mint az Erdélyen kívüli népek és területek históriája, amely a maga különvalóságával örök időkre és kitörölhetetlenül véste bele magát minden erdélyi ember lelkébe. Ez a külön való föld, ez a külön való história tette külön erdélyivé a mi gondolkozásunkat, pszichénket
és lehet ez jó, avagy rossz, lehet ez előny, avagy akadályozó teher rajtunk, mi
mások nem lehetünk, és amit csinálunk, az más nem lehet, mint amilyen.”
(Erdélyi gondolat)
Az ESZC igazi erdélyi sikertörténet lett, kiállta a magyar irodalom
megosztása vádjával ellene indított támadások – „az ádáz papiros-háború”
– próbáját. Kós Károly a harmadik írónemzedék által Jelszó és mítosz címen, 1937-ben generált disputában visszatér erre a gondolatra, pontosítva az
erdélyi gondolatot kiteljesítő transzszilvanizmus lényegét: „… az irodalmi
»transzilvanizmus« mégsem elárulása a magyar irodalom egységének – és
amennyiben igazi írásművészet –, a közös magyar irodalom értékgyarapítása és színbeli gazdagodása.” Ugyanez írásában határozott választ ad id.
Szemlér Ferenc „erélyesen kritizáló és szigorúan elítélő”, a transzszilvanizmus létjogosultságát kétségbe vonó terjedelmes cikkére: „… az erdélyi írók
öreg generációja számára a »transzilvanizmus« bizony nem előre kitalált jelszó, hanem tradíció, történelmi tudat, akarat, reménység és mindenekfelett
szilárd , megingathatatlan – hit. Hite annak, hogy a mi hazánk Erdély. (…)
Mi hiszünk abban, hogy az életünk: rendeltetés, melyet szolgálnunk kell
cselekedettel, kibúvás és mentség nélkül, spekuláció és alkuvás nélkül.” Két
év múlva, 1939-ben, a Bánffy Miklósról írott portréjában visszatér a fogalom
tartalmi megvilágítására: „… a transzszilvanizmus nem politikai szédelgés,
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vagy irodalmi konjunktúra-kihasználás céljából, az impériumváltozás után
kitalált üres jelszó, mint ahogy azt sok kedves író és honfitársunk szóban
és írásban olyan sokszor megállapította, hanem néhányunknak, de Bánffy
Miklósnak és szerény magamnak, íme, bizonyítottan is erdélyi lelkünkben
gyökerező mélységes és kiszakíthatatlan hitvallásunk, réges-régi idők óta…”
(Bánffy Miklós gróf ) Ez a gondolat, ez az érzés nyer megfogalmazást, ölt testet az erdélyi magyar irodalom legkiválóbb alkotásaiban, ad annak sajátos
ízt és zamatot igaz művészi szinten, az egyetemes magyar irodalom értékskálájának is megfelelő minőségben. Ez hozza létre azokat a műveket, amelyek éltették a hitet és a reményt, a magyarságtudatot és hagyománytiszteletet, amelyek külön-külön és egységében ma, hetven-nyolcvan év után is időtállónak bizonyulnak.
Kós Károly publicisztikája híven példázza, hogy nem csupán irányítóként, szervezőként, hanem írásaival is irányt szabott e folyamat kibontakozásának. Figyelme látókörében kimagasló jelentőséggel bír a Móricz Zsigmond személyes kötődése Erdélyhez – közvetlen, személyes jelenléte, illetve
művei által. Az Erdély-trilóga, a Barbárok megjelenésekor írott méltatások,
elismerő, értékelő sorok hívták fel az erdélyi magyar olvasóközönség figyelmét a klasszikus értékű alkotásokra. A bensőséges emberi kapcsolat szép tanúságtétele az 1939 októberében született írás: Találkozásaim Móricz Zsigával. Évtizedeket átívelő barátság szálai bontakoznak ki előttünk, lírai hangütésű, bensőséges sorokban. Ugyanilyen figyelemmel övezi Bánffy Miklós
személyiségét. A rokonszenv nyilvánvaló eredője az, hogy a bonchidai gróf,
Kós Károlyhoz hasonlóan, maga is azon kevesek közé tartozott, aki a húszas
évek elején hazatér Erdélybe, szerepvállalásával és műveivel az ottani szellemi élet vezéregyéniségei közé tartozott. Kós Károly irodalmi portréi között
még meg kell említenünk az Ady Endréről (Ady Endre és Kalotaszeg), továbbá a Kuncz Aladárról (Ahogy én láttam) írottakat. Szólnunk kell továbbá a
magyarországi és az erdélyi irodalmi műveket szemléző, számtartó szerepéről, melyek biztos értékítéletről, elkötelezettségről vallanak. Szántó György,
Székely Mózes, Ligeti Ernő, Jancsó Benedek, Károly Sándor, Tamási Áron és
mások műveiről ír elismerő vagy bíráló hangon. A publicisztikakötet mai
olvasója fölfigyel az Adolf Meschendörfer regényéről írott kritikára, illetve a regényből kiragadott, az erdélyi szászok sorsának kései alakulására váteszként utaló mondatokra: „Halljátok meg ti, Európa népei, ti gőgös polgárai az Egyesült Államoknak: az erdélyi szászt, a legutolsót már szájáig lepte
el a víz! Ti, akik népjogokért tusakodtok, halljátok: mi csak élni akarunk és
e földön, mi vérünkkel trágyázott szabad földön dolgozni. És németek maradni.” (Erdélyi szász regény) A Makkai Sándor regényéről írott méltatásban
kitér a történelmi regény létjogosultságára: „… bizonyára nem a ma olyan elharapózott konjunktúra, de komoly lelki szükségesség kényszeríti a magyar
íróművészek jó részét, hogy nemzetünk tegnapjaiban keressenek feleletet a
magyar jelen égető, sajgó kérdéseire és lehető megoldást a magyar jövendő
számára.” (Sárga vihar)
Kós Károly érdeklődése másik sarkpontja az erdélyi művészeti élet –
különösképpen a képzőművészeti élet – szervezeti kereteinek megteremtése,
az alkotóművészek bemutatása, alkotásra ösztönzése. Meggyőződéssel vall84
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ja, hogy „a legnagyobb művész: a nép”, hogy „a művészet öröktől fogva csak
nemzeti művészet. A nemzetek lelkének gyümölcse”. […] A népművészet tehát a nemzeti művészetnek fundamentuma. Minden művészet oda tér vissza
és onnan kell, hogy kiinduljon, ha egészsége, biztos fundamentumot akar
építeni.” (Mi a népművészet?)
E tekintetben meghatározó alapmunkának tekinthető a fentebb már
említett Nemzeti művészet, továbbá a Nemzeti művészetünk, a Művészetünk
útja, a Magyar képzőművészet Erdélyben, Erdély képzőművészetének problémája, A grafikai művészetek fejlődési útja, Tíz esztendő Erdély művészeti életéből (1919–1929), Képzőművészetünk szelleme, Az erdélyi magyar művészet útja című tanulmány. Az irodalmi élet megteremtéséhez hasonlóan
ez esetben is felhívta a figyelmet az erdélyi képzőművészet sajátos vonásaira: „… ha ez a különvaló és ma már általában valóságnak elfogadott erdélyi
lélek megvolt és megvan az irodalomban, akkor lehetetlen, hogy hibáznék
kultúránknak más területén. Tehát meg kell lennie képzőművészetünkben
is.” (Magyar művészettörténelem és Erdély művészete) Ennek felismerésében,
megteremtésében is az önerőre, a hagyományainkra kell alapoznunk, arra
kell támaszkodnunk: „E munka elvégzéséhez pedig egyetlen erőforrásunk:
mi magunk, egyetlen, de bizonyos támasztékunk a múlt, mely tagadhatatlanul bizonyítja, hogy három századon keresztül Erdély magyarsága egyedül nemcsak képviselte a magyarság kulturális munkásságát, de tudta azt
teljes egészében fejleszteni, továbbépíteni, hogy idők fordultával átadhassa
annak ápolását.” (Művészetünk útja) Az impériumváltás új helyzetet teremtett. A szétforgácsoltság, a képzőművészeti élet szervezetlensége – a kiállítások esetleges szervezése, kellő és méltó kiállító terem hiánya – indította arra,
hogy kezdeményezze, tevőleges részese legyen a Barabás Miklós Céh létrehozásának, mely által „megtörtént az első komoly és érthető figyelmeztetés,
mely egész Erdélynek, de mindenekelőtt a magyarság kultúrközönségének
jelenti be: vannak képzőművészeink, termelik a magukhoz és Európához
méltó munkát, élni akarnak és joguk van élni!” (Barabás Miklós Céh) Kós
Károly tevőlegesen kíséri végig ezt a folyamatot. A kiállításokról készült
méltatásai – Tíz linómetszet margójára, Erdélyi grafika, erdélyi grafikusok,
Nagybányaiak kiállítása, Erdélyi képzőművészek együttes kiállítása… –, valamint az általa írott művészportrék – Papp Aurél, a keramikus, Nagy István,
Papp Aurél művészete, Vágó Gábor, Buday György grafikái, Szolnay Sándor,
Vásárhelyi Z. Emil kiállítása… – jelzik az állandó odafigyelést, a képzőművészeti élet kiteljesítésére irányuló törekvését.
E fejezetben szólnunk kell Kós Károly könyvművészeti – tipográfiai törekvések, könyvillusztrációk – munkásságáról is. Első kiadványai – a jegyajándéknak szánt Székely balladák, valamint az Atila Királról ének – a középkori kéziratos kódexek mívességét idézik, méltán arattak közönségsikert
a szakmai körökben, egy időben jelezve a szépíró és a rajzművész kiváló
képességeit, előre vetítve a könyvkiadói tevékenység igényességét, könyvillusztrációinak magas művészi színvonalát. Ez a hivatássá érett törekvés
ébresztette benne az elismerés és tisztelet szavait, amikor Sztambulban kezébe vehette a törökké lett hajdani kolozsvári református teológus török nyelvű, gazdagon illusztrált könyveit (Ibrahim müteferrika), amikor elismerőleg
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szólt a brassói Klingsor Verlag által 1927-ben kiadott kötetekről (Két szép erdélyi könyv). Pályatársként, kiadóként számos kötetet illusztrált, kiemelte e
művészeti ág létjogosultságát, jelentőségét. „… nemcsak lehet, nemcsak jogosult, de művészileg indokolt is a költői mű illusztrálása, sőt, egyike a legszebb, legméltóbb művészi feladatoknak azon kívül, hogy a legdemokratikusabb módja, hogy a költői mű, mint a képzőművészeti kultúra terjesztésének
és legnemesebb eszköze a műveltséget terjesztő és megtartó könyv szeretete
megbecsülése munkálásának.” (Új Arany–illusztrációk) Ugyane sorban kell
említést tennünk – többek közt – az Erdély kövei című kötetről, valamint az
Erdély című kultúrtörténeti vázlatról, amelyet 31, illetve 60 linómetszettel
illusztrálva adott közre.
Az alkotói, értékteremtő életút e szakaszában sem maradt hűtlen építőművészeti hivatásához. Építészeti megrendelésekben ugyan nem dúskálhatott, a tervezőasztalra ritkábban hajolhatott, odafigyelését tanulmányok sorával igazolja. A még aktív építészi szolgálat alatt vetette papírra az erdélyi
barangolások első gyümölcsét (Régi Kalotaszeg). De ide is köthető az előbbiekben említett Erdély kövei és az Erdély című kötetek építészeti vonatkozású könyvei, később pedig A székely nép építészete. Az építészet népi ihletését emeli ki a leginkább a falvakon tetten érhető tapasztalat is: „A falusi házban nemcsak laknak az emberek, de vele, benne együtt élnek és ezt az életmelegséget érezzük meg, ha mégolyan egyszerű is a ház, szegényes a lakás.
) A ház építője ebbe a lakásba beleteszi minden tudását, gondját, gondolatát,
jóakaratát, érzését, beleteszi egyéni lelkét. A ilyen háznak lelke van. (…) A
modern városi palota (…) már nem fejezi ki a benne lakók, dolgozók, élők és
tusakodók nemzeti jellegét a maga építészeti nyelvén.” Követendő példaként
említi „művelt nyugati népek” törekvéseit: „Apáitól örökölt szellemben fejleszti ma tovább a maga hajlékát az új idők követeléséhez mérten és a svájci,
a norvég, az angol falusi lakóház nemcsak a maga nemzetének, de az egész
világnak példáját adja az igazán meleg, kényelmes és megfelelő családi otthonnak és fényes bizonyítékát nemzeti műveltségüknek.” (Az ember és otthona) Ez a gondolatmenet és elvárás fogalmazódik meg – építészettörténeti
és népi hagyományokba, az erdélyi és az egyetemes kultúrába való ágyazódással – a Modern architektúra – stílustalanság?, A székely ház, az Építőművészeti kiállítás, Eliel Saarinen, Erdélyi református templomok és tornyok, Erdélyi építészet – magyar építészet, Erdélyi műemlékek védelme című tanulmányaiban, írásaiban.
Kós Károly erdélyiségének egész személyiségét átható tanúságtételei
azok az írások, amelyeket a szülőföldhöz való kötődés érzése ihletett. Szép,
beszédes példái ennek a Várad, Kolozsvár, A szászok és mi, a Szeben, az Erdei
lak… lírai töltettel dús, a szeretet és a ragaszkodás érzésétől áthatott sorok
Erdélyről, az iránta érzett és hozzá elszakíthatatlan szálakkal kötődő hűségről, városairól, szépséges tájairól, az itt élő népek sorsközösségéről.
Új lendülettel, bizakodással
A második világháborút követő új éra Kós Károly életében súlyos csapással kezdődik. Tompa Lászlónak írja 1945 elején: „Mi Sztánán csúful jártunk! Az oroszok ugyan elkerültek, de a határon átjött gárdák és csendőrök
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teljesen és tökéletesen kifosztottak, s nekünk úgy kellett, fegyveres üldözők elől gyalog Kolozsvárra futnunk. Egy szál ruhában.” Egy másik, Kabay
Gábornak írt levélben, 1948 márciusában, még konkrétabban szól az őt ért
veszteségről: „Sajnos: összes könyveim, írásaim, rajzaim, feljegyzéseim, emléktárgyaim –, menthetetlenül elpusztultak a Maniu-gárdák jóvoltából, és ez
a legnagyobb veszteségem, mert pótolhatatlan szellemi és anyagi értékeim
voltak: egy élet munkájának eredményei, termése, gyűjtése és leendő hagyatéka, tanúbizonysága. Ez fáj állandóan és kitörölhetetlenül.”
Kós Károly emberi nagyságára vall, hogy a vele történtek, az őt ért súlyos csapás ellenére új lendülettel, bizakodással veti magát az erdélyi magyarságért folyó munkába.
Cselekvési teret a Kolozsváron kiadott, a Magyar Népi Szövetség központi sajtóorgánumaként megjelenő Világosság című lap nyújt számára. Első
írása – 1944. december 14-én – a száz éves Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület újjászerveződését köszönti: „…a kisgazda-társadalom erélyesen szembe kíván helyezkedni minden felülről szított nemzeti gyűlölködéssel, s a
maga népi érdekei számára kisajátítván az EMGE százéves kereteit, egységesen sorakozik fel a munkásság s a Nemzeti Demokrata Arcvonal újjáépítő
munkájának támogatására.” (A száz éves EMGE) Későbbi írásaiban „új, szabad világ”-ról, a Petőfit „majd velünk együtt ünneplő román testvéreink”-ről
beszél, arról, hogy „a fél-világ romjain végre megszületett a békesség”, hogy
„meg kell nyernünk a kenyércsatát”, a „falu életmunkája teljes”, művelődési otthonokat építenek a kultúra számára. Egészséges életösztöne azonban,
elgondolásai közepette azonban más jelenségekre is fölfigyel. „… ma, amikor a kivívott szabadságunkkal dicsekszünk a múltak elnyomásával szemben, a jogos kritikának megnyilvánulása tilosabb és veszedelmesebb, mint
volt valaha. Aki kritizálni merészel, az fasiszta-gyanús, akit félre kell állítani, vagy éppen bíróság elé kell utalni.” A Lakatos Istvánnak írt levél (1945.
IX. 16.) megállapítása megmarad a magánszféra titkának.
Tevékeny részt vállal a közéletben: a Magyar Népi Szövetség Kolozs
megyei elnöke, az EMGE elnöke, az alkotmányozó nemzetgyűlés tagja Bukarestben, a Világosság szerkesztőbizottságának tagja. Publicisztikai munkásságának igen termékeny periódusa az 1946-os esztendő. Az e periódusban született írásokban tetten érhető az az elvárás, ami a húszas éveket idézi elénk: „Románia vállalta a demokráciát […] Hiszünk ennek a vállalásnak őszinteségében és ebben az építésben magyar népünk őszintén vállalja
a maga munkarészét. […] Magyar népünk számára különleges elbánást nem
kérünk, erre jogunk sincsen, de jogunk van arra, hogy követeljük a demokrata kormányzattól a minden dolgozó népet megillető életjogok gyakorlati
érvényesülését a demokrata Románia magyar népe számára is.” (Szövetkezeteink védelmében) A kolozsvári Patria című román lap sokallta a Magyar
Népi Szövetség által megfogalmazott demokratikus elvárásokat. Kós Károly
írásában utal a nemtelen támadás hátsó szándékaira: a becsületes törekvések lejáratását célzó törekvésre. A négy „erélyes” követelés felsorolása mellett bátran szót emel az erdélyi magyarság jogos követelésére: „A demokratikus berendezkedés egyik elemi szükséglete, hogy nemzetiségi vidékeken a
lakosság nemzetiségi megoszlásának aránya szerint érvényesüljön az állami
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hivatalokban és a közigazgatásban. De természetesen nem az országos, hanem a helyi számarány szerint.” (Nem vitázunk) Az erdélyi magyarság sorskérdései továbbra is ott szerepelnek írásai főcsapásában, azé a nemzetiségé,
amely az elmúlt évszázadok során „európai civilizációt építeni és fejleszteni tudó nemzettársadalmat szervezett és sajátosan magyar szellemű és jellegű európai keresztény kultúrát tudott teremteni a semmiből itt, tusakodó népek és kultúrák örök hadiútjának keresztező pontján.” Jövőképe azonban nem egyértelmű: egyfelől a kétség/kérdés – „vajon mi lesz a sorsa a világ
parányi szegletének, melyet Erdélynek nevezünk és benne a maroknyi magyarnak?” –, másfelől a reményteli bizakodás: „Erdélyben a magyarság bizonyára megnyeri az új élet csatáját.” (Számadás) A történelem ismétli önmagát: az 1918-as balázsfalvi határozatok köszönnek vissza abban a megállapításban, miszerint „a népi, demokrata kormányzati rendszerre átépülő ország
vállalta a határain belül élő nemzetek jogegyenlőségének elismerését és biztosítását”. Mit is takar a jogegyenlőség elvárt fogalmi tartalma? Erre is választ kapunk: az erdélyi magyarság „nemzetképpen való természetes életjogáról soha egy pillanatra sem mondott le, bár a külső körülmények néha látszólag arra kényszerítették. Természetes, hogy erről nem akar és nem fog a
maga akaratából lemondani a jövőben sem és itt való elhivatottságának tudatában vállalni fogja annak legfőbb feltételeit is: sajátos lelki és szellemi
kultúrája megtartását és fejlesztését.” (Földműves népünk üzenete) Az új kibontakozás híve, ám azt is regisztrálja, hogy a várt és óhajtott társadalmi
változásokat nemcsak külső okok – például az 1946-os súlyos aszály – késleltetik, hanem alantas szándékoktól vezérelt szándékok is. „De még ha az
ország közállapotai már rendezettek volnának is, ha az államszervezet működését nem zavarnák azok a nyílt és titkos mérgező erők, melyek az új, népi
uralom felborításával, az elmúlt rendszerek parancsuralmát akarják talpra
állítani…” (Társadalmi megmozdulást az ínség ellen) „Kincstári” optimizmusa az 1946-os választások után is töretlen: „A nemrégiben lezajlott képviselőválasztások bizonyítni látszanak, hogy politikai, sőt társadalomszervező vonalon magyarságunk felismerte és vállalta a helyes irányt, mely felé jövendő életútját kiépítheti…” (Képzőművészetünk válsága)
1948 márciusában újabb választás előtt állt az ország. Kós Károly bízott
abban, hogy azon valóban a nép szava fog dönteni az ország sorsáról. Fenntartás nélkül üdvözli az eredményeket, különösen sok reményt fűz a falvak
élete fellendüléséhez: „… dolgozó földműves népünk, az ipari munkássággal és haladó értelmiséggel együtt ma már népköztársaságunk sorsát intéző politikai tényező lett, úgy a mezőgazdasági munkájának nemzetgazdaságunk termelő tényezőjévé kell lennie.” Hozzáteszi azonban, hogy ennek realizálódásához kellő szakmai felkészültségre van szükség, ezért sürgeti a magyar tannyelvű mezőgazdasági főiskola létrehozását. (Amire az országnak és
a népnek is szüksége van) Bizakodása ekkor még töretlen. Hisz abban, hogy
az alkotmányban deklarált lelkiismereti és egyesülési szabadság az egyházak előtt is új cselekvési teret nyit, miért is ne lenne így, amikor „református
egyházunk célkitűzései azonosak köztársaságunk célkitűzéseivel és a maga
munkaterületén igyekszik megvalósítani azt, amit a kormány a maga eszközeivel a maga munkaterületén.” („Vágjatok új barázdát”) Vajon még nem hal88
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lott az egyházi iskolák államosítását célzó tervekről, a hitoktatást korlátozni szándékozó intézkedések veszélyéről? Amikor ez bekövetkezett, továbbra
is az egyház lojalitásáról, együttműködési szándékáról ír: „… a magyar református egyház püspöke a májusi zsinaton teljes őszinteséggel jelentette ki
közel egymillió magyar kálvinista nevében, hogy a nép egyháza együtt akar
munkálkodni a nép kormányával, a nép köztársaságának építésén.” De ennél is meglepőbben vélekedik az iskolák államosításáról, a kötelező vallásoktatás eltörléséről: „Ma erre nincsen szükség, az államosítás folytán tehát
megszabadul egyik legterhesebb múltbeli kötelezettségétől, melynek súlyát
úgysem tudta már hordozni mostanában a maga erejéből, illetve az állam
segítsége nélkül. A kötelező vallásoktatás törlése az állami iskolákban pedig éppen a szabad vallásgyakorlatot biztosító törvény rendelkezéseinek logikus következménye.” (Zsinati jegyzetek) Nem hinnénk, hogy az egyházkerület későbbi főgondnoka hasonlóképpen értékelte volna az egyházzal szemben foganatosított jogfosztást, a kisajátításokat, a súlyos korlátozó intézkedéseket, rendeleteket. Ezzel az írásával zárul a Világosság hasábjain közölt írások sora, Kós Károly politikai tartalmú sajtó sajtótevékenysége.
A lapban közölt más tartalmú írások sorában ott találjuk a városaink,
falvaink építészeti arculatát elemző írásokat, a hagyományok és a népi építészeti stílusjegyek őrzését szorgalmazó megnyilatkozásokat. Változást, szemléletváltást sürget: „Az új rendszer új életberendezkedés szükségességét jelenti. Az új életberendezkedés új hajlékot: új várost, új falut, új házat, új architektúrát követel. Az új életstílus új képzőművészeti stílust.” (Régi emlékek, új tapasztalatok) Bizalommal tekint a fehéregyházi Petőfi-emlékműnek
román–magyar összefogásból történő felújítására. Új szín a tematikai palettán: az emlékezésből fakadó színes írások nyitánya: Tavaszi kirándulás, Elvesztek a lovak, Emlékezés régi utazásokra, Negyven éves találkozók, Emberek, ha találkoznak, Hunyadi vásár, Ezerkilencszáznegyvennégy… Ezekben
újra elénk tárul a színesen mesélő író, megelevenedik az erdélyi tájak és emberek iránti mély ragaszkodás és szeretet. Mondhatnánk, hogy ezekben az
írásokban újra visszatalál önmagához.
A későbbi években rendszeres közlésekre már nem kerül sor. Ha ennek okát szeretnénk kutatni, szót kellene ejtenünk a rendszeres elfoglaltságot jelentő, a Mezőgazdasági Főiskolára való tanári kinevezéséről, melyet
nagy-nagy örömmel fogad: „Boldog vagyok, hogy ezt a munkahelyet megkaphattam. Ma talán az egyetlen munkahely Romániában, ahol talán eredményesen tudhatok dolgozni, ha lesz még erőm hozzá” – olvashatjuk egy 1949.
március 26-án keltezett levélben. A Kós Károly levelezése című kötet egyik
levelében sejtetni engedi azt a megdöbbenését, amit a Magyar Népi Szövetség vezérkarának letartoztatása, elítéltetésük ébresztett benne: „… bár még
tudnék írni egyet-mást, elmondani és kérdezni is. Pl. a két héttel ezelőtti eseményeket, amelyek néhány jó barátommal vannak kapcsolatban. (…) Nem
tudom megítélni, ma még ezt, mert nem tudom, nem tudhatom, hogy ami velük történt, az ő hibájukból történt-e, vagy csak vak áldozatai annak a világviharnak, amely ma körülöttünk tombol…” (1949. aug. 10.)
Az alkalmi közlések, írások sorát a kolozsvári irodalmi lapban, az
Utunkban megjelent írások nyitják meg. A Kolozsvári feladatok című írása
89

ME.dok • 2017/1

városrendezési tervéhez fűz gondolatokat, fogalmazza meg javaslatait, elvárásait – a kor ideológiai elváráshoz kötődve, Sztálin elvtárs s a szovjet építészek tapasztalataira hivatkozva(!) Ezzel rokon vonásokat, jegyeket hordoz
A szocialista-realista építőművészet útján című cikke is, letéve kötelező obulusát a hatalom oltárára: „… pártunk következetesen halad azon a sztálini
úton, melyet népünk vallott és vállalt, és minden körülmények között megvalósítja azt, amit népünknek ígért: békét, biztonságot, a dolgozó ember jobb
és szebbéletét.” Mintha nem is ő írta volna, hanem a hatalom elkötelezett aktivistáinak valamelyike!
Visszatekintés
Az ezt követő időszak a szemlélődő, magányos ember életszakaszát öleli fel. Az irodalmi élet kibontakozását figyelemmel követi, így az Utunkban
megjelent alkotások tartalmi és formai megjelenítését is. Nincs elragadtatva tőlük. „A mai erdélyiek pedig – unalmasak, erőltetettek. Prózájukon valahogy azt érzem, hogy – parancsra íródtak, és nem a maguk mondanivalóját írják, hanem a másokét. Nem érzem azt, hogy hiszik is azt egészen, teljes hitükkel, amit írnak és vallanak.” Záró soraiban reményének ad hangot:
„Hiszem, hogy egy-két esztendő meghozza a mai forrongásnak, forradalomnak végét és azt, amit minden akaratú embernek akarnia kell: a bátorságot,
békességet, egymás szeretetét, egymásban aló bizalmat, ami a rendnek, komoly építőmunkának feltétele.” (Levél Kabay Gábornak, 1950. XI.25.) Az olvasó mire gondolhat ezek olvasásakor? Arra, hogy a társadalomban mindennek az ellenkezője tapasztalható! Szigorú ítész. A két világháború közötti időszak irodalmi kánonja köszön vissza az Utunk körkérdésére adott válaszában. Morális követelményként szabja meg, hogy az író „ne hazudjon
soha és csak azt írja meg, amit ő maga igaznak tud és hisz. Mert az írónak
igaz embernek kell lennie.” (Válasz az Utunk körkérdésére) Kemény elvárás
ez a kommunista ideológia irányította és általa szigorúan ellenőrzött irodalmi életben. Hitelét és erkölcsi hátterét a maga munkásságában tanúsított erkölcsi alapállás adta: „… ha nem is könyveltem el magamat soha ún. márkás, nagy írónak, de az írói felelősség és morál törvényét – mely az írót arra
kötelezi, hogy azt és csak azt írja, amit meggyőződésesen igaznak hisz, tud
és vall – mindig és minden körülmények között vállaltam és megtartottam.”
(Egy cikk margójára) Az irodalom hivatásának kérdése a későbbiekben is
foglalkoztatja. Ő, akiből „nem a maga jószántából” lett író, ismételten hitet
tesz az irodalom elhivatottsága mellett: „Máig is hiszem és vallom, hogy az
irodalmi alkotás (a szépirodalmi, nem a tudományos) az emberi szellem és
lélek legértékesebb és legmagasabbrendű kulturális tevékenysége.” (Én és az
írás) A maga irodalmi krédóját fogalmazza meg az 1963-ban írott Ars poetica
című írásában, a mű tartalmi megjelenítése mellett szól a művek nyelvi köntöséről is: „… mint virágnak az ő színe és illata, az ételnek az ő íze, olyan elválaszthatatlanul szerves, jellemző és lényeges minőségi tulajdonsága, alkotóeleme minden szépirodalmi alkotásnak az ő nyelvezete.” Egy másik írásában megindokolja, hogy miért is írt történelmi regényeket: „… azért választottam meséim miliőjéül a múltat, mert akkor írtam azokat, amikor szívemet szorongató mondanivalóimat a múlt eseményeibe ágyazva tudtam csak
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elmondani.” (Író, írás, kritika) Történelmi tárgyú művei sorából fájdalmasan hiányzik az évtizedekig dédelgetett álom: a Kolozsvári testvérek életregénye, a XIV. századot megidéző családregény. De a szorgos levéltári, történelmi búvárlások nem hoztak, nem teremhettek gyümölcsöt: „… 1944 őszén
minden összegyűjtött adatom, minden jegyzetem és vázlatom megsemmisült.” (Egy regény születése)
Műveinek újrakiadása – a Varju nemzetség, Budai Nagy Antal – alkalmából írott kísérőszövegek jelentik a mind szórványosabb megnyilatkozást.
Az építész elképzelései, a robbanásszerűen fejlődő városok késztetik arra,
hogy a maga elképzeléseivel segítse a városépítőket. A Lakás- és városépítési
problémák című írásban saját elgondolásait fogalmazza meg.
A városi lakás már nem kínálhatja a hajdani otthon, a Varju-vár tágasságát. A világgal való kapcsolattartás kiváló csatornája a levelezés. Életének
utolsó huszonöt esztendejében – leveleskönyvének tanúsága szerint – közel
félezer levelet ír és kap. Ugyanakkor nagyon szeretett diskurálni az őt fölkereső ismerősökkel. Hogy ezek a találkozások, beszélgetések mily ízesek, tartalmasak lehettek, arról igen beszédes példázatát nyújtotta a Román Televízió magyar adásában a hetvenes években közvetített adás, amelyen az erdélyi magyar irodalom másik nagy öregje, Kemény János volt a vendége.
Az életút és az életmű jobb megismerését segíti az Igaz Szó című marosvásárhelyi irodalmi lapban közölt Önéletrajzom, valamint a Korunk indítványozására született Kalotaszegi vállalkozás című visszatekintő írása.
***
Mivel is zárhatnánk méltóképpen e csodálatos kincseket rejtő kötetről
írott méltatásunkat, mint az írónak a szavaival: „A történelem tanúsága szerint az igaz embernek, de mindenekelőtt az igaz művésznek (írónak, építő-,
képző- és zeneművésznek) mindenütt a világon, minden időben és minden
körülmények között a Sors által rendeltetett kötelezettsége (volt, van és lesz),
hogy a maga népének és szülőhazájának sorsát vállalja, és élete munkájával
szülőhazáját és annak népét, megbecsült hagyományaik szellemében, hűségesen szolgálja. Ezt vállaltam és cselekedtem, nem mást és nem többet. És
ezt sem az eszem tanácsára, hanem a szívem parancsára, a magam igen szerény lehetőségei és adottságai korlátain belül, úgy, ahogy tudtam és ahogy
– lehetett.” (Kitüntetése alkalmából elmondott beszéde)
Kiváló, értékes örökség. Legyünk méltók hozzá!

Kós Károly publicisztikája. Összegyűjtötte, sajtó alá rendezte, szerkesztette és az előszót írta: Sas Péter Pallas–Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 2014.
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Könyv vagy ﬁlm? Az adaptációk
örök vitájának tükrében
K
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Abstract (The movie or the book?)
In this article, the author presents theories of epic adaptations for the film environment,
focusing on the analysis of „multiplatform storytelling” tendencies, where the environments are
complemented, usually functioning harmoniously together, creating complex universes where links
and intermedia references contribute to the realization of ways of telling the worlds (mostly fictitious)
that can be captivating for a diversified audience.
Keywords movies, novels, multiplatform storytelling

Rezumat (Cartea sau filmul?)
În acest articol autoarea ne prezintă teorii ale adaptărilor de lucrări epice pentru mediul filmat,
punând accent pe analiza tendințelor de ”multiplatform storytelling”, unde mediile implicate se
completează, de obicei funcționând armonios împreună, creând universuri complexe, în care
legăturile și referințele intermediatice contribuie la realizarea unor moduri de istorisire a unor lumi
(de cele mai multe ori fictive) care pot fi captivante pentru un public diversificat.
Cuvinte cheie filme, romane, multiplatform storytelling

Kádár Hanga, mesterszakos hallgató / MA student
Babes-Bolyai Tudományegyetem / Babes-Bolyai University
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Megszámlálhatatlan alkalommal olvassuk kritikákban, illetve a filmkedvelő közönség hozzászólásaiban, hogy elégedetlenek egy-egy könyv filmes adaptációjával: az egyik szereplőnek a könyvben szőke a haja, akkor miért választottak fekete hajú színészt; ilyen jelenetről szó sincs a regényben
– ismétlődnek az ezekhez hasonló megjegyzések. A mozikedvelő közönség
tagjai szenvedélyük ellenére sokszor nincsenek tisztában bizonyos műfaji
kötöttségekkel, sajátos átformálási módszerekkel, amelyek egy narratív cselekménysor mozgóképes formába történő adaptálási folyamatánál felmerülnek, sőt, néha a hozzáértő kritikusok is elfogultak egy-egy kedvenc könyvet/
írót vagy épp rendezőt illetően, ezt az elfogultságot pedig nem mindig sikerül a szükséges szintre visszafogni. Hogyan alakulnak át a regény sorai kép93
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kockákká, milyen adaptálási sajátosságokat kell figyelembe vennünk ilyen
esetben ahhoz, hogy megközelítőleg jogosan ítélkezzünk egy ilyen úton született filmes alkotás felett? – ez az értekezés ezekre a kérdésekre keres és
igyekszik választ adni.
Multifelületek világa
Ha egy könyvet/képregényt vagy bármilyen írott formájú dokumentumot filmre visz az alkotó, a történetet máris több felületen jelenítettük meg.
S, bár a multiplatformos történetmesélésnek több típusát is megkülönböztethetjük (hagyományos és transzmédia történetmesélés), mindegyik esetében két jellemző biztosan közös: egyrészt az eredeti forrásanyagként szolgáló történetet valamilyen formában át kell alakítania a filmrendezőnek ahhoz, hogy az egy új platformon (mozivásznon, tévéképernyőn) is megállja a
helyét, másrészt az átalakítás, a felhasznált felületeket (nyomtatott könyv,
filmes változat) után máris multiplatformos sztoriról beszélünk. Henry
Jenkins amerikai média szakos (kommunikáció-, filmművészeti és újságírói
tudományokkal foglalkozó) professzort idézve: „a többplatformos történetmesélés elméletében mindegyik médium azt teszi, amiben a legjobb”.1 Egy
adaptálás elemzésekor/bírálásakor tehát figyelembe kell vennünk, hogy a
mozi célja nem mindig és nem feltétlenül a történet tökéletesen hű másának
hangos-képes visszaadása, hanem a lényeg tömör, magával ragadó ábrázolása olyan elemek kihangsúlyozásával, amelyek a filmszakma egyes műfajainak sajátjai, és amelyek számos alkalommal elütnek a könyvek egyediségét
biztosító fogásoktól. Ha minden részletes információt közölni akarnának a
rendezők egy több száz oldalas regény vagy dokumentáció alapján, valószínűleg kevés kétórás mozifilmes átdolgozást tekinthetnénk meg, legalábbis
az adaptált forgatókönyv alapján írottak esetében. Olyan televíziós sorozatot kellene alkotniuk az aprólékos és teljesen hűséges részletezés figyelembevétele mellett, amely évekig futna valamelyik tévécsatornán. Ebben az értelemben tehát a filmek értelmezhető, kerek és természetesen némileg megváltozott történetet mutatnak be a forrásmű alapján, ugyanakkor arra fektetik a hangsúlyt, hogy a vásznon/tévéképernyőn keresztül nyújtsanak hatásos és szórakoztató vizuális élményt.
Másként beszél a könyv és másként a film
Seymour Chatman irodalom-és filmkritikus, retorikaprofesszor úgy fogalmaz: „a film nem tud leírni olyan értelemben, mint ahogy ezt a regény teszi”.2 Egyrészt a film, a tárgyi és természeti környezet megjelenítését figyelembe véve sokszor részletgazdagabb képet nyújt, mint a történet nyomtatott
formájában kapott környezeti leírások, csak a rövidebb plánok esetében nem
mindig tűnik fel első látásra minden részlet. Másrészt a mozivásznon sokkal
inkább érvényesül az „a narratív kényszer, amely a képsorok minden egyes
elemét a cselekménybonyolításnak rendeli alá”.3 Chatman szerint elméletileg bármely olyan narratív szöveget le lehet fordítani az összes létező médium „nyelvére”, amely követi a kettős időrend elvét,4 azaz visszatekintési le94
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hetőséget tud nyújtani a nézőnek. Ha ugyanannak a narratívának a filmes
és könyvváltozatát is megtekintjük, világosan el tudjuk különíteni a két médium közlési sajátosságait. A hosszadalmas leírások és a cselekmények részletezése a könyvek sajátosságai, többoldalnyi szövegtömb azonban a filmekben sokszor csupán egy-két percben valósul meg, épp csak annyira, hogy a
szereplők jellemvonásai vagy a cselekmény előmenetele szempontjából fontos részleteket észrevegye és megfigyelje a néző. Sőt, Chatman tanulmánya
alapján, sokszor az eredeti leírásokban nem szereplő új jellemzővel is felruházhatnak a film készítői egy-két tárgyat vagy környezetet,5 amely például
az adott kor sajátosságait vagy egy speciálisabb helyzetet jelképez, esetleg
rejtett háttérszimbólumokkal aláfest, és a forrásmű szerzője nem tért ki rá.
Sokszor olyan jellemzőket, kortulajdonságokat jelenítenek meg tárgyak, felszólalások elhelyezésével, színek, hangulatok közvetítésével, amelyek hoszszadalmas szövegbeli, tehát párbeszéd- vagy monológbeli megformálására
nem jut idő egy nagyjából 120 perces mozgófilmes alkotásban.
Tehát a modern filmek nem tartalmaznak hosszadalmas leíró részeket,
nem is térhetnek ki minden apró szálra, amely egy több száz oldalas regényfolyam során felbukkan, hanem megmutatnak, láttatnak helyzeteket, cselekvéseket, környezeteket, és azok közül is az alapcselekmény megértéséhez
szükségeseket, illetve a fantáziamozik esetében a látványos jeleneteket. Arra
pedig, hogy egy-két színész külső jegyei nem mindenben egyeznek a karakterének megfelelő regénybeli hős tulajdonságaival következtetésképpen több
magyarázat közül is válogathatunk: egyrészt a rendező újraértelmezte a forrásművet, és a történet sajátos meglátása szerinti ábrázolásnak jobban megfeleltek a regénytől/képregénytől eltérő fizikai tulajdonságok, másrészt az
adaptált cselekmény előmeneteléhez, illetve a film üzenetének teljes értékű közvetítéséhez nem különösebben kapcsolódott, illetve ezekkel szorosan
nem függött össze az a bizonyos, néhány karakteri vonás.
Chatman Jean Renoir egyik filmje alapján példázza,6 hogy a mozi-változat sokszor nem csak elvesz, de plusz elemeket, plusz cselekményeket, jelenségeket ábrázoló felvételekkel is gazdagíthatja, s egyben másíthatja az átdolgozást, amelyek a könyvbeli narráció hiányát mutatják meg, vagy egy összesűrített cselekmény esetében a megértetés célját szolgálják. Például egy lány
ártatlanságát a könyv írója nem bizonyítja, hanem egyszerűen leírja könynyen értelmezhető narratív formában, de a filmben valahogy meg kell jelenítenie a rendezőnek, hogy a hintázó lány nem szándékosan, hanem véletlenül villantja ki a lábait hosszú ruhája alól, ezért Renoir többletfelvételeket
készít, amelyekben az egyházi személyiségektől tinédzser fiúkon át felnőtt
civil férfiakig többen is megbámulják, meglesik a lányt, aki mindezt nem
veszi észre, hiszen mosolyogva, ártatlan arckifejezéssel, a 19. századi erkölcsök megszegése tudatának hiányában önfeledten hintázik tovább. Tehát
nem csak előnyös, de sokszor szükséges változtatásokat is ki kell eszközölniük a film készítőinek, és a különböző médiumok sajátos tulajdonságait figyelembe véve, Chatman kerek befejezésével élve „az intelligens filmnézésnek és filmkritikának, akárcsak a tudatos olvasásnak, meg kell értenie, és
méltányolnia kell az általuk végbevitt sikereket és korlátozásokat”.7
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„Nem bocsátom meg a rendezőnek, hogy kihagyta a film elejéről a profi Kviddics Világkupadöntőt”8 – olvasható Gőzsy Kati Index.hu-n megjelent, a Harry Potter és a Tűz Serlegéről írt kritikájában. Bár a Harry Potter
franchise esetében alkalmazott transzmediális történetmélési módszer külön sajátosságok elemzését követelné meg, ezúttal csak a szükséges mértékben térek ki erre, amennyiben azt a mozifilmsorozat példázása megköveteli. A Potter-széria negyedik filmjét Mike Newell rendezte, az átdolgozási folyamatok pedig innentől kezdve komoly próbák elé állították a fő alkotót. Egyrészt a negyedik résztől kezdődően a forrásműként szolgáló könyvek már túllépik a négyszáz oldalt, a történet egyre több szálra oszlik fel,
egyre bonyolódik, mindezt pedig nehéz két órába belesűríteni. Talán nem
kaptuk meg a Harry Potter-világbeli varázslósport, azaz a kviddics világbajnoki meccseit a film elején, de gondoljunk csak bele: (ha világkupát nem
is) kviddicsversenyt nemegyszer láttunk a varázslóképző pályáján a korábbi részekben, azonban számos olyan újdonság felmerül a negyedik történetben, amely a cselekmény előmenetele és megértése érdekében kihagyhatatlannak bizonyult. Mindemellett olyan újdonságokkal helyettesíti a varázslósportot, amely típusú látványosságokkal a korábbi részekben még nem találkozhatott a néző, márpedig azzal minden bizonnyal senkinek sem mondok újat, hogy a fantasy filmek egyik műfaji sajátossága a lenyűgöző látványra való törekvés. Tehát olyan új és mutatós jeleneteket kaptunk a Newell-féle
Potter-filmben, mint a Trimágus Tusa miatt, más iskolákból érkező nebulók látványos bevonulása a tanév első napján, amely a könyv szerzőjének,
Joanne Kathleen Rowlingnak a művében nem szerepel. A látványért való filmes munkaküzdelem másik példájaként említhető, hogy Rowling negyedik
nagyregényében a Tűz Serlege egy, nevetségesen egyszerű, csupán néhány
ékkővel kidíszített faládának a tetejére kerül, azonban a mozi-változatban
jóval erőteljesebb hatást nyújt a magas, kupolaszerű serlegtartó varázspálcaintésre történő, lassú semmivé foszlása, és még sorolhatnám a példákat.
Mindemellett előfordulnak olyan történetmesélési esetek is, amelyek
kifejezetten megkövetelik, hogy a film megtekintésekor ne következtessünk
el a forrásműtől, ez pedig a transzmédia történetmesélés esete, amely szinte kivétel nélkül érvényesül a modern filmipar legnépszerűbb franchise-világai esetében, mint a Gyűrűk Ura, a Mátrix, a Harry Potter vagy a Trónok
harca. A hagyományos történetmesélés során a forrásművet úgy dolgozzák
át egy másik médiafelületre, esetünkben filmre, hogy a két elem (mozgókép
és írott dokumentum) nem kapcsolódik szorosan egymáshoz, tehát a film
nem feltétlenül reflektál az alapműre, ilyen esetekben fordul elő a leggyakrabban, hogy teljesen új megvilágításba kerül a forrástörténet. A transzmédia történetmesélés esetében azonban az alapművet és az átdolgozást egy
kirakós egymást kiegészítő darabkáiként kell elképzelnünk, ilyen esetben
nem vonatkoztathatunk el a regénytől, ha meg akarjuk érteni a film által
közvetített teljes képsort. A Harry Potter esetében például, főként az ötödik résztől kezdődően számos megválaszolatlan kérdés maradhat a nézőben a mozi-terem elhagyása után, hacsak nem ismeri a regények tartalmát,
a transzmediális módszer miatt ugyanis nem egy teljesen független alkotást kapunk az ehhez hasonló mozifilmek esetében, hanem egyfajta han96
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gos-mozgóképes illusztrációt, látványbónuszt a regénysorozat mellé. Tehát a
neves, tömeghisztériát kiváltott franchise-ok esetében a filmeknek az eredeti forrásműtől való el nem határolhatóságát is figyelembe kell vennünk és az
alapján értelmeznünk az alkotást.
A klasszikus regények hűséges adaptációit tekintve az egyik leggazdagabb példatárat éppen a magyar filmiparban találjuk, hiszen sokan vagyunk, akik dolgozatírásra készülve, körmünkre égett gyertyával nagyokat köszöntünk Gertler Viktornak Az aranyemberért vagy Várkonyi Zoltánnak A kőszívű ember fiainak filmre viteléért. A hatvanas évekig a magyar
filmipart erős irodalom-központúság jellemezte, de „a modernista emancipáció”9 jegyében aztán kissé eltávolodott az irodalomtól. Gelencsér Gábor
filmművészeti szakember tanulmányában olvasható, hogy a teljes irodalmi
hűségtől való eltávolodással ugyanakkor „megnőtt a film művészi kifinomultsága, önállósága, kísérletező bátorsága, irányzati sokfélesége (…) Amíg
azonban a hatvanas években a film önállósulásához, művészetté szenteléséhez az irodalmon keresztül vezetett az út, a hetvenes évektől gyakran a film
segít az irodalomnak saját, összehasonlíthatatlanul súlyosabb és nagyobb
hagyományú kulturális szerepének elhagyásában”.10 Látjuk tehát, hogy az
önálló forgatókönyvi és rendezői találékonyságon alapuló fikciók mellett az
adaptációs filmek terén is jelentős kulturális változások zajlottak le még jóval a huszadik század előtt: az átdolgozások egyre önállóbbak, stílus- és kultúraformálóak lettek, az irodalomtól függetlenül is erős, közvéleményt befolyásoló hatásúakká váltak – ebből a szempontból tehát elsősorban az önállóság és filmes alkotói szabadság hangsúlyozódik. Várkonyi Zoltán 1976-os
Fekete gyémántok című Jókai adaptációja is, bár kisebb változtatásokkal, de
már áthelyezi a modernebb idő gondolkodási sémájába a karakterek közötti viszonyok alakulását és nem feltétlenül őrzi meg a romantika korában íródott, akkor még ideálisnak számító regényes közegben, hanem valószerűbbé teszi azt a hetvenes évek nézői számára. Ugyanakkor számos példát találunk arra is, amikor egy író szellemiségét vagy egy történelmi figura személyét több mű alapján egy filmbe gyúrva jön létre teljesen egyedi alkotás,
s az egymásnak sokszor ellentmondó történelmi adatok közül a rendezőnek
muszáj a számára legmegfelelőbbet kiválasztania, hiszen ugyanazzal a figurával végül is csak egy fő cselekményszálon keresztül dolgozhat, ez pedig
ugyancsak nem vethető a fő alkotó szemére. De „az aktuális politikai szándék egymásra találásának fényét emelendő a Fazekas Mihály örökzöldjéből
készült adaptáció lett az első magyar színes játékfilm”11 is 1949-ben.
Az adaptált forgatókönyv alapján készült filmek megítélése mindezek
alapján bonyolultnak, törvényszerűtlennek tűnik, bár valójában csak a megítélés és hozzáállás milyenségén múlik. Következésképpen a filmes adaptációra az átdolgozás szellemében egy új alkotásként kell tekintenünk, a rendező egy történetre vonatkozó sajátos látás- és ábrázolásmódjaként, s ennélfogva a maga nemében, műfajában kell megítélnünk. Láthatjuk tehát, hogy sohasem vétek, sőt elemzést, értelmezést könnyítő összehasonlítani a filmet a
forrásművel, tegyük ezt azonban olyan irányvonal szerint, amely a filmművészeti alkotást olyan kérdésköri górcső alá veti, mint: lássuk, hogyan látta/látja ezt a történetet a rendező, legyen az Jancsó Miklós, Steven Spielberg,
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Nemes Jeles László, Till Attila vagy Darren Aronofsky. Tekintsük az alkotást a szakma sajátos, a regényhez viszonyítva számos esetben messzemenően tágítható határral rendelkező műfaji jellemzők figyelembevételével, esetenként, ha tehetjük a történetmesélési módszer alapján is, hiszen az átdolgozás szabad szelleme a filmtörténelem számos példáján keresztül már eddig is bizonyította sikereit.
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Kutyák a senkiföldjén
P

Á

Abstract (The dogs from nowhere) In this article the author analyzes the movie Dogs (Câini),
directed by Bogdan Mirică. This feature film, the first made by the young author, won the Transylvania
Trophy at the 2016 edition of Transilvania International Film Festival (TIFF). The text makes the
portraits of characters, focusing on their actions in this liminal situation generated by the arrival of
Roman (Dragoş Bucur) in the power vacuum created by the death of his grandfather, Nea Alecu.
Roman, wanting to sell the land inherited from Nea Alecu, learns that he was actually the leader of
a criminal organization, which thrive in the border region between Romania and Ukraine. Wanting
to resist the evil in the region, now symbolised by Samir (Vlad Ivanov), Roman falls victim to his
own helplessness, and archaic territorial instincts of the people who fear „potential discipline” that
can be set up in the region by the capitalized civilization in this land dominated by fear and revenge.
Keywords Bogdan Mirică, Câini (Dogs), TIFF, archaic instincts, revenge

Rezumat (Câinii din pustiu) În acest articol autorul analizează filmul Câini, regizat de către
Bogdan Mirică. Acest lung-metraj, primul realizat de către tânărul autor, a câștigat premiul
Trofeul Transilvania la ediția 2016 a Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF). În text
se realizează portretele personajelor, punând accent pe acțiunile lor în această situație liminală,
generată de către sosirea lui Roman (Dragoș Bucur) în vidul de putere generat de moartea
bunicului său, Nea Alecu. Roman, vrând să vândă pământul moștenit de la Nea Alecu, află că
acesta era de fapt conducătorul unei organizații criminale, care prospera în regiunile graniței dintre
România și Ucraina. Vrând să se împotrivească răului din regiune, reprezentat acum de Samir
(Vlad Ivanov), Roman cade victimă propriei sale neputințe, dar și a instinctelor teritoriale arhaice
ale oamenilor, care se tem de ”potențiala ordine” ce se poate instaura în regiune, în cazul în care
civilizația capitalizată ar apărea pe meleagurile dominate de frică și răzbunare.
Cuvinte cheie Bogdan Mirică, Câini, TIFF, instinct arhaic, răzbunare
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Kétségtelen, hogy a 2016-os esztendő TIFF-jének meglepetésfilmje volt
a Bogdan Mirică által rendezett Kutyák (Câini) című alkotás. A TIFF fődíját
megnyerő mű – vérbeli TIFF-fellépőhöz méltóan – nemcsak a zsűrinek, hanem a fesztivál „törzsközönségének” a tetszését is elnyerte. A kolozsvári vetítések sikeréhez hozzájárulhatott az a tény is, hogy Mirică műve megnyerte a cannes-i filmfesztivál „Un Certain Regard” kategóriáját is. Figyelemreméltónak tartjuk, hogy ez a narratíva, ez a képi világ „odakint” is működött,
vagyis olyan fórumon is sikerrel vizsgázott, ahol a couleur locale, vagyis a
dobrudzsai gonosztevők, a román és ukrán neobetyárok, az ezeknek kiszolgáltatott/behódoló rendőrök világa nem képezi a mindennapi (média)tapasztalatok szerves részét. Azonban a szinte görög tragédiavázig lehúsolt történet a helyi jelentésvonatkozások nélkül is képes arra, hogy meghatározóként
közvetítse magát. A forgatókönyv – amelyet szintén a rendező jegyez – köve101
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ti az ún. román újhullám műfaji sajátosságait, amit így foglalhatnánk össze
néhány szóban: lineáris, lecsupaszított történetvezetés; cinikus kikacsintás a kommunizmus áldatlan morális hagyatékára; bizarr-hideglelősen megmosolyogtató epizódok; no meg hatalmi fölénye tudatában tobzódó erőszak,
ugyanakkor hiába kötik röghöz – a szó legszorosabb értelmében – az eseményeket azok a fiktív módon valóságtapasztalattá metamorfizált tájak – belekerül az alkotásba az a pánkulturális jelleg, mely az események történelmi
tényezők által való kondicionáltsága mellett hangsúlyosan kiemeli az emberi gyengeségek által okozott szenvedéstörténetek univerzalitását.
A szenvedést, esetünkben is, egy olyan eseménysor váltja ki, amely a
Rend és az azt kijátszani igyekvők közti súrlódások révén eszkalálódik a
végzetességig. Amolyan rejtett háború ez, amely a Samir (Vlad Ivanov hátborzongatóan karakterhű játéka) által vezetett bűnbanda és az alulfinanszírozott rendőrség/határőrség közti tetten érhetetlen küzdelemepizódokban
robban ki, olyankor, amikor a bűnös küzdelem és a törvény által támogatott erőszak összeszokott működésébe beleszól a civilizáció egyértelműsítő
szándéka. Ez a szándék itt eszköztelennek bizonyul, és egyszerre bukik el
mind az őt közvetlenül képviselő Roman (Dragoș Bucur emlékezetes alakítása), mind a hatalmát vesztett legitimitásképviselő, Hogaș (akit Gheorghe
Visu visz vászonra, tapintható-életszerűen), mind pedig az a kaotikus-archaikus erő-, érdekberendezkedés, amelyet Samir tipikusan balkáni figurája implementál. A Rend és a Káosz a filmbéli Dobrudzsa (Románia) és Ukrajna határvidékére szorított harca tehát úgy emészti fel önmagát, hogy nem
oldja fel/meg azokat az okokat, melyek miatt világra jött. Ennek a csatának
nem katarzis a vége – hiába pusztul el a végén a Gonosz (vagy annak a dobrudzsai pusztaságba kirendelt helytartója, Samir) is, a jó és a rossz oldal
megütközése akkora kárt okozott, hogy az áldozatokkal nem kompenzálható. Hogaș rendőr egyszemélyes bosszúhadjárata morálisan megkésett – azt
a priori semlegesíti a gonosztevőkkel történő hallgatólagos paktuma, amely
révén azok évtizedekig zavartalanul folytathatták törvénysértő cselekedeteiket a láthatóság határvidékein.
Edith Hall a görög tragédiát úgy értelmezi, mint azt a médiumot, mely
lehetővé tette az egyének számára, hogy a kollektív tragédiákat szubjektív
kifejezőeszközök révén osszák meg a közönséggel, e módon tulajdonképpen
feloldván azt azok megértő receptálásában.1 A szereplőink közül Roman az,
aki felismeri ezen „fű(tengerek) alatt”, bokrok takarásában zajló háború tragikumát az öreg Nea Epure (Constantin Cojocaru tragikomikus fellépése)
elbeszélésében, és ahelyett, hogy engedne az elmúlt évtizedek rejtettségéből ki-kirobbanó félelemkeltő történések fenyegetésének, gyakorlatias, a jelen morális terheltségét ignoráló döntést hoz: megpróbálja eladni a nem emberi léptékű földterületet, a Gonosz otthonát, azt, amelyről azt mesélte neki
Nea Epure, hogy a nagyapja, Nea Alecu (a tragédia testet nem, de szerepet
kapott, romboló tekintélyű fellépője) nem vásárolta, hanem csak birtokolta. A Nea Alecu hiányában – akiről Samir vallomásából tudjuk meg, hogy
a határmenti gonosztevő-szövetkezetnek amolyan „keresztapja” volt – kaotikussá, szervezetlenné vált szervezett bűnözés nem hideg leszámolással válaszol Roman elhibázott értelmezésimplementációjára, hanem őrjöngő pusztí102
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tással: a sarokba szorítottan tomboló Samir áldozatává válik mind a városon szocializált, a romániai posztkommunista álkapitalizmus eszmeutánzataiba beleszédült pszeudoidealista, mind az ő saját életébe történő visszazökkentése céljából a Várost elhagyó Ilinca (Raluca Aprodu alkalmas epizódszereplése), de még a feltétlen hűséget emlékezetes „szereplés” során,
már-már tolakodó allegóriában „megszemélyesítő” kutya is, amelyet Roman
a birtokkal együtt örökölt a nagyapjától, és amely a Poliția (Rendőrség) beszélő nevet hordozza.
A Zóna kiszolgáltatottságából feltörő brutalitás áldozatává vált Roman
és Ilinca szenvedéseinek/kivégzésének a nézők is tanúi, így, Roman halálával ők maradnak az uralhatatlan vidék renden kívüli tragikus helyzetének tanúságtevői, így a partikuláris eset univerzálissá oldódik az értelmezőktől ki nem követelhető, még csak nem is elvárt, viszont indukált morális állásfoglalásban, amelynek az a legnyomasztóbb paradoxona, hogy
– amennyiben valamiféleképpen artikulálódik – azzal a helyzettel kell
szembesülnie, hogy sem az ilyen fajsúllyal rendelkező, ugyanakkor általános konflikushelyzetek kimenetelére nem lehet hatással, és még igaz befogadóként sem támaszthat igényt arra, hogy kompenzációs mechanizmusokat vessen be analóg helyzetekkel történő szembesülés során elkerülhetetlenül létrejövő tehetetlenséggel szemben. Az egyénnek a Rendért folytatott háborújának tragikuma kollektív morális kudarccá lényegül a Mirică rendezte
antieposzban, ahol a drámai eseményeket felvezető történéseknek csak szilánkjai férhetőek hozzá mind a cselekmény szemlélői, mind pedig az elszenvedői számára, ám ezek a szilánkok bírnak azzal a képességgel, hogy szilánkjaira szakítsák az elszigeteltség álságos csendjébe burkolózó határzónának a rendnélküliség stabilitását biztosító Nea Alecu elvesztése folyományaként bizonytalanná vált jelenét is.
A Gonosz ügyködésének első bizonyítéka, a valószínűleg disznók által
felfalt áldozat lábfeje ugyanúgy töredéke a folyamatos bomlottságában stabil múltnak, mint ahogyan tiszteleg a cselekményen kívüli, valóságszerű
fikciót és valószerűtlen kegyetlenséget ötvöző (mozgóképes) motívumrendszer-előd, a Hannibál-filmek előtt.2
A mozgóképes alkotás hangulata, amint azt több filmkritikus is megállapítja,3 alapoz a No Country for Old Men (2008, Coen fivérek rendezése)
nyomasztó atmoszférájára – akár kezelhetjük Cormac McCarthy regényének
„parafrazeált színrevivőjeként” is. Az analógia sokrétű, azonban szem előtt
kell tartanunk azt is, hogy Mirică művében a megjelenített ámokfutás a változás közvetlen következménye, míg a Coen-filmben a pusztítás kegyetlensége a végtelenségig ritualizált. A román filmben inkább az azt megelőző, a
dermesztő véghez vezető tevékenységek ritmusában és rítusaiban bekövetkezett törés az, ami kiváltja a kegyetlenséget, magában a gyilkolás aktusában nincs rend: a civilizációs kontroll végső bukásaként Visu is kilép a törvényességből, és katarzist nem szolgáltató befejezésként lelövi a „főgonoszt”,
Samirt, aki tulajdonképpen csak helytartója a hiányzó Nea Alecu hatalmának. Ezzel a gesztussal a film kijelenti, hogy az őrjöngésébe belebukó Samir
halálával a kopár, füves dombokon nem ért véget a Rossz uralkodása: a sen103
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ki által nem birtokolható határvidéket Alecu hagyatékának inkarnációi fogják uralni az idők végezetéig, ellenállva minden civilizációs törekvésnek.
Lenyűgözően komplex Európa-értelmezésében Ulrich Beck és Edgar
Grande szerzőpáros többek közt Európa provincializációjának okait is fejtegeti. Az általuk meghatározott hét fő ok közül legelsőként a tudás és hatalom összekapcsolódásának rendszerében határozzák meg újra a központperiféria-konceptust, megállapítván, hogy az új, globális berendezkedésű,
„kozmopolita” piaci és hatalmi rendszerek nem zárják ki a fejlődési központok és a perifériák fizikai közelségét – még a korunkban a legcivilizáltabbnak tartott országokban (Németország, USA) sem. Ugyanitt figyelmeztetnek
arra is, hogy a jelenlegi hatalmi berendezkedések tehetetlenek a transznacionális bűnszövetkezetek modus operandijával szemben, és hogy az ilyen ismeretlen rendszerek által generált erőszakszisztéma képes helyenként és alkalmanként felülírni a központi hatalmi berendezkedés által kikényszerített
toleranciarendszereket, új, sajátos hatalmi struktúrákat hozván létre és működtetvén közvetlenül az államok ellenőrizte zónák peremvidékein.4 Esetünkben az államhatalom által kontrollált vidék és a film által belakott terület szó szoros értelmében csak szomszédjai egymásnak, hiszen Hogaș
olyan helyen él, ahol közvetlenül nem érvényesül a Samir által vezetett, és
Nea Alecu szelleme által kísértett bűnbanda közvetlen hatalma, viszont naponta átjár dolgozni és élni abba a földrajzilag is elhatárolható szegmensbe,
ahol viszont közvetlenül megtapasztalhatóak az önmagát káosszal leplező
gonosztevők mindennapi ténykedéseinek nyomai – ennek ironikus példájaként értelmezhetjük azt a lábfejet, mely többé nem fog nyomot hagyni maga
után, de még lenyomatot sem, hiszen Hogaș úgy kezeli mint manifesztumaiban önálló entitást, amely kizárólag az ő gondolataiban vezet el a Samir-féle
bűnszövetkezethez, semmiképp sem a törvényes hatalom által gyakorlatilag
minden gesztusukban ellenőrzött nyomozóknál. A törvényes hatalom tulajdonképpen lemondott Samir/Nea Alecu ellenőrzéséről, hiszen az akkora területen, és olyan léptékben űzte titokzatos bűncselekmény-sorozatát (csempészést?), hogy ahhoz a „fogás” mértékéhez képest jóval nagyobb léptékű
felügyeletet kellett volna implementáljanak, amelyet, a film valós/fiktív világának környezetét nézve, valószínűleg holmi korrupcióval oltott „balkáni pragmatizmus” miatt nem vetettek be. Emiatt az elmulasztott ellenőrzés
miatt maradt kulturálatlan a föld, ám ugyanakkor szabad is. Ez a szabadság azonban kizárólag azokra érvényes, akik rendelkeznek azzal a már-már
mitikus hatalommal, amit Nea Alecu „hagyományozott” rájuk, és amely kizárólag ezen a sosem birtokolt, ám kisajátított határterületen érvényesülhet
ilyen zabolázatlanul.
A film végével majdnem találkozó cselekménytetőpontot a katarzist
egyáltalán nem nyújtó befejezés (Samir lelövése) sem oldja – a film, befejezettsége ellenére, az igazság és az igazságszolgáltatás határmezsgyéjén marad, akárcsak a teljes alkotás, amely kegyetlensége, ugyanakkor viszont nyomasztó életszerűsége miatt végig az emberi és állati létezés határán egyensúlyoz, hol egyik, hol másik regiszterbe billenve át. A kegyetlenséget pragmatizmussá lefokozó, kvázi állati késztetések indukálják Samirban azt,
hogy bármi áron ragaszkodjon Nea Alecu baljós, ám – végzetessége ellené104
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re is – stabil berendezkedéséhez, amelynek közvetlen lebonyolításához nem
szükséges egyéb, mint egy liminális zóna, olyan senkiföldje, amely két ország határán terül el, amelyet, ebből kifolyólag, egyik sem tud hatékonyan
ellenőrzése alatt tartani. Ebből az áldatlan helyzetből azok profitálnak a legtöbbet, akik kimaradnak belőle, emiatt tragikus Roman sorsa, hiszen úgy
kerül bele ebbe a helyzetbe, hogy tulajdonképpen nincs beavatva azokba
az egymást kölcsönösen kisegítő rítusokba, melyek időtlenül funkcionálissá tudják tenni ezt a helyzetet. Tulajdonképpen a Marcel Mauss által leírt ajándékozási rítussal analóg helyzetbe keveredik, avatatlanul, és, a helyzet liminalitásából kifolyólag, ártatlanul, és áldozatává válik azoknak az archaikus megtorló ösztönöknek, amelyek a viszonzás elutasítása után törnek
fel Samirból.5 Amikor Samir „meghívja” (tulajdonképpen odakényszeríti)
Romant arra a groteszk grillpartira, ahol disznóhúst szolgálnak fel a bűnbanda tagjai,6 felajánlja neki azt – amúgy a fiatalember számára nem túl
előnyös – megoldást, hogy vonuljon vissza a földeladási folyamatból, és így
megúszhatja az explicitté nem tett, ám implicit, de félreérthetetlen fenyegetés megvalósulását. Roman – ki tudja, miért,7 elutasítja ezt az ajándékként
felkínált menekvési utat, és folytatja a földterület értékesítési procedúráját,
amellyel végzetesen megsérti a térségben uralkodó hatalomgyakorlási rítusokat, amely tette/mulasztása miatt kell szükségszerűen áldozatává váljon a
Zónát uraló archaikus rítusoknak. Dramaturgiailag erre kellene, hogy ráerősítsen a gyanútlan „civil áldozat”, Ilinca halála, ám a ki nem dolgozott, sematikus karakter, a túlzottan kiszámítható, fővárosi kényességű hölgy elbukása a film egyik dramaturgiai gyengesége.
Erőssége viszont a Hogaș által szimbolizált végzetes elszántság, amely
talán csak a Nocturnal Animals8 Bobby Andes detektívjéével rokonítható,9
valamint Roman igaz bizonytalansága, amely a jó szándék ellenére is hanyatlásba sodorja az amúgy virágzóan kopár vidéket.
Roman – és vele az igazság – elbukásának a fényében a Samir által képviselt, a filmből hiányzó Nea Alecu olyan hős szerepét ölti magára, aki, mint
fentebb is említettem, a romlás idejében és a romlás idejéből teremtett állandóságot ezen a határzónában, emiatt hatása, távollét-jelenléte a korszakmeghatórozó eposzi antihősök rangjára emeli őt. Nea Alecu erőszaköröksége
folyamatos hadiállapotban tartja ezt a határzónát, és, mivel az ott élők egyéb
létmóddal nem tudnak interferálni, ezt az egy egzisztenciatípust tudják csak
validként elfogadni. Annyira felfokozottan élik ezt a világot, hogy ezt tekintik egyetlen potenciális létmódnak, sőt, amint Samir szélsőséges példája is
szemlélteti, ezen folyamatos küzdelem révén jutnak csak gyönyörhöz.10 Ebbe
a „pszeudo-paradicsomi” állapotba hoz negatív irányú változást Roman,
amikor racionalizálni akarja ezt a kaotikus állapotot. Samir tehát egyszerre
önző is (saját örömforrását védve), ugyanakkor kényszerítve is van: saját világának logikája szerint nem járhat el másként – és ennek a rend-visszaállítási kísérletnek válik áldozatává az a fiatalember, aki tulajdonképpen csak
amiatt hatolt be ebbe a világba, hogy kiléphessen belőle. Belépésével fenyegette ezt a rendetlen rendet, ám kényszerű és végleges kilépésével sem szűnt
meg ezen világ folyamatos önismétlésre alapozó azonosságvesztésének veszedelme: az évtizedek óta állandó természetű történések rendjén törés ke105
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letkezett, és hiába maradt ugyanolyan a történések potencialitása, kétségtelen, hogy ez a nem embernek való vidék újabb rendű hanyatlás korszakába
lépett. Hogaș megtorlása tulajdonképpen középkori gesztus, amely visszalöki az elmaradott, de ugyanakkor posztkapitalista világot olyan történelmi
viszonyrendszerekbe, amelyek már az ő idejükben szükségszerűen a saját
maguk által bevezetett társadalmi állapot megszűntét okozták. Az a kényszerűség, hogy „[a középkorban] az igazság azt kívánja, hogy minden bűnt
mindenütt és a végsőkig megtoroljanak”,11 úgy definiálja ezt a fiktív világot,
mint amely szükségszerűen és megállíthatatlanul zuhan vissza saját őskáoszába, ahonnan azonban retrográd mozgással, de mindig helyreállítja saját erőszaktörvényeit.
Ezek fényében Mirică első nagyjátékfilmje formai bravúr, tehát műfajkiteljesítés, és ugyanakkor pedig az ábrázolt világ régi rítusainak nyomasztóan valósághű megjelenítéseiből kifolyólag olyan referenciákat nyer, melyek a mozitermen kívül is használhatóvá teszik azt a rettenetet, mely a hatalmak rendetlenségének kiszolgáltatottak kétségbeeséséből születik.
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Jegyzetek
1 Hall, 2010. 107–108.
2 Természetesen, itt gondolhatunk a Guy Ritchie szellemes Snatchére
is (2000), ám annak távolságtartó iróniájára legfeljebb csak a csonkolt lábat
konyhai eszközök segítségével „boncoló” Hogaș rendőr attitűtjéből utalhatunk vissza, viszont a Kutyák helyzetének bizarrsága nem fosztja meg a jelenetet az elveszettség tragikumától.
3
List, 2016.
4 Beck–Grande, 2007. 156–157.
5 Mauss, 1954. 372–373.
6 Nota bene: a levágott lábfejről Hogaș azt állapítja meg, hogy tulajdonképpen lerágott lábfej, és, mivel tudja, hogy Samir jelentős állományú
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disznónevelde felett rendelkezik, elsősorban őt gyanúsítja meg azzal, hogy
a bűnjelek (egy holttest) eltüntetése érdekében ezt az embertelen módszert
vette volna igénybe, tehát ennek a grillpartinak a résztvevői akár indirekt
kannibalizmust is elkövethetnek...
7 A filmnek máskülönben nagy erőssége a szereplők motivációjának
elhallgatása, csak gesztusokban történő kifejezése.
8 R. Tom Ford, 2016.
9 Michael Shannon kimagasló alakítása.
10 „A harc és a gyönyör” „testvérek”. L. pl. Montherland, 1989. 442,
445.
11 Huizinga, 1979. 21.
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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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