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weboldalon található fénykép-azonosítókat közöljük, amelyek sok esetben 

nagyban hozzájárulnak a fotók dokumentáris értékének növeléséhez. Viszont 

sok esetben, sajnos, még nem sikerült visszakeresni a fotók metaadatait.

 A teljes gyűjteményről a Tibori Szabó Zoltán által írt, a 

ME.dok 2016/1-es számában közölt tanulmány (A kolozsvári Minerva

sajtófotó archívuma) szolgál részletesebb információkkal.
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A koholmányok és 
a digitális média 

Vitaindító előadás a Digitális média témájú nemzetközi konferenci-
án, Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia, 2017. május 25. 

P  G

  Orson Welles, aki korának egyik leghíresebb amerikai színésze, 
írója és rendezője volt, az 1920-as évek elején bevezetett kommunikáci-
ós technológiát használta fel 1938-ban, hogy feldolgozza H. G. Wells Vi-
lágok harca című tudományos fantasztikus regényét. Wells oly módon 
adaptálta a regényt, hogy a rádiójátékban a marslakók New Jersey álla-
mot támadják meg, ami pánikot keltett országszerte. Ez esetben szóra-
koztató céllal mutattak be egy irodalmi művet, semmilyen nyereségvágy 

Rezumat (Născocirile și mass-media digitală)
În acest articol, autorul analizează problemele cauzate de știrile „fabricate”, de născociri, 

care prin natura lor (de obicei nereferențială) pot declanșa valuri majore în opinia publică, pot 
fi  punctul de plecare al unor reacții sociale nedorite în publicul țintă, dar pot infl uența opiniile și 
comportamentul altor grupuri sociale. Aceste „știri fabricate” își produc efectul atunci când există 
deja tensiuni între diferite grupuri, dar pot fi  utilizate efi cient pentru a iniția acele tensiuni. Autorul 
lucrează cu 7 categorii de bază diferite de „știri fabricate”.

Cuvinte cheie născociri, mass-media digitală

Abstract (The Fake News and the Digital Media)
In this article the author analyses the problems caused by the “fabricated” news, who, by their 

(usually unreferential) nature can trigger major waves in the public opinion, can be the starting point 
of some undesired social reactions in the targeted public, but can infl uence the views and behavior 
of other social groups. This “fabricated news” usually make their eff ect when there are already 
tensions between diff erent groups, but they can be used effi  ciently to initiate those tensions. The 
author works with 7 diff erent basic categories of “fabricated news”. 

Keywords fabrications, fabricated news, digital media

Peter Gross, PhD, egyetemi tanár / professor
University of Tennessee 
pgross@utk.edu
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vagy aljas szándék nélkül, ami nem mondható el számos egyéb kohol-
mányok esetében. 

A politikai, gazdasági, kulturális, vallási, katonai, nemzeti vagy 
egyéb céloktól vezérelt propaganda, félrevezetés és hamis tájékoztatás 
típusai a történelemben szerte a világon felütötték a fejüket. Terjeszté-
sük sebességét és kiterjedését a rendelkezésre álló információs technoló-
giák határozták meg. Az új kommunikációs platformok manapság új di-
menziókat vezettek be, melyek megváltoztatják a tömegkommunikáció, 
a nyilvánosság és a koholmányok lehetséges hatásának alapvető termé-
szetét.  

A tanulmány arra vállalkozik, hogy röviden meghatározza a kohol-
mányokat, és bemutassa hatékonyságuk feltételeit; ezek után a digitá-
lis médiában történő megjelenésüket elemzi; a vizsgálódást nyilvános-
ság átalakulására vonatkozó megjegyzések zárják, megnyitva egy olyan 
kérdést, amely számos kutatási lehetőséget rejt magában.  

Koholmányok
A koholmányoknak hét típusát különböztethetjük meg (lásd az 1. 

ábrát). Az első hat típust már a sajtó kezdetei óta használják, és a hagyo-
mányos, valamint a digitális médiában is ugyanúgy fennmaradtak. A 
hetedik típusú koholmány, az szándékosan gyártott álhír, a tényleges há-
borúk vagy a hidegháborúk idején zajló tudatos kommunikációs hadvi-
selés alapvető részeként jött létre. A totalitárius vagy autoritárius rend-
szerek megszokott módon alkalmazzák az álhíreket, általában az ellen-
őrzött médiumok segítségével. 

1. ábra – A koholmányok hét típusa: 

Forrás: Claire Wardell, First Draft News, 16 February 2017. https://firstdraftnews.
com/fake-news-complicated/
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A.  Nem lephet meg senkit, hogy a legtöbb és legmerészebb koholmá-
nyokat a totalitárius diktatúrákban (például Észak-Koreában), autokrati-
kus rendszerekben (például Fehéroroszországban) vagy teokratikus álla-
mokban (például Iránban) hozzák létre. Korábban a kommunista rend-
szerek idején a kelet-európai országok jelentős gyakorlatra tettek szert, 
hogy a különböző hatósugarú koholmányok mindenféle típusával folya-
matosan táplálják a hazai és a nemzetközi sajtót. 

A demokratikus országok sajtója időközönként szintén arra vete-
medett, hogy politikai indíttatású álhíreket terjesszen, amelyek jelentős 
kárt okoztak. Példaként említhető a 2016 decemberében az Egyesült Ál-
lamokban történt eset: egy férfi lövöldözni kezdett félautomata géppisz-
tolyával egy washingtoni vendéglőben, miután az interneten azt olvasta, 
hogy a pizzázó a gyermekprostitúció központja, amely feltehetőleg a De-
mokrata Párt elnökjelöltjével, Hillary Clintonnal hozható kapcsolatba. 
Tettét azzal magyarázta, hogy fel akart lépni a gyermekprostitúció ellen, 
de ugyanakkor politikai jellegű tiltakozásnak is szánta Clinton ellen.  

Az álhírek akár nemzetközi incidenseket, sőt háborút is okozhat-
nak. Az egyik legutóbbi példa erre az AWDnews portálon megjelent ko-
holmány, amely azt állította, hogy Pakisztán szárazföldi erőket tervez 
küldeni Szíriába. A hír további koholmányokat generált, például az iz-
raeli védelmi miniszter, Avigdor Lieberman állítólagos nyilatkozatát, 
melyben azzal fenyeget, hogy nukleáris fegyvereket fognak bevetni Pa-
kisztán ellen, ha az ország megteszi az említett lépést. A pakisztáni vé-
delmi miniszter, Khawaja Muhammad Asif hiszékenyen bedőlt a kohol-
mányoknak, és válaszlépésként tényleges nukleáris csapással fenyeget-
te meg Izraelt.1 

Lucas és Pomeranzev szerint globális szinten távolról a legtöbb ko-
holmány – beleértve a kifejezett álhíreket – Oroszországból származik. 
Ezek a tartalmak “arra használják a hamis információkat, az erőszakra 
való felbujtást és a gyűlöletbeszédet, hogy gyengítsék a bizalmat, aláás-
sák a közhangulatot, bomlasszák a tájékoztatás nyilvánosságát és a nyil-
vános diskurzust, és fokozzák a részrehajlást”.2 

Az említett szerzők rámutatnak, hogy az orosz információs hadvise-
lés módszerei eltérnek a Szovjetunió korábbi módszereitől. Az orosz kor-
mányzat sokkal ravaszabb és kifinomultabb módszerekkel érvényesíti az 
érdekeit, azzal a szándékkal, hogy “zavart, bizonytalanságot és nyugta-
lanságot keltsen, […] gyengítse az euro-atlanti értékrendszer támogatott-
ságát és növelje a kormányzat saját relatív hatalmát.”  Oroszország ezért 
kiaknázza az “etnikai, nyelvi, regionális, társadalmi és történelmi fe-
szültségeket, és rendszerellenes ügyeket támogat, kitágítja hatásukat és 
a legitimitásuk hamis látszatát kelti”. Az orosz félretájékoztatási és félre-
vezetési stratégia hatása a világ majdnem minden részén érezhető, célja 
“nem az elsősorban, hogy meggyőzzön vagy rábeszéljen, hanem inkább 
az, hogy aláaknázzon. Ahelyett, hogy cselekvésre buzdítaná az embere-
ket, passzivitásukat és paranoid kötődéseiket erősíti”.

Jelenleg még nincs elegendő rálátásunk a gépezet hatékonyságára, és 
minden bizonnyal nem tudjuk megítélni hosszú távú, kumulatív hatása-
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it. Habár úgy tűnik, hogy a Moszkvából vezérelt álhírtermelésnek általá-
ban vegyes hatása van. Egyes esetekben csak korlátozott mértékben hat-
nak, még akkor is, ha a koholmányok látszólag lázba hozzák a putyini 
autokrácia híveit. Két friss példa:

A Russia Today (RT) hírcsatorna – a moszkvai hatalom által ellen-
őrzött hálózat, amely több nyelven sugároz – azt híresztelte 2017. janu-
ár 4-én, hogy a NATO mintegy 3600 amerikai tankkal “masszívan” meg-
erősíti keleti szárnyát. Valójában csupán 87 tank áthelyezéséről volt szó. 
A hír kétségkívül alátámasztotta azoknak a véleményét, akik már eleve 
hajlottak arra, hogy elhiggyék a hasonló ostobaságokat, azonban semmi-
lyen empirikus adatunk sincs arról, hogy a hírnek komolyabb hatása let 
volna a térségben vagy máshol a világon. 

2016. augusztus 8-án az a hír röppent fel, hogy az Egyesült Államok 
megkezdte nukleáris fegyvereinek áthelyezését a törökországi Incirlik lé-
gitámaszpontból a romániai Deveselu-i katonai bázisra, ami azt sugallta, 
hogy a török–amerikai kapcsolatok mélypontra kerültek. A hír két névte-
len forrásra hivatkozva az EurActiv.com oldal angol és román nyelven is 
megjelent. Hamarosan a Pravda – az orosz újságírói hitelesség régi erő-
dítménye – is átvette az értesülést, majd a 2014-ben alapított orosz kor-
mányzati hírügynökség, a Sputnik News is közölte. Ezt követően az ér-
tesülés a Russia Today híranyagában is megjelent. Ez nem meglepő, hi-
szen a Russia Today hagyományos módon oroszbarát, nyugatellenes és 
demokráciaellenes üzeneteket terjeszt majdnem három tucat nyelven, ál-
cázottan vagy nyíltan, a félrevezetés és propaganda különféle alakzata-
ival együtt. 

A híresztelésnek nem volt valós alapja. A nukleáris tölteteket nem 
lehet egyik pillanatról a másikra áthelyezni. Ehhez speciális tároló be-
rendezés szükséges, amely nem létezett a Deveselu-i bázison, és az át-
helyezés sem működik olyan egyszerűen, mintha egy kajakot tennénk 
fel egy repülő csomagterébe. A Sputnik News, amely mindig is készsé-
gesen szolgáltatta az igazság felderítését szolgáló hasznos magyarázato-
kat, ugyanazon a napon hozott nyilvánosságra egy aláírás nélküli, rövid 
“elemzést” arról, hogy mekkora pusztítást végezhet egy atombomba rob-
banása a Deveselu-i bázison. Az elemzésnek nyilván az volt a célja, hogy 
félelmet keltsen Romániában, megossza a román közvéleményt, tehát a 
kormány és a NATO ellen fordítsa a román lakosságot, vagy legalább is 
megrendítse bizalmukat ezekben az intézményekben. A román média, 
amely különben komoly általános szakmai deficittel küzd, lényegében 
nem adott hitelt a koholmánynak. A román és amerikai hatóságok rög-
tön cáfolták a hírt a sajtóban, és így a félrevezető információ nem okozott 
komolyabb riadalmat Romániában. 

B. Térjünk vissza a koholmányok első hat típusára, melyek sokkal 
elterjedtebbek – hamis összefüggések, hibás kontextus, manipulált tar-
talom (melyik tényeket válogatják ki, hogyan teszik ezeket sorrendbe, 
milyen forrásokat használnak, stb.), szatíra vagy paródia (mint Orson 
Welles és a Világok harca), félrevezető vagy csalóka tartalom.  A félreve-
zetések ezen fajtái mindig is részei voltak a hagyományos újságírás öko-
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lógiájának, már a koholmányok felfedezése előtt: korábban 2016-ig el-
fogult, befolyásoló, hazug vagy egyéb becsmérlő jelzőkkel illették őket. 

Függetlenül attól, hogy a hagyományos vagy digitális/közösségi mé-
diában jelenik meg, az újságírásnak ez a fajtája, amely magában foglalja 
a szerzői véleménycikkeket, valamint a talk-show-k, fórumok és „szakér-
tők” által kifejtett nézőpontokat ugyanolyan mértékben lehet félreveze-
tő, mint a tényleges álhírek terjesztése. Szándéka az, hogy a támogatott 
ideológia nevében, vagy más politikai, nemzeti, katonai vagy kulturális 
célból elfogadtasson egy bizonyos véleményt. Az ilyen koholmányok for-
rásai azon meggyőződések, amelyek „kisebb vagy nagyobb mértékű, ár-
talmas vagy ártalmatlan elfogultságot hoznak létre, és ezek megerősítése 
érdekében olyan narratívák szükségesek, amelyek a megfelelő módon ki-
választott tényeket tartalmazzák; ezeket úgy szerkesztik és mutatják be, 
hogy az adott nézőpontot támasszák alá”.3

A koholmányok képesek arra, hogy mozgósítsák a tömegeket. Azon-
ban a legtöbb esetben megerősítik a már eleve létező beállítottságot, meg-
győződéseket és értékeket, amelyek a jónak és rossznak ítélt magatar-
tások, politikai és ideológiai választások, különféle irányú gyűlölködés 
alapjai. Természetesen ez arra késztetheti az egyéneket, hogy azokat az 
eljárásokat vagy intézkedéseket támogassák, amelyek végső soron árta-
nak a demokráciának és a politikai liberalizmusnak, így az igazság, tisz-
tesség és észszerűség is csorbul. 

A koholmányok szerzői azonban nem mindig érik el céljukat. Példá-
ul az ellene irányuló álhírek dacára Macron megnyerte a francia elnök-
választást.4 Egy másik példa a 2016-os amerikai elnökválasztás, amely a 
koholmányok hosszú sorát generálta a kampány idején, táplálva a híresz-
teléseket az új washingtoni adminisztrációval kapcsolatban. Matthew 
Gentzkow (Stanford Egyetem) és Hunt Allcott (New York-i Egyetem) köz-
gazdászok rámutattak, hogy a koholmányok inkább Donald Trumpot ré-
szesítették előnyben Hillary Clintonnal szemben.5 Azonban Getzkow és 
Allcott arra a következtetésre jutottak, hogy az amerikai média ideoló-
gia-központú tájékoztatási gyakorlata, a kisebb és nagyobb koholmányok 
tömege végső soron nem befolyásolta lényegesen a választások eredmé-
nyét. Ami nem véletlen. 

A Pew Research Center felmérése szerint az 1980-as évektől az ame-
rikaiak egyre inkább úgy vélték, hogy a hagyományos média részrehaj-
ló és megbízhatatlan. Kétségtelen, hogy a közösségi média megjelené-
se csak rontott a helyzeten, hiszen az információ ellenőrzését mellőző 
blogok és egyéb internetes tartalmak a szóbeszéden és véleményformá-
láson alapuló tájékoztatást képviselik. Vegyük figyelembe, hogy az ame-
rikaiak többsége a digitális/közösségi médiából tájékozódik, és így foko-
zott mértékben ki vannak téve annak, hogy még több koholmányba üt-
közzenek. A politikailag harmadik utas amerikaiak egyszerűen nem vet-
ték be a koholmányokat, ezek forrásától függetlenül. 

Hillary Clinton megválasztását nem az orosz hackerek beavatkozása 
vagy a koholmányok terjesztése akadályozta meg. Mégis, volt bizonyos 
hatásuk: aktivizálták a politikusokat és a pártok választóit, akik zavart 
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és bizalmatlanságot keltettek, és ezt a hangulatot egyes amerikai polgá-
rok lelkesen átvették. Ugyanakkor arra késztette a médiát, hogy “felfe-
dezze” a koholmányok létét és megpróbálja semlegesíteni őket, azonban 
képmutató módon elfeledve azt, hogy saját maga is terjesztett olyan híre-
ket és információkat – például 2016 előtt évtizedeken keresztül számos 
törpe- és mamutnagyságú koholmányt –, melyek egy bizonyos politikai 
és ideológiai narratívába voltak ágyazva.

Jevgenyij Morozovnak igaza van abban, hogy jelenleg a koholmá-
nyok NEM veszélyeztetik nagyobb mértékben a demokráciát, mint 2016-
ban bekövetkezett felfedezésük előtt, amit a Brexit zűrzavara, az ameri-
kai elnökválasztások, az olaszországi népszavazás és egyéb politikai ese-
mények hatása idézett elő.6 Gentzkow and Allcott tanulmányainak ered-
ményeivel összhangban, a 2016-os és 2017-es évek politikai jelöltjeiről 
Morozov ezt írja: “A feltartóztathatatlanul terjedő koholmányok, inter-
netes mémek és YouTube videók csak látszólag okolhatók amiatt, hogy a 
becsületes, lelkiismeretes és divatjamúltan józan jelöltek elveszítették a 
választásokat.” Ami érvényes a már korábban említett francia választá-
sok eredményére, ahol Macron legyőzte a hagyományos pártok jelöltjeit 
és Le Pen nacionalista csoportosulását. Szintén érvényes a németországi 
választásokra, habár Angela Merkel egyértelműen kifejezte aggodalmát 
a koholmányokkal kapcsolatban.7 

Ezzel nem akarom csökkenteni a koholmányok és főleg az oroszok 
által terjesztett koholmányok veszélyét. Elvégre Oroszország jelentősen 
fokozta az információs hadviselést, és a tágabb politikai és katonai stra-
tégiába integrált koholmányai sokkal gyakoribbak, kifinomultabbak és 
szélesebb körben terjednek, mint korábban bármely más országban gyár-
tott koholmányok. A digitális média általánosan felerősíti a koholmá-
nyok, főleg az orosz koholmányok veszélyét. Bizonyítható, hogy a digitá-
lis média több koholmányt terjeszt, mint a hagyományos média, ugyan-
akkor ezek terjesztése az internet sajátosságiból kifolyólag sokkal haté-
konyabb. A kommunikációs hatékonyság szempontjából ezek a sajátos-
ságok fenyegetik leginkább a demokráciát és a politikai liberalizmust. 

Közösségi média és a médiahatások természete
A digitális média lehetőséget nyújt a felhasználóknak, hogy saját 

weboldalakat készítsenek, például blogokat, podcastokat vagy wikiket, 
tagjai legyenek kisebb vagy nagyobb virtuális közösségeknek és kapcso-
latba lépjenek a barátaikkal vagy hasonló érdeklődési körű idegenekkel, 
például a Facebook, MySpace, Twitter, Google, LinkedIn, Reddit vagy 
Pinterest segítségével.8  A hírek és információk olvasótábora mára már 
erősen atomizálódott, így a hagyományos médián túl többmilliárdnyi 
egyszemélyes közönség alakult ki, amelynek tagjai gyakran egyidejűleg 
a médiatermékek terjesztésével is foglalkoznak. 

A digitális média lehetővé teszi a kapcsolódást és az interaktivitást, 
ami a hírek és információk személyes közlését eredményezi, oly módon, 
hogy a kiválasztott hagyományos sajtóanyagok és vélemények kétirányú 
kommunikáció során terjednek. Ezáltal visszajelzések sokasága érkezik, 
függetlenül attól, hogy ez egyének a különböző méretű csoportok és „kö-
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zösségek” tagjai vagy sem. A digitális/közösségi média sajátosságai közé 
kifejezetten hozzátartozik a részvétel, nyitottság, párbeszéd, közösségi 
jelleg és kapcsolódás.9 Általánosan elmondható, hogy a hagyományos 
médiához képest könnyebben alakulnak ki kölcsönös segítséget nyújtó 
közösségek, amelyek gyorsabban és közvetlenebbül reagálnak.  

A pozitív hatások közé tartozik, hogy a digitális/közösségi média le-
hetőséget nyújt a felhasználóknak, hogy ellenőrizzék a tényeket, azono-
sítsák a hagyományos médiában terjedő részrehajlást és a pontatlan té-
nyeket.  A negatív hatása viszont az, hogy visszhangkamrák kialakulásá-
hoz vezet, melyek fokozhatják a meggyőződések és beállítottságok meg-
erősítését. Ennek alapvető oka, hogy a digitális médiában terjesztett tar-
talmat a gyakorlott szerkesztők helyett gyors algoritmusok szelektálják.

A tanulmány a digitális média fennebb említett sajátosságainak ha-
tását vizsgálja. Ez előtt azonban említsünk meg egy sajátosságot, amely a 
hagyományos és a digitális médiára egyaránt jellemző: mindkettő mak-
roszinten formál közösségeket, vagy lehetőséget nyújt ezek formálásá-
ra. A hagyományos médiumok változó kiterjedésű makroközösségeket 
hoznak létre, melyeknek helyi vagy regionális célközönségük van; csu-
pán néhány alakít ki országos célközönséget. A digitális média hasonló 
módon működik, azonban ez esetben a létrehozott makroközösségeknek 
végtelen a kiterjedése, tehát túlhaladja a helyi-regionális-globális felosz-
tást, és globális szinten terjed. 

Jelentős különbség, hogy a digitális média közösségeinek kiterjedé-
se sokkal inkább változik, folyamatosan alakul azáltal, hogy különböző 
személyek csatlakoznak a beszélgetéshez, vagy lépnek ki egy beszélge-
tésből, pillanatnyi késztetésük függvényében, hogy hozzászóljanak egy 
kérdéshez, posztoljanak valamit a hagyományos médiából, vagy kifejt-
sék saját véleményüket egy témáról, eseményről vagy eszméről. A kö-
zösségek tagjai ezt egyszer vagy akár többször is megtehetik, rövidebb 
vagy hosszabb ideig részei lehetnek a közösségnek, és ezáltal létrejön 
egy képlékeny kommunikációs tér, amely minden bizonnyal része és kö-
vetkezménye annak a “képlékeny modernitásnak”, amelyben az egyé-
nek fragmentált életüket élik, az intézmények és társadalmi alakzatok 
állandó átalakulásban vannak, és így alig nyújtanak bizonyosságot a 
referenciális keretek vagy a hosszú távú tervek tekintetében.10 Röviden 
összefoglalva, a hagyományos médiához képest a digitális média képes 
arra, hogy az egyének mikroszintjén és az egyének számára hozzanak 
létre közösségeket.

A hagyományos és digitális médiumok hallgatóságainak közös vo-
nása, hogy az előítéleteik és az előregyártott beállítottságuk alapján vá-
logatnak a média kínálatából, ami összhangban van Joseph T. Klapper 
szelektívészlelés-elméletével, mely szerint az egyének hajlamosak arra, 
hogy előnyben részesítsék azokat az információkat, amelyek megerősítik 
a már létező álláspontjukat, és kerüljék azokat, amelyek ellentmondanak 
ennek.11 Ugyanígy vélekedik Jean Piaget, a svájci pszichológus, aki arra 
vezeti vissza a szelektív észlelés elméletét, hogy az egyének alapvetően 
kényelmetlennek érzik a nézetek ütközését, ezért olyan információkért 
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kutatnak, amelyek meggyőződésüket támasztják alá.12 Ezek a hagyomá-
nyos és digitális média hatásainak közös jellemzői. 

Amint említettem, a digitális média sajátos jellemvonásai elkerülhe-
tetlenül felvetik a közvetlen vagy közvetett hatások kérdését, valamint a 
koholmányok veszélyének növekedését. 

A hagyományos média hatásai általában korlátozott módon és köz-
vetetten mutatkoznak meg. Azért van így, mert a hallgatóság tagjainak 
társadalmi kapcsolatai és műveltsége határozza meg a hatásokat. A ha-
tás mértéke tehát azoknak a véleményvezéreknek, családtagoknak, bará-
toknak, szomszédoknak, munkatársaknak a közvetlen befolyásától függ, 
akikkel a hallgatóság tagjai azonosulnak. A hagyományos média csupán 
az eszmecserék és viták tárgyát képező témákat szolgáltatja, és a legtöbb 
esetben nem lép fel a vélemény kialakításának közvetlen tényezőjeként, 
tehát nem irányítja közvetlenül az emberek döntési folyamatait.13 

A kutatások további jellemvonásokat is azonosítottak, amelyek meg-
különböztetik a közösségi/digitális médiát a hagyományos médiától, és 
így kihatnak a közvetlen vagy közvetett hatások természetére. Ezek kö-
zött az alábbiakat említhetjük meg:

Az új média (a) elméletileg végtelen számú egyén felé terjeszti az in-
formációkat és híreket, (b) személyre szabja a szolgáltatást, (c) lehetősé-
get nyújt az egyéneknek, hogy azonnali és nyilvános ellenvéleményt fo-
galmazzanak meg, például azok számára, akik ugyanazt a platformot 
használják, és (d) az új média hallgatósága alacsonyabb szinten áll a pol-
gári felelősség tekintetében a hagyományos média hallgatóságához ké-
pest.

Azok az érvelések, melyek szerint a médiának általában közvetlen 
és jelentős hatása van a hallgatóság véleményére egy adott témában, el-
sősorban azt veszik figyelembe, hogy mit tesz és hogyan viselkedik a mé-
dia – ellentétben a közvetett médiahatások elméletének követőivel, akik 
a hallgatóság elvárásaira és viselkedésére fektetik a hangsúlyt. A jelen-
tős és közvetlen médiahatások fogalmát legjobban Denis McQuail fogal-
mazta meg: “… a média azon tevékenysége, hogy saját céljainak megfe-
lelően válogatja, szerkeszti és alakítja a tartalmat, erősen befolyásolhat-
ja ennek a tartalomnak a befogadását és értelmezését, és ezzel a hosszú 
távú következményeket is”.15 Ebben a megközelítésben a napirend meg-
határozása és a keretezés még mindig meghatározó szerepet kap a mé-
dia hatásainak értelmezésében, és természetüknél fogva azt az elméletét 
támasztják alá, hogy a hallgatóság az előítéleteinek és meggyőződésének 
megfelelő tartalmakat választja ki. Tehát, ha a napirend kialakítása és a 
keretezés a hírek esetében megegyeznek a hallgatóságok meggyőződésé-
vel és beállítottságával, ezeknek közvetlen hatása és erős befolyása lehet. 
Továbbá a napirend meghatározása és a keretezés azt feltételezi, hogy a 
média kapuőr szerepet tölt be, ami a hagyományos média esetében töb-
bé-kevésbé igaz, azonban a digitális média esetében már nem. A digitá-
lis média mégis vállalkozhat egyfajta kapuőrszerepre: az álhírek tavalyi 
“felfedezése” arra késztette a Facebookot és a Google-t, hogy kísérletet te-
gyenek az álhírek és valódi hírek megkülönböztetésére. 
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 Miután röviden áttekintettük a médiahatásokkal foglalkozó két je-
lentős iskola elméleteit, a továbbiakban arra térünk rá, hogy a hagyomá-
nyos médiához képest miért veszélyesebbek az álhírek, amikor a digitá-
lis médiában terjednek. E tekintetben az alábbi négy szempontot vehet-
jük figyelembe: 

Az empirikusan tapasztalt korlátozott/közvetett és jelentős/közvet-
len médiahatások elméletének az a közös feltételezése, hogy az emberek 
azokat a médiumokat választják, amelyek a már meglévő meggyőződése-
iket, beállítottságukat és értékeiket tükrözik. Ezáltal az álhíreknek csu-
pán korlátozott képességük van arra, hogy ténylegesen új követőket to-
borozzanak olyan meggyőződések, beállítottságok és értékek mellé, ame-
lyeket a hatásnak kitett személyek még nem fogadtak el.  A hatás korlá-
tozott jellege természetesen nem jelenti azt, hogy erre egyáltalán nincs 
esély. De ugyanakkor a digitális média a megerősítő hatást sem fokozza. 

A digitális médiában éppen azok az elemek játszanak döntő szere-
pet, amelyek a hagyományos média hatásainak közvetettségét és korláto-
zottságát okozzák: a vélemény- és beállítottságalakítás fontosságát, végső 
soron a döntéshozatalt a családtagok, barátok, szomszédok és munkatár-
sak körében. A digitális média meghatározó és jelentős hatalma abban 
mutatkozik meg, hogy közvetlen/jelentős hatása és befolyása van. Ezt a 
következtetést támasztja alá az American Press Institute legújabb tanul-
mánya, amely kimutatja, hogy az amerikaiak figyelmen kívül hagyják 
egy bizonyos kijelentés forrását, például a sajtóorgánum minőségét, és 
helyette sokkal inkább a hírt vagy információt megosztó személy meg-
bízhatóságát veszik figyelembe. 16 

A hagyományos médiával ellentétben a digitális média nem tölti be 
a kapuőrszerepet, ami azt jelenti, hogy a szélsőséges csoportok és egyé-
nek közvetlenül elérhetik a hallgatóságot, továbbá lehetőségük van a 
meggyőzésre és toborzásra a médiumra jellemző személyes hálózatok ré-
vén, azaz közvetlen hatásuk lehet.   

A hagyományos médiához képest a napirend meghatározása és a ke-
retezés ma már részben egyének hatalmában van, tehát kiszabadult a tu-
lajdonosok, kiadók és szerkesztők ellenőrzése alól. A digitális média nem 
a régi médiumok kapuőre. Azok az egyének, akik létrehozzák és terjesz-
tik a híreket és információkat, saját érdekeik és befolyásoltságukon kívül 
semmilyen más szelekciós szempontot sem alkalmaznak a hírek kivá-
lasztásakor. Nem követnek semmilyen újságírói normát a hírek és forrá-
saik valódiságának elbírálásakor; a tények ellenőrzése esetleges.  

Következtetés
Az új média hatásainak természete és folyamatai sokkal összetetteb-

bek, mint a hagyományos média esetében voltak. Ezeket a hatásokat csak 
most kezdték el tanulmányozni.  Jelenleg azt tudhatjuk, hogy a hallgató-
ságok mikro- és makroszinten is az előzetes meggyőződéseik és beállí-
tottságuk alapján választják ki a felhasznált platformokat és részvéte lük 
mértékét, ugyanúgy, ahogyan ez a hagyományos média esetében történt. 
Még inkább így viselkednek, tekintettel a politikai, társadalmi vagy kul-
turális alternatívák árnyalódására és sokasodására. A digitális médiá-
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nak két jellemvonása van, ami megkülönbözteti a hagyományos médiá-
tól: (1) amint már rámutattunk, a digitális média inkább képes arra, hogy 
visszhangkamrákat hozzon létre, és (2) megnövelte az interperszonális 
kommunikációt; ezzel megváltoztatta a terjesztett hírekre vonatkozó na-
pirend kialakítását és a keretezést. 

A média világában, illetve a média és hallgatóság viszonyában 
történt változások, valamint a koholmányok különböző formáinak 
megnövekedett mértéke gyökeresen átalakította a nyilvánosság jellegét.  
A hagyományos polgári nyilvánosság megszűnt létezni. Ezt a nyilvános-
ságot egyéb társadalmi intézmények (kávéházak, társalkodók, könyvtá-
rak, stb.) mellett a hagyományos média formálta, amely politikai pár-
tok, intézményes érdekek, állami intézmények vagy családok ellenőrzése 
alatt állt. A hírek és információk terjesztését már egyének és technológi-
ai vállalatok ellenőrzik. Így tehát a nyilvánosság egészen más sajátossá-
gok alapján formálódik, melyeket érdemes lenne tanulmányozni. 

Jelenleg a legsürgetőbb problémákat – egyaránt egyéni és együttes 
hatásuk révén – a koholmányok és a digitális média okozzák. A liberá-
lis demokrácia ostrom alá került: ideológiamentes ideológiaként már év-
tizedek óta a baloldal és a jobboldal támadásainak egyaránt ki van téve. 
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Életrevalóság – médiavalóság  
Á  O

Mi dolgunk a világon?
Mindegyikünknek dolgunk van, tesszük, jobb esetben végezzük a 

dolgunkat, és ez nem az, hogy médiumokat használjunk. A könyv, az új-
ság, a rádió, a televízió vagy mindezek új, konvergens formájukban és az 
új média eszközei sem azért vannak, mert nekünk az lenne a dolgunk, 
hogy használjuk őket. Persze, azért vannak, hogy használjuk őket, ami-
ből az következik, hogy az egyes médiumoknak folyamatosan újra kell 
definiálniuk saját szerepüket és a többi médiumhoz való viszonyukat. 
Felhasználói szempontból viszont az a kérdés, hogy miben is segítenek 
a médiumok, és hogyan tudnánk jobban, okosabban használni őket. Eh-
hez pedig azt kellene leginkább tudni, hogy mi is a cél. Az információ-
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szerzés önmagában nem cél. Az információkat nem csupán begyűjteni, 
hanem felhasználni is kell, a felhasználás maga is valamilyen célból tör-
ténik. E cél mögött valószínűleg újabb célok körvonalazódnak: adatokat, 
képeket keresek a pókokról a biológiadolgozathoz; megírom a dolgozatot, 
hogy jó jegyet kapjak; ha jó jegyet kapok, a szüleim elégedettek lesznek 
velem, és megveszik az új biciklit; azért kell a bicikli, mert így könnyeb-
ben beilleszkedem a biciklizők csoportjába; azért akarok a biciklizőkkel 
lógni, mert a) ott jól érzem magam, b) mert ott elismernek, c) mert meg 
akarom nyerni a körversenyt; azért akarom megnyerni a körversenyt, 
mert a) akkor fogom jól érezni magam, b) mert akkor a szüleim is elisme-
rik majd, hogy a biciklizés nem csupán szórakozás; ha a szüleim elismer-
nek a biciklizésben, elismerik majd azt a célomat is, hogy űrhajós legyek.

És mi lenne a végső cél? „Mi dolgunk a világon?”– igen, ez az a kér-
dés (Vörösmarty, 1844). Milyen emberré alakuljunk, milyen embereket 
neveljünk? Hogyan fogják az átadott információk ténylegesen az egyes 
embert, annak egyediségét szolgálni? Miből és hogyan tanulnak köny-
nyebben, hatékonyabban a hallgatók, diákok, kisdiákok? Mit tanulnak? 
És mindehhez nagyon kellene tudni, hogy mi is a cél. Jobb helyzetbe 
kerülni, előnyre tenni szert, híressé válni, megvalósítani vágyainkat – 
többféleképpen futhatunk neki, de végső soron talán leginkább önma-
gunkat akarnánk megvalósítani: feszegetni a korlátokat, lehetőségeket, 
a maximumot kihozni magunkból, egyedi és megismételhetetlen mivol-
tunkat mindenki tudomására hozni, létező képességeinket tökéletesség-
re csiszolni. 

Vörösmarty Mihály költeményében, amiből az előbb idéztem, ott a 
tanulság, rögtön az elején. Tanulság, amelyet meg kell tanulni, a hasz-
nunk, ami a tanulásból származik: „Néhány ezernek jutna üdv a földön, 
/ Ha istenésszel, angyal érzelemmel / Használni tudnák éltök napjait.” A 
hasznunk éppen a használni tudás fontosságának a belátása lehet. Ha 
tudjuk a napokat használni, üdvözülünk a földön, földi napjaink üdvös-
sége a napok kihasználásában rejlik. Az élet azért van, hogy éljük, élet az 
életért, tanulás a tanulásért, utazás az úton levés öröméért – ismerősek 
ezek. Ha több mindent fogunk be az istenész s az angyali érzelem segít-
ségével, teljesebb képet kapunk. Saját tapasztalataink, tudásunk mellé a 
családunk, rokonaink, közeli és távoli ismerőseink történeteiből, a kul-
túránk alapszövegeiből leszűrt ismeretek is csatlakoznak, s ha valaki ké-
pes a világot valamely idegen kultúra szemszögéből is nézni, elfogadni, 
megélni, akkor lépett egyet a nagyobb kép, a teljesebb élet felé.

A paradoxonra a „teljes” szó mutat rá, hiszen a teljesben nem a min-
den van benne. A tudásszerzés mindig gyűjtés, és mintha mindig hoz-
zá lehetne tenni. A teljesség a halmozás technikájával nem érhető el. 
Nem mindent, nem sokat kell tudni, hanem abban, amit tudunk, telje-
sedni ki. Újabb paradoxon rejlik abban, hogy adottságaink felszínre ho-
zása, képességeink tökéletesítése olyan eszközök által történik, melyek-
nek használata eleve megkíván bizonyos képességeket, melyekre szert 
kel lene tennünk, még mielőtt használnánk ezeket az eszközöket.
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Jelen, a digitális írás- és képtudásra irányuló kutatást egyféle média-
ismereti kézikönyvként, útmutatóként képzeltem el, használati módok 
feltérképezéseként. Kiderült azonban, hogy nem csupán azokat a kész-
ségeket és képességeket kell számba venni, melyek elengedhetetlenek az 
új médiás felületek megbízható és kreatív használatához, a folyton vál-
tozó tudásnak és a közvetítési módoknak az elsajátításához, hanem arra 
is kellene valami válasszal szolgálni, hogy a közvetítési módok ismere-
tének, az új médiás felületek kreatív használatának mi a hozadéka. Mi-
lyen készségeket és képességeket alakít, milyen célokat szolgál, milyen 
eredményeket hoz?

Ahelyett, hogy azt kérdeznénk: mit kell megtanulnunk, hogy hasz-
nálhassuk az internetet, kérdezzük azt: mire tanít bennünket az internet.

Technológiai determinizmus
Kommunikációtörténeti perspektívából látszik, hogy az embert a 

kapcsolattartásra használt eszközei ugyanúgy jellemzik, mint történe-
tei, melyeket ezeknek az eszközöknek a segítségével magáról elmond. A 
szóbeliség korának embere a tanúvallomásokat értékeli, ebben a korban 
a beszéd mindig valaki által elmondott, megélt történet, mely önmagá-
ban válhat szimbolikussá, de az egyes történetek nem kapcsolódnak ösz-
sze, hiányzik a perspektíva, a valahonnan valahová tartás nézőpontja. 
Ez adatik meg az írásbeliség emberének, aki megtanul olvasni, megta-
nulja a szerzőt és az írót megkülönböztetni, megtanul ok-okozati össze-
függésekben, lineáris logika mentén gondolkodni, saját nézőpontot ér-
vényesíteni. Az elektronikus médiumok megjelenése hozza a másodla-
gos szóbeliség korszakát, ahol a szöveg újra hangos, ezúttal viszont sze-
replők, előadók sokasága tölti be a képernyőket, a néző pedig megtanul a 
széttartó perspektívák közül válogatni. A digitális médiumokat ismét va-
lami összetartásban találjuk, ugyanazon a felületen élnek egymás mel-
lett régi és új kommunikációs eszközök. Felhasználójuk nem résztvevő, 
nem olvasó, nem egyszerű néző többé, hanem résztvevő-szereplő, olva-
só-író, néző-rendező, egyszerre és felváltva. A történet, amit elmond, ép-
pen akkor teremtődik, megosztások és újramegosztások által.

McLuhan A Gutenberg Galaxis című könyvének egyik alaptézise, 
hogy a médiumok egy-egy érzékszervünk kiterjesztései, megnagyobbí-
tásai: „Today man has developed extensions for practically everything 
he used to do with his body. The evolution of weapons begins with the 
teeth and the fist and ends with the atom bomb. Clothes and houses 
are extensions of man's biological temperature-control mechanisms. 
Furniture takes the place of squatting and sitting on the ground. Power 
tools, glasses, TV, telephones, and books which carry the voice across 
both time and space are examples of material extensions. Money is a 
way of extending and storing labor. Our transportation networks now 
do what we used to do with our feet and backs. In fact, all man-made 
material things can be treated as extensions of what man once did with 
his body or some specialized part of his body”. (McLuhan 1962. 4.). En-
nek értelmében ebben az elektronikus és digitális  korszakban a kiter-
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jesztett fül és szem mellé a kéz is csatlakozik: ujjakkal, ujjbegyekkel ma-
nipulált billentyűk, érintőképernyős felületek teremtik meg a kapcsola-
tot eszközeinkkel. (Griffin 2003. 322.).

Minden kiterjesztésnek következményei vannak, és átformálják an-
nak módját, ahogyan képesek vagyunk a világot és magunkat a világban 
látni. „Any extension, whether of skin, hand, or foot, affects the whole 
psychic and social complex” (McLuhan 1994. 6.).

McLuhan hosszan, részletesen bemutatja, milyen képességekkel 
rendelkezett a törzsi, orális ember, mi lett az alfabetikus ábécé és kézira-
tosság korának hozadéka, hogyan váltotta fel aztán ennek a típusnak az 
érzékelését, létmódját a tipográfiai ember a maga individualizmusával, 
homogenitásával. A következő paradigmaváltás az elektronikus médiu-
mok megjelenésének és általánossá válásának, a másodlagos szóbeliség-
nek az időszaka. A számítógépes szoftverek és a digitalizálódás teljesíti 
be az újabb kommunikációs forradalmat, és olyan kulturális változáso-
kat hoz, melyeket ma csak részben tudunk feltérképezni.

Az egyes váltások mindig magukkal hozzák a kérdést, hogy „Jó ez 
így?”, McLuhan szerint viszont mindig csak a következményekkel tu-
dunk számolni. Meg kell értenünk azt, hogy mi történik, az erkölcsi pers-
pektíva viszont csak lehetetlenné teszi a helyes értelmezést. Nem meg-
előzhetőek vagy elkerülhetőek a változások, azaz nem tehetünk semmit 
ellenük. Amit tehetünk, az, hogy megvizsgáljuk a „külsődleges megnyi-
latkozásokat és változati formákat” (McLuhan 1981. 926.).

A nyomdagép feltalálása hozta gyorsulásnak technológiai vetü-
lete az ipari forradalom (futószalagon gyártott termékek, tömegter-
melés), ezt váltja az a korszak, melyben minden a tudás, az informá-
cióáramlás köré szerveződik. Trilling és Fadel a 21. század készségei-
ről és képességeiről értekező könyvükben ezt pontosan 1991-re teszik: 
„This monumental shift from Industrial Age production to that of the 
Knowledge Age economy — information-driven, globally networked — 
is as world-changing and life-altering as the shift from the Agrarian to 
the Industrial Age three hundred and fifty years ago.” (Trilling–Fadel 
2009. 3.).

Az új médiumok új kora a racionális gondolkodással szemben az él-
ményalapúságot, aközpontosított vagy valamely vezérfonal mentén tör-
ténő szerveződéssel szemben a marginálist, az uniformizáltsággal szem-
ben a különbözőségben való közösséget hozza. Míg a korábbi médiumok 
úgy terjesztették ki valamely érzékszervünket, hogy egyúttal le is kap-
csolták azt érzékelésünk teljességéből, addig most az érzékeink kiterjesz-
tése olyan gyorsasággal és szimultaneitással történik, hogy kénytelenek 
vagyunk megkonstruálni egyféle kollektív teljességet: „This we do every 
instant of our lives. But the price we pay for special technological tools, 
whether the wheel or the alphabet or radio, is that these massive extensions 
of sense constitute closed systems. Our private senses are not closed 
systems but are endlessly translated into each other in that experience 
which we call consciousness. Our extended senses, tools, technologies, 
through the ages, have been closed systems incapable of interplay or 
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collective awareness. Now, in the electric age, the very instantaneous 
nature of co-existence among our technological instruments has created 
a crisis quite new in human history. Our extended faculties and senses 
now constitute a single field of experience which demands that they 
become collectively conscious. Our technologies, like our private senses, 
now demand an interplay and ratio that makes rational co-existence 
possible”. (McLuhan 1962. 5.).

Reiner és Wellman Networked: The New Social Operating System 
című 2012-es könyvükben hármas forradalomról beszélnek, ami a háló-
zati individualizmushoz vezetett: 1. a csoportokat, kis közösségeket fel-
váltják a hálózatban összekapcsolt közösségek, társas hálózatok; 2. sze-
mélyes internet; 3. mobileszközök. (Vö. Wellman 2012.).

A következményeket röviden 10 pontba lehetne összefoglalni: 1. Az 
emberek összekapcsolt egyedekként működnek. 2. A családok hálóza-
tokként, nem csoportokként működnek. 3. A társas hálózatok tágabbak. 
4. Több internethasználat → több személyes találkozó. 5. Munkavégzés 
úton és távol: részmunkaidő, teljes munkaidő. 6. Laza kapcsolatok a há-
lózatokban. 7. Az információs és kommunikációs technológiáknak kö-
szönhetően több és egyre változatosabb információk. 8. Érdekeltségala-
pú közösségek. 9. A nyilvános és a privát határai elhalványulnak. 10. A 
szállítás helyettesíthető, kiegészíthető az információs és kommunikáci-
ós technológiákkal. (Vö. Wellman, 2012.) 

Ez van, itt és most
Ez tehát a technológiai változások okozta kulturális és kommuniká-

ciós kontextus. Az új média megváltoztatja életünket, életterünket, meg-
változtatja a világhoz való hozzáférésünket, az érzékelési módokat. Nem 
békés növekedésről, nem újabb és újabb lehetőségekről van csupán szó, 
hanem radikálisan más kultúráról. Kétségtelen, hogy ott munkál ben-
nünk a nosztalgia az iránt a kor iránt, amelyből kilépni készülünk, ahol 
az olvasni tudás olyan értékekhez vezetett el, melyektől jobb, teljesebb 
emberek lehettünk, most mégis inkább az „ez van” józan, mérlegelő fel-
nőtt szólam szempontjából kellene szembenézni a változásokkal, melyek 
eredményeképpen valószínűleg olyan világ születik, amelyben önmagá-
ban az olvasni tudás nem elégséges. 

Értékek vesznek el, újabb értékek születnek. Nem vagyunk még idő-
ben nagyon messze attól, amikor Walter Benjamin híres esszéjében meg-
jósolta a műalkotás aurájának, a művészet kultikus értékének megszű-
nését a technikai sokszorosíthatóság korszakában. Az 1936 óta eltelt idő 
nem ezt igazolta vissza. Benjamin azzal érvel, hogy az az itt és most, 
melyben az egyedi és egyszeri műalkotás létezik, elvész a reprodukci-
ók mindig újabb időkben és helyszíneken felbukkanó tömeges előfordu-
lásánál. A műalkotás „itt és mostja”, az aurája adja a kultikus értéket, a 
technikai reprodukálhatóság korszakában viszont a művek már csak ki-
állítási értékkel rendelkeznek. Benjamin retorikája (szertefoszlik, meg-
szűnik, csődöt mond) egyértelműen mutatja, hogy mindezeket a válto-
zásokat negatív folyamatnak tekinti, sőt csataként mutatja be: „a kiál-
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lítási érték minden téren kezdi kiszorítani a kultikus értéket. Ez utób-
bi azonban nem hátrál ellenállás nélkül. Az utolsó sánc mögé húzódik”, 
és talán visszatámad. Miután a kultuszban, a rituálékban a műalkotás 
csak kevés résztvevőnek szolgált itt és mosttal, aurával, addig a reprodu-
kált hírnökök azóta tömegeket küldenek az egyedi műalkotás jelenlété-
vel való találkozásra. Tartható az, amit Benjamin ír, azaz „[a] jelenkori 
tömegeknek éppolyan szenvedélyes óhaja, hogy a dolgok térben és embe-
rileg is »közelebb kerüljenek« hozzá, mint az a törekvése, hogy bármely 
helyzet egyszeriségén reprodukciójának felvételével kerekedjék felül”. 
(Benjamin 1936). Ennek ellenére a reprodukcióknak népszerűsítő, hír-
rel szolgáló szerepük lett: mit érdemes megnézni, hová érdemes elmenni. 
Készülhet akárhány fotó, részletes rajz, modell az Eiffel-toronyról, azt az 
egy selfie-t, amit én készítek el majd a torony előtt, semmi nem pótolja. 
Az, hogy ismerem, tudok róla, az nem pótolja azt a élményfedezetet, ami-
vel kimondhatom, hogy jártam ott. Ott voltam, abban az „itt és mostban”. 
A kép hitelesíti a történetet, ami nem eseményekről szól, hanem éppen 
arról a jelenlétről, amelyről Benjamin beszél.

A jelenlét, micsoda tünékeny állapot is az. Egyik percben még meg-
van, itt vagyok, közben meg máris elkalandozhat a figyelmem, és már 
máshol járok, előbb gondolatban, hátrahagyva testem horgonyait, aztán 
testben, hátrahagyva emlékezetem horgonyait. Ennek ellenére, a jelenlét 
mégis egyszerű: valaki vagy ott van valahol, vagy nincsen. Ha nem vagy 
ott, beírnak hiányzónak. Ha nem vagy ott, nem lehetsz tanú. Ha nem vol-
tál ott, nem tudod hitelesen elmondani a történetet. Ha ott voltál, mond-
hatsz bármit, nem az igazságot fogod mondani. Csak azt, amit láttál, átél-
tél, amit sajátos és egyedi „itt és most”-szűrőd meglátni engedett.

A valóság, és amit látunk belőle, a digitális új médiumok nélkül is 
éppen elég bonyolult. A jóslat nem válik be (az itt és most aura él és vi-
rul), megkérdőjeleződik viszont azoknak az itt és mostja, akik az előzőt 
befogadhatták volna.

Ugyanabban a tér-időben lehetek a fiamnak éppen vizet töltő édes-
anya, a szakdolgozóm konzulense (messenger), a személyi számom be-
diktálója (telefon), az Európa-bajnokság híreinek hallgatója (televízió) és 
kottát nyomtató jó barát (számítógép) – kicsit cikázni kell fel-le a lakás-
ban. Ha a cikázást és a víztöltést levonjuk, akkor maradhatok a gép mel-
lett, és intézhetek onnan mindent. Bármilyen térben és időben, csak le-
gyen egy jó laptop és egy megbízható internetkapcsolat.

Az új média alkalmazásai talán éppen ezen szolgáltatás miatt any-
nyira vonzóak: nekünk adományoznak többféle jelenlétet, minket sok-
szorosítanak úgy, hogy megnövekszik a kiállíthatósági értékünk. Elad-
hatóbbak vagyunk, ha jól csináljuk.

Jót s jól
De mi kell ahhoz, hogy jól csináljuk? Mire kell tanítanunk azokat, 

akik nem használták még eddig az új kommunikációs eszközöket, vagy 
nem jól használták? Mit várjunk el bizonyos munkakörökben dolgozók-
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tól, mi az alap, ami egy bolti eladótól ugyanúgy elvárható, mint egy aka-
démiai professzortól? 

Kitől várható el , hogy pontosan ismerje a következő fogalmak jelen-
tését: DNS-parking, update, cookie, mirror site (a fogalmak digitális mű-
veltséget mérő kérdőívből származnak, vö. Hargittay Eszter 2005)? Ha 
nem ismerik, akkor egyértelmű, hogy nem fogják használni. Ha nem is-
merik, de valaminek a megértéséhez szükség van rá, utána tudnak néz-
ni. Elvárható-e, hogy nézzen utána, ha nem ismeri? Elvárható-e, hogy 
tudja, hogyan kell utánanézni? És elvárható-e, hogy – ha már megnézte, 
megtalálta a jelentést, akkor – a továbbiakban használja is?

Ha eddig a „jót s jól” programnak a könyvek által nyújtott tudás és 
készséghalmaz volt a titka („Ezt ha nem érted / Szánts és vess”–  Kazin-
czy 1810), akkor mostantól el kell ismernünk, hogy jobb és teljesebb em-
berek másképpen is lehetünk, műveltségünk nem csupán könyvekben 
mérhető. És: miképpen a könyv maga tanított meg mindazon készségek-
re és képességekre (linearitás, ok-okozati összefüggések feltárása, racio-
nális gondolkodás, koncentrálás képessége, sablonok gyártásának és mo-
dellezésnek a képessége), melyek leginkább jellemezték a kort, melynek 
vezérmédiuma volt, ugyanúgy a mobileszközökön hozzáférhető hálózati 
szoftverek a tipikus használatok által éppen arra tanítanak meg, ami eb-
ben a korban való önálló eligazodáshoz szükséges. 

A médium metafora, lefordítja számunkra a kort, amiben boldogul-
nunk kell. Gyakorlási felület, próbaterep, szimulációs helyszín. Amíg ol-
vasok, engedelmesen követem a szerző utasításait. Mindegy, mit olva-
sok, amíg olvasok, benne vagyok az engedelmesség rendszerében. Kipró-
bált és járt utakat keresek majd az érvényesüléshez, bizonyítani akarok, 
jobb lenni, mint az előttem ugyanazon az utakon járók. Vannak járat-
lan utak, fölöttébb veszélyesek, járhatatlanok, elfogadhatatlanok. A ká-
non nem látja azt, ami a kánonon kívül van. A központ nem fogadja el a 
peremet. A könyvekben leírtak biztonságos keretet jelentenek azoknak, 
akik netán eltévelyednének: van arra is példa, írtak már róla, van előt-
tünk valaki. Végül minden helyére kerül, van eleje, közepe, vége, és a vé-
gén minden leegyszerűsödik.

Gondolhattuk korábban is azt, hogy az élet nem ilyen. Az élet nem 
olyan, mint amilyennek a könyvek mutatják. Nincsen minden a helyén, 
rengeteg a baki, és valaminek a vége inkább mindig valaminek a kezde-
te, amiről tüzetesebb odafigyelés során megállapítható, hogy nem is ak-
kor kezdődött, hanem jóval korábban.

Az élet tehát nem fegyelmezetten lineáris, ismétlődések, csava-
rok, zsákutcák, összenövések, áttételek is vannak/lehetnek benne (pont, 
mint egy jó szépirodalmi szövegben – ha azt most innen olvassuk). A 
hálózatban épülő szöveg olyan nemlineáris hipertext, melynek linkek, 
kommentek, címkék a paratextusai. És „that’s a good thing because the 
world doesn’t go in a line, and the world isn’t organized into separate 
compartments or chapters”. (Rand J. Spirót idézi Rich 2008.).
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A világ, amilyen mindig is volt (de amilyenként elfogadni a leg-
újabb kommunikációs eszközeink segítségével tudjuk)

A Center for Media Literacy (www.medialit.org) az UNESCO-ra hi-
vatkozik, amikor saját küldetéséről beszél: “We must prepare young 
people for living in a world of powerful images, words and sounds.” Mert 
bármi is a célunk, egyáltalán nem mindegy, hogy milyen világban kell 
azt megvalósítanunk. „Dedicated to promoting and supporting media 
literacy education as a framework for accessing, analyzing, evaluating, 
creating and participating with media content, CML works to help 
citizens, especially the young, develop critical thinking and media 
production skills needed to live fully in the 21st century media culture. 
The ultimate goal is to make wise choices possible.” (Kiem. Á. O.)

Célnak a CML éppen az életet nevezi meg, a teljes életet, amit ne-
künk a 21. században kell megvalósítanunk. Egy hasonlóan oktatás-
sal és kompetenciákkal foglalkozó szervezet, a North Central Regional 
Educational Laboratory a 21. századi élet sikerességéhez szükséges kom-
petenciákat tárgyaló kiadványában ezzel a felkiáltással kelti fel olvasói 
érdeklődését: „Extra! Extra! The World Is Different!” (NCREL 2003) A vi-
lág talán más, mint korábban, talán csak másmilyennek érzékeljük, de 
az is lehet, hogy éppen az új médiumok által látjuk abban a teljesség-
ben, amiben korábban nem volt tetten érhető azok számára, akik koráb-
ban éltek.

A továbbiakban néhány olyan jellemzőt sorolok fel, mely egyaránt 
érvényes világra is, internetre is, korunkra és hálózati mobil médiumá-
ra is.

1. Mutatkozhat más-más felhasználók számára egészen másnak.
2. Kapcsolatok működtetik, elve szerint nonlineáris, szerteágazó, 

hibrid műfajú.
3. Utólag derül ki benne, mi a fontos.
4. Személyre szabott utak (mindenki a maga útját járja).
5. Mindig minden ott van – rajtunk múlik, hogy látjuk-e.
6. Érdekek és érdekeltségek mentén szerveződő közösségek, műhe-

lyek, társulások.
7. Semmit nem lehet törölni.
8. Változik – újabb megtanulandó használatok vannak.
9. Nem tudjuk előre szimulálni, mi lesz tevékenységünk során ho-

zott bizonyos döntések eredménye.
10. Bár egy tökéletesen programozott környezet, bizonyos lehetősé-

gekhez minimális vagy erősen korlátozott a hozzáférésünk.
11. Különböző szintű hozzáférések, felhasználók.
12. Kivonja magát a megfigyelés alól, adatok nem reprodukálhatóak, 

csak részben rögzíthetők. 
13. Nem lehet megfigyelőnek maradni. Aktívan szerepben kell len-

ni, és kreatívan függeszteni fel, írni újra, kombinálni szerepeket, kitalál-
ni önmagunkat.

A felsorolás folytatható, néhány eleme talán össze is vonható. A cél 
annak a perspektívának az elfogadása lenne, hogy a 21. századi életre ép-



25

ERDÉLYI MÉDIAJELENTÉS

pen azok a médiumok készítenek fel leginkább, melyek ennek a korszak-
nak a termékei, általánosan elterjedt kommunikációs eszközei. A tudo-
mány nem tud előíróan viszonyulni a jelenségekhez, melyeket tárgyal. 
Hasonló lehet ez a nyelvtudomány helyzetéhez, melyben mindig vannak 
használati szabályok, és ezeket az akadémia ellenőrizheti, kiadhatja sza-
bályzatait, számon is kérheti ezeket az egyes beszélőkön, de nem kérhe-
ti számon őket egy-egy közösség nyelvhasználatán. A használatok pedig 
folyamatosan változnak, legyen szó nyelvről, médiumról, tudásról, ké-
pekről, kapcsolatokról.

Az egyes előtérbe kerülő kompetenciák tárgyalása helyett alapelvek-
ről kell beszélni, melyek megadják azt a keretet, amelyben kompetencia-
alapú tudásról, médiahasználatról, tájékozódási és tanulási képességek-
ről beszélünk.

A CML honlapján tanulmányok, kutatási beszámolók és konkrét ja-
vaslatok, oktatási anyagok érhetők el. Ez utóbbiak egy ötlépcsős modell 
alapján vannak kidolgozva, azaz közös bennük, hogy elfogadják, szem 
előtt tartják a következő alapelveket (a médiaműveltséget tematizáló vi-
tákról szóló összefoglalójában tisztázza Hobbs 1998): a médiaüzenetekek 
konstrukciók;

- figyelembe kell venni a médiaüzenetek gazdasági, társadalmi, po-
litikai, esztétikai és történeti kontextusát; 

- az üzenet befogadása során olyan értelmező folyamatok zajlanak 
le, melyeket az olvasó, a szöveg és a kultúra interakciója alakít ki; 

- a médiaüzenetek a formák, műfajok és szimbolikus rendszerek va-
riációinak egyedi és tipizált nyelvezeteit működtetik; 

- a médiareprezentációk hatást gyakorolnak az emberek társadalmi 
valóságról kialakított képére. 

Ezeket az alapelveket Keszeg Anna is idézi Vizuális kultúra, visual 
literacy, media literacy, digital literacy című tanulmányában, és a továb-
biakban felsorolja azon viták lényeges pontjait is, melyek a médiaművelt-
ség fogalmának alakulására hatással voltak. (Vö. Keszeg 2011. 267–268.)

Keszeg tanulmányának kissé talányos zárásában Kazys Varnelis 
építészettörténész diagnózisát idézi: „»Ma  a videojáték a fikció uralkodó 
műfaja«. Ha jól érzékelem, nemcsak a fikcióé.” A videójáték, amikor mo-
dellként szolgál például a történeti megismerés számára akkor, amikor 
segítségével történész tesz történelmi csatát hozzáférhetővé 3D-ben, szá-
momra ugyanúgy ahhoz sorakozik fel érvként, hogy gondolkodásunk, 
érzékelésünk át van itatva azon kommunikációs eszközök jellegzetessé-
geivel, amelyeket gyakran használunk. A videójáték a valóság jó szimu-
lációja lehet, amennyiben a videojáték mindennapi valóságunk része.

Mindennapi médiavalóságunk így tanít életrevalóságra. Az életre-
valóság, a teljes élet vezetésének többszörös műveltségigénye viszont egy 
következő tanulmány tárgya.
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Köztesség és érzékelés

Digitális média és építészeti tér kapcsolata a TIFF 
fesztiválon

 T  K

Alapvető kérdések, elméleti háttér
Jelen tanulmány posztfenomenológiai elméleti háttérre építve mu-

tatja be az építészet (az épített kulturális környezet, a városi tér) és a kor-
társ digitális médiumok kölcsönhatását a Kolozsváron évente megrende-
zett TIFF (Transylvania International Film Festival/ Erdélyi Nemzetközi 
Filmfesztivál) keretében1.  A tanulmány hipotézise az, hogy a XXI. szá-
zadban az audiovizuális és interaktív, digitális médiák jelentősen hoz-
zájárulnak a kortárs városkép kialakításához, a városi élet dinamikájá-

Rezumat (Mass-media și spațiul architectural la TIFF)
Lucrarea investighează din perspectiva post-fenomenologiei contemporane, relația dintre 

media audiovizuală și arhitectură, folosind exemplul Festivalului Internațional de Film Transilvania 
(TIFF). Ipoteza lucrării este că elementele ale mediilor audiovizuale utilizate în cadrul TIFF 
determină atât fenomenologic cât și fi zic spațiul urban al orașului. Aceste elemente ale mediilor 
contemporane determină nu numai percepția fi zică a spațiului arhitectural și imaginea concretă a 
orașului, ci și imaginea culturală a orașului. Scopul lucrării este de a analiza caracteristicile realității 
augmentate create de intersecția dintre spațiul virtual al mediilor și spațiul arhitectural al orașului.

Cuvinte cheie spațiu augmentat, spațiu hibrid, festivaluri, media și arhitectură

Abstract (Digital Media and Architectural Space at TIFF)
The paper investigates from the perspective of contemporary postphenomenology the 

relationship between audio-visual media and architecture using the example of the Transylvania 
International Film Festival (TIFF). The hypothesis of the paper is that the elements of audio-
visual media used within the TIFF determine both phenomenologically and physically the urban 
space of the city. These instances of contemporary media aff ect not only the physical perception 
of architectural space but the cultural image of the city as well. The purpose of the paper is to 
investigate the characteristics of the augmented reality created by the intersection between the 
virtual space of media and the physical space of the city.

Keywords augmented reality, hibrid space, festivals, media and architecture

Tánczos Katalin, doktorandusz / PhD student 
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nak a meghatározásához mind a fesztivál ideje alatt, mind azonkívül. 
Kolozsvár az utóbbi évtizedekben különböző, nagyszabású nemzetközi 
fesztiválok színterévé vált, amelyek lényegesen átalakítják évről évre a 
város arculatát, megváltoztatják a hétköznapjainak helyszíneit, új jelen-
tésekkel gazdagítják az urbánus tájat, meghatározzák nemcsak azt, aho-
gyan ezeket a tereket, épületeket érzékeljük, hanem befolyásolják a vá-
ros egész életének ritmusát. A TIFF-nek sajátos mediális vetülete, média-
használata van, amely révén a valóságos tér összefonódik a virtuálissal, 
a város terei, építészeti objektumai ideiglenesen átalakulnak, kiegészül-
nek, illetve virtuálisan augmentálódnak és kulturális fogyasztás tárgyá-
vá válnak. A fesztivál szokatlan helyszíneken, például a főtéren vagy a 
piarista templomban rendez vetítéseket, átértelmezve ezzel egyszerre a 
mozit mint mediális diszpozitívot és a templom rituális terét is, különös 
hangsúlyt adva az építészetnek. 

Az építészet és média kapcsolatának kérdésköre két nagy csoportba 
osztható, amelyek meghatározzák a téma elméleti kutatásának irányvo-
nalait. Ezeknek a kérdéseknek a kimerítő megválaszolására a jelen tanul-
mány keretei nem nyújtanak lehetőséget, de az alábbi esetelemzés szá-
mára fontos alapelveket fogalmaznak meg.

A) Az urbánus tér vizsgálata (a város mint nyilvános és félnyilvános 
terek hálózata, a hagyományos és új építészeti elemek együttese). Az ide-
iglenes építészeti objektumok és a reális térben megjelenő médiaelemek 
vizsgálata, amelyek a fesztiváltereket alkotják és benépesítik (sátrak, pa-
vilonok, promóciós elemek, kortárs művészeti alkotások az építészet és a 
többi művészet határán stb.), az állandó és az ideiglenes elemek, az épí-
tészet és a média kölcsönhatásának vizsgálata. 

B) A fesztiválok mediális reprezentációinak, a médiák révén 
augmentált, virtuális urbánus táj vizsgálata, a valós és virtuális dimen-
ziók kölcsönhatásának leírása. 

A kérdések azt vizsgálják, hogy hogyan jelennek meg a médiumok 
az urbánus térben az építészettel kölcsönhatásban: Melyek a megha-
tározó elemei az augmentált valóságnak, amelyet a média és az építé-
szet metszetében értelmezhetünk? Hogyan épül föl és hogyan működik 
térszerkezetként ez a valóság? Hogyan hatolnak be és hogyan egészítik 
ki a különböző médiumok a város hétköznapi és ideiglenesen létreho-
zott tereit a fesztiválok idején? Milyen típusú hibrid képződmények jön-
nek létre? Hogyan alakítják át és rekontextualizálják a létező tereket a 
használt médiumok? Hogyan működik a média a várost (át)értelmező 
diszpozitívként? Hogyan jönnek létre a médiumok révén heterotopikus 
terek (Foucault kifejezésével élve)? 

Kulturális szempontból felvethető kérdések: Hogyan befolyásol-
ja az építészet és média összefonódásának megjelenési formáit a város 
multikulturális, glokális jellege? Hogyan integrálódnak a lokális kultú-
ra elemei a nemzetközi fesztiválok helyszíneinek felépítésébe, mediális 
reprezentációiba? 

A tanulmány a kortárs posztfenomenológia elveire építve elemzi 
a TIFF példáját és a fesztivál kontextusán belül taglalja az építészet és 
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média viszonyát a fenomenológiai szempontból megkülönböztetendő, a 
mikropercepciót és a makropercepció szemszögéből. A mikropercepció az 
testi észlelés multiszenzoriális jellegét vizsgálja, míg a makropercepció a 
testi vonatkozáson túlmutatóan a kulturális észlelés hatásait és jellegze-
tességeit tanulmányozza (Ihde, 1993, p. 7.). A TIFF tereit a Don Ihde által 
teoretizált ember és technológia közötti négytípusú fenomenológiai vi-
szony tükrében vizsgálom: inkorporációs viszony (például egy szemüveg 
mint technológia a lényünk részévé válik, általa érzékeljük a világot), 
hermeneutikus viszony (a technológia egy referencia, amely szerint értel-
mezzük a világot pl. információs pannók, térképek stb.), alteritásviszony 
(a technológia az érdeklődés központja, amely által érzékeljük a vilá-
got pl. a mozi), háttérviszony (a technológia egy háttere a létezésnek, 
pl. a termosztát) (Ihde, 2009, 42–43). Posztfenomenológiai szempontból 
mind az építészet, mind az audiovizuális média modern technológia-
ként értelmezhető, az alábbi esettanulmány kontextusában szó lesz az 
emberi érzékelés és ezen technológiák közötti viszonyról. Ugyanakkor 
figyelembe kell vennünk a két technológia egymáshoz való viszonyát 
is posztfenomenológiai szempontból. Az építészeti térbe elhelyezett mé-
dia például megfeleltethető a Don Ihde által teoretizált inkorporációs vi-
szonynak. 

Média és építészet a TIFF térhasználatában
A TIFF egyik jellegzetessége a városi közterek és kultúrához kap-

csolódó publikus, félpublikus terek változatos és kísérleti használata. A 
fesztivál helyszínei négy nagy csoportra oszthatóak publikus jellegük és 
térbeli kiterjedésük szempontjából: 1. Publikus közterek (pl. Főtér, mo-
nostori futballpálya), 2. publikus jellegű intézmények terei (pl. Fran-
cia Kultúrközpont, Német Kultúrközpont, lutheránus templom, piarista 
templom stb.), 3. fogyasztói egységek publikus jellegű terei (pl. TIFF-
ház), 4. kifejezetten filmvetítésre szolgáló terek (ide tartozik a város négy 
mozija: a Művész mozi, a Florin Piersic, a Győzelem mozi és a Mărăşti 
téri mozi, a Cercul Militar moziterme, a Diák-művelődésiház színpada). 

Publikus közterek 
A publikus közterek (Főtér, Kolozsvár negyedeinek terei, a város ut-

cahálózata) a TIFF legnagyobb közönségét befogadó terei, méreteiben a 
legkiterjedtebbek, karakterükben a fesztivál legpublikusabb helyszínei. 
Szociálisan befogadó, inkluzív jellegűek, könnyen megközelíthetőek és 
elérhetőek a nagyközönség számára. A fesztivál célja ezeken a helyszí-
neken a nagyközönség bevonása és a fesztivál népszerűsítése. A hely-
szín szociálisan inkluzív jellegét, valamint a fesztivál célját tükrözi a 
választott filmek jellege is, hiszen az itt vetített filmek nagyobb közön-
séget vonzó, már klasszikusnak minősülő művészi kultuszfilmek vagy 
művészfilmes újdonságok (például Stanley Kubrick 2001 Űrodüsszeiája 
vagy Richard Linklater Boyhood című filmje).  
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Főtéri filmvetítés a 2016-os TIFF-en, valamint 
a monostori Open Air a 2015-ös TIFF-en
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A kolozsvári főtéri filmvetítések alkalmával az urbánus tér és mé-
dia viszonyának az építészeti oldala komplex komponensek összessé-
ge, amelyhez hozzátartozik egyrészt a konkrét fizikai tér, valamint a tér 
szimbolikus, kulturális konnotációi is. A kivetítőn megjelenő filmek ré-
szévé válnak a fizikai térnek. A vetítővászon épületmagasságú lépté-
ke ideiglenesen a városi sziluett részévé válik, és a fizikai tér szerve-
ző komponensét képezi a vetített média, amely a tér ideiglenes alkotó-
elemévé lesz. Annak ellenére, hogy hierarchikusan a média a legfonto-
sabb szervezőeleme a térnek, a média csupán egy elem az urbánus kon-
textusban, jól meghatározott fizikai határokkal (a kivetítő fizikai hatá-
rai). Ezért a létrejövő élmény nem minősíthető augmentált valóságnak, 
hiszen nem valósul meg a konkrét tér és a virtuális média hibridizáció-
ja. Az augmentált valóság megélésének további akadályozója a főtéri ve-
títésekkor a nézőtér elhatárolása paravánokkal, és a jegyellenőrzés a be-
járatnál. Ezzel szemben a Monostor negyedi futballpályán történő vetí-
tések ingyenesek, ezért participatívabb jellegűek, és a nagyobb civil sza-
badság benyomását keltik. Az itt vetített filmek meglehetősen eklektiku-
sak, mind témájukat, mind származásukat tekintve változatosak; nincs 
eleve adott célközönségük. Ezeknek a vetítéseknek egyik célja a helyi 
széteső közösségi élet összekovácsolása, minél több néző megszólítása, 
és a közösségteremtés, ami szociológiailag egyik problémája a negyed-
nek. A TIFF-et jellemzi, hogy a vetítések helyszínének kiválasztása révén 
rávilágítanak a város aktuális városrendezési és társadalmi problémái-
ra. Az infrastrukturális fejleményekre reagáló magatartás volt például a 
2009-es autós mozi rendezése az akkor épülőben levő autópálya mellett. 
Hasonlóképpen a Szamos-part urbanisztikai potenciáljának és jelenlegi 
rendezetlenségének problémájára hívták fel a figyelmet a Szamos partján 
tartott filmvetítések a 2016-os TIFF-en (Someș Open Air). 

Drive-in Cinema a 2009-es TIFF-en, valamint a Someș Open Air a 2016-
os TIFF-en.
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A főtéri vetítések kontextusában az építészet és média viszonyának 
vizsgálatakor fontos szerepet kap a társadalmi, valamint történelmi hát-
tér, hiszen ezeknek a hatásai, valamint asszociációja meghatározója az 
urbánus tér és média kereszteződésében létrejövő térélménynek. Szoci-
ológiai szempontból általában a városi közterek a publikus civil szféra 
megnyilvánulásának helyei, melyeknek kortárs arculatát és térhasznála-
tát meghatározza egyrészt az aktuális kapitalista rendszer, másrészt nyo-
mon lelhetők a 1989 előtti szocialista rendszer hagyatékai is a térhaszná-
latban. A kommunista rendszer alatt a köztér a totalitárius politikai hata-
lom megnyilvánulásának és kifejezésének volt a helyszíne (Engel, 2007, 
288), amely általános bizalmatlanságot és elidegenedést eredményezett 
a közterekkel szemben. Építészeti szinten ehhez az elidegenedéshez hoz-
zájárult a kor jellegzetes modernista, szocialista városrendezése és építé-
szete is, amely nem az emberi léptéket és az individuumot helyezte elő-
térbe, hanem a politikai hatalom szimbolikus kifejezését.  A rendszer-
váltás után a elkezdődött a köztér meghódításáért való harc, ugyanak-
kor a kilencvenes évek második felében a tér elkezdte tükrözni a kiala-
kuló szociális különbségeket a társadalmon belül, valamint a nagy nem-
zetközi befektetők versenyhelyzete keltette feszültségeket (Engel, 2007, 
290). Elkezdődött a köztér nagy léptékű privatizációja, amely nem első-
sorban a civil szférát helyezte előtérbe, hanem a nagy nemzetközi korpo-
rációkat, elsősorban a telekommunikáció és technika terén (pl. Dialog, 
Connex cégek székhelyei a kilencvenes években, a 2000-es években pe-
dig a kávézókultúra elterjedése) (Petrovici, 2010, 71). Ebből kifolyólag a 
publikus köztér elsődleges funkcionális, térhasználatbeli és esztétikai 
meghatározója a kereskedelmi tevékenységek és a fogyasztás volt. A kor-
társ közteret meghatározza a köztérrel kapcsolatos bizalmatlanság ma-
radéka, valamint a civil kezdeményezés hiánya, másrészt pedig a nagy 
korporációk elhatalmasodása a köztér felett és a tér konzumerizációja. 

A TIFF kontextusában a köztér az idealizált civil szféra álomké-
pének a megjelenése. Jürgen Habermas a civil szféra megnyilvánulási 
helyének a következő öt tulajdonságát határozta meg: könnyen elérhető, 
megengedi a civil autonómiát, elutasítja a hierarchiát, azonban a törvény 
által alávetett és participatív jellegű (Tonnelat, 2010). A fesztivál hely-
színét képező közterek csak szimbolikusan tükrözik ezeket az értéke-
ket, a habermasi publikus szféra teljességében a gyakorlatban soha nem 
valósult meg. Ezzel szemben a TIFF ennek az idealizált publikus térnek 
az illúzióját teszik lehetővé. A fesztivál ideje alatt átrendeződnek a vá-
ros (köz)terei, megváltozik a viselkedés, átrendeződnek a civil szerepek, 
és ennek lenyomatai vannak az urbánus terek építészeti konfigurációjá-
ban is.  

A fesztivál keretet biztosít egy olyan felszabadult viselkedésformá-
ra, amelyre a hétköznapokban nincsen lehetőség. A szimbolikus térhasz-
nálat és térértelmezés szempontjából a kortárs fesztiválok során megfi-
gyelhetők a tradicionális karneválok jellemzői és társadalmi szerepe. A 
karneváli világkép egyik jellemzője a társadalmi hierarchia felbomlása, 
a szerepek felcserélődése, az intézményesített zűrzavar állapot (Burke, 
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1991), a társadalmi rendet szabályozó törvények felfüggesztése (Tánczos, 
2006). A kortárs fesztiválok szociális szempontból elszakadást jelente-
nek a város mindennapi, megszokott szabályrendszerétől: másképpen 
működnek a közterek, utcákat zárnak le, elkerítik a főteret a köztéri vetí-
tések számára, az olyan kulturális intézmények, mint a Francia és a Né-
met Kultúrcentrum, a Diák-művelődésiház stb. a programjaikat a fesz-
tivál rendezvényei szerint igazítják stb. Míg a mindennapokban a Főte-
ret szervezett, embereket összefogó társadalmi aktus nélkül használják 
külön-külön az emberek. A Főtér a fesztivál ideje alatt megtelik ember-
rel, megjelölt funkciót kap, kollektív használatba kerül, ezért a fesztivál-
nak közösségkovácsoló szerepe van. Öntudatot és hovatartozást erősít a 
résztvevőkben, hiszen minden a város történelmi főterén zajló esemény-
nek szimbolikus töltete és konnotációja van. A tradicionális karnevá-
lok társadalmi szerepe a társadalmi értékrend megerősítése azáltal, hogy 
formális térbeli, időbeli keretet biztosít a hétköznapi értékrendnek a fel-
borítására (Tánczos, 2006).  

Másrészt ezek az események heterotopikus jellegűek. Foucault öt 
princípiumban foglalta össze a heterotópia jellemzőit (Foucault, 1984. 
46–49.), amelyek közül elsőnek a krízis és a deviancia helyeit különí-
ti el. A TIFF (és általában a fesztiválok) a hétköznapi társadalmi élet-
ből kiszakadt események térben és időben, éppen ezért ellentétben áll-
nak a hétköznapival, deviánsnak mondhatóak ilyen szempontból. A má-
sodik jellemző a történelem során változó jellege a heterotópiának. A 
fesztiválok átörökölték a tradicionális karneválok bizonyos jellemzőit, és 
ezeknek a tovább élése a kortárs társadalomban, ahol bizonyos helyeken 
együtt élnek az őket megelőző különböző nagyságú népi karneválokkal. 
Foucault harmadik jellemzője szerint a heterotopikus terek magukban 
foglalhatnak több és különböző jellegű teret. A film illuzórikus világa 
önmagában egy heterotopikus tér. Ezzel együtt például a főtéren megren-
dezett filmvetítésekkor egyszerre van jelen a publikus köztér funkciója 
és a moziterem élményének a megélése. A heterotópiák negyedik jellem-
zője a hétköznapi megélt időből való kiszakadás. A heterotópiákra vagy 
egy bizonyos meghatározott idő jellemző, vagy az időtlen, időtől függet-
len állapot. A fesztiválok, és a TIFF is ezen belül átrendezik a városi élet 
megszokott idejét mind objektív, mind szubjektív szempontból. Objek-
tív szempontok a forgalom átirányítása, a közbiztonság, a megfelelő inf-
rastruktúra biztosítása stb. Szubjektív síkon a köztéri vetítések a résztve-
vők és az arra sétáló gyalogosok számára események, időben megjelölhe-
tő élmények, melyek strukturálják az adott napot a fesztivál keretén be-
lül, ugyanakkor maga a fesztivál strukturálja a város életét az adott éven 
belül. A TIFF az első nagyméretű nemzetközi fesztivál az év folyamán 
a város életében, ez az esemény nyitja meg a szezont az utána követke-
ző városnapoknak és a többi nagyszabású nemzetközi nyári fesztiválnak 
(Untold, Electric Castle).  

A TIFF mind térhasználatában mind a város épített és kulturális 
környezetéhez tanúsított viszonyában érzékenységet mutat a város tör-
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ténelmi és szociális kontextusa iránt, és ezek szerves részeit képezik a 
fesztivál nyújtotta élményeknek. Annak ellenére, hogy a fesztivál ideig-
lenes esemény (időszakos térelrendezést és élményt nyújtanak), a szer-
vezés, a térhasználat, a helyszínek szellemi vonatkozásai hozzájárulnak 
a kulturális városkép alakításához és a város brandingjéhez a fesztivál 
időtartamán kívül is.

A publikus terek térhasználata és a helyi kultúra viszonyának 
posztfenomenológiai makroperceptuális vizsgálatában kiemelkedő a Fő-
tér és a Monostor negyedi futballpálya használata. A főtér kulturálisan 
az egyik legjelentősebb és történelmi, szociális, politikai kontextusában 
gazdag konnotációjú tér, amely a főtéri filmvetítésekkor ötvöződik a mozi 
helyszínével és a filmnézés élményével. Ez a kettősség megfigyelhető a 
viselkedés, térhasználat és kulturális élmény szintjén is. A meghatáro-
zó események létrehozása és az alternatív térhasználat az egyik alapelve 
a kortárs romániai posztmodern urbanisztikának. Bernard Tschumi hat 
építészeti koncepcióban fogalmazta meg a posztmodern építészet alapel-
veit (Tschumi, 1996, 245–58). Tschumi utolsó pontja az események fon-
tosságát hangsúlyozza: a meghökkentő, szokatlan események éltetik és 
teszik aktívvá az építészeti és urbánus tereket. Ez az egyik alapelve a ko-
lozsvári Főtér urbanisztikai tervezésének is. A posztmodern urbanisz-
tika egyik következménye, hogy a fesztiválok alkalmával megjelennek 
a köztereken az eseményekhez kapcsolódó ideiglenes tárgyak, épületek, 
infrastruktúrák. A TIFF alatt a főteret filmvetítő hellyé alakítják, amely 
olyan tárgyak használatát hozza magával, amelyek önmagukban eszté-
tikailag kifogásolandók: könnyűszerkezetes fémállványok, ideiglenes 
elektromos kábelek, műanyag székek, felfújható műanyag vetítővászon, 
kamerák, hangosítók, a fesztivál promóciós tárgyai stb. Urbanisztikai és 
építészeti hatásukban a rendetlenség, szervezetlenség és tervezetlenség 
benyomását keltik. Erre az esztétikai és építészeti tervezés hiányosságá-
ra születtek kezdeményezések a helyi építészek köréből, amelyekre pél-
da a 2011-es Építészeti Napok (Zilele Arhitecturii) parametrikus pavilon-
ja, melyet a TIFF Lounge funkciójának4 terveztek és építettek a Kolozsvá-
ri Műszaki Egyetem hallgatói. Hasonló példa az Atelier Mass kolozsvá-
ri építésziroda fából készült információs tornya, melyet a 2015-ös TIFF 
alkalmából terveztek. Míg eleinte a TIFF Lounge-nak egy sátor adott he-
lyet, ezek után a kezdeményezések után igény született egy építészetileg 
esztétikusabb objektum kigondolására, és a 2016-os TIFF-en egy, már az 
Atelier Mass által tervezett modernista ideiglenes épület szolgált erre a 
célra. 



37

ERDÉLYI MÉDIAJELENTÉS

Annak ellenére, hogy a városi teret a filmnézések során tudatos 
szinten nem észleli a közönség, ez mégis fontos háttere a TIFF esemé-
nyeinek, meghatározója az emberi viselkedésnek. Összehasonlítva a sza-
badtéri filmvetítésekkor a résztvevők viselkedését egy moziterem nézői 
viselkedésével megfigyelhetők a közterek térhasználati jellemzői és a 
résztvevők szerepeinek változása. Míg egy moziteremben a résztvevők 
csupán passzív nézői a filmnek, a főtéren aktív városlakók és nézők egy 
személyben. A mozgás egy szabadtéri vetítéskor sokkal szabadabb, ru-
galmasabb (lehet a filmet nézni a köztéri padokról, környező épületekből 
stb.), lehet dohányozni, szabadabban lehet beszélgetni stb. Ezzel szem-
ben egy moziteremben mind a mozgási lehetőségek mind pedig a konver-
zációs lehetőségek kötöttebbek. 

A publikus intézmények terei
Az augmentált valóság egyik kiváló példáját képezik azok a kísérle-

ti jellegű vetítések, amelyeket a TIFF a publikus intézmények tereiben 
helyez el. Ilyen vetítések voltak például a lutheránus templomban vetí-
tett F. W. Murnau 1926-os Faust című filmje a 2014-es TIFF alkalmával, 
vagy pedig Carl Theodor Dreyer 1928-as Jean d’Arc Passiója (La passion 
de Jeanne d'Arc) vetítése a piarista templomban a 2016-os TIFF alkalmá-
val. Mindkét vetítést élő, improvizált orgonakoncert kísérte, amely élő-
vé és performanszjellegűvé tette a két film élményét. Ezek az építészeti 
és szimbolikus töltettel rendelkező térrel történő kísérletezések is tükrö-
zik a fesztivál experimentális, reflektív, kulturális jellegét, hiszen ezek 
a filmvetítések túllépnek a média térbeli határain, rekontextualizálják 
mind az adott filmet, mind pedig az építészeti teret, amelybe elhelyezik 
ezeket a vetítéseket. Kísérletező jellegük az építészeti és a mediális appa-
rátus ötvözésében, újradefiníciójában rejlik. Ez alatt a két vetítés alatt az 
építészeti tér fizikai dimenziója, a tér kulturális konnotációja, funkciója, 
szimbolikája részévé válik a filmélménynek. A film meghatározó alko-

Az Atelier Mass tornya 2016-os TIFF-en és a 2015-ös Építész Napok 
parametrikus pavilonja a 2014-es TIFF-en
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tóelemévé válik a fizikai térnek, és ezen túlmutatóan virtuálisan újrade-
finiálja a fizikai tér dimenzióit, használatát és szimbolikus percepcióját. 

Az ilyen kísérleti filmvetítésekkor az építészet mint modern 
technológia és a média (film) összefonódásának az élményét két 
posztfenomenológiai viszony ötvöződése adja: az inkorporációs viszony 
és a háttér viszony. Az augmentált élmény meghatározó komponensei a 
kulturális, szimbolikus asszociációk mind a térrel, mind pedig a vetí-
tett filmekkel kapcsolatban. Ugyanakkor az élményt meghatározók a tér 
konkrét fizikai dimenziói és perceptuális jellegzetességei, amelyek hát-
térként és befogadójaként szolgálnak az audiovizuális médiának.    

A vetítővásznon megjelenő média része a térnek, a figyelem köz-
pontja, a valóság szintjén jól meghatározott határokkal rendelkező ob-
jektum. Viszont a lutheránus és a piarista templom építészeti tere embe-
ri léptékű, perceptuálisan kevés helyváltoztatással befogadható. A kive-
títő aránya a templom teréhez képest, valamint a kivetítő elhelyezése a 
térben lehetővé teszi, hogy a média terét virtuálisan kiterjesztve érzékel-
je a néző a fizikai térben. Ebben az esetben a vetítővászon egy virtuális 
ablak a film heterotopikus terébe. A templom fizikai tere kiterjed a mé-
dia virtuális terében, ugyanakkor a média tere kiterjed szimbolikusan 
templom terébe. A valóság és a virtualitás közötti határ szimbolikusan, 
kulturális, hermeneutikus szinten összemosódik. A tér és média szim-
bolikus hibridizációjának egyik fő eleme a kivetítő elhelyezése a térben. 
Ez alatt a két vetítés alatt a média, a film virtuális világa az oltár helyén 
foglal helyet, amely az elhelyezés evidens funkcionalitásán túlmutatóan 
kihangsúlyozza a média szerepét a térszervezésben, valamint a film kul-
tikus, szakralizált élményét kelti. Az oltár a templomban a figyelem köz-
pontja, az egyik legszentebb tér a templom hierarchikus szimbolikus tér-
szervezésében. 

A templom belsejének a térbeliségét és a film és építészet közötti 
posztfenomenológiai háttérviszonyt hangsúlyozza az orgonakoncert is. 

Carl Theodor Dreyer Jean d’Arc Passiójának vetítése a piarista templomban a 2014-es 
TIFF alkalmával. 
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Ennek elhelyezése a térben kiemeli az audititív elem háttér és másodla-
gos jellegét az élményben. Ezzel együtt a koncert és a templom akuszti-
kája fontos elemek a tér fizikai három dimenziójának az érzékelésében, 
amelyet jelen esetben nem csak vizuálisan érzékelhető, hanem a hang-
visszaverődések és torzulások által akusztikusan is jelen vannak a tér-
érzékelésben.

A média és építészet ötvözése a két vetítés alkalmával a konkrét tér 
dimenzióinak kiterjesztésén túl újradefiniálja a szociális szituációt is: a 
mozi, a filmnézés élménye ötvöződik a templomi mise, templomi kon-
cert élményével. A szociális szituáció definiálatlansága és kettősségé-
nek hatása, a templomi élmény profanizációja és a filmnézés, a mozi él-
ményének a szakralizációja. Ebben a hibrid társadalmi szituációban de-
finiálatlanok a szociális szabályok, a meghatározott viselkedési normák: 
meg lehet-e tapsolni az orgonaművészt a film végén? kell-e keresztet vet-
ni a belépéskor? stb. A profán és a szakrális élmény hibridizációját előse-
gíti a választott filmek tematikája is, mindkettő vallásos témájú ugyan, 
viszont nem a vallás didaktikus céljait szolgálja, mint egy templomi pré-
dikáció. A szociális szerepek is ambivalenssé válnak: a filmnéző szere-
pe egy moziteremben ötvöződik egy misét hallgató ember szerepével. 
Az építészeti tér konkrét érzékelése és a média virtualitása által meg-
határozott augmentált valóság összemosott térhatárai által ez a két sze-
rep egybefonódik a film világával, ezért a templomban levő nézők virtu-
álisan, szimbolikusan szereplőivé válnak a film eseményeinek. A több-
rétegű szerepkörtől, a szituáció és a térhatárok definiálatlanságától, va-
lamint a kontextusok megkettőződésétől válik az augmentált valóság él-
ménye élővé és jelen idejűvé. Ezt az élményt erősíti továbbá az élő, imp-
rovizált orgonakoncert is.

Fenomenológiai szempontból vizsgálva az augmentált élmény kettős-
ségét, a mikroperceptuális valóság multiszenzoriális élménye ötvöződik 
a makroperceptuális kulturális konnotációival. Mikroperceptuálisan az 
élmény intenzitását a többrétű érzékelés egyidejűsége adja: a film drama-
tikus vizuális fekete-fehér filmvilága, hangvilága, az improvizált orgona-
koncert a háttérben, a templom vizuális térélménye, a templom haptikus 
valósága. Makroperceptuális szempontból a film virtuális élményére rá-
vetülnek mindazok a kulturális és szimbolikus konnotációk, amelyeket 
egy templomi szakrális térrel asszociálhatók. A két filmvetítés élménye-
kor ez a kulturális makropercepció a meghatározója a hermeneutikus vi-
szonynak média és építészet között.    

Az építészeti tér több szinten kap jelentőséget mint a film appa-
rátusának egyik szervező része: egyrészt a konkrét érzékelés szintjén, 
funkcionalitás, térszervezés szintjén jelentős az építeszeti tér konfigurá-
ciója, másrészt a tér hermeneutikus jelentősége meghatározó a film ér-
zékelésében. A TIFF kísérletező kontextusában az építészeti tér a film 
értelmezésének a média újraértelmezésének a diszpozitívjeként szol-
gál (pl. a film szakralizálása), és fordítva, a film, az audiovizuális mé-
dia újraértelmezi az építészeti teret, új szociális szituációt teremt a tér-
ben, amely megváltoztatja a tér funkcionális használatát (mise-filmné-
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zés kettőssége), valamint a tér szimbolikus asszociációit (szakrális tér 
profanizációja). A két filmvetítés alatt mind az építészet, mind a média 
kölcsönöz egymás apparátusából elemeket: a film eszköztára az építésze-
ti tér konkrét haptikus elemeivel gazdagodik, valamint az orgonajáték 
auditív esztétikájával, élő spontenaitásával, ezzel szemben az építészeti 
tér apparátusa a virtuális tér dimenziójával bővül ki.

Fogyasztói egységek publikus terei
A fogyasztói egységek publikus terei a fesztivál promoválását szol-

gálják. Ray Oldenburg a kocsmák, kávézók tereit harmadik helynek ne-
vezi (az otthonhoz és a munkahelyhez viszonyítva).  Ezek az informá-
lis, spontán, szabad beszélgetés helyei, hierarchia nélküliek, szociálisan 
inkluzív jellegűek (Oldenburg, 1989, p. 16). A fogyasztói egységek terei 
publikus terek, amelyeken a társadalom több rétege találkozik, amely le-
hetővé teszi a fesztivál promócióját, a felszabadult, közvetlen találkozást 
a fesztivál szervezői, meghívottjai és a város különböző társadalmi réte-
gei között. Ezek a helyszínek a nélkülözhetetlen feltételei a fesztivál gaz-
dasági vonzatainak. Az ezekre a helyszínekre elhelyezett audiovizuális 
médiaesemények elsősorban a fogyasztást és a szocializációt szolgálják. 
Ezeken a helyszíneken kevés filmvetítést tartanak, többnyire koncerte-
ket, interjúkat, beszélgetéseket szerveznek, amelyek aktiválják a résztve-
vőket (ellentétben például egy filmvetítéssel, ahol a nézők passzív sze-
replők).

A fesztivál ideje alatt a város publikus térhasználata több szinten 
történik a terek publikusságának hierarchiájának függvényében. A leg-
felső, legpublikusabb szint a Főtér és a városi közterek szintje, amely a 
legtöbb embert képes befogadni, inkluzív jellegű. Ezt követi a publikus 
intézmények publikus jellegű tereinek a szintje. Szociálisan legválto-
zatosabb és leginkluzívabb jellegű, ám dimenzióiban kisebb terek a fo-
gyasztói egységek terei. A TIFF a város publikus tereinek minden szint-
jét behálózza egy nagyfokú szociális érzékenységgel (lásd: a monosto-
ri filmvetítések rendezése a közösségkovácsolás céljából), kihasználva 
minden jellegű térnek a kulturális jellegét (pl. templomi vetítések), vala-
mint promóciós, kereskedelmi lehetőségeit (pl. kávézók, kocsmák, Film-
raktár (Depozitul de filme) újraélesztésének ötlete).   

Mozitermek
A városi publikus tér szempontjából legelszigeteltebb egységek a 

TIFF kontextusában a mozitermek. Ezek a terek kimondottan filmve-
títésre szolgálnak, fekete dobozok a városi szövetben, nincsen közvet-
len kapcsolatuk a publikus terekkel, mint például a kávézóknak vagy 
kocsmáknak, amelyeknek a terei kiterjednek az urbánus közterekre, 
kapcsolatot teremtve a kávézó tere és a köztér között. A mozitermek ez-
zel szemben (a félpublikus előterüktől eltekintve) elszigetelt jellegű he-
lyek, amelyek a filmnek és a film apparátusának vannak alárendelve. 
Posztfenomenológiailag az alteritásviszony jellemzi a média és építésze-
ti viszonyt, amelyben a technológia, a média az érdeklődés és csodálat 
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tárgya. Kulturális kontextus szempontjából a legtöbb, a kolozsvári TIFF 
helyszínét képező moziterem architektúrája nem áll közvetlen és köl-
csönös kapcsolatban a film élményével. Noha a Művész mozi eklektikus 
belsője bizonyos mértékben kulturális többletjelentést ad a filmnézés él-
ményének, ezt a mozit elsősorban mégis a műsorpolitikája miatt asszo-
ciáljuk a művészfilmekkel és a kultúrával, ellentétben a Győzelem vagy 
a Florin Piersic mozival, ahol a kortárs populáris kultúra filmjeit vetítik. 

A mozik építészeti terei nem befolyásolják olyan mértékben a ve-
tített film értelmezési lehetőségeit, mint például ahogyan a lutheránus 
templomban vetített Faust esetében a templomi tér szimbolikus, kul-
turális asszociációi befolyásolják a film élményét és értelmezését5. A 
mozitermek esetében az építészeti tér merőben a média heterotópiájának 
a szolgája, és alávetettje a film apparátusának. 

Kutatási perspektívák
A TIFF keretén belül az építészet és média kölcsönös befolyásának a 

vizsgálatát a továbbiakban ki lehetne egészíteni a helyhez kötött médiák 
augmentált valóságának a tanulmányozásával. A kutatás továbbgondol-
ható a következő kérdések mentén: Hogyan jelenik meg Kolozsvár mint 
város a különböző digitális, audiovizuális médiumokban? (pl. a TIFF 
plakátjai, nemzetközileg ismert filmek megidézése a 2016-os TIFF kere-
tén belül) Hogyan befolyásolja a mozitermek architekturális atmoszférá-
ja a vetített film benyomását? (Pl. Művész mozi eklektikus belsője össze-
hasonlítva a Florin Piersic modern mozibelsőjével.)  A TIFF összehason-
lító elemzése más, Kolozsváron megrendezett nemzetközi fesztiválokkal, 
pl. Untold fesztivál.
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Jegyzetek
1 A tanulmány a doktori kutatásom részét képezi. A készülő angol 

nyelvű dolgozat címe: Mediated Urbanity. Festival Spaces of Cluj at the 
Intersection between Media and Architecture (Médiumok és urbanitás. 
Kolozsvár fesztiválterei a média és az építészet keresztmetszetében). A 
TIFF a doktori kutatás egyik esettanulmányát képezi.

2 „A globális (egyetemes) és a lokális (helyi) szavak összevonásával 
arra a nemzetközi urbanisztikai és építészeti törekvésre utal, amelyik a 
globalizáció hatása mellett a helyi identitást és a kulturális, illetve építé-
szeti hagyományokat is igyekszik érvényre juttatni”. (Benkő és Fonyódi, 
2009. 9.).

3 A tanulmányban szereplő képek a TIFF hivatalos oldaláról szár-
maznak: www.tiff.ro/multimedia/galerie_ foto.

4 A TIFF Lounge a helyszíne a TIFF nemzetközi és helyi meghí-
vottjaival folytatott publikus beszélgetéseknek és interjúknak.

5 A mozitermek építészete és a film mint média közötti viszonyt 
funkcionalitás, ülések elrendezése, vetítéstechnika és terem méretei, 
moziterem elrendezése, akusztika stb. témakörökben lehetne tanulmá-
nyozni, ami viszont nem a jelen tanulmány központi témája.
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Tematizációs trendek a három-
széki magyar nyomtatott sajtóban: 
Háromszéki napilapok témaválasztásainak  tartalom-
elemzése 2011 és 2012 között1

M  J  Z

1. Bevezetés
Az írott médiafogyasztási preferenciák vizsgálata ma elsődleges fel-

adat. Egy-egy sajtóorgánum eladhatóságát és fogyaszthatóságát a grafi-
kai és formai kivitelezésen kívül ma a lap által képviselt ügy határozza 
meg, valamint az, hogy mennyire tudja kielégíteni egy adott célközön-
ség igényeit. 

Közhelynek számít, hogy a média hatalom, vagyis egy olyan ténye-
ző, amely képes bizonyos irányba elmozdítva, meghatározni a közíz-

Rezumat (Tendințe tematice în presa maghiară din ținutul Háromszék –Trei Scaune)) Analiza 
preferințelor consumatorilor de presă este în zilele noastre o sarcină primordială. Un produs de presă 
își datorează în primul rând vandabilitatea și priza la public în afară de aspectul grafi c și fi zic, cauzei 
reprezentate și măsurii în care poate să satisfacă cerințele publicului țintă. Am dorit să afl ăm în baza 
căror tendințe își aleg o tematică principală ziarele menționate mai sus, după ce criterii se face selecția. 
În lucrarea noastră cercetăm tematizarea a două cotidene din Județul Covasna, Háromszék și  Székely 
Hírmondó cu ajutorul analizei cantitative a conţinutului, comparând editorialele din cele două organe 
de presă. Concluzia fi nală a lucrării noastre: cu toată că mediul în care cele două ziare își desfăsoară 
activitatea este identic, tematizarea diferă, pe baza unor criterii specifi ce.

Cuvinte cheie tematizare, preferințele consumatorilor de presă, Háromszék, Székely Hírmondó

Abstract (Thematic Trends in the Hungarian Press of Háromszék) Today the examination of the 
preferences regarding written media consumption is a primary task. The marketability and consumption 
of a given newspaper is not only defi ned by its graphical and formal execution, but it is also dependent 
of the cause that it represents and by the degree in which the paper manages to satisfy the expectations 
of the target audience. In this thesis we are going to examine agenda settings of two Hungarian printed 
daily newspapers from Transylvania, namely the Háromszék and the Székely Hírmondó; the examination 
is going to be done by quantitative content analysis also comparing the two. We investigated leading 
articles. The conclusion of this thesis: Although media of publication is the same for both analyzed 
newspapers, the agenda setting is diff erent based on specifi c considerations. Keywords agenda 
settings, trends, preferences regarding media consumption, Háromszék, Székely Hírmondó

Matekovics János Zoltán, újságíró, könyvtáros / journalist, librarian
Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyörgy / Bod Péter County Library, Sfântu-Gheorghe
jzmatekovics@gmail.com
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lést, az olvasóközönség kultúráját gazdagítani vagy éppen rombolni azt. 
Ugyanakkor a média beindít egy sajátos szelekciós mechanizmust, és 
ennek alapján kialakít egy csak rá jellemző tematizációt. Ez utóbbi kivá-
lasztása sok tényezőtől függ, például attól, hogy egy adott médium szer-
kesztősége éppen mit tart fontosnak közölni. Nem ritka azonban, hogy 
a kiválasztott téma dönti el, hogy egy adott médium eladhatóvá válik-e 
vagy sem. Ez az üzleti szempont. 

Ez utóbbi szempont éppen az, amellyel a jelen dolgozat nem fog-
lalkozik. Nem tisztje foglalkozni továbbá a vizsgált mintában fellelhető 
hírek, nyilatkozatok forrásaival vagy igazságtartalmával sem. Vizsgála-
tunk körén kívül esnek a hírügynökségek is, ahonnan átveszik az újság-
írók a híreket. Nem foglalkozik továbbá az újságírás technikájával, az új-
ságírók személyiségével, világnézetével sem.

A dolgozatunk kutatását a háromszéki magyar újságokban fellelhe-
tő témákra, és azoknak a tálalási módjára pozicionáljuk a vizsgált vezér-
cikkek alapján.  

Feltételezhető többek között az, hogy a háromszéki magyar napi-
lapokban a témaszelekció bizonyos jól meghatározott kritériumrendszer 
szerint történik. A megjelenő témapreferenciák a kisebbségvédelemmel, 
a jogérvényesítés betartatásával és a többségi nemzet jobb megismerésé-
vel kapcsolatos.

A vizsgálat a kvantitatív tartalomelemzésre támaszkodik. A két há-
romszéki magyar napilap 2011. és 2012. évfolyamát (1099 lapszám) te-
kintettük alapul. Ebből vettünk 207 lapszámból álló mintát (18,83%) és 
ezt vetettük alá kvantitatív tartalomelemzésnek

Mintavételünk a jelzett alapsokaságból a konstruált hét módszerével 
történt. (Minden héten vettünk egy lapszámot: első héten a hétfői szá-
mot, a második héten a keddi számot, stb.)

Az adatgyűjtés során arra törekedtünk, hogy a vizsgált lapszámok 
egy napon jelenjenek meg mindkét napilap esetében. Mivel a Háromszék 
szombaton is megjelenik és a Székely Hírmondó nem, a vizsgálati „egyen-
súly” érdekében a szombati lapszámokat kizártuk kutatásunkból. 

A tartalomelemzés során 207 vezércikket vettünk górcső alá, több 
mint nyolcvan egységet alakítottunk ki, továbbá nyolc nominális válto-
zót, vizsgáltuk a témák gyakoriságát, kereszttábla-vizsgálatokat végez-
tünk, Khi-négyzet-próbát, SPSS statisztikai programot felhasználva. A 
nyolc változó közt megemlítjük a vezércikkekben nyilatkozókat, főbb té-
máikat, és szignifikáns kapcsolatot is feltételezünk köztük.

A mintánkban fellelt főbb tematizációt a napilapok első és második 
oldalán megjelenő cikkek címei alapján azonosítottuk és rendszereztük.

2. Kulcsfogalmak, kulcskérdések, koncepció 
A tematizáció révén a média saját hatalmát alakíthatja, ugyanis 

olyan meggyőző erővel rendelkezhet a témák szelekciója által, amely ha-
tására a „tálalt” események közügyekké válhatnak. Amellett, hogy a ro-
mániai magyar sajtó leképezi a közösségi közhangulatot, alakíthatja is 
a közízlést, támogathatja az emberekben a reményt, az otthonosság ér-
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zését. Jelen munka koncepciója azon alapul, hogy a médiára nagy fele-
lősség hárul, ami mellett nem lehet szó nélkül elmenni pont a fent em-
lítettek miatt. A médiapreferenciák feltérképezése olyan stratégia, ame-
lyet minden médiában alkotó embernek ismernie kell. A média hatal-
mát természetesen rossz célokra is lehet használni: morális pánikot kelt-
ve propagandát szolgálni Ennek közvetlen célja a figyelemelterelés, bűn-
bakképzés.

Jelen dolgozat egy állapotot rögzít, és ugyanakkor fel szeretné hívni 
a szkeptikusok figyelmét a sajtó erejére.

3. Tematizáció a médiában 
Maxvell McCombs és Donald Show jöttek rá szintén 1972-ben, hogy 

a médiának témameghatározó szerepe van, azaz „a média olyan meg-
győző erővel rendelkezik, aminek következtében a hírműsorokban pri-
oritást kapott események igen hamar közügyekké válhatna”. (McCombs 
és Show, 1972., idézi: Griffin, 2001. 369.). Vagyis, a média egy reflektort 
tart a valóságra, és szelektíven meghatározza, hogy mire figyeljen oda 
a médiafogyasztó és mire ne. A témák szelekciójánál nagyon fontos a 
„mit?” kérdés mellett a „hogyan?” kérdése. Egyfajta manipulációról van 
szó, amely során az illető médium szerkesztői által bizonyos szempontok 
és érdekek alapján fontosnak ítélt témákat egy idő után a közvélemény is 
fontosnak fog tartani, egyrészt érintettsége miatt, másrészt kognitív disz-
szonanciája csökkentése érdekében. 

A témameghatározás elméletének volt előzménye, ugyanis az elmé-
let kialakulásához nagyban hozzájárultak az amerikai elnökválasztá-
si kampányok is. Elég, ha az 1960-as elnökválasztási vitára gondolunk, 
amelyet élőben közvetített a televízió.

Terestyéni Tamás is a közfigyelem irányítását hangsúlyozza, kiemel-
ve, hogy a tematizáció és az angol szakirodalomban oly gyakran emle-
getett „napirend-kijelölés” (agenda settings) gyakorlatilag egy és ugyan-
az a fogalom.  

Közismert, hogy a tömegkommunikációs eszközök fontos, de ter-
mészetesen nem kizárólagos szerepet játszanak annak meghatározásá-
ban, hogy a közfigyelem milyen témákra, milyen eseményekre, milyen 
ügyekre irányul és milyen kérdések, problémák történések válnak a köz-
beszéd tárgyaivá, és a társadalmi-politikai cselekvések célpontjává. A 
médiumok azon keresztül, hogy bizonyos témákat gyakrabban és hang-
súlyozottabban, más témákat ritkábban és kevésbé hangsúlyozottabban 
tűznek napirendre, akarva-akaratlanul az aktuális társadalmi, politikai, 
kulturális stb. kérdéseknek és problémáknak bizonyos rangsorát, fontos-
sági sorrendjét tárják a közönség elé. Ezzel többé vagy kevésbé tudatosan 
és szándékoltan hozzájárulnak a közgondolkodás témaszerkezetének és 
napirendjének alakításához (…), így azok a kérdések, témák, eszmék, ál-
lítások, amelyekről hosszú időn keresztül gyakran és hangsúlyozott he-
lyen esik szó a tömegkommunikációs közlésekben, általában a közön-
ség figyelmét is erőteljesen magukra vonják, és előbb-utóbb az állam-
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polgárok széles rétegeinek szemében is jelentős közügyként tűnnek fel, 
és a nem intézményesített közbeszédnek is témáivá válnak.  (Terestyé-
ni, 2014.) 

A tematizáció vizsgálatánál figyelembe kell venni a célközönség 
közhangulatát is: számolni kell azzal, hogy esetleg az illető médium mo-
rális pánikot generál vagy erősít. 

A morális pánik fogalmát Stanley Cohen használta először 1972-
ben. Meghatározása szerint: „Egy csoport vagy egy bizonyos csoporthoz 
kapcsolódó jelenség az adott társadalom idealizált rendjét (hagyományos 
életmódját vagy alapvető értékrendszerét, konstruált, konszenzuális va-
lóságát) fenyegető veszélyként tudatosul a társada lom tagjaiban. A média 
szenzációkeltő és leegyszerűsítő bemutatása nyomán a fenye getést hor-
dozó csoport könnyen azonosíthatóvá válik. A médiának ez a tevékeny-
sége autoritatív megoldásokat sürgető közhangulatot alakít ki. A hatósá-
gok erre az igényre törvényi szigorításokkal válaszolnak. (Cohen 1972, 
idézi: Kitzinger, 2000. 23–24.)

Az idézett tanulmány továbbá felsorolja azokat a kritériumokat is – 
szám szerint ötöt – melyek jelzik, hogy a társadalmat morális pánik ke-
rítette hatalmába. Ezeket Goode és Ben-Yehuda (1994) nyomán közöljük: 

Az első az érintettség érzésének növekedése. A társadalom tagjai nö-
vekvő odafigyeléssel viseltetnek egy bizonyos csoport és annak viselke-
dése iránt. (…)  A második kritérium az ellenséges hangulat kialakulá-
sa a fenyegető viselkedést hordozó csoporttal szemben. A képviselt ma-
gatartás fenyegető és kártékony a többségi értékekre és érdekekre nézve, 
alapjaiban veszélyezteti a társadalom létét, de legalábbis annak egy fon-
tos szegmensét. Kialakul egy mi-ők szembenállás, a jók és a rosszak el-
lentéte, ami… folyamatos polarizáció. (…) A harmadik alapvető tényező: 
a társadalomban legalább minimális mértékű egyetértésnek kell ural-
kodnia azzal kapcsolatban, hogy azon bizonyos magatartás hordozta ve-
szély valós és komoly-e, s hogy a felelősség egy bizonyos csoport szám-
lájára írható-e. Nincsen morális pánik anélkül, hogy a társadalom szá-
mottevő része a problémát ne definiálná hasonlóan. A negyedik tényező 
az aránytalanság, ami a jelenség súlyának, a fenyegetettség mértékének 
eltúlzására utal. A megfigyelők nagyobbnak tartják a deviáns viselke-
dést hordozó csoportot, magatartásuk következményeit súlyosabbnak és 
mélyrehatóbbnak észlelik, mint amilyen az valójában. (…) Végül az ötö-
dik kritérium a változékonyság. A morális pánik változékonyságán azt 
értjük, hogy hirtelen kitörő – és gyakran gyorsan elpárolgó – közérdek-
lődésről van szó. (Goode és Ben-Yehuda, 1994, idézi: Kitzinger, 2000: 25.)

Mivel jelen munka a vezércikkek vizsgálatán alapszik, nem tehetjük 
meg, hogy – ha csak vázlatosan is – ne tekintsük át a vezércikk fogalmát.

A Pallas nagylexikon szerint ez a sajtóműfaj az alábbi módon defi-
niálható: „A hírlap élén álló, politikai helyzettel vagy valamely aktuális 
napi kérdéssel foglalkozó közlemény.” A magyar sajtó történetében Kos-
suth Lajos honosította meg 1844. január 2-án a Pesti Hírlapban.

Thomas Eliot Berry Újságírás Amerikában című tankönyvében pon-
tokba szedve sorolta fel a vezércikkek célkitűzéseit. A hét célkitűzés a 
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következő: 1. befolyásolás, 2. elriasztás, 3. felvilágosítás, 4. ösztönzés, 5. 
köszöntés, 6. szerkesztőségi esszé, 7. könnyed kommentár. (Forrás: Haj-
nal, 2015 - https://prezi.com/quv-wh6rysq1/mi-a-vezercikk/

)
A legrangosabb újságírói kvalitást igénylő politikai cikk a vezércikk. 

Az USÁ-ban „op ed” név alatt ismerik, rendszerint az első oldalon vagy 
az utána következőn megjelenő cikk. Michael Jones leírja, hogy a The 
Sunday Times általában felveti a napi témát, és megpróbálja egy jól doku-
mentált értékelését adni mindazoknak az eseményeknek, amelyek köz-
szájon forognak. Rendszerint a vezércikk egy cselekvésre való felhívás-
sal indul. Ahogy Nimmo és Combs megjegyzi: „ez a zsurnalisztikai mű-
faj a megjelölt témának vagy ügynek nemcsak egy egyszerű dramatizá-
lása, hanem, hanem egyfajta szakmai igazolása annak az újságírónak 
vagy politikai elemzőnek, aki elemzi az illető témát.” (Nimmo és Combs, 
1992., idézi: McNair, Brian 2007. 110–111.)

4. A vizsgálat lefolyása
A kutatás tárgya a két Kovászna megyei napilap, a Háromszék és a 

Székely Hírmondó tartalomelemzése, célja pedig a kvantitatív elemzéssel 
feltárni és elemezni a két napilap diskurzusait, tematizációit.

A Háromszéknek nincsen fellelhető online tájékoztatója arról, mi a 
médium alapvető célkitűzése, így a kutató elsősorban a Wikipédián fel-
lelhető információk alapján tájékozódhat. A lap közvetlen jogfolytonos-
ságban folytatja a 1989 előtti Megyei Tükör munkáját.

Háromszék független napilap, székhely: Sepsiszentgyörgy. Az 1989-
es fordulat után indult. Értékes beszámolókat nyújt a romániai magyar-
ságot érintő politikai, társadalmi, kulturális gondokról és eredmények-
ről, különös tekintettel a háromszéki régióra vonatkoztatva. 1992–2010-ig 
Farkas Árpád költő, publicista volt a főszerkesztő, 2010. október 29. óta 
Farcádi Botond, főmunkatársai: Bogdán László, Kisgyörgy Zoltán. (http://
www.3szek.ro/load-/Impresszum) 

A Székely Hírmondó esetében a lap honlapjáról lehet tájékozódni: 
„A több mint 10 ezer napi példányszámban megjelenő Székely Hírmondó 
»Háromszék vezető megyei napilapja«. A Kvantum Research 2013-as fel-
mérése szerint az Erdély-szintű rangsorolásban a Székely Hírmondó bi-
zonyult a legolvasottabb újságnak, megelőzve a Háromszéket és az Ud-
varhelyi Híradót. Az erdélyi magyarság 16,2 százaléka veszi rendszere-
sen kezébe a lapot. 2008 és 2013 között a Székely Hírmondónak sikerült 
49-ről 72 százaléknyira növelnie olvasótáborát Kovászna megye magyar 
lakossága körében”.

A Székely Hírmondó kezdetben Kézdivásárhely lapjaként határoz-
ta meg magát, 1999-ben terjesztette ki hatáskörét Felső-Háromszékre, 
2002. március 15-től kezdődően vált megyei lappá. 1998 májusában tért 
át a heti megjelenésre, ugyanazon év augusztusától a tabloid formátum-
ra, 2010 márciusától megyei napilap. Újjáalapításától kezdve több mint 
1700 lapszáma jelent meg. A www.hirmondo.ro oldalon a Székely Hír-
mondó napilap cikkei olvashatók.
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3.1. A mintavétel
Két évfolyamot (2011, 2012) vizsgáltunk, pontosabban huszonnégy 

hónapot (január–december). A tematizációt a Háromszék lapszámok első 
oldalán megjelenő vezércikkek alapján vizsgáljuk, a Székely Hírmon-
dó című lap esetében pedig a második oldalon megjelenő a vezércikkek 
alapján. A mintavételt a két háromszéki napilapból a következő módon 
végeztük el. Konstruált hetet vettünk a 2011-es és a 2012-es évben meg-
jelent példányokból. Az első héten vettük a hétfőt, a második héten vet-
tük a keddet, és így tovább. Összesen 207 példányt vizsgáltunk, ebből a 
Háromszék esetében 104 példányt, és 103 példányt a Székely Hírmondó 
esetében. A cikkek között nincs nagyobb „távolság”, mint hét nap, kivé-
telt képeznek a pénteki és a hétfői lapszámok, ahol három nap a távolság.

3.2.Statisztikai eredmények áttekintése
A két háromszéki napilap vezércikkeinek tartalomelemzése SPSS 

programmal készült el. Létrehoztunk tartalmi egységeket (szám szerint 
nyolcvankilencet) amelyek mentén feltérképezhetővé váltak az illető írá-
sok attribútumai a mintánkban szereplő 207 írásban.

Az elemzett újságok vezércikkeiben létrehozott nyolc nominális vál-
tozó között függetlenségvizsgálatot végeztünk, kereszttábla (crosstabs) 
segítségével. Vizsgáltuk a Khí-négyzet (X2) értékét, a p szignifikancia 
szintet, a szabadságfok (df) értékét és a Cramer’s V. együtthatót., vala-
mint az ajusztált reziduumot A vizsgált elemszám minden esetben 207 
(N=207).

Ha a Khí négyzet értéke kisebb, mint 3,841 (X2 < 3.841), akkor a 
nullhipotézist (H0) megtartjuk, vagyis azt, hogy a két vizsgált nominá-
lis változó független egymástól. Ha viszont a Kh-négyzet értéke nagyobb, 
mint 3, 841  (X 2 > 3.841) akkor a nullhipotézist (H0) elvetjük és megtart-
juk az alternatív hipotézist (H1), azaz, ha p=.001, a változók közötti elté-
rést szignifikánsnak tekinthetjük.

A Cramer V-féle együttható értékeket vehet fel 0 és 1 között. Előbbi 
esetben a nullhipotézist fogadjuk el.

 Az első változó (a főtéma) esetében 49 attribútumot vizsgáltunk. 
Mivel az  X 2 értéke nagyobb, mint 3,841,  95,5% valószínűséggel megál-
lapíthatjuk 0,5% -os hibahatár mellett (p=,001)  48-es szabadságfok mel-
lett, hogy a két változó szignifikánsan összefügg egymással. 

Kimutattuk tehát, hogy a két napilap tematizációja különbözik egy-
mástól. Más szóval a tematizáció függ az illető laptól. 

A második változó (a téma jellege) esetében 5 attribútumot vizsgál-
tunk. Mivel ebben az esetben is az  X 2 értéke nagyobb, mint 3,841, 95,5% 
valószínűséggel megállapíthatjuk 0,5% -os hibahatár és (p=,001) 4-es 
szabadságfok mellett, hogy a két változó szignifikánsan összefügg egy-
mással. Tehát az illető lap és az általa „tálalt” témák jellege között jelen-
tős összefüggések találhatóak. A Háromszék inkább a helyi és az orszá-
gos eseményekre és kommentárjára fókuszál, amíg a Székely Hírmondó 
inkább magyarországi és külföldi témákra teszi a hangsúlyt.
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A harmadik változó (a cikkek előjele) esetében 3 attribútumot vizs-
gáltunk. (pozitív, negatív, avagy semleges. Mivel ebben az esetben is az 
X 2 értéke nagyobb, mint 3,841, 95,5% valószínűséggel megállapíthatjuk 
0,5%-os hibahatár és (p=,001) 2-es szabadságfok mellett, hogy a két vál-
tozó szignifikánsan összefügg egymással.

Ez azt jelenti, hogy függ az újságtól, milyen jellegű vezércikkeket 
közölnek, pozitív vagy negatív hangvételűt, vagy éppen semlegest.

A negyedik változó (a cikkekben megjelenített vélemények) eseté-
ben 2 attribútumot vizsgáltunk. Mivel ebben az esetben is az X 2 értéke 
kisebb, mint 3,841, 95,5% valószínűséggel megállapíthatjuk 0,5%-os hi-
bahatár és (p=,,113)  1-es szabadságfok mellett, hogy a két változó szigni-
fikánsan nem függ össze egymással.

Ez azt jelenti, hogy nincs szignifikáns összefüggés az illető sajtóter-
mék és a vezércikkekben megjelenő vélemények között; mindkét újság-
ban megjelennek az újságíró(k) saját véleményei, és kommentált vélemé-
nyek azonos arányban. A megjelenő vélemények nem újság specifikusak.

 Az ötödik változó (cím) esetében 2 attribútumot vizsgáltunk (a cím 
összefügg a tartalommal vagy sem). Mivel ebben az esetben is az X 2 ér-
téke nagyobb, mint 3,841, 95,5% valószínűséggel megállapíthatjuk 0,5%-
os hibahatár és (p=,001)  2-es szabadságfok mellett, hogy a két változó 
szignifikánsan összefügg egymással.

Ez azt jelenti, hogy az is az illető sajtóterméktől függ, hogy a címek 
mennyire függnek vagy éppen nem függnek össze egymással.

A hatodik változó (a cikkekben megjelenő nyilatkozók személye) 
esetében 3 attribútumot vizsgáltunk. Mivel ebben az esetben is az X2 ér-
téke nagyobb, mint 3,841, 95,5% valószínűséggel megállapíthatjuk 0,5% 
-os hibahatár és (p=,151) 7-es szabadságfok mellett, hogy a két változó 
szignifikánsan összefügg egymással.

Ez azt jelenti, hogy nagyon lényeges az illető vezércikkben nyilatko-
zó személye. Más státuszú személyek nyilatkozatait preferálják a Három-
székben és a Székely Hírmondóban.

A hetedik változó (a cikkekben megjelenő vélemények száma) ese-
tében 3 attribútumot vizsgáltunk. Mivel ebben az esetben is az X2 értéke 
nagyobb, mint 3,841, 95,5% valószínűséggel megállapíthatjuk 0,5%-os 
hibahatár és (p=,183) 4-es szabadságfok mellett, hogy a két változó szig-
nifikánsan összefügg egymással.

Ez azt jelenti, hogy a két sajtótermék vezércikkeiben különböző szá-
mú vélemények jelennek meg. 

 A nyolcadik változó (a nyilatkozók és a vélemények számának ösz-
szefüggései, mindkét lap) esetében 3 attribútumot vizsgáltunk. Mivel eb-
ben az esetben is az X 2 értéke nagyobb, mint 3,841, 95,5% valószínűség-
gel megállapíthatjuk 0,5%-os hibahatár és (p=,001)  -28-as szabadságfok 
mellett, hogy a két változó szignifikánsan összefügg egymással.

A Khí-négyzet-próba csak annyit állapít meg, hogy két változó kö-
zött összefüggés van. De hogy mely dimenziók mentén, azt nem. Ezért 
kell megfigyelni az adjusztált reziduumot (az Adjusted Residual-t) is: ha 
ennek az abszolút értéke kettőnél nagyobb, akkor a két kategória között 
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szignifikáns kapcsolat van. Sorra vettük a vizsgálat nyolc változóját, és 
levontunk következtetéseket. A következőkben áttekintjük a 2011–2012-
es évfolyamú háromszéki lapokban az adjusztált reziduum értékét, és 
következtetéseket vonunk le

A „téma” változó esetében a Háromszék vezércikkeiben nagyobb 
arányban találhatóak belföldi témák (2,7) és helyi témák (3,3), mint a 
Székely Hírmondóban.

Ezzel szemben a Székely Hírmondó vezércikkeiben hangsúlyozottan 
van jelen a magyarországi téma (2,5), valamint a külföldi eseményekről 
szóló témák (2,8).

 Az „előjel” változó esetében a Háromszék vezércikkeiben nagyobb 
arányban vannak jelen a romániai magyarság számára pozitív (2.4) és 
negatív(2,9) töltetű témák. A Háromszék olvasóit tehát „megszólítják” 
ezek az írások.

Ezzel szemben a Székely Hírmondó vezércikkei semlegesek (4,8) a 
romániai magyarság szempontjából.

A „vélemény” változó esetében az egyik vizsgált háromszéki napilap 
vezércikkeiben sincs szignifikáns kapcsolat aközött, hogy az adott ve-
zércikkben az újságíró a saját véleményét fejti ki, vagy más véleményét 
kommentálja.

A „cím” változó esetében a Háromszék vezércikkeiben inkább talál-
ható összefüggés a vezércikkek címe és tartalma között. (4,8)  A Székely 
Hírmondóban pedig éppen fordítva. 

A „főbb témák” változó esetében ahol az adjusztált reziduum 
értéke nagyobb, mint 2, a következő táblázatban van összegezve:

Háromszék Székely Hírmondó
RMDSZ  (3,9) Magyar versenypártok (6)
Román parlament (6) Politikai csatározások (6)
Régiósítás (4) Történelem (6)
IMF (2) Gazdasági válság (6)
Romániai magyarság (4) Magyarországi politika (3,1)
Egészségügy (2,2) Nemzetközi helyzet (3,6)
Tanügy (3) Romániai ellenzék (6)

(Forrás: saját szerkesztés)

Az eredmények alapján el lehet gondolkodni, hogy miért ír példá-
ul többet a Háromszék az RMDSZ-ről és a Székely Hírmondó pedig a 
magyar versenypártokról. Látható, hogy a különböző háromszéki lapok 
tematizációja az azonos megjelenési közeg ellenére különbözik. 
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Következtetések2

Kutatásunk alapján megállapítható, hogy:
A két Kovászna megyei napilap tematizációja: habár sajtóműfajuk, 

keletkezésük helyszíne hasonló, szerkesztői mégis különböző szempon-
tok szerint emelik ki a fontosabbnak ítélt tematikákat.

Elmondható, hogy a Székely Hírmondó bizonyos tekintetben 
nem alternatívája a Háromszéknek. Az előbbi esetében egyszerű 
„célcsoportvadászás” történik. Nyomdatechnikailag is ez tükröződik. A 
Hírmondó papírja világosabb, élénk színei megragadják az olvasót. 

 A két lap tematizációs kritériumrendszere – legalábbis a 2011-2012-
es évfolyamot tekintve, a statisztikai próbák alapján, valamint a diskur-
zuselemzés alapján kitűnik – különbözik:

A vezércikkekben a Háromszék többet ír az RMDSZ-ről, míg a Szé-
kely Hírmondó a magyar versenypártokról.

A Háromszék inkább olyan témákat közöl, amelyek inkább megérin-
tik a közösséget: belföldi és helyi témákat sorakoztat az olvasóközönség-
nek, olyanokat, amelyekben az illető is érintett (Nemzetközi Valutaalap, 
egészségügy, tanügy stb.) a témakijelölés elméletét támasztva alá.

A Székely Hírmondó vezércikkeiben nagyrészt mellőzi a helyi és az 
országos témákat, elkalandozva a magyarországi politika és külföldi té-
mák felé, amelyek nem érintik közvetlenül az újság által pozicionált cél-
közönséget.

Tartalomelemzéssel és diskurzuselemzéssel kimutattuk, hogy a Szé-
kely Hírmondó témapreferenciái inkább az újságíró kedvenc témái. Nem 
mindig követi a célközönség igényeit. 

Tartalomelemzéssel és diskurzuselemzéssel kimutattuk, hogy a Szé-
kely Hírmondó, gyakran a könnyebb eladhatóság érdekében, a bulvár 
eszközeihez nyúl: a morális pánikhoz, a szenzációhoz. A vezércikkek cí-
mei gyakran nem függnek össze a tartalommal, például: „Keblünkön ne-
veljük a kígyót.” A cikk a kígyóuborkáról szól.

A szabad témaválasztás korlátozottan valósul meg, nagymértékben 
megszabja az illető sajtóorgánum tulajdonosi és üzleti érdekei, ez főleg a 
Székely Hírmondóra igaz. 

Nem igazolódott be teljes mértékben az a hipotézisünk, hogy a há-
romszéki sajtó minden esetben kielégíti az olvasóközönsége igényeit. 

A Háromszékben jelen van az autonómia diskurzusa, országos és 
helyi tudósítások, viszont nem találtunk szenzációhajhász, morális pá-
nikra utaló tematizációt és diskurzust. Ellenben a Székely Hírmondóban 
uralkodóak ez utóbbi diskurzusok.

Tartalomelemzéssel kimutattuk, hogy a vizsgált sajtóorgánumok tí-
pusa és tematikája között szignifikáns kapcsolat van.

Tartalmilag a Háromszék ütősebb, valóban a magyarság ügyeivel 
foglalkozik: az országos és helyi eseményeket is ilyen szemszögből mu-
tatja be. Emiatt veszít az objektivitásából és a címlapján hangoztatott 
függetlenségéből.
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Szerzői jogi alkotás és munkavi-
szony – a szolgálati művek 
jogi helyzete

V  M  

1. Bevezető gondolatok

 Jelen tanulmányunk témáját a munkajognak a szerzői joggal való 
jellegzetes kapcsolódási pontja, a munkaviszonyban létrehozott művek 
(szolgálati művek) jogi helyzete jelenti. Ennek a területnek a szabályozá-
sát elsődlegesen a szerzői jogra, szomszédos jogokra vonatkozó jogsza-
bályokban találhatjuk meg, amelyeknek alapjaként és egyszersmind ki-

Rezumat (Situația juridică a creațiilor care rezultă din munca intelectuală)
Operele de creație intelectuală realizate în baza unui raport de muncă, a unui contract individual 

de muncă între un angajator și autorul operei, se caracterizează prin anumite aspect particulare. 
Datorită situației specifi ce în care sunt realizate aceste opere de creație intelectuală, situația 
juridică a acestora este guvernată pe de o parte de normele dreptului muncii, pe de altă parte de 
reglementările cuprinse în legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe.

 Prezentul studiu propune o analiză detaliată a acestor particularități, prezentând reglementarea 
referitoare la operele de creație intelectuală realizate în baza unor contracte de muncă deopotrivă 
din perspectiva dreptului de autor și a drepturilor conexe și a dreptului muncii.
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intelectuală

Abstract (The Legal Situation of the Creations Resulting from Intellectual Work)
The creations resulting from intellectual work, based on a labour relationship, an individual 

labour contract signed by an employer and the employee, are characterized by some particular 
aspects. Due to the special situation in which they are created, their legal situation is governed on 
the one hand by the labour regulation and on the other hand by the intellectual property regulations.

 This study proposes a detailed analyses of these characteristics, by presenting the regulation 
referring to the creations resulting from intellectual work, based on individual labour contract both 
from the point of view of the labour law and intellectual property law.

Keywords copyright, labour law, labour contract, employment relationship, intellectual property
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egészítéseként a munkajogi szabályozás határozza meg az általánosan 
alkalmazandó szabályokat.

 „A szerzői jogi védelem szempontjából különbséget kell tennünk 
olyan szerzők között, akik nem állnak munkaviszonyban és azok kö-
zött, akik munkaviszonyban állnak. A munkaviszonyban álló szerzők 
által készített alkotások ugyanis más elbírálás alá esnek, az erre vonat-
kozó szabályok a szerzői jog korlátainak sajátos esetkörét jelentik. Ha 
egy szerző nem áll munkaviszonyban, szerzői jogát a törvényi kere-
tek között maga szerzi meg és gyakorolja. Ha azonban munkaviszony-
ban áll, meg kell vizsgálni, hogy a munkaviszony keretében elkészített 
műveszolgálati jellegűnek minősül-e vagy sem”.1

 Szolgálati alkotásnak, műnek nevezzük azokat a szellemi alkotá-
sokat, amelyek létrehozása kifejezetten a felek között megkötött munka-
szerződés tárgyaként jelenik meg, azaz a szellemi alkotás önmagában je-
lenti a munkáltató irányítása alatt és annak hasznára végzett jövedelem-
szerző tevékenységet. Egyértelmű tehát, hogy nem minden alkotás válik 
szolgálati jellegűvé csupán abból kifolyólag, hogy az azt létrehozó sze-
mély rendelkezik egy egyéni munkaszerződéssel. 

 A munkáltató természetesen nem válik az alkotás szerzőjévé, azon-
ban annak megalkotásához való hozzájárulása nem hagyható figyelmen 
kívül. Ebből a kettősségből adódóan ezekre a szellemi alkotásokra a szer-
zői jogok és szerzői jogokkal szomszédos jogok tekintetében sajátos al-
kalmazást nyernek egyes általános jogszabályi rendelkezések.

 A következőkben ezeket a szabályokat kívánjuk bemutatni a hatá-
lyos román jogi szabályozás alapján.

 
2. A szerző és a szerzői jogi oltalom tárgya
 A szerzői jog alanya az a fizikai vagy jogi személy, aki egy oltalom 

alá helyezendő alkotás megszületéséből fakadó szerzői jogok tulajdono-
sa, s ezáltal törvényes lehetősége van arra, hogy minden más jogalanytól 
megkövetelje ezen jogainak tiszteletbe tartását. A fenti meghatározásból 
egyértelműen látszik, hogy a szerzői jog alanya nem feltétlenül azonos a 
szerzővel. Ki tehát a szerző?2 

A szerzői jogokról szóló törvény (Szjtv.) II. fejezete értelmében szer-
ző az a személy vagy azok a személyek, aki/akik a művet megalkották. 
A gyakorlatban vannak esetek, amikor nehezen dönthető el, ki is tekint-
hető valójában egy mű szerzőjének. Az elfogadott nemzetközi normák és 
joggyakorlat szerint szerző az, aki egyéni gondolatokat tartalmazó, ere-
deti formában öntött alkotást hoz létre a művészetek, irodalom vagy a tu-
domány bizonyos területén. A törvény egy vélelem bevezetéséről is ren-
delkezik, leszögezve azt, hogy az a személy tekinthető egy szellemi al-
kotás szerzőjének, akinek a neve alatt az alkotást először hozták nyilvá-
nosságra. Ez a vélelem természetesen megdönthető, amennyiben valaki 
bizonyítani tudja, hogy a vélelmezett helyzettel ellentétes tényállás a va-
lós.

A szerzőt megillető jogvédelemben részesül az eredeti mű fordítója, 
átdolgozója vagy feldolgozója is azzal a feltétellel, hogy jogainak gyakor-
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lása ne sértse az eredeti mű alkotóját megillető jogokat, és maga a feldol-
gozás, átdolgozás vagy fordítás a szerző engedélyével történjék. 

Lehetnek esetek, amikor egy adott szellemi alkotás nem egyetlen 
szerző műve, hanem annak létrehozásához többen is hozzájárultak. A 
Szjtv. szellemiségének megfelelően a szerzőt megilleti a jogvédelem, füg-
getlenül attól, hogy egyedüli szerző, vagy több szerző létezik. A szerzői 
jogvédelem terjedelme ugyanakkor az együttesen létrehozott mű szétvá-
laszthatatlanságának lesz a függvénye.

Álnéven vagy név nélkül közzétett alkotások esetében a szerzői jo-
gokat az a személy gyakorolja, aki a szerző jóváhagyásával közzétette 
azokat, mindaddig, amíg a szerző nem fedi fel kilétét.

Gyűjteményes mű esetében az egészre vonatkozóan a szerzői jog 
a szerkesztőt illeti meg. Ez azonban nem érinti a gyűjteménybe felvett 
egyes művek alkotóinak önálló jogait. Ha a gyűjteményes mű összeválo-
gatása, szerkesztése egyéni jellegű, a mű egészére vonatkozóan a szerzői 
jog a szerkesztőt, a részekre vonatkozóan a szerzőket illeti meg. 

A szerzői joggal szomszédos jogokkal rendelkeznek az előadóművé-
szek, a Szjtv. rendelkezése alapján, amely meglehetősen tág meghatáro-
zását tartalmazza az előadóművész jogi fogalmának.

 A szerzői oltalom alatt álló alkotás jogszabályi meghatározásáról 
egy hármas szempont szerinti szabályozással rendelkezik a Szjtv. A téte-
les meghatározást kiegészíti egy nem taxatív jellegű felsorolása az egyes 
alkotáscsoportoknak, valamint kimerítően rendelkezik a törvény az olta-
lom alá nem vehető alkotásokról is. A Szjtv. 7. cikke értelmében „a szer-
zői jogvédelem tárgyát képezik az irodalom, művészet vagy tudomány te-
rületén létrehozott eredeti szellemi alkotások, függetlenül az alkotás mód-
jától, kifejezési módozatától vagy formájától és függetlenül az értékétől 
vagy rendeltetésétől, mint a következők:

 a) irodalmi és publicisztikai írások, konferenciák, prédikációk, per-
beszédek, előadások, bármilyen más irott vagy szóbeli művek, valamint 
a számítógépes programok;

 b) írott vagy szóbeli tudományos alkotások, mint: közlemények, ta-
nulmányok, egyetemi jegyzetek, iskolai tankönyvek, tervezetek, tudo-
mányos dokumentációk;

 c) szöveges vagy szöveg nélküli zenei szerzemények;
 d) drámai művek, koreográfiák, pantomim alkotások;
 e) filmművészeti és bármely más audiovizuális alkotások;
 f) fényképészeti alkotások;
 g) képzőművészeti és grafikai alkotások, mint: szobrok, festmények, 

metszetek, litográfiák, emlékművek, jelmez- és díszlettervek, kárpitok, 
kerámia, üveg- vagy fémplasztikák, rajzok, dizájnelemek, vagy más al-
kalmazott művészeti alkotások;

 h) építészeti alkotások, beleértve a metszeteket, maketteket, grafikai 
elemeket tartalmazó építészeti terveket;

 i) topográfiai, földrajzi vagy általánosságban véve tudományos tér-
képek, rajzok vagy plasztikák; 
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 A 8. cikk értelmében az eredeti műből származott másodlagos alko-
tásként a szerzői jogvédelem tárgyát képezik egyéb alkotások is: 

 a) egy irodalmi, művészi vagy tudományos alkotás fordítása, feldol-
gozása, magyarázata, dokumentációs munkái, zenei átdolgozása, ame-
lyek szellemi alkotást feltételeznek; 

 b) irodalmi, művészeti vagy tudományos gyűjteményes művek, 
mint: enciklopédiák, antológiák, adatok és anyagok összeollózása, adat-
bázisok, amelyek a használt anyagok kiválasztása és elrendezése tekin-
tetében szellemi alkotásnak minősülnek.

 Végül a Szjtv. 9. cikke kijelenti, hogy „nem képezhetik a szerzői jog-
védelem tárgyát:

 a) ötletek, elméletek, fogalmak, tudományos felfedezések, eljárások, 
működési módszerek, matematikai fogalmak és önmagukban vett talál-
mányok, függetlenül az átvételének, megírásának, magyarázatának vagy 
kifejezésének módjától;

 b) politikai, jogalkotói, közigazgatási, bírósági jellegű hivatalos szö-
vegek és ezek hivatalos fordításai;

 c) állami, közhivatali vagy szervezeti hivatalos szimbólumok, mint: 
címer, pecsét, zászló, jelvény, kitűző, érem;

 d) fizetési eszközök;
 e) sajtóban megjelenő információk és hírek;
 f) egyszerű tények és adatok.”. 
Látható tehát, hogy mind az elsődleges, mind a másodlagos alkotá-

sok területén lehetőség nyílik arra, hogy a szerző az adott alkotást egy 
munkaviszonyban, kifejezetten a munkaszerződés alapján hozza létre, 
mintegy szolgálati alkotásként. Még tágabb a lehetőségek tárháza a szel-
lemi tulajdon másik területén, az iparjogvédelemben, a szabadalmak 
esetében, ezeknek tárgyalása azonban meghaladja jelen tanulmányunk 
kereteit.

3. A szolgálati alkotások szerzői jogvédelmének jogi szabályozása
 Ahhoz, hogy a szolgálati alkotások jogi helyzetét és természetét 

vizsgálni tudjuk, a szerzői jogi szabályozás mellett a munkajogi szabá-
lyozás vonatokozó normáit is ismernünk kell. A szolgálati alkotás létre-
hozásának alapját a felek között megkötött egyéni munkaszerződés je-
lenti, amelynek kifejezett célja az, hogy a munkavállaló a munkáltatója 
irányítása alatt és annak hasznára, természetesen anyagi ellentételezés 
mellett (fizetés) szellemi alkotásokat hozzon létre. Az egyéni munkaszer-
ződés a román munkajogban mind formai, mind tartalmi szempontból 
kifejezetten merev szabályozási jegyeket mutat, és alapvetően imperatív 
normákat tartalmaz. Az egyéni munkaszerződés tartalmi elemeit köte-
lező jelleggel a törvény határozza meg.3 A formai feltételek szempontjá-
ból a szabályozás megengedőbb, ezen a területen azonban a jogalkalma-
zás merevsége szembetűnő.

 A kötött, imperatív normákkal meghatározott tartalmi elemek mel-
lett azonban az egyéni munkaszerződés egyes részeit a feleknek a szer-
ződés tárgyalásakor megnyilvánuló akarata határozza meg, mi több le-
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hetőség van a Munkatörvénykönyvben nevesített vagy akár nem nevesí-
tett speciális záradékok beiktatására az egyéni munkaszerződés szövegé-
ben, amelyek a továbbiakban kötelező erejűvé válnak a felek számára. A 
Munkatörvénykönyv rendelkezéseit egybevetve azt mondhatjuk, hogy a 
törvényesség tiszteletben tartása mellett beilleszthető az egyéni munka-
szerződésbe bármely egyéb olyan záradék, amely egyrészt tükrözi a fe-
lek akaratát, másrészt megfelel a törvényesség szabályának, valamint a 
Munkatörvénykönyv és általában a román munkajogi szabályozás szel-
lemiségének. A nem nevesített záradékok alkalmazását tehát a szerződő 
felek közötti tárgyalásra, értelmezését a bírói gyakorlatra és a szakiroda-
lomra bízza a jog. 

 Mivel a román Munkatörvénykönyv csupán négy speciális záradé-
kot nevesít (20 cikk, 2. bek., a)–d) pontok: szakmai továbbképzés, ver-
senytilalom, mobilitási és titoktartási záradék), értelemszerűen arra kö-
vetkeztethetünk, hogy a szolgálati alkotásokra vonatkozóan teljes mér-
tékben a felek akarata fog érvényre jutni. Ez azonban nem teljes mérték-
ben igaz, mert bár a Munkatörvénykönyv további szabályokat erre a zá-
radékra vonatkozóan nem tartalmaz, a Szjtv. rögzíti a szolgálati alkotá-
sok vonatkozásában a főszabályt és az alkalmazandó rendelkezéseket. 

 Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy amennyiben a felek nem foglal-
nak bele az általuk megtárgyalt és elfogadott egyéni munkaszerződés-
be olyan záradékot, amely a szolgálati alkotásokra vonatkozó szerzői jo-
gokat rendeznék, az adott alkotások jogi helyzetét a Szjtv. rendelkezései 
fogják kormányozni. Másképpen fogalmazva, a főszabálytól való eltérést 
a munkaszerződésben lehet rögzíteni a munkajog szabályai szerint, en-
nek hiányában azonban a szerzői jogi szabályozásban előírt rendelkezé-
sek válnak alkalmazandókká.

 A munkaszerződésben rögzített munkaköri feladatok ellátásában 
létrehozott alkotások felhasználási jogai, ellenkező rendelkezés hiányá-
ban, a szerzőt illetik meg. Jogai gyakorlásának érvényesítését azonban 
mindenképpen korlátozza az a tény, hogy az alkotás elkészítése a szer-
ző munkaviszonyból folyó kötelezettsége. Ennek következményeként a 
Szjtv. 44. cikke pontosítja a szerzői jog gyakorlásának feltételeit is. Egy-
részt a harmadik fél általi felhasználásra csak a munkáltató engedélye és 
díjazása mellett kerülhet sor, másrészt a munkáltató általi felhasználás-
hoz nem szükséges a szerző külön engedélye.

 A felek akarata azonban felülírhatja a fenti szabályt. Amennyiben a 
munkaszerződésbe belefoglalják a szerzői jogokra vonatkozó záradékot, 
a záradékba foglaltak fognak érvényre jutni. Ezzel kapcsolatban azonban 
már szűkszavúbb a Szjtv., a 44 cikk rendelkezései nem minden tekintet-
ben adnak pontos útmutatást ahhoz, milyen anyagi és alaki felté telei, il-
letve gyakorlati következményei vannak a záradék munkaszerződésbe 
foglalásának.4

 A Szjtv. 44 cikke kijelenti ugyanakkor, hogy a törvényes rendelke-
zéstől való eltérésnek a munkaszerződésben való rögzítése esetében kö-
telező pontosítani az átruházás terminusát, illetve hogy pontosítás hiá-
nyában a törvényes átruházási határidő 3 év.
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 A szintén törvénybe foglalt szabály szerint továbbá a munkáltató-
nak az átruházási határidő lejárta után is jogában áll méltányossági jut-
tatást követelni a szerzőtől művének hasznosításából származó bevéte-
lei után.

 Felmerülhet a kérdés, mi a célja a jogalkotónak a fenti szabály beve-
zetésével, illetve méltányos-e, hiszen az átruházási terminus lejárta után 
a jogok gyakorlása a maga teljességében vissza kell, hogy szálljon a szer-
zőhöz. Úgy gondoljuk azonban, hogy a jogalkotó ezen döntése megfele-
lően alátámasztható. A felek között létrejött munkaviszonynak az a kife-
jezett célja, hogy a munkavállaló szellemi alkotásokat hozzon létre, sőt 
ennek a megvalósítása az alapvető kötelességét jelenti. A munkajog sza-
bályaiból és szellemiségéből kiindulva ugyanakkor látnunk kell azt is, 
hogy a munkavállaló, esetünkben a szerző, a munkavégzését a munkál-
tatója irányítása alatt és annak hasznára végzi, hiszen ez a függő mun-
kavégzés jelenti a munkaszerződésen alapuló jogviszony lényegét. En-
nek fejében a munkáltató egyrészt eleget tesz a fizetési kötelezettségé-
nek, másrészt biztosítja a munkavégzéshez szükséges infrastruktúrát, 
eszközöket, megfelelő utasításokat ad, és a törvény előírásai szerint ma-
gára vállalja a munkavégzésből adódó kockázatokért való felelősséget. A 
szerző művének hasznosításából származó bevételei után fizetendő mél-
tányosságinak nevezhető díjazás tulajdonképpen mindezeknek a mun-
káltató által vállalt anyagi, és nem csak anyagi, hozzájárulásoknak az el-
lentételezését jelenti.

 A munkaviszonyban létrehozott alkotásokra vonatkozó általános 
szabállyal szemben, a fényképek esetében éppen ellentétes rendelkezést 
vezet be a Szjtv. 86 cikkének 2. bekezdése.5 Ennek értelmében a fényké-
pekre vonatkozó vagyoni jellegű szerzői jogok felhasználása, ellenkező 
rendelkezés hiányában, hároméves határidőre a munkáltatót illeti meg, 
és az ettől való eltérést kell a munkaszerződésben rögzíteni. A szerzői jo-
gokra vonatkozó záradék megtárgyalása és munkaszerződésbe való be-
iktatása, hasonlóképpen az előbbiekben tárgyaltakhoz, a munkajogi ren-
delkezések alapján történik.

4. A szolgálati alkotások szerzői jogvédelmére vonatkozó néhány 
alkalmazási szabály és azok gyakorlati jelentősége

 Amint a korábbiakban láttuk, a szolgálati alkotásokra vonatkozó 
szabályozás nem különösebben részletes, jobbára csak a szerzői jogok 
alanyának meghatározására vonatkozik. A munkajogi szabályozás még 
ennél is kevesebb segítséget nyújt a kérdés gyakorlati alkalmazása ese-
tén, hiszen csak a szerzői jogi záradék munkaszerződésbe való foglalá-
sára vonatkozóan tudjuk az általános munkajogi rendelkezéseket alkal-
mazni.

 A szolgálati alkotások elterjedése és jelentősége azonban túlmutat 
ezen a szűkkörű szabályozáson és nagyon sok gyakorlati kérdést vet fel, 
amelyek megoldásra várnak. Annál is inkább, mivel a román szakiroda-
lomban megjelenő vélemények abba az irányba mutatnak, hogy a mun-
kaszerződés alapján létrehozott alkotásokra vonatkozó szabályozást kell 
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analóg módon a polgári jogi megrendelési szerződés alapján létrehozott 
alkotások esetében is alkalmazni.6

 Egyértelmű kiindulási pontjaként a jogszabályi rendelkezések alkal-
mazásának leszögezhetjük, hogy az alkotások szolgálati jellegének meg-
állapításához kettős kritérium megvalósulására van szükség: egyrészt, 
hogy a mű  munkaviszony alapján kerüljön megalkotásra, másrészt, hogy 
a mű  létrehozása a szerző  munkaköri kötelességét jelentse. A munkavi-
szony fennállása a mű  szolgálati jellegét önmagában nem alapozza meg.

 Hasonlóképpen a Szjtv. rendelkezéseiből egyértelmű, hogy a mun-
kavállaló jogszerzéséhez is több feltételnek kell teljesülnie. Egyrészt 
szükség van arra, hogy a munkavállaló az elkészült alkotást munkálta-
tójának átadja, másrészt szükséges az is, hogy előzetesen a munkaszer-
ződésbe foglalják azt a záradékot, amelynek értelmében a munkáltató a 
jogokat gyakorolni fogja.

 Mindezeken túlmenően azonban számtalan kérdés marad nyitva, 
amelyekre nincs megfelelő jogszabályi rendelkezés. Csak példaként em-
lítünk néhányat a szolgálati alkotásokra vonatkozó szerzői jogok gyakor-
lásával összefüggő, nem megfelelően rendezett kérdésekből.

 Felmerülhet a kérdés, vajon szolgálati alkotásnak minősülhet-e egy 
mű abban az esetben, ha bár a szerzőnek munkaköri feladata bizonyos 
szellemi alkotások létrehozása, az adott mű nem a munkaidőn belül ké-
szült el, hanem a munkavállaló szabadidejében. Úgy gondoljuk, hogy 
ebben a helyzetben az a tény az elsődleges jelentőségű, hogy a munka-
vállaló munkaköri feladatát teljesíti, függetlenül attól, hogy az alkotás 
részben vagy egészben munkaidőn túl jön létre. A kreatív, alkotói tevé-
kenységnek jellemzője, hogy nem szorítható szigorúan időkeretek közé. 
A munkaidőn túl létrehozott szellemi alkotások esetében is a korábban 
ismertetett szabályokat fogjuk tehát alkalmazni.

 Hasonlóképpen nem tisztázza megfelelő módon a törvény, hogy a 
szerzői jogoknak a munkáltató számára való átadása milyen mértékben 
kell megvalósuljon. Véleményünk szerint, mivel az átadás szerződéses 
rendelkezés alapján történik, a feleknek lehetsége van arra, hogy csak 
egyes vagyoni jogok átruházása történjen meg, de arra is, hogy az összes 
vagyoni jellegű jog gyakorlása a munkáltatóhoz kerüljön a megfelelő ter-
minus idejére. 

 A munkáltató számára a szerzői jogoknak az átadása ugyanakkor 
teljes körű kell, hogy legyen olyan értelemben, hogy a munkáltató fog 
dönteni az alkotás felhasználásáról vagy akár titokban tartásáról, a má-
sok általi felhasználás engedélyezéséről stb.

 A munkaviszony megszű nésének a munkaviszonyban létrehozott 
alkotással kapcsolatos vagyoni jogok sorsára vonatkozó hatásáról sem 
rendelkezik a törvény. Kérdések nyilván ebben az esetben is akkor me-
rülhetnek fel, ha a munkaszerződésbe foglalt rendelkezés értelmében a 
jogokat a munkáltató gyakorolja. A fenti esetben is a felek akarata fog ér-
vényesülni, más szóval a munkaviszony megszűnése csak akkor befolyá-
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solja a létrehozott mű vel kapcsolatos vagyoni jogok sorsát, ha az erre vo-
natkozó kitételt a munkaszerződésbe belefoglalták.

5. Záró gondolatok. 
 A munkaviszonyban született szellemi alkotások egy olyan speci-

ális csoportját jelentik a szellemi alkotásoknak, amelyek meglehetősen 
nagy gyakorlati jelentőséggel bírnak. 

 A szolgálati alkotások szerzői jogának kérdése egy olyan sajátos sza-
bályozási terület, amely a munkajog és szerzői jog metszéspontjában ta-
lálható. A szabályozási sajátosságnak a következményeként egy olyan 
helyzettel állunk szemben, amelyben szerzői jogi kérdéseket a felek a 
munkajog alapvető jogintézményében, a munkaszerződésben rögzíte-
nek, ugyanakkor, más szemszögből nézve úgy fogalmazhatnánk, hogy a 
szolgálati alkotások esetében munkajogi kérdéseket a szerzői jogi szabá-
lyozás fog meghatározni. 

 A kétirányú szabályozás azonban nem jelenti a szolgálati alkotá-
sokra vonatkozóan felmerülő minden gyakorlati kérdés tisztázását, mi 
több, bizonyos esetekben szabályozási hiányosságot észlelhetünk, ame-
lyek megnehezíthetik a jogalkalmazást.

Felhasznált irodalom és jogszabályok

Cătună, Ligia (2013), Drept Civil. Proprietatea intelectuală. București, 
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1996/8 Törvény a szerzői jogokról és a szerzői jogokkal szomszédos 
jogokról
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Jegyzetek
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3  Egyrészt maga a Munkatörvénykönyv, másrészt a Munkaügyi 

Minisztérium 64/2003 számú (megjelenése óta többször módosított)  ren-
delete.

4  Szjtv. 44 cikk: (1) Azoknak a műveknek az esetében, amelyek 
munkaszerződés alapján és annak ideje alatt jöttek létre, ellenkező szer-
ződéses rendelkezés hiányában, a szerzői jog a szerzőt illeti meg. Ebben 
az esetben a szerző engedélyezheti harmadik felek számára a mű fel-
használását, de kizárólagosan a munkáltató beleegyezésével és annak a 
mű létrehozásához való anyagi hozzájárulásért való díjazásával. A mű 
munkáltató általi, a tevékenységi kör keretében történő felhasználásához 
nem szükséges a szerző-munkavállaló beleegyezése.
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 (2) Az (1) bekezdésben szereplő rendelkezés megléte esetén, pontosí-
tani kell azt az időtartamot, amelyre a vagyoni jellegű szerzői jogok átru-
házása történt. Az időtartam pontosításának hiányában a törvényes idő-
tartam 3 év a mű benyújtásától számítva.

 (3) A (2) bekezdésben meghatározott időtartam lejártával, ellenke-
ző rendelkezés hiányában, a munkáltatónak jogában áll a szerzőtől szá-
zalékot kérni abból a nyereségből, amelyet a munkaszerződés keretében 
megvalósított mű révén szerzett, hogy ezáltal ellensúlyozza a munkálta-
tó által a mű létrehozása során viselt költségeket. 

 (4) A (2) bekezdésben meghatározott időtartam lejártával a szerzői 
vagyoni jogok a szerzőt illetik meg. 

 (5) A munkaszerződés keretében létrehozott mű alkotója megőrzi a 
mű kizárólagos felhasználási jogát, amely szerves része az ő munkássá-
gát képező műveknek.

5  (1) A fotóművészeti alkotás szerzőjének szerzői jogai nem sérthe-
tik a fotóművészeti alkotáson ábrázolt mű szerzőjének szerzői jogait.

 (2) Egy munkaszerződés vagy megrendelési szerződés keretében lét-
rehozott fotóművészeti alkotások esetében, ellenkező szerződéses ren-
delkezés hiányában, a szerzői jog 3 évig a munkáltatót vagy a megrende-
lőt illeti meg.

 (3) Ellenkező szerződéses rendelkezés hiányában egy fotóművésze-
ti alkotás negatívjának elidegenítése egyben a szerzői vagyoni jog elide-
genítését is jelenti.

6  Lásd részletesebben: Cătună, Ligia (2013), Drept Civil. 
Proprietatea intelectuală. București, Ed. C. H. Beck, 122.
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Sebes-Körös völgye, 1967–1973
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Az audiovizuális média jogi 
meghatározása
az Európai Unió Bíróságának 
New Media Online-ítéletében

K  Z

2015 októberében az Európai Unió Bíróságának első ízben kellett 

döntést hoznia arra vonatkozóan, hogy jogi szempontból hogyan is kell 

az az „audiovizuális médiaszolgáltatás” fogalmát értelmezni. A 2012-ben 

Rezumat (Defi niția juridică a mijloacelor de comunicare audiovizuale, hotărâtă în fața Curții de Justiție 

a Uniunii Europene) Lucrarea îşi propune prezentarea problematicii privind defi niţia juridică a conceptului de 

conţinut audiovizual, prin analiza şi interpretarea unei cauze judecate recent înaintea Curţii de Justiţie a Uniunii 

Europene, C-347/14 New Media Online. Încă din momentul introducerii sale în 2012, cauza a fost îndeaproape 

urmărită de jurişti, deoarece viza probleme actuale precum statutul conţinutului audiovizual postat pe portaluri 

online, sau pe platforme online de ştiri. Întrebarea adresată curţii şi intent dezbătută în doctrină este incidenţa 

Directivei serviciilor mass-media audiovizuale în cazul acestui tip de conţinut media. Concluziile formulate de 

avocatul general M. Szpunar în 2015, şi mai ales decizia Curţii din octombrie 2015 ne oferă indicii privind natura 

juridică a conţinuturilor audiovizuale în mediul online. Cuvinte cheie legislaţie audiovizuală, dreptul comunicării, 

portale online, Directiva serviciilor mass-media, Cauza C-347/14 New Media Online

Abstract (The Legal Defi nition of Audiovisual Media, Decided Before the Court of Justice of the European 

Union) The paper presents the problematic surrounding the legal defi nition of audiovisual media service by presenting and 

interpreting a case recently decided before the Court of Justice of the European Union, C-347/14 New Media Online. The case 

– submitted before the Court in 2012 – garnered international interest from scholars and law practitioners as it approached 

current problems linked to the issue of audiovisual media content hosted on online news portals, more specifi cally: does this 

type of content fall under the scope of the Audiovisual Media Services Directive. Advocate General Maciej Szpunar̀ s non-

binding opinion from July 2015 and the Courts fi nal – somewhat diverging and more nuanced – decision from later that year 

off er important guidelines regarding the legal notion of (non-linear) audiovisual media content. Keywords audiovisual media 

reglementation, European media law, online portals, AVSM Directive, C-347/14 New Media Online
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benyújtott New Media Online-ügy jó alkalmat biztosított arra, hogy mind 

a különböző médiaszakemberek, mind a jogászi és a tudományos-kutatói 

szféra képviselői az akár precedens értékűnek is tekinthető bírósági 

eljárás folyamán több ízben ütköztessék véleményüket, mely – némileg 

leegyszerűsítve –  köznyelv az audiovizuális médiaszolgáltatások 

„television-like” (videóképsoroknak a televíziós műsorszolgáltatás 

formájával és tartalmával való összehasonlíthatósága) attribútumára 

vagy az „internet competing with television”, azaz „internet és televízió 

versengése” néven emlegetett jelenségre vezethető vissza. 

A kérdés iránti élénk figyelem onnan is ered, hogy az audiovizuális 

médiatartalmak jogi státusa európai jogi szempontból szabályozva 

van – 2007 óta az Európai Unió médiairányelve, az audiovizuális 

médiaszolgáltatásokról szóló (AVMS) irányelv szabályozza ezt a kérdést, 

amely egyrészt mind Preambulumában, mind cikkelyes formájában 

meghatározza az audiovizuális médiaszolgáltatás fogalmát, másrészt 

pedig tételesen kizárja a hatásköre alól a folyóiratok és napilapok 

elektronikus változatát. Az értelmezés-meghatározás problémája tehát 

a vegyes típusú, beágyazott médiaszolgáltatások esetében merül fel, és 

ez képezte a New Media Online-ügy központi kérdéskörét is, konkrétan: 

alkalmazhatóak-e az AVMS-irányelv rendelkezései internetes (hír)

portálok beágyazott multimédiás, vegyes típusú anyagaira.

Az AVMS-irányelvnek a médiaszolgáltatásra vonatkozó 

meghatározását az elmúlt időszak rendkívül gyors technikai fejlődése, 

a vegyes típusú médiaszolgáltatások terjedése képlékennyé tette, éppen 

ezért a joggyakorlók, kutatók, médiaszakemberek számára komplex és 

több szempontból vizsgált kérdéskört jelent (Nyakas 2016, Kokoly 2015). 

A tisztázás kérdése azért is vált egyre szükségesebbé, mivel 

egyre nehezebb a határt megvonni a különféle lineáris és nem lineáris 

audiovizuális médiaszolgáltatások, illetve a különböző internetes portálok 

által fejlesztett videótárak, multimédiás tartalmak között, ennek kapcsán 

pedig nem először merülnek fel jogszabályi kérdések. Ilyen kérdés például 

az, hogy egy adott oldal híreihez tematikusan is kapcsolódó, legfeljebb 

néhány perces videók audiovizuális médiaszolgáltatásnak minősülnek-e. 

A kérdés tisztázása érdekében 2012-ben fordultak első ízben 

az Európai Unió Bíróságához, a New Media Online-ügyben 2015-ben 

született meg Maciej Szpunar főtanácsnok indítványa, majd ezt követően 
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októberben a végleges, kötelező erejű bírósági döntés is, amelynek 

egyértelmű választ kellett nyújtania arra a kérdésre is, hogy az EU vonatkozó 

és hatályos médiairányelve, az Audiovizuális Médiaszabályozásról szóló 

Irányelv (AVMS) alkalmazható és alkalmazandó-e az olyan multimédiás 

internetes portálokra, melyek egyszerre tartalmaznak írott, képi és hang- 

vagy audiovizuális tartalmat

Mielőtt magára az ügyre rátérnénk, fontos rögzíteni, hogyan 

határozza meg az AVMS-irányelv az audiovizuális médiaszolgáltatás 

fogalmát.

„Ezen irányelv alkalmazásában az audiovizuális médiaszol-

gáltatás fogalma a tömegkommunikációs médiaszolgálta tásnak a nagy 

nyilvánosságot tájékoztató, szórakoztató és oktató funkcióját fedi le, és 

magában foglalja az audiovi zuális kereskedelmi közleményt, de kizárja 

a magánleve lezés különböző formáit, például a korlátozott számban 

küldött elektronikus leveleket. E fogalommeghatározás kizárja mindazon 

szolgáltatásokat, amelyek elsődleges célja nem a műsorszolgáltatás, tehát 

azokat is, amelyekhez esetlegesen kapcsolódhat ugyan audiovizuális 

tartalom, de a szolgáltatásnak nem ez az elsődleges célja. Ilyen 

szolgáltatás például az olyan weboldalak fenntar tása, amelyek csupán 

kiegészítésképpen tartalmaznak audiovizuális elemeket, mint például 

grafikus animációt, rövid reklámbejátszást, termékkel vagy nem 

audiovizuális szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatást. Ugyanezen okokból 

a pénzbeli tétre játszott szerencsejátékokat, bele értve a lottót, a fogadást, a 

szerencsejáték-szolgáltatások egyéb formáit, valamint az online játékokat 

és a kereső motorokat – a szerencsejátékot közvetítőműsorok kivé telével – 

ki kell zárni ezen irányelv hatálya alól.” (AVMS-irányelv, Preambulum, 

22. cikk). 

Az irányelv „Fogalommeghatározások” címet viselő 1. cikke az (1) 

bekezdésében a következőket mondja ki:

„Ezen irányelv alkalmazásában:

a) »audiovizuális médiaszolgáltatás«:

i. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 56. és 57. cikkében 

meghatározott olyan szolgáltatás, amelyért egy médiaszolgáltató szerkesztői 

felelősséggel rendelkezik, és amelynek elsődleges célja műsorszámoknak 

tájékoztatás, szórakoztatás vagy oktatás céljából a közönséghez történő 
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eljuttatása a 2002/21/EK irányelv 2. cikkének a) pontja értelmében 

vett elektronikus hírközlő hálózaton keresztül. Az ilyen audiovizuális 

médiaszolgáltatás vagy az ezen cikk e) pontjában meghatározott televíziós 

műsorszolgáltatás, vagy az ezen cikk g) pontjában meghatározott lekérhető 

audiovizuális médiaszolgáltatás;

ii. audiovizuális kereskedelmi közlemény;

b) »műsorszám«: hangos vagy néma mozgóképek sorozata, amely egy 

médiaszolgáltató által kialakított műsorrendben vagy műsorkínálatban 

önálló egységet alkot, és amelynek formája és tartalma a televíziós 

műsorszolgáltatáséhoz hasonlítható. A műsorszámok magukban 

foglalják például az egész estés filmeket, sporteseményeket, vígjátékokat, 

dokumentumfilmeket, gyermekműsorokat és az eredeti drámákat;

[…]

g) »lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatás« (azaz nem lineáris 

audiovizuális médiaszolgáltatás): olyan, médiaszolgáltató által nyújtott 

audiovizuális médiaszolgáltatás, amelyben a médiaszolgáltató által 

összeállított műsorkínálat alapján a felhasználó egyéni kérés alapján, az 

általa kiválasztott időpontban tekintheti meg a műsorszámokat. (AVMS-

irányelv, 1. fejezet, 1. cikk). 

A New Media Online néven ismert ügyben 2012-ben zajlott az 

elsőfokú eljárás az osztrák hatóságok előtt. A tényállás a következő 

volt: egy osztrák internetes hírportál, a New Media Online társaság által 

fenntartott Tiroler Tageszeitung Online a saját honlapján, a http://www.

tt.com internetes címen belül, aldomén formájában beágyazott videótárat 

működtetett. Ezen az internetes oldalon, amely főleg sajtócikkeket 

tartalmazott, megtalálható volt egy „Videó” elnevezésű, a http://video.

tt.com aldoménre irányuló link, amely olyan oldalra vezetett, amelyen 

egy keresőkatalógusnak köszönhetően több mint 300 videóhoz lehetett 

hozzáférni.

„Az interneten elérhető videók eltérő – 30 másodperctől több percig 

terjedő – hosszúságú szerkesztett hírközvetítések voltak változatos témák, 

így különösen rendezvények, helyi események, járókelők aktuális témákról 

alkotott véleménye, sportesemények, filmelőzetesek, gyermekeknek szóló 

barkácsötletek vagy a szerkesztő által kiválasztott olvasói videók kapcsán. 

Az aldomain-en elérhető videók közül nagyon kevés kapcsolódott a Tiroler 
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Tageszeitung internetes honlapon szereplő cikkekhez.” (C-347/14. sz. ügy. 

Az alapeljárás és az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések)

A honlapba beágyazott videók kapcsán merült fel a kérdés, hogy 

audiovizuális médiaszolgáltatásnak minősülnek-e, az osztrák jog alapján 

ugyanis az audiovizuális médiaszolgáltatóknak a tevékenységüket 

megelőzően legalább két héttel be kell jegyeztetniük magukat az illetékes 

szabályozó hatóságnál, ennek a követelménynek pedig a vád szerint a 

fenntartó nem tett eleget. 

Az osztrák szabályozó hatóság és az első fokon eljáró nemzeti bíróság 

szerint a kérdéses videók lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatásnak 

minősülnek, melyekért az AVMS-irányelv értelmében a médiaszolgáltató 

szerkesztői felelősséggel rendelkezik, tekintve, hogy az elektronikus 

hírközlő hálózaton keresztül a videókat tájékoztatás, szórakoztatás vagy 

oktatás céljából továbbítják a közönség felé. Az eljáró hatóságok szerint a 

videó aldomén televíziós műsorszolgáltatáshoz hasonló jellegű volt, és a 

Tiroler Tageszeitung hírlap internetes oldalának többi részétől független 

funkciót töltött be, illetve megfelelt annak a követelménynek is, miszerint 

elsődleges célja műsorszámoknak tájékoztatás, szórakoztatás vagy 

oktatás céljából a közönséghez történő eljuttatása. Következtetésképpen 

az osztrák kommunikációs szabályozó hatóság szerint a videó aldomén 

az AMD–G (Audiovisuelle Mediendienste-Gesetz – Audiovizuális 

médiaszolgáltatásokva vonatkozó törvény) hatálya és szabályozási 

követelményei alá tartozott. (Az C-347/14. sz. ügy. A Bíróság ítélete)

A másodfokon eljáró osztrák közigazgatási bíróság felfüggesztette 

az eljárást, és előzetes döntéshozatal céljából két kérdést terjesztett az 

Európai Bíróság elé: 

1. úgy kell-e a műsorszám fogalmát értelmezni, hogy az magában 

foglalja a helyi vonatkozású, sport- vagy szórakoztató témájú hírek 

rövid összefoglalóiból álló rövid időtartalmú videóknak valamely hírlap 

internetes oldala egyik aldoménjén való rendelkezésre bocsátását. 

2. úgy kell-e az audiovizuális médiaszolgáltatást értelmezni, hogy 

a kínált szolgáltatás elsődleges céljának vizsgálatával összefüggésben 

a hírlapok elektronikus változata esetében olyan részterülettől függhet 

a kérdés eldöntése, amelyben túlnyomórészt olyan rövid videókat 

nyújtanak összegyűjtött formában, amelyeket ezen elektronikus média 

internetes megjelenésének egyéb területein csak az online napilap 
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szöveges tartalmainak szöveges kiegészítéseként alkalmaznak?

Mint említettük, az ügy lezajlását fokozott érdeklődéssel figyelte 

a szakma, ezért már az ügyben eljáró Maciej Szpunár főtanácsnok 

2015 tavaszán megszületett indítványát is széles körben elemezték, 

és – noha indítványa nem bír kötelező erővel a Bíróság ítéletére nézve 

– már ennek alapján történtek kísérletek a végleges ítélet tartalmi 

részének megelőlegezésére (Láncos 2015). Azonban, más esetekhez 

hasonlóan, a főtanácsnoki indítvány és a bírósági ítélet végül ebben az 

esetben sem jutott azonos következtetésekre. Érdekes megfigyelni, hogy 

míg az ügyben eljáró Szpunar főtanácsnok indítványában elutasítja 

az AVMS alkalmazhatóságát bármely internetes multimédiás portálra 

vonatkozóan,  addig a bíróság sokkal árnyaltabban fogalmazott, nem 

igennel vagy nemmel felelt a kérdésre, hanem gyakorlatilag fenntartotta 

az interpretáció lehetőségét és két lehetőséget is meghatározott, amikor 

az AVMS rendelkezései ezekre a vegyes tartalmakra vonatkoztathatóak. 

M. Szpunar főtanácsnok indítványa elsősorban jogelméleti 

szempontból érdekes, mivel rendelkező-előíró erővel csak a döntés bír, 

azonban mégis érdekes pár bekezdés erejéig idézni argumentációjából, 

mellyel lényegében elveti a vegyes tartalmú, beágyazott multimédiás 

videók audiovizuális médiaszolgáltatásként való interpretációját. 

Frappáns bevezetőként a főtanácsnok az első, felvilágosodáskora-beli, 

lengyel enciklopédia bejegyzését idézte indítványa bevezetőjében: 

„1. »A ló olyan, amilyennek mindenki látja«. Ez a fogalommagyarázat 

szerepel a XVIII. században megjelent első lengyel enciklopédiában. 

Úgy tűnik, hogy az internettel összefüggésben az audiovizuális 

médiaszolgáltatásokra – amire a jelen ügy vonatkozik – is igaz ugyanez: 

saját megérzései alapján mindenki képes felismerni az ilyen szolgáltatást. 

Ha azonban annak jogi fogalmát kell meghatározni, nehéz olyan kifejezést 

találni, amely megfelelően pontos, ugyanakkor kellően tág is.

2. Álláspontom szerint ez abból fakad, hogy az internet működése 

jogi kereteinek meghatározása azon legfontosabb kihívások egyike, 

amelyekkel ma a világ összes országa jogalkotásának és joggyakorlatának 

szembe kell néznie, beleértve az Európai Uniót és tagállamait is. A 

hozzáférhető információ sosem látott sokfélesége és gyakorlatilag 

végtelen mennyisége, valamint az országhatároknak - mint az 

információ terjedésének főbb gátjainak - a hiánya, annak könnyűsége, 
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hogy bárki információt hozzon létre, és gyakorlatilag korlátlan számú 

címzetthez eljuttassa, végül pedig a virtuális, digitális és a valódi világ 

közötti kapcsolatok meglazulása új jogi eszközöket igényel, amelyeket 

gyakran teljesen új alapokra kell helyezni. Ez a valóság továbbá 

olyan féktelen sebességgel változik, ami messze megelőzi a jogalkotó 

válaszadási kapacitását, különösen a demokratikus országokban. 

Ezért számos nehézséget vet fel az analóg világra kialakított szabályok 

alkalmazása a digitális korban. Ez az ügy jól illusztrálja azokat a 

dilemmákat, amelyekkel a jogszabályok betartásáért és a piacok 

szabályozásáért felelős hatóságok szembesülnek.”

Szpunar főtanácsnok véleménye szerint – habár az irányelv szó 

szerinti értelmezése alapján az ilyen videók is az irányelv hatálya alá 

tartoznának – az uniós jogalkotónak nem lehetett ez a szándéka. Az uniós 

médiaszabályozás történetéből és magából a jogszabályszövegből ugyanis 

egyértelműen kiderül, hogy az AVMS-irányelv célja a televíziós és a 

nem-lineáris, lekérhető műsorszolgáltatások közötti versenytorzulások 

kiküszöbölése, ennek megfelelően az irányelvnek nem képezheti tárgyát 

olyan audiovizuális anyag, mely a televíziós műsorszolgáltatásokkal nem 

áll versenyben. (Az európai médiajognak a televíziós műsorszolgáltatások 

által támasztott versenyhelyzeteiről, az AVMS-irányelvet megelőző 

Television Without Frontiers irányelv jogi-közgazdasági szempontú 

megközelítése révén ld. Láncos-Koltay 2016.)

A főtanácsnok azt is kiemelte, hogy amennyiben nem ezt az 

elvet, hanem az osztrák szabályozóhatóság megközelítését követnénk, 

az interneten végzett tevékenység jelentős része hatósági ellenőrzés 

alá kerülne, amely az ezen média számára biztosított szabadság 

korlátozásaként értelmezhető. Ennek értelmében ugyanis olyan portálok 

esnének az AVMS-irányelv hatálya alá, melynek tevékenységében csak 

mellékesen jelenik meg az audiovizuális tartalom, esetükben pedig a 

jogalkotó részéről megállapított különböző adminisztratív (bejegyeztetés) 

vagy szankciós (mulasztási bírság) következményekben mutatkozna 

meg a működési szabadság korlátozása. Tekintve, hogy honlapokat 

könnyűszerrel létre lehet hozni, valamint hogy azokon, az audiovizuális 

tartalmakat is beleértve, mindenféle típusú tartalmat közzé lehet tenni, 

ez a fajta értelmezés, mely az irányelv hatályát kiterjeszti a beágyazott 

tartalmakra is, rendkívüli kihívást jelentene a szabályozó hatóságok 
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számára – ez utóbbiaknak ugyanis gyakorlatilag a honlapok, portálok 

folytonos monitorizálását kéne végezniük (Láncos 2015). Emellett 

a hatóságok figyelmét éppen azokról a szolgáltatásokról vonnák el, 

melyekre nézve az irányelvet annak idején létrehozták.

A főtanácsnok következtetései alapján a napilapok audiovizuális 

anyagokat tartalmazó honlapjai és az audiovizuális tartalmat is 

megjelenítő online portálok sem részben, sem egészében nem 

minősülnek audiovizuális szolgáltatásnak, ezekre az AVMS-irányelv 

nem alkalmazandó.

A júliusi főtanácsnoki indítványt követően októberben megszületett 

a bíróság döntése is, mely részben más következtetéseket fogalmazott meg, 

illetve részben nyitva hagyta/eseti elbírálástól tette függővé a kérdést. 

Az első kérdés megválaszolására (amely gyakorlatilag a rövid videók 

és a televíziós műsorszámok hasonlóságát, státusának asszimilálódását 

tárgyalta), a Bíróság szükségesnek tartotta, hogy előzetesen sort kerítsen 

a „műsorszám” fogalmának tisztázására, és csak ezután tárgyalja 

a hasonlóság kérdését. A „television-like” problematika (melyet a 

főtanácsnok is érintett) sarkalatos pontját képezi az érvelésnek. A bíróság 

érvelésében ugyanis visszanyúl az AVMS-irányelvben műsorszám 

definíciójához: „a »műsorszám« fogalma olyan […] mozgóképek 

sorozata, amely egy médiaszolgáltató által kialakított műsorrendben vagy 

műsorkínálatban önálló egységet alkot, és amelynek formája és tartalma a 

televíziós műsorszolgáltatáséhoz hasonlítható.” Az említett rendelkezés 

így az alapügyben szóban forgóhoz hasonló videóképsoroknak a televíziós 

műsorszolgáltatás formájával és tartalmával való összehasonlíthatóságát 

követeli meg, nem pedig azt, hogy rövid videók teljes gyűjteménye legyen 

összeegyeztethető valamely televíziós műsorszolgáltatás által kialakított 

műsorrenddel vagy műsorkínálattal. 

Tekintve, hogy az AVMS-irányelv nem tartalmaz a mozgóképek 

sorozatának hosszúságára vonatkozó követelményt, az a tény, hogy 

a videók rövid időtartamúak, nem zárja ki, hogy műsorszámnak 

minősüljenek. 

Azaz:  a  bíróság az első kérdésre azt a választ adta, hogy a 

„műsorszám” magában foglalja a helyi vonatkozású sport- vagy 

szórakoztató hírek rövid összefoglalóiból álló, rövid időtartalmú videók 

valamely hírlap internetes oldala egyik aldoménjén való rendelkezésre 
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bocsátását is. A motiváció a következő volt: az említett videók a 

regionális műsorszolgáltatók által nyújtott információs szolgáltatásokkal 

versenyezhetnek (a kulturális és sporteseményekhez, illetve szórakoztató 

riportokhoz kapcsolódó rövid videók a zene-, sport- és szórakoztató 

műsorokat sugárzó csatornákkal versenyeznek). 

A második kérdésre a bíróság nem igennel vagy nemmel felelt, 

hanem az eseti elbírálás fontosságát emelte ki. Azaz az audiovizuális 

médiaszolgáltatás kapcsán minden esetben azt kell megvizsgálni, hogy a 

szolgáltatás, mint olyan, a szóban forgó internetes oldal üzemeltetőjének 

újságírói tevékenységéhez képest önálló tartalommal és funkcióval 

rendelkezik-e, és nem csak olyan kiegészítés-e, amely különösen az 

audiovizuális és a szöveges kínálat közötti összefüggésből adódóan 

elválaszthatatlan e tevékenységtől. 

Azaz, a bíróság szövegezésében: „előnyben kell részesíteni az olyan 

tárgyi alapú megközelítést, amely abban áll, hogy a 2010/13 irányelv 

1. cikke (1) bekezdése a) pontjának i. alpontja értelmében megvizsgálják, 

hogy – függetlenül attól a kerettől, amelyben azt kínálják – a szóban forgó 

szolgáltatásnak mint olyannak az-e az elsődleges célja, hogy tájékoztatás, 

szórakoztatás vagy oktatás céljából műsorszámokat nyújtson a nagy 

nyilvánosság számára.”

A bíróság második kérdésre adott válasza úgy is értelmezhető, 

hogy minden vitás esetben szükséges marad annak vizsgálata, hogy 

a videó aldomén keretében kínált szolgáltatás önálló tartalommal és 

funkcióval rendelkezik-e az online hírlap kiadójának sajtócikkeihez 

képest. Amennyiben ez a helyzet, ez a szolgáltatás az irányelv hatálya alá 

tartozik. Ezzel szemben, amennyiben az említett szolgáltatás – különösen 

az audiovizuális és szöveges kínálat közötti összefüggésből fakadóan – 

e kiadó újságírási tevékenységének elválaszthatatlan kiegészítéseként 

jelenik meg, az nem tartozik ezen irányelv hatálya alá.

A Bíróságnak a főtanácsnoki indítványhoz képest árnyalt 

döntését az a cél is motiválhatta, hogy egy egy különösen versenyző 

jellegű médiakörnyezetben ugyanazon jogszabályokat alkalmazza az 

azonos közönséget célzó szereplőkre, valamint hogy elkerülje, hogy 

az alapügybeli videógyűjteményhez hasonló, lekérhető audiovizuális 

médiaszolgáltatások tisztességtelen versenyt folytathassanak a 

hagyományos televíziózással szemben. (Case note on C-347/14 New 
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Media Online GmbH v Bundeskommunikationssenat). 

A főtanácsnoki indítvány határozott állásfoglalásához viszonyítva 

a bíróság döntése úgy is értelmezhető, mint ami fenntartja a jogi 

szabályozás flexibilitását – akár képlékenységét is.”

Mindezek ellenére a két állásfoglalás, mely szemlélteti az AVMS 

kritériumrendszerének alkalmazási mechanizmusait, jelentős segítséget 

nyújthat a kérdéskört övező bizonytalanság tisztázásában. Az európai 

médiajog egyik legnagyobb kihívása jelenleg ugyanis a korábban 

különálló médiaágazatok „amalgációja” (“amalgamation of previously 

separated media sectors”), ezért a fogalmi tisztázás, a jogi háttér 

egyértelműsítése kiemelt prioritás. Az ítéletet követően 2016-ban került 

sor az AVMS-irányelv felülvizsgálati folyamatára is, ennek keretén belül 

pedig előrelépések történtek az audiovizuális média, illetve a műsorszám 

fogalmának konszolidálása felé. 
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Kaláka 
40 éves a táncházmozgalomra épült tévéműsor

S  K

Negyven évvel ezelőtt sugározta a Román Televízió magyar adása a 
Kaláka című ifjúsági műsort, amely az erdélyi táncházmozgalomhoz kö-
tődve ráirányította a fiatalok figyelmét az erdélyi/romániai magyarság 
szellemi és tárgyi örökségére. Felkeltette az érdeklődésüket olyan érté-
kek iránt, amelyekkel nagy valószínűséggel sem az iskolában, sem ott-
hon nem találkoztak, a felfedezés örömét tapasztaltatta meg velük, lel-
ki kötődést a megtartó gyökerekhez. A műsor – kimondatlanul – szem-
befordult a 70-es évek közepétől erősödő, elnemzetlenítő romániai kul-
túrforradalommal. 

Rezumat (Kaláka. Emisiunile de televiziune legate de cluburile de dansuri populare la 
sfârșitul anilor 1970.) Cercetarea prezintă istoria cluburilor de dansuri populare care s-au format 
și întărit prin difuzarea emisiunii de televiziune cu titlul Kaláka. Metodele de cercetare includ analiza 
surselor accesibile (presa vremii, rememorările participanților, materiale foto și video), respectiv a 
chestionarelor și interviurilor realizate. Studiul analizează și modul în care participanții la această 
emisiune emblematică a TVR, legată de moștenirea spirituală a maghiarimii din Transilvania, au 
dus mai departe acest spirit în activitatea lor ulterioară.

Cuvinte cheie cluburile de dansuri populare, TVR, emisiuni de televiziune, istoria media

Abstract (Kaláka. TV Program Based on the Folk Dance Movement at the end of the 1970-
s) The research off ers an insight into the history of the folk dance movement initiated by the TV 
program entitled Kaláka based on the available sources (contemporary press coverage, interviews 
with the participants, photos and fi lms) as well as structured interviews and questionnaires. The 
research also focuses on the carrier of those who participated in this emblematic Transylvanian 
folk dance movement, and how they managed to transfer the specifi c mentality created within the 
framework of this movement in their further carriers.

Keywords folk dance movement, RTV, TV program, media history

Simonffy Katalin, PhD, társult egyetemi oktató / invited lecturer
Babes-Bolyai Tudományegyetem / Babes-Bolyai University
simonffykati@yahoo.com
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A Kaláka az 
erdélyi néprajzi 
tájegységek sajá-
tosságainak, szép-
ségeinek befogadá-
sát segítette, az ösz-
szetartozás tuda-
tát erősítette a ma-
gyarokban, miköz-
ben Romániában 
a megyésítés ürü-
gyén mestersége-
sen hoztak létre ré-
giókat, hogy meg-
törjék a kisebbségi 
létbe kényszerített 
nép egységét. 

Négy év alatt 
9 Kaláka készült 
el. Erdély minden 
jelentős középis-
kolája részt vett a 
műsorban, és szin-
te mindenik nagy 
néprajzi tájegysé-
get érintett, a szé-
kelyföldi régi-
ók, (Háromszék, 
Udva rhe lysz ék) 
Maros-Torda, a 
Partium, Szi-

lágyság és a négy csángóvidék hagyományainak fölmutatásával. A 
rendezvényekre a középiskolás diákok mellett hiteles adatközlőket, 
táncházzenekarokat, néprajzos, népzene- és néptáncgyűjtő szakembere-
ket, helytörténészeket, irodalmárokat, újságírókat hívtunk meg. 

A korszakról
Amikor a Kaláka műsor született, a néptáncot a szovjet Mojszejev-

együttes mintájára kialakított tánckarok, a Maros, a Hargita, a Vadró-
zsák színpadi produkciói jelentették. Ez volt a közönség és a tévénézők 
számára a „mi népzenénk és néptáncunk.” Az eredeti parasztzenétől ide-
genkedtek, sokan mondták róla, hogy nem is magyar. 

Az erdélyi táncházmozgalom születését megelőzően késhegyre 
menő vita zajlott a sajtóban a népdal-műdal témában, s ez a tévéműsor a 
legjobbkor tisztázott elvi és gyakorlati kérdéseket népzenénk, néptánca-
ink tiszta forrásból merítkező jellegéről. De nemcsak a nézők népes tá-
borát, a kritikusokat, hanem minket, szerkesztőket is egyre jobban meg-

1. Plakát, kolozsvári Kaláka. Felvétel a Sportcsarnokban, 1977. novem-
ber 7-én 
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győzött arról, hogy milyen jelentős a Kaláka összetartó szerepe. A belső 
ellenállást erősítette, a korabeli intézményekkel szembeni lázadást, és ez 
volt egyik fontos többlete. 

A táncházzal és a Kaláka műsorokkal egyidőben zajlott a Megének-
lünk, Románia fesztivál, az az országos mozgalom, amely ugyan a nem-
zeti értékek ápolására hivatkozott, de alapvetően a román nacionalista 
mítoszt építő Ceauşescu-rezsimet támogatta. Így utólag nézve külön sze-
rencse volt, ennek a hátszelét kihasználni, mert el lehetett hitetni a hata-
lommal és a tévé vezetőségével, hogy ez a műsor is annak a szekerét tol-
ja, miközben pontosan tudtuk, hogy ellene dolgozott, ellene nevelt és tu-
datosított.

A kezdetekről
Azt, hogy legyen táncház a tévében, Csíkszeredában ötöltük ki, ami-

kor Pávai Istvánék lakásában, 1977 kora őszén egy éjszakán át hallgat-
tuk a népzenei gyűjtéseit. Közben Simó Jóskával együtt meséltek az ud-
varhelyi Siculus klubban (is) beindult táncházról, és arról győztek meg, 
hogy ennek a képernyőn a helye, az RTV magyar adásában, ahol mindad-
dig főként hivatásos és félhivatásos néptáncegyüttesek szerepeltek.Bu-
karestben többszöri egyeztetés után körvonalazódott a műsor célja: a ha-

2. Pávai István, Simó József, Simonff y Katalin, Szentimrei Judit, Csáky Zoltán, Gazda 
Zoltán, Vermesy Péter a Csángó Kalákán. 1978. április 2.
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gyományos népzene és néptánc 
mint belülről is megélhető kö-
zösségi élmény népszerűsítése 
a tévé képernyőjén. Szerkesztő-
je Csáky Zoltán és Simonffy Ka-
talin, rendezője Ion Moisescu, 
munkatársa, népzenei tanács-
adója Pávai István lett. A nép-
táncot Kelemen Ferenc, Lőrincz 
Lajos, Zakariás Erzsébet és oly-
kor táncházzenészek is taní-
tották. A műsor gyártásvezető-
je Evellei László, Miklós Pataky 
Georgina, Simony Nagy Rozá-
lia volt.

Az első Kaláka 
Az első Kalákát 1977 no-

vemberében Kolozsváron vet-
tük fel, ez egy érzelmi tölte-
tű kezdet volt. Akkor még nem 
tudtuk, hogy milyen lesz a foly-
tatás, s hogy mivé növi ki ma-
gát. A műsorban volt vers, já-
ték, jazzmuzsikus, de behoz-
tunk Székről táncosokat és 
énekeseket is. A kolozsvári, a 
kovásznai és a nagyenyedi diá-
kokat a filmezést megelőző este 

bálba vittük a faluba, ahol a széki táncrendet tanulták. A műsorban a 
Barozda együttes, Bokor Imre, Pávai István és Simó József muzsikált, 
Györfi Erzsébet és Panek Kati énekelt. A továbbiakban meghívtunk más 
táncházegyütteseket is, a Bodzafát, az Ördögszekeret, a Regősöket, a Ve-
nyigét. Néha egyesített táncházzenekarok léptek fel.

A díszletet gerendákból ácsolták a tévé asztalosműhelyében, ren-
dező kollégánk, Ion Moisescu tervezte, a széki táncház mintájára. Le-
bontható volt, Bukarestből szállították a felvétel helyszínére. A műsorok 
nagy költségvetéssel és műszaki felszereltséggel készültek. Mindig elvit-
tük egy közös útra a szereplőket, diákokat és a kísérő tanárokat, a fellé-
pő együtteseket és a néprajzi szakértőket, hogy ismerjék meg a választott 
tájegységet, a falusi embereket. Ezeket a gyűjtőutakat a televízió fizette.

 
„Kaláka. Ifjúsági műsor, a kolozsvár-napoca-i Brassai Sámuel, a na-

gyenyedi Bethlen Gábor és a kovásznai Ipari Líceum tanulóinak részvé-
telével; rendező: Ion Moisescu, szerkesztő: Csáky Zoltán és Simonffy Ka-
talin; meghívottak: Bandi Dezső, Farkas Árpád, Forró László, Kelemen 
Ferenc, Lőrincz Lajos és Szabó Zsolt; közreműködik: Mioara Ceauşescu 

3. Plakát, besztercei Kaláka. Felvétel a Liviu Rebreanu 
Sportcsarnokban, 1978. november 7-én
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argeşi nótafa, Papp Mártonné Filep Mari Petrics széki énekes, Gioni 
Răducanu.” 

 Műsorelőzetes. Igazság, XXXVIII. évfolyam. 275. szám, 1977. no-
vember 20. vasárnap

A Kaláka a Kolozs megyei Igazság napilapban
1977. november 20. vasárnap–1980. október 24. péntek között három 

éven keresztül jelent meg, több-kevesebb rendszerességgel műsorelőzetes 
és kritika a műsorról. A legtöbbet Krizsán Zoltán írta, a szerzők között 
szerepel Bazsó Zsigmond és Szabó Zsolt. 

„A Kalákáról kétszer. Értékmentés
Harmadik alkalommal invitált kalákába a tévé magyar nyelvű 

adásának szerkesztősége hétfő délután. A Kaláka műsorára (szerkesztők 
Simonffy Katalin és Csáky Zoltán, rendező Ion Moisescu) már korábban 
felfigyeltünk, előbb a kolozsvári majd a marosvásárhelyi adások jelezték, 
hogy a tévé magyar szerkesztősége újszerű kísérletbe fogott, néhol még 
elevenen, máshol csupán emlékeiben élő népi-nemzetiségi hagyománya-
ink közkinccsé tételéért, mai, szocialista kultúránkba való szerves be-
építéséért. Hogyan, mit és mennyit lehet, szükséges és érdemes átmen-
teni a falu fejlődésével, átalakulásával óhatatlanul háttérbe szoruló népi 
hagyományokból? Miért kárhoztatjuk önmagunkat egyfajta szegénység-
re, ha önkéntesen lemondunk azokról a lehetőségekről, amelyeket a nép-

4. Ion Moisescu rendező, Farkas Árpád szóvívő az egyik Kaláka-felvételen, 1978.
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zene, a néptánc és általában a 
népi kultúra kínál? Mennyiben 
jelent gazdagodást ezeknek a le-
hetőségeknek a tudatos vállalá-
sa személyiségünk kitágulásá-
ban, nemzetiségi tudatunk erő-
sítésében, szocialista hazafisá-
gunk kiteljesedésében? Som-
másan fogalmazva körülbelül 
ezekre a kérdésekre keres, s a 
jelek szerint egyre inkább talál 
is választ a Kaláka. [...]

 A korábbi Kaláka műso-
rokból megmaradt emlékeze-
tünkben egy-két sikerült rész-
let, tánc- vagy játéktanulás, 
egy-két szerkesztői telitalálat, 
ám összességében nézve még 
döcögött, ki-kilátszottak az út-
kereső botladozások. A besz-
tercei Kalákában viszont éppen 
azt éreztem fő erénynek, hogy 
tudott kellőképpen változatos, 
gördülékeny lenni, hangulatá-
ban, tévészerűségében megkö-
zelíti azt a szintet, amelyet az 
ilyenfajta műsoroktól elvárunk 
mint nézők.

 És várjuk a már beígért 
gyimesi Kalákát, s a még be 
nem ígért folytatásait ennek a 
műsornak, mindazokról a vi-
dékekről, amelyeknek megis-
merését, az országos áramkörbe 

való bekapcsolódását a Besztercén Mikós-véndiákként meghívott Beke 
György sürgette.

 Szabó Zsolt”.

„TV-művészet
[...] Sok mindent lehetne dicsérni a besztercei műsorból is, de a leg-

feltűnőbb vívmánya az volt, ahogyan a mozgóképek nyelvén sikerült 
közvetitenie ezt az egyébként nehezen áttekinthető, igen sok szereplős 
„népünnepélyt”.

 Nyilván elsősorban Ion Moisescu érdeme, hogy úgy éreztük, sem-
miről sem maradunk le, sőt olykor olyasmit is megláthatunk, amit a te-
remben ülők aligha. Talán nem tévedünk, ha azt állítjuk, hogy Moisescu 
nemcsak bedolgozta magát a Kaláka felvételének lehetőségeibe, hanem 

5. Plakát, kalotaszegi Kaláka. Felvétel a kolozsvári Mű-
egyetem Gépészeti Karának sporttermében, 1979. már-
cius 18-án
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meg is szerette cseppet sem hálás feladatát. Mindenesetre közömbösen 
nem lehet ennyire részt kérni a játékból, amennyire neki ez most sike-
rült. Ion Andrieş, Ladislau Moldovan, I. Niedermeyer és Gh.Sfaiţer volt a 
felvétel operatőre. [...] Nos, ezúttal a fenti négyes több volt a rendező en-
gedelmes eszközénél: munkatárssá, alkotótárssá lett, aki együtt kutat-
ta vele a megörökítésre érdemes részleteket. Sikerült: rég nem láttunk 
ennyi jól elkapott portrét, jellemző pillanatfelvételt, árulkodó közelképet 
ilyen típusú műsorban. [...] Végül arról, ami talán a legimponálóbb volt: 
a vágóként közreműködő Marius Strugaruról. Ez a művelet nem tartozik 
a televíziónk erősségei közé. De a besztercei Kaláka nézésekor észreve-
hetetlenné vált az, hogy a műsorból természetszerűleg kihagytak egyet-
mást, egyszer sem támadt az az érzésünk, hogy valaki, vagy valami a 
szükségesnél hosszabb vagy rövidebb ideig maradt a képben – sőt lehet, 
hogy ez már a teljes műsor hangulatának is köszönhető – olykor mintha 
zenei ritmusban váltották volna egymást a közel- és távolképek, illetve 
hosszabb és rövidebb beállítások.

 Szóval lehet így is, Kalákában, de miért ne bármikor. Lehetőleg egy-
re gyakrabban!

 K. Z.”
Igazság, 1978, XXXIX. évfolyam, április 21., péntek

6. A Venyige együttes a rugonfalvi Kalákán. Középen, balról jobbra Fodor Béla, bőgő, Szép Gyula, 
brácsa, Tárkányi János, hegedű, Szabó Györgyi, ének.  László Csaba fotója
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A kolozsvári (1977. november 21.), marosvásárhelyi (1978. janu-
ár 23.), besztercei (1978. április 17.), után a csíkszeredai Csángó Kalá-
ka (1978. május 29.), fölülírta a korábbiakat. Sikerült a négy csángó vi-
dék, Gyimes, Moldva, Hétfalu és Déva népi adatközlőit, nem kis izgal-
mak árán, az adás történetében első ízben a képernyőn összehozni. Ro-
mán rendező kollégánk, Ion Moisescu, a Bákó megyei Pártbizottságon 
kötött ki, a falusi embereket pedig a helyi rendőrök fenyegették meg, 
hogy otthonról ki ne merjenek mozdulni. Mondanom sem kell, hogy egy 
kivételével, mind eljöttek. 

„ Megkérdezném tőlük...”
 Nem tudom, más hogy van vele, de engem megrendített a csíkszere-

dai csángó találkozó. Már maga az ötlet felcsigázott: ezért is igyekeztem 
min denáron május huszonegyedikén eljut ni a helyszínre: képes-e ekko-
ra szer vező bravúrra a Kaláka? Ilyen eddig nem volt, hogy valaki kimoz-
dítsa a hazánk négy tájegységében élő csán gókat a falujukból, méghozzá 
a munka dandárja idején! [...]

 Együtt voltak mind akkor vasárnap délelőtt tízkor a líceumi kert-
ben, a dí szes, rögtönzött színpadon.

 A hétfalusiakat mindjárt felismer tem a sárigcérnás hámos rokolyá-
ról, meg a szászos újabb viseletről, külön ben is volt brassói tanárom, 
Reiff István atyáskodott fölöttük.

 A gyimesiek szerényen félrehúzód va nézelődtek, szép sonkaujjas 
ingük újabban a fiatalok számára divatcikk! [...]

Beke Györgytől tudjuk: Déva mel lett is van egy csángó magyar falu: 
Csernakeresztúr. Nos, itt látni Be két is, a csernakerésztúriakat is a szín-
pad bal sarkában. Őket nem is mertem volna fel viseletük után. De azon-
nal vonzani kezdi a szememet egy gyönyörű, feketével hímzett ing: ez 
csak moldvai csángó lehet! Vala ki felvilágosít, hogy viselője Lőrincz 
Luca néni, a klézsei nótafa... Lőrincz Györgyné Hodorog Luca ez áll egy 
helyt a Kallósban, a Balladák köny vében. Ugyanaz a nótafa énekelte te-
hát oly szívszorítóan a Kőmíves Ke lement !

Kissé lámpalázasan mosolyog a há rom gyoszéni lány, közülük Doma 
Rózsika lassú éneke Luca néni balladája mellett az előadás fénypontja. 
Odébb a közönségnek háttal gazdag hímzésű mellényben, hosszú lócát 
foglalnak el a forrófalvi furulyások. Elbeszélgetni velük most nem áll 
módunkban. Pe dig megkérdezném tőlük: mit jelent számukra, hogy itt 
lehetnek közöttünk, hogy ezt a nagy utat megtették, át keltek a hegyen? 
[...]

Szépréti Lilla”
 a Hét, 1978. június 16.

„Csángó hímzés, farmernadrággal
 [...] Csángó ing lobog a farmernadrágon, úgy cifrázzák ezek a mai 

fiatalok a kettős jártatóját és sirülőjét, a széki motivumok keverednek 
a figurával.[...] Így a jó, mindenki kedvére és gyönyörűségére, ennek a 
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műsorszámnak az összhang a lelke. Járja hát mindenki, mai fiatalok és 
örök fiatalok. Igy tartanak össze, előre? [...] az Unirea líceum csapatának 
tagjai , Albert Emma, Bartha Erzsébet, Gászpor Piroska, Jakab Lenke, 
Reiff Anikó, Henning Lajos és a többiek, már egy jó hónapja megkezd-
ték a gyűjtést: Tatrangon, Csernátfaluban ismerkedtek a népviselettel, 
szokásokkal, népi játékokkal. A régi cserepesek nyomán eljutottak Bar-
caújfaluba is, aztán Apácára, ahol a gyöngyöspártával és a postásjáték-
kal ismerkedtek meg. És bemutatták a tévénézők előtt a sárig-cérnás 
hámosrokolyát, azt a csángó ruhadarabot, amelynek anyagát valamikor 
Konstantinápolyból és Bécsből hozták a régi hétfalusi szekeresek. Lát-
ványosságában külön kiemelkezett, a tatrangiak boricája, a fegyvertánc, 
ahogy az adás egyik szakértője tudni vélte. Mert értő-avató magyaráza-
tokat is kaptunk. Szentimrei Judit és Seres András néprajzkutatók vi-
lágosították meg térben és időben kitekintően a folklórkincsek eredetét 
és sajátosságait, mutattak rá a román csángó és szász együttélés évszádai 
során átlényegített természetes kölcsönzésekre.

 Újra bekapcsolódtunk hát valami nagyon sokat ígérő, szívet-lelket 
éltető mozgalomba. A jelen és a jövő hangjait próbálgatjuk, most éppen 
a Megéneklünk, Románia fesztivál népszerű rendezvénye, a tévés Kaláka 
okán és ürügyén, a jelen és a jövő hangjaiba próbáljuk beilleszteni sok-
sok nemzedék-alakította értékeinket. Simonffy Katalin, Csáky Zoltán és 
nagyszerű televíziós kollégáik hétfőn csakugyan meggyőztek minket: jól 
áll az a gyimesi hímzett csángó ing – még a farmernadrághoz is. 

Ekés László”
Brassói Lapok III. sorozat X. évfolyam (811) 1978. június 3., 22. szám

A tévéfelvétel előkészítése
 Falujárással kezdődött: a kiszemelt iskolák csapatai azt a feladatot 

kapták, hogy vezető tanáruk irányításával látogassanak el a közeli fal-
vakba, ismerjék meg, gyűjtsék a saját tájegységük népzenéjét, néptáncait, 
szokásokat, viseletet, az élet megannyi kellékét. Így történt, hogy falusi 
embereket kerestek meg, bekopogtak családokhoz, fotóztak, jegyzeteltek, 
magnóra vették a megtanulásra kiválasztott énekeket. amit aztán bemu-
tattak a Kaláka nyilvános felvételén a közönségnek. Egyik- másik csapa-
tot tévés forgatócsoport is elkísérte. 

 A felvételre kerülő műsor helyszínéhez közeli tájegység táncait 
minden résztvevő megtanulta. A Kalákák több napon át egybegyűjtöt-
ték a fiatalokat, s ilyenkor a falusi művelődési otthonokban, táncházban 
a legjobb énekesektől, az öregtáncosoktól, a szakértőink segítségével sa-
játították el azokat a dalokat, a táncrendeket, amelyeket a közönség előtt, 
a nyilvános műsorban bemutattak. 

 Tematikus Kaláka volt az ötödik, a tordai Vásáros Kaláka ((1978. no-
vember 20.) a székely székek összetartozását, a történelmi gyökereket, a 
közös hagyományokat tárta föl. A kalotaszegi Kaláka ((1979. március 26.) 
partnerintézménye a kolozsvári Visszhang diákrádió volt. A zilahi Kalá-
ka (1979. szeptember 10.) a Szerelem és halál a szilágysági népművészet-
ben címet kapta, ennek a tematikának az ottani néphagyományokban élő 
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motívumkincsét, a hozzá fűződő rítusokat mutattuk be. A nyolcadik, a 
Székelyudvarhelyen megrendezett Kaláka (1980. március 10.) a téli nap-
fordulóhoz kötődő szokásokat tárta a közönség elé.

 „Kaláka”
 Mindazok, akik február 17-én a Székelyudvarhelyen megtartott 

Kaláka-találkozón részt vettek, a műsort a tévé jóvoltából a hétfői mag-
yar adásban viszontláthatták. Viszontláthatták – és végre láthatták-hal-
lhatták is. Az udvarhelyi Sportcsarnokban ugyanis a négyezer embert 
számláló tömegben szorongva, tolongva, padokra kapaszkodva, a kevés 
számú hangszóróból felröppenő mondatfoszlányokat alig értve, a Kalá-
ka „kívülnézői” maradtunk. Bár a szóvivő próbálta a nézőket mikrofon-
jával megszólaltatva bevonni a kalákázásba, közös éneklésre serkentve 
mindannyiukat, a zavaró körülmények, valamint az újra és újra me-
gismétlődő felvételek kínos perceikkel hűtötték a már-már felmelegedő 
hangulatot. Itthon a képernyő-sugározta találkozót végignézve, csak tap-
solhattunk a tévés kollektívának, hogy a több mint négyórás helyszíni 
felvételből, szervesen összeálló, érdekes, szép adást szerkesztett.[...] 

A székelyudvarhelyi Kaláka résztvevői, Bálványosváralja, Szék, 
Búza, Mezőkeszű, Gyimesközéplok-Hidegség pataka, Gagy, Kénos, 
Lövéte téli napforduló szokásait és táncait vették vizsgálódás alá. Csáky 
Zoltán és Kósa-Szánthó Vilma szóvivők feladata a témához fűződő hoz-
zászólások irányítására szorítkozott a tévé nyilvánossága előtt.[...] 

 Brassói diákjaink nézőként érkeztek eléggé viszontagságos út után 
a találkozóra. Velük együtt szemléltük mi a farsangi Kaláka-bemutatta 
népszokásokat, s közben a Brassó megyei Ürmös község elevenen élő far-
sangbúcsúztatójára gondoltunk, amelyet eddig csak fényképezőgép ka-
pott lencsevégre. Mikor gyúl ki vajon a tévékamerák kicsiny piros lám-
pája Brassó megyében is, M. Boros Erika” 

Brassói Lapok III. sorozat XII. évfolyam (904) 1980. március 15., 11. 
szám

Az utolsó Kaláka
A rugonfalvi Tájházépítő Kaláka (1980. október 20.) igazi közösségi 

összefogással született. A lényege volt mindannak, amit ezzel a műsor-
ral felvállaltunk. 

„ H. Szabó Gyula, akkoriban a Kriterion Könyvkiadó szerkesztő-
je ötlötte ki, hogy hozzunk létre egy tájházat a nyikómenti faluban, a 
Székelykeresztúri Múzeum égisze alatt, magánszemélyek és hivatalossá-
gok támogatásával. A rugonfalvi „múzeumot” 1980 szeptemberében, az 
utolsó Kalákában avattuk föl.”(Simonffy K. 2014a: 224) 

„A falu legrégebbi házának lakóit elköltöztették, az omladozó, pó-
kokkal és poloskával teli épület helyreállításán sok dolgos kéz  munkál-
kodott. Hivatalos engedélyeztetéssel, épületanyaggal a községháza, pol-
gármester segített, kőművesek, ácsok, építők és tanárok köszönetért dol-
goztak, hogy fehérre meszelve, kitakarítva, kijavított kerítéssel, zöldel-
lő udvarral fogadjuk a műsorban szereplő diákokat. Többször is lemen-
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tünk filmezni a munkálatokat. Megszerveztük, hogy a házba összegyűjt-
jük a polgárosodó életformával padlásra, pincékbe, csűrökbe került bú-
torokat, szőtteseket, edényeket, tárgyi emlékeket, mindazt, ami egy pa-
rasztgazdaságban valamikor megvolt. Erre a munkára hívtuk meg a ka-
lákás diákok színe-javát, elindítva őket a közeli falvakba, hogy kopogja-
nak be minden ajtón, ismerkedjenek, tájékozódjanak, milyen volt itt egy-
kor az élet, majd hozzák el azt, amit az emberek a múzeumnak ajándé-
koznak. A begyűlt anyagot szakemberek irányításával tisztították meg, 
konzerválták, rendszerezték. Emlékszem, ahogy lelkesen mesélték az 
udvarra összehordott tárgyak eredetét Fülöp Lajosnak, a keresztúri mú-
zeum igazgatójának. (Simonffy K. 2014b: 234) 

 
„Hétfőn és egyébkor 
[...] Már azt hittük, hogy feladta a Kaláka is, de hétfőn váratlanul je-

lentkezett új, szerkesztői felállításban, Simonffy Katalin mellett Vári Atti-
lával. Formája is új, kevésbé bensőséges, társasági, baráti, inkább riport-
szerű. Nekem a régi forma jobban tetszett, de hallgassuk meg az ellenvé-
leményt is: egy Fülöp Lajos nevű résztvevő szerint most érdemli meg iga-
zán nevét a Kaláka, mert a szó jelentéséhez híven segít valakinek. Aki lát-
ja, tudja, a rugonfalvi múzeumház ügyét vitték felavatásig a kalákások. 
Helyes! Az ilyen módon aktív újságírás, televíziózás, dokumentumfilme-
zés átlag feletti hasznosságáért rokonszenves. Remélhetjük, hogy a Kalá-
kát régi vagy új formájában nem éri utol a bevezetőben említett műsorok 
sorsa.

 K.Z.”
Igazság, 1980. október 24. péntek

Szakemberek, szervezők, intézmények
Hosszú lista lesz a szakemberekről, amikor előkerülnek plakátok, 

műsorfüzetek, és összeáll a 40 éves Kaláka sajtókronológiája. A legismer-
tebbek közül említem Almási István, Demény Piroska, Kallós Zoltán, dr. 
Kós Károly, Gazda Klára, Nagy Jenő, Szentimrei Judit, Gazda Ella, Sala-
mon Anikó, Lőrincz Lajos, Kelemen Ferenc, Szabó Éva, Vermesy Péter, 
Kovács Ildikó, Beke György, és szóvivőnk, a költő, Farkas Árpád nevét. 

A szervezésben a legtöbbet a középiskolai tanároknak köszönhet-
tünk, hiszen ők választották ki a feladatra alkalmas diákokat, de műve-
lődési házak szakirányítói, a Népi Alkotások Háza munkatársai, jobbára 
a kultúrateremtő és megőrző intézmények is mellénk álltak. A Kaláka in-
teraktív rendezvény volt. Egy idő után „holdudvara” lett a műsoroknak, a 
megelőző csapatokból tömegesen jöttek fiatalok az újabbakra. 

Forráskutatás a Kaláka műsorról és a generációkat megmozgató ha-
tásáról:

Az RTV archívumában megtalálható töredék film- és videófelvé-
teleken, a feldolgozatlan tévékritikákon, az erdélyi táncházmozgalom 
kapcsán elhangzott hivatkozásokon kívül nincs megalapozott, elemző 
tanulmány a kultúrtörténeti eseményt teremtő tévésorozatról. 
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A kutatás a Kaláka tévéműsor által elindított, illetve erősített moz-
galomnak a történetét kívánja feltárni, elérhető, szórványos források (ko-
rabeli sajtó, résztvevők emlékei, kallódó fotó- és videóanyag), valamint 
kérdőívek alapján. A fontos személyekkel, a „belső körrel” mélyinterjú 
készül. Azt vizsgálná, hogy azok akik részt vettek benne, a későbbiekben 
hogyan kamatoztatták azt a szellemiséget. 

Zárszó
A népi kultúrában az eltelt négy évtized alatt paradigmaváltás tör-

tént. Az a kevés felvétel, ami az RTV archívumában a magyar adás meg-
szüntetése után megmaradt, pótolhatatlan képeket őriz a hetvenes évek 
végén virágzó erdélyi népéletről, a viseletről, az eredeti parasztzenéről 
és a legendás muzsikusokról, a táncokról és ünnepkörökhöz kötődő szo-
kásokról. A 90-ben újraszerveződött nemzetiségi adás költségvetéséből 
már nem futotta a Kalákához hasonló rendezvényre. A táncház viszont 
túlélte a válságos időket, s úgy tűnik, tudja önmagát folyamatosan meg-
újítani. A 20 éves évfordulójára készült, Széktől Sydney-ig című doku-
mentumfilmben a múltra emlékezve, a jelennel és a jövőbeni szerepé-
vel kapcsolatban fölmerülő kérdések is megfogalmazódtak. S bár nincs 
pontos felmérés az Erdélyben működő táncházakról, és arról sem, hogy 
hányan járnak rendszeresen oda, a nyári táborok, a néptáncműsorok, 
ének- és táncalkalmak, a megemlékező rendezvények százas nagyság-
rendű résztvevőt vonzanak. 

„Jobb, ha mi táncolunk, mint hogy minket táncoltassanak! − a ma-
gyar adás egyik, talán legmarkánsabb, emblematikus műsora. Igen, ez 
volt a Kaláka” − emlékezett rá Csáky Zoltán szerkesztőtársam. (Csáky 
Z. 2014: 226) 

Nekem alig maradt tárgyi emlékem ebből az időből: a rugonfalvi 
Tájházépítő Kaláka plakátja, néhány fekete-fehér fotó, egy gorzafalvi cse-
répkancsó és a dévai csapat ajándéka, egy kerámiaplakett. Elkezdtem hát 
keresgélni a műsorok szereplőit, akiknek a táncházmozgalomra épült 
Kaláka sokat, nagyon sokat adott. Több egykori kalákással találkoztam 
már, akik szívesen emlékeznek, találkoznak, zenészt fogadnak és táncol-
nak, mulatnak, ahogy fiatalon tették. S akik ezt az életérzést gyermeke-
ikre (is) átörökítették.

A 40 éves évfordulón, a múltra emlékezve, a táncház jövőjét se fe-
ledjük! 
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Aranyos-völgye, 1967-1973
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Szocialista sajtó Székelyföldön
D  C  

Közigazgatási változások Székelyföldön a szocializmus időszakában

 A második világháború után visszaállították az 1940. augusztus 30-
án hatályos közigazgatási határokat, azaz kisebb változásokkal ugyan-
azok a megyék és járások jöttek létre, mint a két világháború között. 

Az 1948-as kommunista hatalomátvételkor az első román szoci-
alista alkotmány még elismeri a háború előtti megye- és járási beosz-
tást, viszont két évvel később az 5/1950-es számú törvény alapján a me-
gyéket tartományokká, a járásokat pedig rajonokká alakították át. En-
nek alapján szovjet mintára 28 tartományt és 117 rajont hoztak létre, 
amely 148 várost és 4052 községet foglalt magában, ebből 11 tartomány 
lett Erdélyben. Székelyföld sem kerülhette el a felosztást, hiszen a tör-
vény két tartomány között osztotta el a székek településeit. Maros tarto-

Rezumat (Presa socialistă în Ținutul Secuiesc)
Presa transilvăneană de dinainte de 1945 este prezentată în operele lui István Monoki și Péter 

Kuszálik. Din aceste lucrări putem afl a că înaintea acestei date în Transilvania au apărut mai mult 
de trei sute de organe de presă (incluzând ziarele politice, culturale, economice și religioase). În 
România socialistă acest număr a scăzut drastic la un sfert din valoarea inițială. Odată cu intrarea 
armatei ruse în Transilvania în toamna anului 1944 ziarele liberale și de dreapta își încetează 
activitatea, rămânând numai cele de ideologie stângă.

Cuvinte cheie socialism, presă, Ținutul Secuiesc, cenzură

Abstract (The Socialist Press in Szeklerland)
The Transylvanian press before 1945 is presented in the works of István Monoki and Péter 
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mányt hat rajon alkotta: Marosvásárhely, Ludas, Dicsőszentmárton, Ré-
gen, Erdőszentgyögy, Gyergyó.1 Brassó, vagy ahogyan 1950. augusztus 
23-től hívták Sztálin tartományt szintén azonos számú rajon képezte: 
Brassó, Rákos, Udvarhely, Csík, Kézdi és Sepsi.2 

Egyes történelmileg összetartozó megyéket kettészakítottak és kü-
lön más-más tartományhoz kerültek. Így például Csík megye gyergyói 
részét Maros, míg a Csík környékét Sztálin tartomány kapta meg.  A leg-
több székelyföldi kisvárosnak (Székelyudvarhely, Csíkszereda, Sepsi-
szentgyörgy), kivéve Marosvásárhelyt, kistelepülési rangra való vissza-
esést jelentett. 

Már 1951-ben elkezdődött a Románia új alkotmányának az előké-
szítése, amelynek megfogalmazásában fontos helyet foglalt el az újabb 
közigazgatási elképzelés, a Magyar Autonóm Tartomány megszervezése. 

  A tartományi határok meghúzására két változat is készült: az első 
egy nagyméretű tartományt képzelt el, amely több mint egymillió nagy-
ságú lakosságot foglalt volna magába, Székelyföldet, a Mezőség nagy ré-
szét Kolozsvárig, központnak természetesen a magyar többségű Kolozs-
várt jelölték meg. Igaz viszont, hogy ennek a tartománynak csak a 60 %- a 
lett volna magyar nemzetiségű. A második tervezet pedig egy szűkebb, 
főleg Székelyföldre korlátozódó egységet javasolt, ami magában foglalt 8 
rajont: Sepsi, Csík, Udvarhely, Kézdi, Rákos, Gyergyó, Marosvásárhely, 
Erdőszentgyörgy és a moldvai Bákó tartományhoz tartozó Moineşti rajon 
északi részét. Központnak Marosvásárhelyt szánták. Így ennek a térség-
nek a lakosságát 79%-ban magyar nemzetiségűek alkotnák.3  Mind a két 
tervezet a Román Munkáspárt (RMP) Központi Bizottsága elé került, és 
amint a levéltári forrásokból kiderült, a román vezetés számára az utób-
bi vált elfogadhatóvá, sőt a szovjet vezetés is ezt látta kivitelezhetőbbnek. 
Az új rendelkezés a korábbi 28 tartomány számát 18-ra csökkentette, va-
gyis ez a területi határok kiszélesítését eredményezte, viszont megszün-
tette a járásokat. 

A harmadik területi változás 1960-ban valósult meg, amikor is Sztá-
lin halála után (1953) átértékelődik a magyar tartomány szerepe és meg-
ítélése. Nicolae Ceauşescu (ekkor még a Központi Bizottság tagja) decem-
ber 23-án előterjesztett törvénytervezetét a „területi és közigazgatási be-
osztás megjavításáról” elfogadja a decemberi Nagy Nemzetgyűlés 9. ülés-
szaka. Az új rendelkezés szerint a 18 tartomány helyett 16-ot hoztak lét-
re, ami jelentős területi átcsoportosításokkal járt: megszűnik a Magyar 
Autonóm Tartomány, Erdőszentgyörgy rajont Marosvásárhely, Kereszt-
úr rajont pedig Udvarhely rajonba olvasztják be, Kézdi és Sepsi rajonokat 
Brassó tartományhoz csatolják. Az 1952-től létező magyar tartomány he-
lyett egy új területi egységet, a Maros-Magyar Autonóm Tartományt hoz-
zák létre, amelynek már az elnevezése is jelzi, hogy megváltozott a nem-
zetközi és a romániai hatalmi politika. Ez a területi egység magában fog-
lalta Ludas és Sármás rajonokat, valamint Dicső rajon egy részét és a 
MAT megmaradt területeit. Nemzetiségi szempontból az új közigazgatá-
si egység kissé megváltozik, hiszen az eddigi 77%-ról 63%-ra csökken a 
magyarság számaránya.4 
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 Az igazi nagy változást az 1968-ban megvalósított „megyésítés” hoz-
ta, amikor is az 1965-től hatalmon lévő pártfőtitkár, Nicolae Ceauşescu 
átszabta az ország belső határait. A levéltári források azt mutatják, hogy 
már az 1967. július 14-i Politikai Büró ülésén megfogalmazásra került a 
közigazgatási átszervezés, ami arra utal, hogy komoly előkészítés után 
kerülhetett sor csak a végrehajtására.5 Itt a megyék létrehozását, gazda-
sági és kulturális szempontból komplex közigazgatási egységként” hatá-
rozták meg. Az új elképzelés szerint a tartományok és járások helyett ki-
sebb területű megyéket terveztek, amelyek alegységei a municípiumok 
(megyei jogú városok), a városok és a községek voltak.

Közigazgatási szempontból az 1967. október 5–6-án az RKP Politikai 
Büró ülésén az új pártfőtitkár felvetette a közigazgatási átszervezés ter-
vezetét, amelyet részletesen meg is tárgyaltak. Székelyföldre vonatkozó-
an három tervezet született: 

Az első javaslat szerint az 1950 előtti megyéket (Maros-Torda, Ud-
varhely, Csík, Háromszék) kellett volna visszaállítani, amit a jelenlevők 
egyértelműen elutasí tottak. 

Fazekas János, a Minisztertanács elnökhelyettese által felvázolt nagy 
székely megye létrehozása. Eszerint a megye határa északon a gyergyói 
medencével kezdődne, délen pedig Kézdivásárhely és Sepsiszentgyörgy 
rajonokkal zárult volna (ez öt rajont fogott át: Udvarhely, Csík, Gyergyó, 
Kézdivásárhely, Sepsi szentgyörgy). A megye elnevezését Udvarhely–
Csík névvel illették, és szék helyévé Csíkszeredát jelölték ki a központi 
fekvése miatt, habár Fazekas János a települések urbanizáltságát figye-
lembe véve Székelyudvarhelyt javasolta. Később az ő kérésére módosítot-
ták a megye elnevezését a térséget meghatározó hegység nevére, a Hargi-
tára. Ez a területi beosztás egy abszolút magyar többsé gű (95%), 364 196 
lakost számláló közigazgatási egységet írt volna elő. 

A „kis székely megye” létrehozásának terve, amely Háromszék nél-
küli Székely földet képzelt el.6

A pártvezetés végül is a második tervezet mellett döntött és a követ-
kező év januárjában közvitára bocsátották a 35 megyéből álló területi-
közigazgatási elképzelést. A levéltári forrásokból tudjuk, hogy február 10-
ig számos véleményezés és levél jutott el a pártvezetőséghez, így február 
14-re a végleges tervezet már 39 megyét és Bukarest municípiumot (me-
gyei jogú város) foglalta magában. Székelyföld esetében egy új megyével 
(Kovászna) bővült az eredeti elképzelés, amely Hargita megyében a me-
gyeközponti státusz elnyeréséért folyó Csíkszereda és Székelyudvarhely 
közötti vitához vezetett. Végül az első nyeri el a központi szerepet, a má-
sodik város pedig municípiumi rangot kapott.7     

A szo ci a lis ta saj tó ról és cen zú rá ról

Té mánk szem pont já ból el en ged he tet len a szo ci a lis ta saj tó tör té ne-
té nek rö vid át te kin té se, for rás ér té ké nek mér le ge lé se. Nem tö rek szünk 
rész le tek be menő elem zés re, hi szen er re vo nat ko zó lag jelentős ta nul-
má nyok je len tek meg a kö zel múlt ban, ame lyek ről egy rö vid ismerte-
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tőt köz lünk. Alap mű nek szá mítanak a hu sza dik szá zad er dé lyi ma gyar 
saj tó já val fog ala ko zó ku ta tók szá má ra Monoki Ist ván és Kuszálik Pé ter 
saj tó bibliográfiái. Az első szerző a ma gyar nyel vű saj tó kö rül mé nye it 
vizs gál ta a két vi lág há bo rú kö zöt ti időszakban (1919–1940). Ez össze sí ti 
és rend sze re zi mind azo kat a fo lyó ira to kat, ame lyek meg je len het tek az 
adott időszakban.8 En nek a fo lya tá sa ként te kint hető Kuszálik Pé ter 1996-
ban ki adott mun ká ja, az Er dé lyi hír lap ok és fo lyó irat ok 1940–1989.  Ez 
a könyv a Ro má ni á ban megjelenő ma gyar nyel vű hír lap ok és fo lyó irat ok 
szá ma i nak össze sí té sét, szerkesztő bi zott sá ga i nak össze té tel ét és meg je-
le né si időtartamukat mu tat ja be.9 Kü lön is mer te ti a po li ti kai na pi lap ok 
és az időszakosan meg jelenő kul tu rá lis és re gi o ná lis la pok hely ze tét és 
ter je del mi pa ra mé te re it. Pon tos ké pet kap ha tunk az egyes te rü le ti-köz-
igaz ga tá si egy sé gek ben megjelenő la pok tör té ne té ről, vé gigkö vet het jük, 
hogy mi ként vál to zott az egyes saj tó or gá num ok mennyi sé gi mu ta tó ja 
egy-egy ré gi ó ban. 

A szo ci a lis ta saj tó természetéről és sa já tos sá ga i ról több szerző is 
pub li kált, így meg em lít het jük Tiberiu Troncotă, Adrian Ma ri no, Bogdan 
Ficeac, Sza bó G. Zol tán, Ta kács Ró bert, Cseke Pé ter, Enyedi Sán dor, 
Győrffy Gá bor ta nul má nya it.10 Az első há rom szerző a Ro má ni á ban 
megjelenő saj tó cen zú ra tör té ne té vel és elem zé sé vel fog lal kozott or szá-
gos szin ten, a kom mu nis ta időszakban. Troncotă 2006-ban megjelenő 
köny ve a má so dik vi lág há bo rú utá ni po li ti kai hely zet elem zé sé be fog-
lal ja be le a ha ta lom és a mé dia kö zöt ti vi szonyt, meg je löl ve a szo ci a lis ta 
cen zú ra tör té ne té nek for du ló pont ja it. Négy na gyobb po li ti kai kor sza kot 
kü lö nít el, ami ter mé sze te sen meg ha tá roz ta a ha ta lom és a mé dia vi szo-
nyát. Az első az 1944–1958 kö zöt ti időszakot öle li fel, amely az or szág 
szovjetizálásával és a sztá li niz mus ki tel je se dé sé vel azo no sult, a má so-
dik 1958–1965 a nem ze ti önál ló so dás fe lé vezető kor szak, a har ma dik 
(1965–1971) az át me ne ti re for mok időszaka és az utol só, az 1971–1989, 
a tel jes dik ta tú ra ki ala ku lá sa.11 Sze rin te a kom mu nis ta dik ta tú ra mind 
a négy kor szak ban egyet len célt kö ve tett, és pe dig a mar xiz mus-le ni niz-
mus esz mé i nek el ter jesz té sét, meg aka dá lyoz va bár mi lyen más vé le mény 
vagy ide o ló gia meg je le né sét. Ezt úgy tud ta meg va ló sí ta ni, hogy el len őr-
zése alá von ta a mé dia összes esz kö ze it.      

Ha son ló elem zést ké szí tett a má sik két szerző is, vi szont az ál ta-
lá nos tör té nel mi be mu ta tá sok mel lett ki tér tek azok ra a sa já tos sá gok ra 
is, ame lyek a cen zor hi va ta lok ban le ját szód tak, rész le te sen be mu tat va a 
cen zor bi zott ság dön té si me cha niz mu sa it. Adrian Ma ri no, a Ko runk ban 
megjelent ta nul má nyá ban át te kin tést ad a ro mán cen zú ra történetéről, 
ame lyet az antonescui korszakra ve zet vissza, és vé gigkö ve ti a kom mu-
niz mus időszakát. Be szél a be til tott ki ad vány ok jegyzékéről, köz könyv-
tá rak tit kos alap já ról, és még so rol hat nánk. Ezek nek a lis ták nak a mód-
sze re jel zi sze rin te a kom mu nis ta re zsim cen zú rá já nak iga zi ide o ló gi ai 
di men zi ó it.12 Bogdan Ficeac a saj tóellenőrzés szi go rú rend sze rét az zal 
ma gya ráz ta, hogy a ko ra be li el kép ze lés alap ján csak a megfelelő ok ta tás-
sal nevelhető ki az új faj ta em bertí pus, aki min den ka pi ta lis ta be fo lyás 
alól men tes. 
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Enyedi Sán dor ta nul má nya a ro má ni ai ma gyar saj tó cen zú ra sa já-
tos sá ga it mu tat ja be, a ma gyar  nyel vű la pok hát tér be szo rí tá sá nak tör té-
ne tét. Rész le te sen elem zi mind azo kat az új sá go kat, ame lyek jelentőség-
gel bír tak a ki sebb sé gi tár sa da lom szá má ra (Ko runk, A Hét, Utunk stb.). 
A nyolc va nas évek re vo nat ko zó lag Enyedi Sán dor ar ra a kö vet kez te tés re 
ju tott, hogy a nem ze ti sé gi saj tó és tö meg tá jé koz ta tás drá mai hely zet be 
ke rült, mi vel a ha ta lom in téz ke dé si so ro za tá nak cél ja ép pen az volt, hogy 
a mi ni má lis ra csök kent se az anya nyel ven va ló meg szó la lás lehetőségét.13

Az in téz mé nye sült cen zú ra fo lya ma tos ki ala ku lá sát, a po li ti kai 
ha ta lom vál to zá sa it és a ma gyar ki sebb ség hely ze tét elemző mun ká já-
ban Cseke Pé ter fel hív ja a fi gyel met a ro má ni ai ma gyar saj tó or gá num ok 
ku ta tá sá nak mód szer ta ni prob lé má i ra. Meg ta lál hat juk a cen zú ra vizs-
gá la tá nak ti po ló gi á ját, a saj tó tu do má nyi szin té zi sek hi á nyos sá ga i nak 
kér dé sét.14 Mind ezek mel lett rész le tes ké pet mu tat a kor szak mé diaegyé-
ni ségeiről, a ma gyar la pok szerkesztőségeiben részt vevő új ság írók ról. 
Ki tér ugyan ak kor a szamizdat iro da lom fon tos sá gá ra is, ki fejt ve, hogy a 
rend szer vál tás sem jö he tett vol na lét re a kül föl di és a bel föl di el len zé ki 
nyil vá nos ság ere je nél kül.15 

A té má hoz szo ro san kötődnek Győrffy Gá bor Me.dokban megjele-
nő ta nul má nyai és a 2007-ben meg vé dett dok to ri ér te ke zé se, amely a 
Cen zú ra és pro pa gan da a kom mu nis ta Ro má ni á ban cí met vi sel te, ben-
ne a ro má ni ai cen zú ra és pro pa gan da tör té ne tét, esz kö ze it és mód sze-
re it vizs gál ta 1944-től. Itt rész le te sen ki tért azok ra a saj tó kam pá nyok ra, 
ame lyek fa sisz ta-, re ak ció- és ki sebb ségel le nes jel sza va kat skan dál tak, 
ma ni pu lál va az egész tár sa da lom meg íté lé sét.16 

Sza bó G. Zol tán és Ta kács Ró bert a cen zú ra egy sa já tos vál fa já nak 
ki ala ku lá sát, az ön cen zú rát elem zik nyolc va nas évek ben. Az ön cen zú ra 
ek ko rra vá lik erőtel jes sé, hi szen hi va ta lo san ugyan meg szű nik az ellen-
őrző szerv te vé keny sé ge, még is ek kor a leg szi go rúbb a ha tal mi nyo más.17 
Saj tó tör té ne ti vo nat ko zá so kat ta lá lunk még Vincze Gá bor és D. Lőrincz 
Jó zsef ta nul má nya i ban is.18

A szé kely föl di saj tó ról

Az 1945 előtti gaz dag ma gyar nyel vű er dé lyi sajtótermékekről a már 
em lí tett Monoki Ist ván19 és Kuszálik Pé ter20 mun ká i ból ka punk bőséges 
in for má ci ót, ame lyek alap ján meg ál la pít hat juk, hogy há rom száz nál is 
több saj tó ter mék je lent meg (be le ért ve a po li ti kai, kul tu rá lis, gaz da sá-
gi és egy há zi la po kat is). Ez zel szem ben a szo ci a lis ta Ro má ni á ban ez a 
szám már majd nem az egy ne gye dé re csök kent. 1944 őszén a szov jet had-
se reg észak-er dé lyi be vo nu lá sá val meg szűn nek a li be rá lis és jobb ol da li 
új sá gok, csak is a bal ol da li or gá nu mok ma rad hat tak fent. A na gyobb vá-
ro si köz pon tok ban a ha gyo má nyos la pok meg szű né sé vel az új esz mé nek 
megfelelő új sá gok ala kul tak, ame lyek már az új ha ta lom megerősítését 
cé loz ták. Nagy vá ra don a kon zer va tív-li be rá lis Er dé lyi Nép lap meg szű né-
se után in dul az Új Élet cí mű „de mok ra ti kus na pi lap”, a szo ci ál de mok-
ra ta Nép aka rat, majd 1946 au gusz tu sá ban az RKP tar to má nyi he ti lap ja, 
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a Fák lya. A szat már né me ti Sza mos cí mű na pi lap meg szű né sé vel ez után 
csak a szo ci ál de mok ra ták (Előre) és a kom mu nis ták (Dol go zó Nép) in dít-
hat tak új sá got. Ko lozs vá ron a szov jet csa pa tok ok tó ber 10-i be vo nu lá sát 
követően nem je len het tek meg a pol gár ság lap jai, az El len zék és a Ke le ti 
Ma gyar Új ság. Pár nap ra rá, ok tó ber 18-án je le nik meg az új rend szer ki-
ad vá nya, az „er dé lyi ma gyar dol go zók lap ja”, a Vi lá gos ság, élén Ba logh 
Ed gár főszerkesztővel.21 

Szé kely föl dön is jelentősen le csök kent a ma gyar nyel vű új sá gok szá-
ma, 1945 után olyan te le pü lé sek ma rad tak hír lap ok nél kül, mint Csík-
sze re da és Gyergyószent miklós. Székelyudvarhelyen, ha bár nem hosz-
szú ide ig, de lé te zett pe ri o di ka, ilyen volt a Sza bad ság, amely 1944-ben 
in dult de mok ra ta bal ol da li új ság ként, majd 1951-től az RMP Ud var hely 
ra jo ni ki ad vá nya ként je le nik meg. 

Az 1952-es te rü le ti át szer ve zés sel a szé kely föl di ol va só kö zön sé get 
egy Ma ros vá sár he lyen ki adott tar to má nyi párt lap lát ta el, a Vö rös Zász ló. 
1968-ban a me gyé sí tés sel újabb te rü le ti és köz igaz ga tá si rend szer va ló-
sult meg, amely lehetővé tet te a szé kely föl di me gyék nek, hogy ma gyar 
la po kat ad ja nak ki. En nek megfelelően há rom új ság lá tott nap vi lá got: a 
Vö rös Zász ló, a Har gi ta és a Me gyei Tü kör.22  

Az első saj tó or gá num tör té ne te ha son lít a leg több szo ci a lis ta saj tó-
ter mék sor sá hoz. 1944 no vem be ré ben Sza bad Szó cí men a dol go zók lap-
ja ként je lent meg, 1946 szep tem be ré ben vált az MNSZ na pi lap já vá, majd 
1951-ben az RMP ki ad vá nya ként lá tott nap vi lá got Előre né ven.23 1952-től 
1960-ig a Ma gyar Au to nóm Tar to mány, majd 1968-ig a Maros-Magyar 
Au to nóm Tar to mány lap ja ként mű kö dött, va gyis a szé kely já rá sok nak 
volt az új sá ga. A me gyé sí tés sel 1968-ban az újon nan ala kult Ma ros me-
gye hi va ta los lap já vá vált, és az is ma radt 1989-ig. A me gyei lap főszer-
kesztője Incze Gá bor volt 1952–1985 kö zött, majd Gidófalvi Il di kó lett, 
1990-ig.24  

A Har gi ta meg ala kí tá sá ra az Előre köz pon ti párt lap főszerkesztő-
helyettese, Al bert An tal ér ke zik Csík sze re dá ba, aki a kez de ti ne héz sé-
gek kel meg küzd ve el in dít ja az új ság szer kesz té sét. 1968. feb ru ár 23-án, 
pén te ken je lent meg az első lap szám, amely ben az új ság vezetősége kö-
szön töt te az ol va sót, és ki je löl te a lap fel ada tát. 

„Har gi ta me gye szor gal mas em be re i hez, a kom mu nis ták hoz és a 
pár ton kí vü li ek hez, a mun ká sok hoz, a föld mű ve sek hez és az ér tel mi-
sé gi ek hez, a lel kes if jak hoz és az érett felnőttekhez, e vi dék szé kely, 
ro mán és más nem ze ti sé gű dol go zó i hoz – ol va só ink hoz in téz zük első 
sza vun kat, őket kö szönt jük mély sé ges tisz te let tel. […] Hű sé ge sen fog juk 
szol gál ni pár tunk, a Ro mán Kom mu nis ta Párt bölcs po li ti ká ját és kö vet-
ke ze te sen fo gunk har col ni az írott szó fegy ve ré vel e po li ti ka élet be ül-
te té sé ért. Azért, hogy a Szo ci a lis ta Ro má nia és an nak né pe mind meg-
tisztelőbb, meg be csül tebb he lyet, ran got vív jon ki ma gá nak öreg Terránk 
né pei nagy csa lád já ban, hogy ezt a ran got a mi vi dé künk la kó i nak mind 
kiemelkedőbb tet tei is fém je lez zék”.25     

 A lap első szá ma i tól kezd ve meg pró bál ták a szerkesztők az új me-
gye mes ter sé ge sen ki ala kí tott ha tá ra in be lü li te le pü lé se ket be mu tat ni és 
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ez ál tal egy sé ge sí te ni őket. Cik kek íród nak a hely sé gek jellegzetességei-
ről, a me gye el ne ve zé sé nek népsze rű  sítéséről, ami a „har gi ta i as ság” fo-
gal má nak meg te rem té sét szol gál ta.26 A szerkesztő bizottságot a követke-
ző sze mé lyi sé gek al kot ták: Füs tös Jenő, Bor bély Lász ló, Molnos Zol tán, 
Zöld La jos, Hecser Zol tán, Sze ke res Sán dor, Bá lint And rás, Koszta Ist-
ván, Kolozsi Már ton.27 Kez det ben az új sá got Csík sze re dá ban szer kesz-
tet ték, és Ma ros vá sár he lyen nyom tat ták ki 1970. már ci us 30-ig, ami kor 
a csík sze re dai nyom dát üzem be he lyez ték. Az 1974. má jus 4.–1976. má-
jus 28. kö zöt ti időszakot le szá mít va na pi lap ként mű kö dött, míg a jel zett 
időszakban pa pír ta ka ré kos sá gi okok ra hi vat koz va he ti lap pá ala kít ják át. 
Ki ad vá nyai kö zül meg em lít het jük az éven te megjelenő Har gi ta Ka len-
dá ri umot, amely össze fog lal ta az év leg fon to sabb gaz da sá gi, po li ti kai és 
tár sa dal mi dön té se it, tör vé nye ket, be szá mo ló kat, ese mé nye ket. Társ lap ja 
az Informaţia Harghitei cí mű ro mán nyel vű lap.

Kovászna me gyé ben a me gyei szer vek meg szer ve zé se Ki rály Ká roly-
ra há rult, aki el mon dá sa sze rint tel jes jó vá ha gyást ka pott er re a fel adat-
ra a köz pon ti vezetéstől.28 A me gyei új sá got Da li Sán dor szer kesz tet te, 
és a lap a Me gyei Tü kör ne vet vi sel te. 1968. feb ru ár 24-én je lent meg az 
első lap szá ma az RKP Kovászna me gyei bi zott ság és ide ig le nes me gyei 
nép ta nács he ti lap ja ként. 1976. jú ni us 1-től vá lik az RKP Kovász na me-
gyei bi zott ság és me gyei nép ta nács na pi lap já vá. A la pot kez det ben Sep-
si szent györ gyön ír ták, vi szont 1971. ok tó ber 14-ig Bras só ban nyom tat ták, 
utá na a me gye szék he lyen. A főszerkesztők kö zül meg em lít het jük Jecza 
Ti bort, aki Da li Sán dort kö ve tte 1974–983 kö zött, majd Va sas Fe ren cet, 
aki 1989-ig ve zet te a szerkesztőséget.29 A szerkesztőbizottságnak olyan 
fi a tal te het sé ges tag jai vol tak, akik már ko lozs vá ri ta nul má nya ik so rán 
is mer ték egy mást, és ha za tér ve nem ze dé kük leg te het sé ge sebb írói és 
költői let tek:30Far kas Ár pád, Magyari La jos, Czegő Zol tán, később Bog-
dán Lász ló, Csiki Lász ló és Vá ri At ti la.  A lap 1972 áp ri li sá ig, Ki rály 
Kár oly me gyei párt tit kár le mon dá sá ig a má so dik legjelentősebb ha ta-
lom ként lép he tett fel Kovászna me gyé ben, megelőzve a pro pa gan da tit-
kár ha tás kör ét.31 Ez az zal ma gya ráz ha tó, hogy Da li Sán dor köz vet len jó 
ba rát ja volt a me gyei párt tit kár nak, és így lehetőséget ka pott a lap a he lyi 
prob lé mák éles bí rá la tá nak nyil vá nos ság ra ho za ta lá ra. Pél da ként említ-
hető, hogy az első szá mok ban nyíl tan bí rál ták a mezőgazdaság gé pe sí té-
sét vagy a termelőszövet ke ze tek ha té kony sá gát.32A lap egyik sa já tos sá ga, 
hogy a het ve nes évek kö ze pé ig itt ta lál juk meg a leg több he lyi szé kely 
ha gyo má nyok kal fog lal ko zó ala po san ki dol go zott ta nul mányt.33 A me-
gyei elsőtitkár le mon dá sá val a főszerkesztőt is le vál tot ták, így a lap szo-
rul tabb hely zet be ke rült.  Ro mán társ lap ja az 1968–1989 kö zött működő 
Cuvântul Nou cí mű fo lyó irat volt. 

Rö vi den össze fog lal va azt, hogy miről is szól tak ezek az új sá gok, 
azt mond hat juk el, hogy a fa lu si élet és men ta li tás, a gaz da sá gi prob-
lé mák, az is ko lák kal és a ne ve lés sel kap cso la tos gon dok, a kul tú ra és 
ha gyo mány ápo lá sa, a tár sa dal mi de vi an ci ák, va la mint az ipa ro sí tás és 
ur ba ni zá ci ós fo lya ma tok je len tet ték a leg fon to sabb té ma kö rö ket.34 Ter-
mé sze te sen mind ezek mel lett a párt élet és a po li ti kai ese mé nyek is be-
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mu ta tás ra ke rül tek, vi szont ezek be a he lyi szerkesztőknek ke vés be le-
szó lá suk volt, leg több ször név te le nül vagy a párt pro pa gan da em be rei 
ál tal előre el ké szí tett szö ve gek ké pez ték a megjelenő cik kek tar tal mát.35 
A saj tó ban megjelenő ol va sói le ve lek egy kü lön cso por to sí tást al kot tak, 
ame lyek vagy bí rál tak, vagy he lye sel tek bi zo nyos in téz ke dé se ket vagy 
ese mé nye ket.36 Ezek a hoz zá szó lá sok a het ve nes évek kö ze pé ig bi zo nyos 
sza bad ság gal ren del kez tek, míg a nyolc va nas évek re szin te sem mit mon-
dó, a ha ta lom dicsőítését szol gá ló vé le mé nyek je len het tek meg.37 A le vél-
tá ri for rá sok ar ra utal nak, hogy elég nagy szá mú le veleket, ész re vé telt és 
sze mé lyi ki hall ga tást re giszt rál tak a Har gi ta me gyei párt ap pa rá tus ban. 
1969-ben 6837 la kos sá gi le ve let (en nek leg na gyobb ré szét a saj tó ban is 
kö zöl ték), 8286 ki hall ga tást bo nyo lí tot tak le, össze sen 13500 ész re vé telt 
pró bál tak or vo sol ni.38

 A Me gyei Tü kör har ma dik szá má ban már meg je len nek az ol va sói 
le ve lek, ame lyek meg fo gal maz zák, hogy mit vár nak el a me gyei lap tól: 
„Azt sze ret nénk, ha az új ság hasz nos nevelőmunkát vé gez ne, ha ar ra ta-
ní ta ná az em be re ket, hogy sze res sék egy mást. Úgy gon dol juk, hogy so-
kat te het azért, hogy még job ban el mé lyít se a ro má nok és a ma gya rok 
köz ti test vé ri sé get. Új me gyénk min den más me gye szá má ra pél da kép 
kell le gyen.”39 Ez is jel zi azt, hogy az egy más irán ti to le ran ci á ban kell ke-
res ni ük a meg ol dást a két nép kö zött felmerülő prob lé mák ra. A Har gi ta 
új ság ban 1968 vé gé re je le nik meg a „bo rí ték bon tás” cí mű ro vat, amely az 
elkövetkezendő évek ben a la kos ság pa na sza it mu tat ja be, ugyan ak kor a 
jo gi ta nács adó a felmerülő jo gi kér dé sek re pró bál vá la szol ni. Pél da ként 
egy hu mo ros pa nasz le ve let idé zünk: 

„Öt hon ap ja az atyhaiak is bol dog-kí ván csi an él vez he tik a vil la mo-
sí tás előnyeit. A kul tú rott hon ban a te le ví zió képernyője előtt szá zá val 
ül nek az em be rek. Nem tel jes azon ban az öröm, mi vel a vil la mo sí tás tól 
el telt öt hó nap óta a szö vet ke zet két he lyi sé gé ben, a bolt ban és a fa la to zó-
ban csak pis lá kol a fény – va jon med dig? Úgy lát szik, azért nem ja vít ják 
ki, mert aki ken mú lik, na gyon sze re tik hall gat ni Az atyhai csár dá ban, 
ecet ég a lámpában cí mű be tyár nó tát. Vil lany vi lá gí tás mel lett szí ve seb-
ben el da lol nánk”.40

 A be kül dött le ve lek té ma kör ét több cso port ba so rol ták a me gyei 
szer vek, így egy 1969-es össze sí tés alap ján a leg több ész re vé telt (3096) a 
la kás ké ré sek és a la kás prob lé mák al kot ták, má so dik he lyen a mun ka he-
lyek kel kap cso la tos (1576), majd a mezőgazdasággal (934), épít ke zé sek kel 
(718), ok ta tás sal (671), szo ci á lis kér dé sek kel (616), ke res ke de lem és fi ze-
té sek kel (414), a párt élet tel (66) fog la ko zókat találjuk.41 

A Vö rös Zász ló ban is tu cat já val ta lál ha tók az ol va sók leveleiből vá-
lo ga tott írá sok, ame lyek nek már 1968 előtt is ha gyo má nya volt. A me-
gye rend szer ki ala ku lá sá val pe dig a Ma ros tér sé gé re csök ken a le vél írók 
kö re. 

Az 1968-as év te hát saj tó tör té ne ti szem pont ból is for du ló pont, mi-
vel a ma gyar nyel vű új sá gok szá ma az eny hü lés időszakában, a me gyé-
sí tés kö vet kez té ben emel ke dett. Ha bár ezek a saj tó or gá num ok tel je sen 
alá vol tak ren del ve a párt ellenőrzésének, még is ta lá lunk olyan pró bál-
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ko zá so kat, ame lyek si ke re sen ki búj tak a cen zú ra bo nyo lult ellenőrzése 
alól. Na gyon sok ko ra be li fi a tal új ság író nak, szerkesztőnek és költőnek 
je len tett lehetőséget hogy az új sá gok ol va só tá bo ra meg is mer je és ol vas sa 
mun ká i kat. A ro má ni ai ma gyar ki sebb ség jog gal érez het te, hogy a hat-
va nas évek má so dik fe le re ménnyel ke cseg tet szá muk ra, hi szen az új 
pártfőtitkár tett olyan gesz tu so kat, ame lyek egy jobb időszak re mé nyét 
kel tet ték. Az új ha ta lom nak si ke rült ma ga mel lé ál lí ta nia a la kos ság nagy 
ré szét, és el nyer ni bi zal mu kat olyan ese mé nyek le zaj lá sa kor is, mint a 
cseh szlo vák vál ság. 

Har gi ta me gyé ben 1969-ben a 2397, na pon ta el adott lap szám mel lett 
20 895 előfizetőt tar tot tak szá mon.42 A me gyei saj tó igaz ga tó ság 44 saj tó-
hi va talt, 66 hi va ta los ká dert, 58 terjesztőt és 310 ön kén tes terjesztőt, 12 
új sá gos bó dét, 2 üz le tet és 7 stan dot fog lalt ma gá ban.43 Kovászna me gyé-
ben is ha son ló ada tok kal szá mol ha tunk.

A szé kely föl di me gyei új sá gok a kez de ti si ke rek és re mény tel jes in-
du lá suk után, a nyolc va nas évek re el ve szí tik min den au to ri tá su kat, és 
tel je sen ki szol gá ló i vá vál nak a köz pon ti ha ta lom pro pa gan da gé pe ze té-
nek. 

A he lyi saj tót kvan ti ta tív mód sze rek kel44 meg vizs gál va négy na-
gyobb té ma kört kü lö ní tet tünk el, an nak függ vé nyé ben, hogy egy ál ta lán 
miről is ír tak ezek a saj tó or gá num ok.  Vé gig la poz va az év fo lya mo kat, 
szem mel lát ha tó an ki emelt té ma ként sze re pelt a majd nem min den lap 
cím ol da lán megjelenő ipa ro sí tás és ur ba ni zá ló dás, a be kül dött la kos sá gi 
le ve lek ál tal tükröződő tár sa dal mi prob lé mák, a szo ci a lis ta ne ve lés és 
közművelődés té ma kö re.  Az em lí tett cso por to sí tá sok meg je le né si ará-
nya majd nem százszá za lé kos nak mond ha tó, va gyis nem volt egyet len 
lap szám sem, amely bi zo nyos szin ten ne fog lal ko zott vol na az adott kér-
dés kör rel. Ta lán az ok ta tás ra vo nat ko zó ré szek bi zo nyul tak időszakos-
nak, hi szen ez a tan év szer ke ze té hez ido mult. 

A kva li ta tív elem zés so rán ugyan ak kor lehetőség nyílt a kom mu nis-
ta pro pa gan da ál tal hasz nált fo ga lom tár nak a meg is me ré sé re és elem zé-
sé re, amely el en ged he tet len a kor meg ér té sé hez. Ilyen az osz tály harc ra 
ala po zó dó gör csös el len ség ke re sés, az öt éves ter vek sok szor el túl zó ered-
mé nyei, a nem ze ti ki sebb ség jo ga i nak sárba tip rá sa, a cen zú ra ir gal mat-
lan al kal ma zá sa, a művelődés és a kul tú ra sa ját ké pé re va ló for má lá sa, 
az új kom mu nis ta em ber tí pus meg al ko tá sá nak kí sér le te. Mind ezen el vek 
a nagy kö zön ség szá má ra a lehető leg de mok ra ti ku sabb nak tűnő szö veg-
kör nye zet ben je len tek meg, amely nek új ra ér tel me zé se az utó kor ra há rul. 

Felvetődik a kér dés te hát, hogy a kom mu nis ta saj tó fel hasz nál ha tó-e 
tör té nel mi for rás ként, és ha igen, mennyi re tük rö zi hi te le sen az adott 
kor sza kot. A leg több ku ta tó el is me ri, hogy a szo ci a lis ta or szá gok új sá-
gai nem kö zöl nek meg bíz ha tó ada to kat, és sok szor el fer dí tik a té nye ket, 
vi szont leg töb ben még is kor do ku men tum ként ke ze lik eze ket.45Ahogy 
a kor ban is meg je gyez ték, tud ni kell a so rok kö zött ol vas ni. Mind ezek 
mel lett vi szont el en ged he tet len a vizs gált na pi lap ok ta nul má nyo zá sa az 
ese mé nyek kro no ló gi ai re konst ru á lá sá ban és a ne vek, hely szí nek pon-
tos meg is me ré sé ben. Lehe tő sé get ad a ku ta tó szá má ra, hogy be pil lan tást 
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nyer hes sen ab ba, hogy mi ként ke zel te a köz pon ti kor mány zat a gaz da sá-
gi és tár sa dal mi prob lé má kat, és hogy mi lyen esz kö zö ket hasz nált fel  a 
krí zis időszakában a la kos ság meg nyug ta tá sá ra, eset leg fél re tá jé koz ta tá-
sá ra. A közeljövőben az egy re na gyobb szám ban hozzáférhető le vél tá ri 
for rá sok kal együtt, lehetőség nyí lik a saj tó ban megjelenő in for má ci ók 
pon to sí tá sá ra, ki egé szí tésére.
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Szerkesztési alapelvek

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

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

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

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

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

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

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

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

– idézőjelek: „” 

A szakirodalomra való hivatkozás módjai

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

– internetes források esetén feltüntetjük a letöltés dátumát is.

Szakirodalom/könyvészet szerkesztése

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

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

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

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

Kiadó. 

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

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

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

Kiadó. 

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

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

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

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

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

pontosítani)

Archívumokra, levéltárakra, magángyűjteményekre azok belső 
katalógusrendszere szerint hivatkozzunk.
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