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Autoriter vezetők, politikai kom-
munikáció, identitás és csoport-
tagság evolúciós pszichológiai 
szemszögből
Átjuthatnak-e ellenvélemények a politikai meggyőződések neurális 

védőbástyáin?

Rezumat (Liderii autoritari, comunicarea politică, identitatea personală și coeziunea grupului din 
punctul de vedere al psihologiei evoluţioniste)

Studiul analizează logica internă a retoricii politice generatoare de dezbinare, folosite frecvent de liderii autoritari. Această 

logică s-ar putea baza pe niște trăsături umane dezvoltate de-a lungul evoluţiei, care au înlesnit pe de o parte viaţa în grup, 

iar pe de altă parte au determinat membrii grupului să accepte modul de conducere autoritar. Studiul analizează de asemenea 

modul în care percepţia ameninţărilor mărește coeziunea grupului, modul în care acest mecanism poate fi  exploatat de 

unii lideri autoritari pentru a infl uenţa membrii grupului, respectiv infl uenţa tehnologiei asupra comunicării generatoare de 

dezbinare. Abordând anumite aspecte genetice și neuronale legate de convingerile politice, am încercat să prezint modul în care 

tendinţa de a refuza modifi carea convingerilor noastre fundamentale contribuie la păstrarea identităţii personale.

Cuvinte cheie  comunicare politică, retorică politică, identitate, ameninţare, coerenţa grupului

PÓLYA TAMÁS, PHD
Pécsi Tudományegyetem / Univ. of Pécs
E-mail: tompolya@gmail.com

Abstract  (Authoritarian Leaders, Political Communication, Personal Identity and Group Cohesion from 
the Point of View of Evolutionary Psychology) 

This paper aims at revealing the inner logic of the divisive political rhetoric frequently employed by authoritarian leaders. 

This logic seems to rest on some evolutionarily developed proclivities of our species that helped our ancestors to effi  ciently 

organize group living yet also make group members (i.e. voters) susceptible to this damaging kind of rhetoric and willing to 

accept authoritarian leadership. The paper also discusses that the perception of threats increases group coherence, how this 

mechanism may be exploited by some authoritarian leaders to infl uence group members and how online technologies facilitate 

divisive communication. Touching on some aspects of the genetic and neural background of political beliefs, I also try to show 

how our inclination to resist to change our fundamental beliefs contributes to safeguarding one’s identity and, consequently, 

encourages authoritarian leaders to turn to divisive rhetoric.

Keywords  political communication; divisive political rhetoric; identity; authoritarian leadership



ME.dok • 2020/1

6

1. A hamisság valóságossága és a tudományok feladata a megosztó reto-
rikák korában

Aszűkebb és tágabb társadalmi környezetben, amelyben ma nyugat- vagy 
kelet-közép-európai polgárként élünk, a tekintélyelvű vezetők megosztó retoriká-
ja, illetve a politikai ferdítések s az „alternatív tényeknek” nevezett valóságfi kci-
ók és a nyilvánvaló hazugságok gátlástalan termelése olyan sűrű és szinte áthatol-
hatatlan, viszkózushamissággal töltötte fel a közbeszéd tereit, amilyenre az euró-
pai demokráciákban a II. világháború óta nem volt példa. Ahhoz, hogy e megosz-
tó retorika ellen sikerrel léphessünk fel, meg kell érteni az e retorikáért felelős po-
litikai vezetők és uszító szólamaik elfogadásának belső logikáját.

Értekezésem erre tesz kísérletet, segítségül híva társadalom- és természettu-
dományos fogalmakat és vizsgálatokat, de főként az evolúciós pszichológia gon-
dolkodásmódját és meglátásait. Arra kérdezek rá: Ha egy autoriter, hatalmasko-
dó vezető követőinek fel kell adniuk a cselekvési (vagy gondolkodási) szabadságu-
kat, miért fogadják el mégis? Hogyan függ ez össze evolúciósan adaptív csoport-
szerveződési elvekkel? Mennyire erős a politikai nézetek esetleges örökletes meg-
határozottsága, és milyen mély, milyen vélekedésformákhoz hasonló a neurális 
beágyazottságuk?Milyen, evolúciós értelemben adaptív emberi hajlamok miatt 
nehéz kívülről jövő érvekkel megváltoztatni az egyén politikai nézeteit? S ha a 
politikai meggyőződéseket védőbástyaként erős neurális és pszichés védőmecha-
nizmusok fogják körül, akkor milyen kommunikációs stratégia adhat reményt 
arra, hogy az egyén nézeteitől eltérő üzenetek átjussanak e védőfalakon? Az utol-
só kérdés megválaszolása meghaladná e dolgozat kereteit; jelen szövegben a meg-
előző kérdésekkel foglalkozom.

A válaszkísérletek előtt egy defi níciós megjegyzés: a tanulmányban 
„autoriter”, avagy „tekintélyelvű” vezetőnek nevezem azt, akinek a csoportra vo-
natkozó egyszemélyi döntéseit az alárendelt csoporttagoknak pusztán az illető ha-
talmi hierarchiában elfoglalt helye alapján kell elfogadniuk, jellemzően (de nem 
szükségszerűen) a kritika vagy megkérdőjelezés lehetősége nélkül. Autoriter te-
hát az a vezető, aki felhatalmazva érzi magát arra, hogy a csoportra vonatkozó 
döntéseit egymaga hozza meg, a csoporttagok felé indoklás vagy a velük való ra-
cionális vita nélkül, s aki rendszerint elvárja vagy megpróbálja biztosítani, hogy 
döntéseit a csoporttagok ne kritizálhassák. E felfogás a Max Weber-i „karizmati-
kus vezető” fogalmának jelentős leegyszerűsítése és átértelmezése (l. Weber 1987, 
Csepeli 2001, illetve vö. Castelnovo et al. 2017) és egybevág azzal, ahogyan a jelen 
szövegben idézett tanulmányok többsége használja az erőskezű, domináns és do-
mináló, „autoriter vezető” (authoritarian leader) fogalmát. Webernél a karizma-
tikus vezető a tradicionális, illetve legitim vezető típusával áll szemben, s jellem-
zője, hogy számára

„nincs »kinevezés« vagy »elmozdítás«, nincs »hivatali pályafutás« 
és nincs »előmenetel«. Csak elhivatottság van, a vezér sugallatára, az el-
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hivatott vezér karizmatikus képességei alapján. Nincs »hierarchia«, ha-
nem a vezér – esetleg felhívásra – közbeavatkozik, ha az ügyeket igazgató 
csoport karizmatikus képességei általában vagy a konkrét esetben elég-
telennek bizonyulnak valamilyen feladat megoldására. Nincs »hivatali 
hatáskör« vagy »illetékesség«, de nem lehet elsajátítani a hivatali hatal-
mat valamilyen »kiváltság« alapján. [...] Nincsenek világosan elkülönülő 
»hatóságok«, hanem csak megbízatásuk erejéig az úr karizmájával felru-
házott, illetve saját karizmájuk alapján megbízott küldöncök és követek 
vannak”. (Weber 1987: 249, idézi Csepeli 2001, VII./4. rész).

Irányított küldöncök és követek egyetlen központi fi gura bűvkörében: ilyen, 
vagy nagyon hasonló a szinte vallásos érzülettel körülrajongott,egyszemélyi ha-
talomra törő jelenkori politikai vezetők világa is.

1.1. A természettudományi eredmények a társadalomtudományban: korlátok 
és érvényesség

A kifejtés előtt néhány szót kell szólnom jelen gondolatmenet érvényessé-
gének korlátairól is. A társadalom- és bölcsészettudományok (BTT) hagyomá-
nyosan némi kételkedéssel szemlélik a sajátjuknak érzett területekre beszivár-
gó természettudományos kutatásokat és eredményeket (az egyik legelső doku-
mentációja ennek Snow 1959). A BTT képviselői gyakran szakavatatlan beleszó-
lásnak érzik, ha egy természettudományos (TT) vizsgálat a társadalmi világgal 
vagy az emberrel mint pszichés, tudatos, társadalmi lénnyel kapcsolatban meg-
állapít vagy feltételez valamit, esetleg alátámasztja egy általuk eredendően hu-
mántudományi jellegűnek vélt vita egyik vagy másik álláspontját (l. például a 
gendertanulmányok és biológia viszonyát). Itt csak azt szeretném jelezni, hogy 
az eff éle aggályoknak lehet alapja, mégpedig a társadalommal kapcsolatos TT-
vizsgálatok inherens korlátai miatt.

Először is, a TT-vizsgálatok eredményei nem örökérvényűek, hanem 
falszifi kálhatóak; bármikor jöhet egy, a korábbi elméleteket vagy eredményeket 
megkérdőjelező vagy cáfoló új vizsgálat. Ennek tudatában hivatkozom például 
idegtudományi eredményekre itt. 

Másodsorban pedig a társadalmi valóság vizsgálatának „felbontása” is eltér 
a TT-ban. A BTT fi nom részleteiben, „nagy felbontásban” látja e valóságot; s ér-
zékeny az általánostól eltérő – történetileg, kulturálisan,pszichésen – egyedi je-
gyekre, és az empirikusan tesztelhetetlen, „szimbolikus” fennállásokra is. A TT-
kutatások inkább az egyetemes érvényű, szabályszerű s érzékszervileg megfi gyel-
hető jelenségekkel és összefüggésekkel foglalkoznak; ezért csak elnagyolt, vázla-
tos képet tudnak adni a társadalmi valóságról. S a szabályszerű típusosság irán-
ti érdeklődésük révén inkább általános sémákat, korlátokat, mechanizmusokat 
tudnak azonosítani, amelyek statisztikai értelemben azonosítható alapesetként ve-
hetők fi gyelembe a BTT-kutatások során.
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Harmadsorban, specifi kusan az itt kifejtendő, politikai nézetekre is utaló 
gondolatmenetre vonatkozó kötöttség, hogy 

„a konzervativizmus, illetve liberalizmus csak egy, habár fontos megha-
tározó tényező abban, hogy egy ember milyen politikai ideológiát fogad 
el. Ráadásul az egyén képes nagyon – ha nem is alapvetően – különbö-
ző mértékben konzervatívnak vagy liberálisnak mutatkozni, attól füg-
gően, hogy konkrétan milyen társadalmi vagy gazdasági témáról, illet-
ve milyen kulturális vagy társadalmi kontextusról van szó. Az emberek 
lehetnek egyszerre konzervatívok és liberálisak is, haa különböző élet-
helyzeteket tekintjük, a meggyőződésük lehet hol erősebb, hol gyöngébb, 
ésváltozik az életkorral is; továbbá képesek arra is, hogy megváltoztassák 
a politikai véleményüket”. (Mendez 2017: 91).

S végül a fentiekből világosan következik, hogy jelen tanulmány pusztán egy fel-
tételes gondolatmenet, ti. annak kifejtése, hogy milyen következtetéseket vonha-
tunk le akkor, ha bizonyos, a politikai attitűdökre vonatkozó neurológiai vizsgá-
latok és evolúciós pszichológiai állítások igazak. Későbbi TT-kutatások cáfolhat-
ják ezeket az alapozó állításokat, s ezzel megkérdőjelezhetik az itt kifejtettek ér-
vényességét.

2. A politikai meggyőződés biológiai aspektusai és kellemetlen igazságai

A tekintélyelvű politikai vezetők elfogadásának vizsgálatakor elsősor-
ban a humán csoportszerveződés evolúciós pszichológiai általános elméleteiből 
(Csányi 1999, Bereczkei 2003), újabb eredményeiből (Petersen 2016, McDermott 
& Hatemi 2018) és az alapvető politikai meggyőződések neurális mechanizmu-
saira fókuszáló kutatásokból (Kaplan et al. 2016a, Mendez 2017) indulok ki, de 
felhasználok az autoriter vezetők sajátosságaira vonatkozó vezetéstudományi ta-
nulmányt is (Harms et al. 2018). E vizsgálatokból azokat az elemeket emelem ki, 
amelyek relevánsnak tűnnek a médiafogyasztók (választók) politikai üzenetek ál-
tali befolyásolhatóságáról folyó médiatudományi diskurzusra. Ezeket egy olyan 
kommunikációs sémába integrálom, amely szembehelyezhető a harcias, megosz-
tó, tekintélyelvű kommunikációs modellel, és amelynek kulcsmozzanatai a kom-
petenciát sugárzó, a békés problémamegoldást hangsúlyozó üzenetformálás, illet-
ve az egyszemélyi autoriter vezető ellenpárjaként a hozzáértő, s a teljesítményével 
megbecsülést szerző vezető fi gurája.

S bár e séma kidolgozása a tanulmány második részére marad (Pólya, 2019), 
az egész esszé a politikai meggyőződés és meggyőzhetőség két „kellemetlen igaz-
ságának”1 fényében íródik. A tanulmány alapötletét is egy olyan neurológiai ku-
tatás adta, amely élesen rávilágít a politikai kommunikációban aligha fi gyelmen 
kívül hagyható két körülményre. Jonas Kaplan és munkatársai mágneses rezo-
nanciás képalkotási (fMR) vizsgálataikban azt találták, hogy alanyaik a politikai 
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jellegű vélekedéseiket sokkal nehezebben és lényegesen kisebb mértékben változtat-
ták meg, mint a nem politikai jellegűeket, amikor a véleményüknek ellentmondó 
külső információkkal (állításokkal) szembesültek (Kaplan et al. 2016a). E véleke-
désváltoztatási rezisztencia (belief-change resistance) okára utalhat, hogy alanyaik 
a politikai meggyőződésük megkérdőjelezésére úgy reagáltak, mintha a testi épsé-
güket fenyegető ingerrel szembesültek volna – ti. agyuknak azon részei aktiválód-
tak erősebben, amelyek a fenyegető fi zikai ingerek megjelenését jelzik.

Íme a két „kellemetlen igazság”: egyrészt úgy látszik, hogy az emberi agy szá-
mára a benne hordozott politikai nézetekkel ütköző vélemény túlságosan kelle-
metlen ahhoz, hogy a vélelmező azt könnyen elfogadja; másfelől pedig a politikai 
szereplők előtt is kellemetlen akadályként emelkednek a választók neurális bás-
tyafalai, amelyeken szinte lehetetlen átjuttatni a nézeteikkel ellentétes politikai 
érveket és üzeneteket.

A politikai meggyőződések makacsságáról, a racionális(nak hitt) érvekkel 
meggyőzés hasztalan kísérleteiről mindannyian rendelkezünk hétköznapi ta-
pasztalatokkal, s ezek anekdotikus megerősítését nyújtják Kaplanék mérései-
nek és felvetéseinek. Az ilyen „hitvédelem” intenzitását illusztrálja Tóth Balázs és 
Csányi Vilmos leírása a halál félelmetes gondolata ellen ágáló reakciókról, ame-
lyek nagyon hasonlítanak a politikai nézetekhez is:

„[...] ha az embereknek felhívják a fi gyelmüket a saját halandósá-
gukra, akkor meglévő hiedelmeiket és én-hiedelmeiket még erősebben 
kezdik képviselni. Védekezésképpen felmagasztalják a hiedelmeiket iga-
zoló csoportokat, és becsmérelve kezelik azokat, amelyek a világnézetük-
nek ellentmondanak. Azonban azt sosem lehet ezekben a vizsgálatok-
ban egyértelműen megmondani, hogy a résztvevők ténylegesen a ha-
láltól tartanak-e, amikor a hiedelmeiket védik. Könnyen elképzelhető, 
hogy a viselkedésük oka csupán az, hogy félelmet vagy bizonytalansá-
got élnek meg [...]. 

A megváltó hiedelmek mély pszichés igényt elégítenek ki, így külö-
nösen érzékennyé, védekezővé vagy akár agresszívvé is válhatunk meg-
kérdőjelezésük esetén. Mindannyian fel tudunk idézni olyan esetet, ami-
kor két barátunk, akik elvileg higgadt, józan emberek, vérre menő vitába 
bocsátkoztak egy politikai kérdés kapcsán. Fontos, hogy olyan rendsze-
rekről szól ilyenkor a vita, amelyekről – már csak nagyságrendük miatt 
– sincs elégséges közvetlen tapasztalata igazán az embernek. Ilyen ese-
tekben igazából nem is hiedelmek, hanem hitek kerülnek szembe egy-
mással. Nem alaptalanok a megélt mély érzelmek: a világ rendje ugyanis 
a tét”. (Tóth & Csányi 2017: 5. fejezet, kiemelések tőlem, PT)
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Még pontosabban – mint hamarosan látni fogjuk – a világ rendjében önma-
gának biztos helyet talált egyén személyes és csoportidentitása kerül veszélybe, s 
ezért igyekszik elutasítani a világ rendjének ellentmondó állításokat. 

3. A csoport, a fenyegetés és a glokális falu erős embere – Politika, evolúciós 
gyökerekkel

A jelenkori megosztó, törzsi érzelmeket szító politika sikerének koherens 
magyarázatát kínálják az evolúciós pszichológia elméletei. Ezek célja, hogy – a 
politikai viselkedés vonatkozásában is – azonosítsák az emberi pszichének a fa-
junk evolúciója során adaptívnak, azaz az egyén reproduktív sikerét növelőnek 
bizonyult vonásait és mechanizmusait. Kiindulási pontjuk az, hogy az emberi faj 
gazdag, hierarchikusan szervezett csoportélettel rendelkezik, és számos olyan haj-
lamunk fejlődött ki, amely a csoportok fennmaradását, összetartását, hatékony 
működését, a megfelelő vezetők kiválasztását, illetve az irántuk érzett lojalitás-
érzés létrejöttét segítették (Csányi 1999, Bereczkei 2003). A csoportban élés gyö-
kerei mélyre nyúlnak: a főemlősök körülbelül 52 millió éve kezdtek csoportokat 
alkotni, s 16 millió évvel ezelőtt jelentek meg a hím-nőstény párok, illetve az egy 
hím köré szerveződő háremek (Shultz et al. 2011). Az emberféléknek a többi fő-
emlőstől elkülönülő ágon fejlődése kb. 6-8 millió évet tesz ki, s ezzel együtt járt 
az összetett csoportéletre – például komplex társadalmakra – jellemző „politi-
kai” hajlamok (vezető, követők, többszintű hierarchiák) kialakulása, illetve fi no-
modása is.

Fajunk csoportban élési hajlamait fi gyelembe véve könnyebben érthetővé 
válik a kortárs gyakorlatban a megosztó politika térnyerése, az „erőskezű” veze-
tők népszerűsége, a politikai szólamok agresszívabb hangvételűvé válása, s az is, 
hogy a közösségi média miképp segíti az erejüket demonstrálni igyekvő vezető-
ket. E szakaszban e négy kérdéssel foglalkozunk: a csoportszerveződés és a veze-
tő fi gurája (3.1.); a fenyegetés jelentősége a csoportösszetartásban (3.2.); a techno-
lógia facilitálószerepe a vezető kommunikációjában (3.3.); a politikai meggyőző-
dések genetikai és neurális háttere (3.4.).

3.1. A csoport szerveződése és vezetője

Az evolúciós pszichológia szerint a fajunk egyedeiben jelenleg működő és ta-
pasztalható pszichés együttes s azonbelül a politikai viselkedéshez kötődő érzel-
mek és attitűdök zöme ökológiai értelemben észszerű, azaz az emberi faj fejlődé-
se során egymást váltó ősi körülmények között hasznosnak bizonyult a felmerü-
lő problémák – párválasztás, vadászat, gyereknevelés, együttműködés, csalók és 
visszaélők kiszűrése stb. – leküzdésében. A hasznosság adaptív, alkalmazkodó jel-
legként értendő: a jelenleg hordozott pszichés mozzanatok nagy része a korábban 
kifejlődött alternatíváinál jobban megfelelt a mindenkori szelekciós nyomások-
nak (az adott környezetben megjelenő, leküzdendő kihívásoknak), s ezzel hosszú 
távon növelte a hordozói rátermettségét (fi tnesz), ami az utódok ivarérett korig 
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történő sikeres felnevelésében mérhető (reprodukciós siker). E felfogásban a jelen-
legi ösztöneink, hajlamaink és érzelmeink az utóbbi néhány millió évben 20–100 
fős, főként rokonokból álló csoportokban élő elődeink társas körülményeire van-
nak hangolva (Csányi 1999, Tooby & Cosmides 2015). 

A kortárs politikai tevékenység mögött is felfedezhetjük az egykor – s eset-
leg jelenleg is – adaptív mechanizmusokat. Például a politikai szereplők részéről 
a riválisok leszólását és ócsárlását értelmezhetjük a saját vezetői alkalmasság ér-
zékeltetéseként, a katonai felvonulásokat pedig a fi zikai erő fi togtatásához hason-
ló, a csoporton kívülieket elrettentő, a csoporttagokat megnyugtató demonstráci-
óként. A látványos politikai cselekvések (beszédek, találkozók, nagykövet beren-
delése...), a politikusok érzelmileg hevített beszédmódja vagy az összetartozását 
jelző szimbólumok használata (egységes öltözet, jelvény, zászló...) eszerint olyan, 
adaptív érzelmi mechanizmusokat beindító stratégiák, amelyek célja a támogató 
csoporttagok mozgósítása vagy ellenkezőleg, a riválisok s támogatóik kedvének a 
letörése és mozgósításuk megakadályozása (Petersen 2016: 1087).

A politikai vezetők szerepe is értelmezhető az alkalmazkodás terminusai-
ban. Az emberi társadalmak és csoportok túlnyomó többsége hierarchikusan 
szerveződik, bennük magasabb és alacsonyabb státuszú tagokkal. E tagolódás 
univerzális elterjedtsége önmagában is valószínűsíti adaptív jellegét. A hierarchi-
kus berendezkedésből fakad, hogy a csoporttagok közül nem lehet mindenki ve-
zető (Smither 1993, Hogan & Kaiser 2005). Az egész csoport olajozott működé-
sét elősegíti, s az egyes tagok számára szelektív előnyt hoz, ha a nem vezető stá-
tuszú csoporttagok kisebb-nagyobb mértékben és bizonyos helyzetekben hajlan-
dóak alávetni magukat a vezető akaratának, ahelyett, hogy ágálnának ellene vagy 
folyamatosan megkérdőjeleznék a hatalmát (Harms et al. 2018: 108). Az ilyen 
részleges behódolási hajlam tehát adaptív; ezért van a hatalmi tekintély kérdőre 
nem vonásának hajlama egy bizonyos mértékig kódolva érzelmi felépítésünkben 
és együttműködési képességünkben (vö. Csányi 1999, Castelnovo et al. 2017). A 
humán csoportok tagjai intuitívan elfogadják, hogy munkamegosztás van a veze-
tő és követői között, s hogy a kollektívát érintő politikai rutinfeladatok elvégzését 
delegálják az általuk megfelelőnek tekintett vezetőre, amivel részlegesen lemon-
danak a döntési képességükről (Hibbing & Th eiss-Morse 2002, Petersen 2016).

Avezető és követői közötti munkamegosztás hajlama azonban megnyitja az 
utat az autoriter vezetők megjelenése, illetve elfogadásuk előtt is. Ahogy utaltam 
rá, tekintélyelvű vezetőnek tekintem azokat, akinek a csoportra vonatkozó egy-
személyi döntéseit az alárendelt csoporttagoknak pusztán a hatalmi hierarchiában 
elfoglalt helye alapján kell elfogadniuk, jellemzően a kritika vagy megkérdőjelezés 
lehetősége nélkül. Akár tényleges felhatalmazást kap e viselkedésre a csoportta-
gokról, akár csak a küldetéstudata irányítja, az autoriter vezető felhatalmazva érzi 
magát arra, hogy a csoportra vonatkozó döntéseit egymaga hozza meg, a csoport-
tagok felé indoklás vagy a velük való racionális vita nélkül. E szóhasználat egybe-
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vág a jelen szövegben idézett tanulmányok többségének szó- és fogalomhasznála-
tával (l. „domináns vezető”, „autoriter vezető”, „tekintélyelvű vezetés”).

A vezetéstudományi és evolúciós pszichológiai kutatások szerint a tekintély-
elvű vezetési stílus igen elterjedt a humán csoportokban, vélhetően azért, mert 
néhány vonatkozásban előnyt jelent a csoport és az egyéni tagok számára. Neve-
zetesen, a csoportok összetartóbbak és tartósabbak, ha rendelkeznek a többség ál-
tal elfogadott, konzisztens érték- és szabályrendszerrel, amelyet a tagjaiknak be 
lehet és kell tartani, illetve a tagokkal a betartását kikényszeríteni, akár agresszió 
és retorzió árán is. A hatalmi tekintély elfogadásának része, hogy a tagok hajla-
mosak legyenek büntetni a csoport normarendszerétől elhajlókat, illetve az azo-
kat megtagadókat. Az együttműködés is javul azáltal, hogy a tagok a saját érdeke-
iket alárendelik a csoportérdekeknek, és elfogadják a vezető döntéseit. Továbbá, 
a tekintélyelven szervezett csoportokban a tagok kiélezettebben fi gyelnek a cso-
portbeli csalókra, illetve a csoporton belüli  és kívüli fenyegetésekre, ami szintén 
növelheti a túlélési esélyeiket (Kessler & Cohrs 2008, Van Vugt, Hogan, & Kaiser, 
2008, Johnstone & Manica2011, Harms et al. 2018).

A tekintélyelvű vezető gyakrabban jelenik meg a kollektivista érté-
keket valló kultúrákban, különösen, amelyekre a vertikális kollektivizmus 
jellemző(Kemmelmeier et al. 2003). Utóbbiakban jelentős státuszkülönbségek 
vannak a csoport tagjai között (akár óriási anyagi vagy hatalombeli egyenlőtlen-
ségek), ám e különbségeket elfedi az egy csoporthoz tartozás érzete. A vertikálisan 
kollektivista kultúrák tagjai között az összetartozás erősebb ott, ahol a csoporton 
kívüliek (out-group) iránti ellenségeskedés is jelen van (Kemmelmeier et al. 2003, 
Harms et al. 2018).

A külső fenyegetés katalizáló hatásával összefügghet, hogy a tekintélyelvű ve-
zető a híveit részlegesen megfosztja ugyan az önállóságuktól, cserébe viszont a 
léte s a neki tulajdonított erő a hívek számára biztonságot nyújt, annyira, hogy 
a hatékonynak észlelt vezetés csökkenti a követők stressz-szintjét s növeli a szub-
jektív jóllétüket (Harms et al. 2017, 2018).Vezetéspszichológiai vizsgálatok jelzik, 
hogy a csoporttagok kötődése a vezetőhöz akkor erős, ha úgy hiszik, hogy számít-
hatnak segítségére, közelebbről arra, hogy szükség esetén érzelmi és materiális tá-
mogatást tud nekik nyújtani. A vezető perceptált erejének elengedhetetlenségét 
mutatja, hogy pontosan a vezetőhöz kötődésnek és a támogató magatartásába ve-
tett hitnek a mértéke társítható leginkább a csoporttagok stressz-szintjének csök-
kenésével (Harms et al. 2017).

Harmsék szerint a tekintélyelvűség különböző vizsgálatai egybehangzóan 
állítják, hogy a tekintélyelvű vezetés iránt elfogadóbb embertársaink „többnyi-
re olyan, sérülékeny és függő egyének, akik szándékosan adják fel az autonómiá-
jukat, s bizonyos mértékben az önállóságukat is, hogy a biztonságérzetüket meg-
őrizhessék egy általuk kaotikusnak és veszélyesnek észlelt világban” (Harms et al. 
2018: 109). Ennek valószínűsíthető oka, hogy „egyszerűen szólva, a legtöbb em-
ber inkább az autokráciát választja, mint az anarchiát” (uo.). Így azon sem lepőd-
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hetünk meg, hogy egy csoport tekintélyelvű, önkényeskedő vezetőjének megítélése 
nem egyértelműen negatív: bizonyos helyzetekben egyszemélyi hatalma és párbe-
széd-képtelensége ellenére is tűnhet a csoport értékes fi gurájának (Ludeke 2016). 
A tagok által veszélyesnek észlelt körülmények között ezt a pozitív viszon yulást a 
fenti összefüggésrendszer érthetővé teszi.

3.2. Felkorbácsolható törzsi érzelmek és a fenyegetés mint kulcsmozzanat

Ezzel elérkeztünk a jelenkori politikai retorika központi elemeként szolgá-
ló „fenyegetés” fogalmához és törzsi hovatartozásokat hangsúlyozó jellegéhez. 
Az evolúciós pszichológiai felfogást politológiai meglátásokkal ötvöző írásukban 
Rose McDermott és Peter Hatemi mutat rá, hogy a kortárs politikusok egy része a 
modern társadalom problémáit ugyanúgy törzsi (csoport) érzelmekre hagyatkoz-
va próbálja rendezni, amiként tették vadászó-gyűjtögetőelődeink (McDermott & 
Hatemi 2018). Állítják, hogy valójában a megoldandó problémák is ugyanazok, 
legfeljebb a felszínen mutatkoznak másnak az eltérő földrajzi és történelmi sa-
játosságoknak köszönhetően. A rendezendő konfl iktusok jellemzően az erőfor-
rások elosztásával, a saját csoport (in-group) védelmével, a csoporton kívül állók 
(out-group) diszkriminálásával, illetve a szex és az utódnemzés szabályozásával 
kapcsolatban alakulnak ki (McDermott & Hatemi 2018: 2).

E konfl iktustípusokat valóban megtaláljuk a jelenkori politikában is. Példá-
ul a pénz mint az egyik legfontosabb jelenkori erőforrás újraelosztása jegyében 
van, ahol a nemzeti tőkésosztály létrehozatalának szükségességére hivatkoznak, 
vagy eltűrik a messze túlárazott állami közbeszerzéseket és a legfőbb vezető csa-
ládjának és baráti körének rekordsebességű gazdagodását.2 A saját csoport védel-
mének és a kívülállók diszkriminálásának vágya meghatározhatja a bevándorlás-
sal és migrációs folyamatokkal kapcsolatos vitákat vagy a szomszéd államokhoz 
való diplomáciai és retorikai viszonyulást. A szex és az utódnemzés szabályozá-
sát illetően említhetjük az abortusz esetleges tiltását, a sokgyerekes családmodell 
propagálását, a gyermekvállalást ösztönző állami támogatásokat mint az erőfor-
rás-elosztás módosítására irányuló kísérletet, vagy a melegellenes kirohanásokat 
mint megbélyegzési törekvéseket: mindezekkel a vezető réteg a csoporttagok rep-
rodukciós gyakorlatát és szexuális életét igyekszik befolyásolni adminisztratív vagy 
megfélemlítő erővel.

A csoporthoz tartozás igénye, a saját csoport és a csoporton kívüliek meg-
különböztetése a szociálpszichológia tételei szerint nem eredendően kedvezőt-
len tulajdonságunk, pszichésen szükséges és előnyös az egyén számára (Tajfel 
1982). Ugyanakkor a különféle csoportok együttélését megnehezíti, hogy a sa-
ját csoport felé a tagok erőteljes attribúciós torzítással fordulnak, s viselkedésü-
ket nagylelkűbben, pozitívabban értékelik, mint a csoporton kívüliekét. Az utób-
biakat kritikusabban és negatívabban szemlélik és hajlamosak homogén tömeg-
ként – mintsem külön-külön egyének csoportjaként – észlelni  (Smith & Mackie 
2001, 2015). Ráadásul a csoporthoz tartozás érzelmi mechanizmusai nagyon köny-
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nyen működésbe hozhatók. Amint egy csoporttag más csoport jelenlétét észleli 
(kevés inger is elegendő), érzelmileg fokozottabban azonosul a saját csoportjá-
val (Mackie & Smith 2001: 326). Például amikor homogén angolszász, fehér la-
kosságú bostoni kerületekbe (USA)  spanyol ajkú közreműködőket küldtek, hogy 
a munkába indulók között várakozzanak, és spanyolul beszélgessenek a vasútál-
lomás peronján, a megkérdezett fehérek már három nap alatt mérhetően kizáróbb 
hajlamúvá váltak a – csoportjukon kívül állónak perceptált – mexikói (azaz spa-
nyol ajkú), de általában a bevándorlókkal szemben is (Enos 2014). Egy másik ide-
vágó amerikai vizsgálatban kaliforniai fehér, pártfüggetlen szavazók kétféle kér-
dést kaptak: (A) tudják-e, hogy Kaliforniában a fehérek és nem fehérek arány már 
átbillent a nem fehér lakosok javára, illetve hogy (B) az USA-ban a spanyol ajkú-
ak aránya már körülbelül ugyanakkora, mint a feketéké. A (B) kérdés nem akti-
válta a fehér csoporttagságot, az (A) kérdés igen. Az (A) kérdést kapók, s különö-
sen az USA nyugati részén élők körében, ahol aránylag több a nem fehér lakos, je-
lentősen megnövekedett a konzervatív értékeket képviselő republikánus párt tá-
mogatása iránti hajlam (Craig &Richeson 2014a: 1190). Egy másik vizsgálatban 
azon fehér alanyoknál, akikkel azt tudatták, hogy „az Egyesült Államok lakossá-
gában a jelenlegi nem fehér kisebbségek többségbe kerülnek 2042-re”, felerősöd-
tek a nem fehér kisebbségi csoportok elleni attitűdök (Craig & Richeson 2014b). 
A kutatók szerint az alanyok a szűkebb környezetükben tapasztalható demográ-
fi ai változásokat a csoportra irányuló fenyegetésnek észlelik, s ez vezet a kisebbsé-
gek iránti negatívabb attitűdökhöz. E változások aligha racionális megfontolás 
eredményei, sokkal inkább önkéntelen érzelmi reakciók. Ám könnyen magya-
rázhatók, ha abból indulunk ki, hogy a politika elsősorban nem a gondolatok vi-
tája, hanem a csoportérdekekről, csoporttagságról és identitásról szóló küzdelem 
(McDermott & Hatemi 2018).

A kortárs nyugati politika megosztó fi gurái bátran ki is használják a meg-
szólítandó szavazók evolúciósan kialakult igényeit.3 A „mi” és „ők” szembeállítá-
sának retorikája felkorbácsolja a csoporthoz tartozás zsigeri vágyát (Kurzban & 
Leary 2001), s amennyiben a választókkal sikerül elhitetni, hogy egy külső cso-
port fenyegeti a saját csoportjukat, akkor ösztönösen felerősödik a csoportérze-
tük és a késztetésük arra, hogy a saját csoportjukat megvédjék (Duckitt 2006). A 
megjelenített  fenyegetésnek nem kell közvetlennek vagy ténylegesen létezőnek len-
nie, elegendő beszélni róla (McDermott & Hatemi 2018: 4), így különféle „válsá-
gok” képzetét, a hamis ellenségképet pusztán szóbeszéddel létre lehet hozni és 
fent lehet tartani. S ha egy csoport tagjai fenyegetve érzik magukat, akkor a poli-
tikai beállítódásuk jobbra tolódik (Haidt 2008, Lewis & Bates 2013). Ha a fenye-
getések ténylegesen és hosszan fennállnak, akkor az adott csoport a leküzdésük 
érdekében a tekintélyelvű normák elfogadása felé fog sodródni, ami az evolúciós 
pszichológiai értelmezés szerint adaptív fejlemény (Harms et al. 2018: 108). En-
nek az eltolódásnak az lehet a z oka, hogy fajunk evolúciós története során annyira 
gyakoriak voltak az erőforrásokat (pl. a táplálékot és szexuális partnereket) érin-
tő külső vagy belső fenyegetések, hogy a csoportösszetartás megőrzésére vonat-
kozó szelekciós nyomás óriásira nőtt. Ennek felel meg a tekintélyelvűségre han-
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golódás, mivel növeli a csoportkohéziót és a csoporttagok együttműködési hajla-
mát (Van Vugt 2006, Von Rueden & Van V ugt 2015). Ami a vezetőválasztást il-
leti, a csoporttagok előnyben részesítik a domináns, erőskezű, autoriter vezetőt a 
békés, egyezkedő vezetővel szemben addig,amíg a fenyegetés fennáll (Castelnovo 
et al. 2017; Kakkar & Sivanathan 2017). Ezt úgy is megfogalmazhatjuk, hogy a te-
kintélyelvű vezető(jelölt)nek a hatalom megszerzése vagy megtartása végett kife-
jezett érdeke, hogy a csoporttagok a vélt vagy valós fenyegetések félelmében éljenek. 
Ez egy csapásra érthetővé teszi a félelemre apelláló politikai retorikát.4

3.3. A kommunikációs technológiák facilitáló szerepe: közvetlenség és az 
intézmények kikerülése

Mindezek ellenére a gyakran fenyegető víziókra épülő jelenkori politi-
kai propaganda aligha lehetne sikeres a szavazók hatékony elérése nélkül. Rose 
McDermott és Peter Hatemi a Donald Trump-féle intenzív közösségi médiahasz-
nálatra (Twitter) is utalva, a populizmus sikerét két fő okra, egyrészt a politikusok 
rendelkezésére álló online technológiáknak a kommunikációt megkönnyítő képes-
ségére, másrészt a politikusi megszólalásokat és általában vett politikai gondol-
kodást korábban erősen szabályozó és korlátozó tényezők (elit, tömegmédia s más 
intézmények) kikerülésére, illetve e tényezők szerepének meggyengülésére veze-
ti vissza.

A közösségi médiumok térnyerését követően a 2010-es évekre a fejlett de-
mokráciákban a politikai csele kvés leginkább látható aktorai az egyéni politi-
kai vezetők és vezetőjelöltek lettek, akik az online felületek hamis közvetlenség-
érzetét kihasználva, visszatérhettek a törzsi közösségek összetartásában hasznos, 
személyes hangvételű, érzelmileg telítettebbbeszédmódhoz.5 A fejlett világban 
az internethasználat viszonylagos olcsósága révén ezek a személyes megszólalá-
sok-kinyilatkoztatások majdnem a teljes népességet elérhetik (jóllehet a televízió 
szerepe is jelentős, l. Newman et al. 2018, Mérték 2018, Polyák, Szávai & Urbán 
2019). „E technológiai újdonságoknak hála egyetlen személy közvetlen párbeszé-
det folytathat emberek millióival, az elit bármiféle befolyása vagy szabályozó köz-
belépése nélkül, s méghozzá valós időben, mintha csak egy szobában tartózkod-
nának.” (McDermott & Hatemi 2018: 5). Ennélfogva a szavazóknak nincs többé 
szükségük arra, hogy az állami intézmények vagy a tömegmédia közvetítésével és 
segítségével értelmezzék a kormányzáshoz és a politikához fűződő viszonyukat, 
illetve a társadalmi létből fakadó jogaikat és a felelősségeiket. Az online kommu-
nikációs csatornákat biztonsággal kezelők hatalmas tömegei tekintik irányadó-
nak a politika eme, a hagyományos tömegmédiában megszokottnál számukra hi-
telesebbnek, „elitmentesebbnek” és személyesebbnek tűnő formáit.

Bár McDermotték nem fejtik ki részletesen, e kommunikációs megoldások 
formai és tartalmi vonatkozású pszichológiai trükkökkel is élnek. Formai kü-
lönlegességük, hogy a kommunikációs közvetlenségérzetet imitál ó kontextuális és 
nem verbális jegyeikkel – a címzettek sűrűn, privát (számítógépes) környezetük-
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ben, egyedileg azonosítható, gyakran a profi lképéről a „szemükbe néző” feladótól 
kapják az érzelmileg telített, esetleg kifejezetten indulatos üzeneteket – becsap-
ják, eltérítik az evolúciósan kifejlődött, az eredetileg kis létszámú közösségben 
zajló politikai cselekvésekre hangolt érzékenységeinket. Emiatt a címzettek refl ek-
tálatlan, önkéntelen első reakciója az lesz, hogy személyesen nekik szóló, autenti-
kus megszólalásokat hallanak a szinte mellettük álló embertől. Ezt egészítik ki a 
tartalmi sajátosságok: az üzenetek magas érzelmi hőfokát sorolhatjuk ide is, első-
sorban azonban a csoporttagságra, a saját csoporthoz tartozás fontosságára utaló 
„mi” és „ők” különbségét hangsúlyozó verbális retorika az a kulcsinger, amely ak-
tiválja a csoporthoz tartozással kapcsolatos érzelmi mechanizmusokat.

McDermotték gondolatmenetét példázhatja a jelenlegi amerikai elnök, 
Donald J. Trump szónoki tevékenysége, aki a Twitter közösségi oldalon egyéni 
meggyőződéseinek hangot adva, szerényen szerkesztett őszinteséggel és látszó-
lag a diplomáciai kar ellenőrzése nélkül kiáltja szanaszét nemegyszer  haragtól 
izzó(nak tűnő) üzeneteit közel 63 millió követőjének.6 A választók ilyen tömeges 
és közvetlen megszólítása és általában a közösségi médiumok széles körű hasz-
nálata a politikai üzenet- és eszmecsere céljából önmagában még a demokrati-
kus politizálás dicséretes fejleménynek is számíthatna, ám McDermott és Hatemi 
szerint komoly veszélyt jelent a fennálló politikai és társadalmi berendezkedésre 
(2018: 5). Aggodalmaik a megváltozott körülmények között aktivált ősi mecha-
nizmusok működésbe hozásának ellenőrizetlenségével és kiszámíthatatlanságával 
kapcsolatosak.

Evolúciós szemszögből nézve a legfőbb kihívást az jelenti, hogy a kiscsopor-
tos társas környezetre adaptálódott személyközi és politikai képességeket, hajla-
mokat és érzelmi hangoltságokat a politikai üzenetformálók és a megszólítottja-
ik a digitális kor online körülményeihez igazítsák. A megváltozott ökológiai fülké-
ben – ez utóbbi a faj fennmaradása szempontjából releváns környezeti tényezők 
összessége – módosultak a korábban adaptívnak bizonyult tevékenységek és re-
akciók kimenetelei is. A politikai megszólítás színtere a korábbiakhoz képest (szűk 
csoport, törzs, falu) óriásra nőtt (vö. az online elérhető tömegek), s ezzel e poli-
tikai cselekvés olyan léptékváltáson esett át, ami számos szándékolatlan és elő-
re nem látható következményhez vezethet és vezet is. Az egyik ilyen probléma, 
hogy az online politikai kommunikátorok elindítják, de nem mindig tudják ural-
ni a kiterjedt kommunikációs folyamatokat, elveszthetik felettük az irányítást: az 
egyéni politikai szereplők vagy egyéb kisebb társadalmi súlyú aktorok óriási sze-
mélyközi hálózatokat érnek el, s ezzel átláthatatlanu lés aránytalanul nagy be-
folyásra tesznek szert az e hálózatok tagjainak mozgósíthatóságát meghatározó 
társadalomértelmezési narratívák alakításában. Az egész társadalomra kiterje-
dő narratívaképzés korábban intézményesen szabályozott és felügyelt formában 
a nagy államok vagy jelentős társadalmi aktorok kiváltsága volt. A neolitikumot 
megelőző időkben pedig csak kisebb, száz főnél kevesebb főt számláló közössé-
gekben zajlottak – azaz nem hathattak tömegekre – a politikainak tekinthető te-
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vékenységek (mint a csoporthierarchián belüli helyezkedés, erőforrások elosztá-
sa, a csoport vezetése stb.). 

Egy másik kihívás, hogy az online kommunikálás tömeges jellege megne-
hezíti a csoporttagok közti kooperáció fenntartását, s mivel a kisebb csoporto-
kat könnyebb összetartani, a túl nagy csoportok széthasadozhatnak (McDermott 
& Hatemi 2018: 6). Hatemiék meglátása a multikulturális Egyesült Államok-
ban azért is helytálló, mert az érzelmileg telített, megosztó retorika könnyedén 
kikezdi az olyan nagyobb csoportok, mint „az amerikaiak”, „a nemzet” egysé-
gét, s azonbelül csakhamar elkezdenek szétfeszülni a szűkebb csoporttagsá-
gokkal kapcsolatos választóvonalak (republikánusok vs. demokraták, fehérek 
vs. kisebbségek, bevándorlók vs. helyiek). Hasonló szakadási jelenséget látunk 
Nagy-Britanniában a Brexit-folyamat mentén (távozás- vs. maradáspártiak), de 
még egy magyarországnyi méretű csoport is sikeresen megosztható a „mi” és 
az „ők”(egyik „tábor”, másik „tábor”) közötti különbségre hangolt emocionális 
retorikával.E hasadásokat elősegíti – s ez része a megváltozott körülményekből, 
azaz a fülkeváltozásból fakadó említett kiszámíthatatlanságnak, illetve a tech-
nológiai facilitálásnak –, hogy a közösségi médián keresztül elért választók akár 
a politikai üzenetek feladójának szándékaitól függetlenül is (esetleg a valódi fel-
adó kilétét nem is ismervén) elkezdenek a saját csoportjukra irányuló fenyege-
tést észlelni-érezni, s valamilyen külső csoportot azonosítanak veszélyforrásként. 
Ugyanakkor a kortárs Magyarország példája mutatja, hogy ehhez még online mé-
diára sincsen szükség, a politikai meggyőződés alapján összetartó csoportok bel-
ső kohéziójának növelése, illetve e csoportok egymással szembefordítása a hagyo-
mányos tömegmediális eszközök (elektronikus média, sajtó, óriásplakátok) in-
tenzív és propagandisztikus használatával is elérhető.

Jóllehet a csoportellentétek szítása is romboló hatással van a nyugati de-
mokráciák működésére, feltételezhetjük, hogy megközelítőleg ugyanekkora bajt 
okoz, hogy a megváltozott ökológiai fülkében a korábban adaptívnak bizonyult, 
acsoportbeli politikai tevékenységgel kapcsolatos evolúciós „fékek és ellensúlyok” 
rendszere sem működik megfelelően. A prehistorikus közösségekben a csalók, visz-
szaélők detektálása szükségszerű volt a csoport hatékony működésének fenntar-
tásához, s hatékonyan működött is. A vadászó-gyűjtögető népeknél a hatalmával 
visszaélő (pl. önző, mohó, a tagokkal nem törődő) vezető e tulajdonságait, illetve 
az önmagának szerzett erőforrásokat képtelen volt elrejteni, így a csoport számá-
ra hátrányos tevékenysége hamar világossá vált a csopor ttagok előtt, akik szank-
ciókat foganatosítottak ellene, melynek formája lehetett az engedetlenség, a levál-
tás vagy a kivégzés (Boehm 1999). 

Ellenben amikor a tömegtársadalom tagjai – a ténylegesen fennálló körül-
mények, illetve a politikai retorika hatására – a csoportjukat veszélyeztető külső 
fenyegetést észlelnek, s elfogadják az autoriter vezetőt, hogy profi tálhassanak az 
ekképpen várhatóan megszilárduló rendből és biztonságból, a kiterjedt csoport-
méret és a vezető közvetlen jelen nem léte okán a csalók detektálásának mecha-
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nizmusait nem tudják eléggé hatékonyan működtetni. Ez akkor okoz gondot, ha a 
tekintélyelvű vezető ténylegesen kártékonyan, például a csoport erőforrásait a sa-
ját javára fordító módon viselkedik.7Miért nem veszik ezt a csoporttagok észre? A 
legáltalánosabb oka ennek az, hogy a jelenkori társadalmak túlságosan összetettek 
ahhoz, hogy működésüket és irányításukat a társadalom tagjai teljes vagy akár je-
lentős mértékben is átlássák és megértsék (Tóth & Csányi 2017, 4. rész) – ennek 
hiányában pedig egy visszaélő vezető esetleges inkompetenciáját sem könnyű fel-
ismerni. Másrészt a modern társadalmakban a legfőbb erőforrás – az anyagi ja-
vak – mértéktelen halmozása könnyedén elrejthető a társadalom többi tagja elől 
(vö. off shore számlák, strómanok által birtokolt cégek). Harmadrészt a csoporttag 
hívek éberségét elaltathatja az autoriter vezető részéről  az online és elektronikus 
kommunikációval biztosított hamis személyesség és törődés érzete, negyedrészt el-
terelheti a fi gyelmüket a felkorbácsolt fenyegetettségérzés. Végül pedig a hívek a 
megfelelő propaganda és a mesterségesen szított fenyegetettségérzet hatására hi-
hetik a vezető és szűk körének mértéktelen erőforrás-halmozását (azaz a csoport-
tól való zabolátlan lopást) a csoport – például nemzet –építésének, illetve a csoport 
hatékony védelméhez szükséges, végső soron minden csoporttag számára hasz-
nos mozzanatának. A tömegtársadalmak visszaélő, parazita politikusai meglátá-
som szerint e tényezők miatt kerülhetik el a lelepleződést és a büntetést; egysze-
rűen mert a prehistorikus körülmények között „a csalók azonosítása a kisebb lé-
lekszámú közösségekben könnyebb volt, és azon vezetőket, akik nem szolgálták a 
támogatóik javát, vagy aránytalanul sok erőforrást vettek el maguknak, a híveik 
leváltották, [vagy a decapitated elsődleges jelentésében:] lefejezték” (McDermott 
& Hatemi 2018: 6).

3.4.A politikai meggyőződések biológiai háttere 

A politikai attitűdök megváltoztathatóságának, a meggyőzés, azaz a politi-
kai „hittérítés” esélyeinek felmérése szempontjából lényeges kérdés, hogy a poli-
tikával kapcsolatos beállítódások hátterében állnak-e genetikai és neurális ténye-
zők, illetve hogy ezek milyen mértékben határozzák meg az egyén meggyőződé-
seit.

3.4.1. Genetikai tényezők az attitűdformálódásban – a sok és a kevés

Egyes genetikai kutatási eredmények alátámasztják a nézetet, miszerint a 
politikai attitűdök mérsékelten örökletesek, de a genetikai tényezők jelentős mér-
tékben járulnak hozzá a politikai értelemben konzervatív beállítódás elfoglalásá-
hoz (Ebstein et al. 2015: 2). Az egyik legmeggyőzőbb adat egy nagymintás (kö-
zel 30000 fő) amerikai ikervizsgálatbólszármazik. Eszerint a konzervatív atti-
tűd örökletességének becsülhető mértéke egypetéjű ikrek esetében a férfi aknál 
64,5%, nőknél 44,7% (Eaves et al. 1999: 77). De hasonlóan magasnak becsülik a 
vallásos beállítódás örökletességének mértékét is; az egypetéjű férfi  ikrek eseté-
ben 61,6%-ra, a nőknél 37%-ra teszik (uo.). A beállítódások részben örökletes jel-
legére utal, hogy e vizsgálatban „minden, az egypetéjű ikrektől származó adat-
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ban kimutatható korreláció mértéke meghaladja a kétpetéjű ikrektől vagy test-
vérektől származó adattokban kimutatható, neki megfelelő korreláció mértékét” 
(Eaves et al. 1999: 71). Azaz, ahol egyezik a génkészlet (egypetéjű ikrek), ott ma-
gas a korreláció, s gyakrabban fordul elő hasonlóság a két testvér beállítódása kö-
zött; ahol viszont van génkülönbség (kétpetéjűek), ott ritkábbaz attitűdegyezés. 
Örökbe fogadott ikrek vizsgálata azt mutatja, hogy az egypetéjű ikerpárok tagja-
inak tekintélyelvű beállítódása közötti korrelációs együttható 0.60felett volt, at-
tól függetlenül, hogy külön-külön (0.63) vagy együtt (0.69) nevelkedtek, míg két-
petéjű ikreknél ilyen mértékű hasonlóság nem volt kimutatható: az együtt nevel-
kedetteknél 0.42, a külön nevelkedettek kétpetéjű ikreknél 0.00 volt az együttha-
tó (McCourt et al. 199

Pszichológiai oldalról erősíti meg a tekintélyelvű, konzervatív és vallásos be-
állítódás közös pszichés és genetikai eredetének feltételezését Steven Ludeke és 
munkatársainak kérdőíves kutatása, amely szerint három beállítódás az egypeté-
jű ikreknél jelentős mértékben korrelál az ikertestvér megfelelő attitűdjével, míg 
a kétpetéjű ikrek körében jóval kisebb az együttjárás: a tekintélyelvű attitűd eseté-
ben 0.51 vs. 0.10 (mindig a második érték a kétpetéjű ikreké), a konzervativizmus 
esetében 0.53 vs. 0.36, a vallásos beállítódás esetében 0.50 vs. 0.02 együtthatójú 
korrelációt állapítottak meg (Ludeke et al. 2013: 378). Ludekéék a tekintélyelvű, 
a konzervatív és vallásos beállítódás hármasát Koenig és Bouchard (2006) nyo-
mán a hagyományos erkölcsi értékek triádjának (Traditional Moral Values Triad, 
TMV T) nevezik. E három attitűdöt a „tradicionalizmus” (hagyományelvűség) lá-
tens személyiségvonásra vezetik vissza, s feltételezik, hogy e három beállítódás 
csak különböző kifejeződése ennek a személyiségvonásnak. 

E triádról gondolkodva Koenig és Bouchard (2006)evolúciós pszichológiai 
alapokon egy olyan absztrakt, az engedelmességre és a tekintélytiszteletre késztető 
emberi hajlamot tételez, amely kifejeződhet a családi élet, a társadalom vagy ál-
talában a világ rendjének preferált szerveződésében, tehát több terepen is (2006: 
34sk). E prediszpozícióra jellemző vélekedéselemek: a gyerekek engedelmesked-
jenek és tiszteljék a tekintélyt (tekintélyelvűség, családi szint); az abortusz vagy a 
halálbüntetés helyes (konzervatív attitűd, társadalmi szint); a minket körülvevő 
világ nem kaotikus, s van ura, az életnek pedig a hittételekből levezethető értel-
me (vallásosság, a világmindenség szintje). A két kutató sugallata szerint a három 
szint rokon jellegét implicite mások is felismerhették, amit jelez, hogy a rájuk vo-
natkozó kérdések hol a tekintélyelvű, hol a konzervatív, hol a vallásos attitűdök 
pszichológiai vizsgálataiban használt mérőeszközökön bukkannak fel. Koenig és 
Bouchard sarkalatos állítása az, hogy a TMVT pszichés magjában egy arra irá-
nyuló késztetés vagy elvárás áll, hogy „valamiféle rend, ellenőrzés vagy szervező-
dés uralja az ember életének fontos elemeit” (2006: 35, kiemelés tőlem, PT). Ahogy 
Ludeke és munkatársai összefoglalóan fogalmaznak:

„E felfogásban a hagyományelvűség lényegi jellemzője, hogy az 
egyén a társadalmilag létrehozott tekintélyek felé orientálódik, és hogy 
akik erősebben hagyományelvűek, azok pozitívan és engedelmesen re-
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agálnak ezekre a tekintélyekre és szimbólumaikra. A tradicionalizmust 
tehát olyan attitűdöket megalapozó hajlamnak fogjuk fel, amely beállító-
dások a különféle – politikai, vallásos vagy családon belül –fennálló te-
kintélyekkel kapcsolatosak”. (Ludeke et al. 2013: 375)

A számunkra fontos mozzanat a tekintélyelvűség, a vallásosság és általában 
valamiféle rendpártiság összefonódása – amit bizonyos mértékig az idegtudomá-
nyi kutatások is alátámasztanak (3.4.2.). 

De végül is mit szűrhetünk le a fenti adatokból a politikai beállítódások örök-
letességével s esetleges genetikai meghatározottságával (akár megváltoztathatat-
lanságával) kapcsolatban? Egyfelől világos, hogy általában a politikai attitűdök, 
illetve specifi kusan a tekintélyelvű attitűd genetikai mozzanatai nem mindenha-
tóak: az egypetéjű ikrek politikai beállítódásai között mért 0.50–0.69 együttható-
jú korreláció egyszerre sok és kevés.Kevés, mert távol van a százszázalékos meg-
egyezéstől; azaz a megegyező génkészletű párok tagjai felvehetnek egymástól el-
térő politikai attitűdöket. De meglehetősen sok is, ha a kétpetéjű ikrek jóval ala-
csonyabb (0.02–0.42) korrelációs mértékeihez viszonyítjuk – amelyek egyértel-
műen jelzik, hogy az egyén génkészletének van szerepe a politikai attitűdjei formá-
lódásában. Ugyanakkor ha a genotípus befolyásolja is az egyén általános politikai 
orientációját, az nem terjed ki a specifi kus pártpreferenciákra (Alford et al. 2005). 
A tisztábban látáshoz tehát további vizsgálatok szükségesek. Azt azonban megál-
lapíthatjuk, hogy a genetikai adottságok hathatnak akadályként a politikai viták-
ban és a választási kampányok során: ha és amikor az egyén génjei befolyásolják a 
politikai meggyőződéseinek ilyen vagy olyan pólus felé tolódását, akkor nem biz-
tos, hogy e beállítódásokat „kívülről”, akár racionális, akár érzelmi alapú érvelés-
sel meg lehet változtatni.

3.4.2. A neurális védőbástyák és a fenyegetés

Az egyénnek a génkészletnél lényegesen változékonyabb neurális struktúrái 
is szolgálhatnak a politikai meggyőzést korlátozó tényezőként. Jonas T. Kaplan 
és munkatársai mágneses rezonanciás képalkotási (MR) vizsgálata amerikai ala-
nyokkal azt mutatta ki, hogy azok a politikai vélekedéseiket (beliefs) a külső el-
lentmondó információk hatására lényegesen nehezebben és kisebb mértékben 
változtatták meg, mint a nem politikai jellegűeket (Kaplan et al. 2016a). A kísér-
leti személyek a nézeteikkel ellentétes (azokat megkérdőjelező vagy cáfoló) állí-
tásokat olvastak többek között abortuszról, melegházasságról, halálbüntetésről, 
a fegyvertartás korlátozásáról, a katonai költségvetésről (ezek politikai vonatko-
zású állítások), a túlnépesedésről, a multivitaminok hasznosságáról, a koleszte-
rin szívre tett hatásáról, a passzív dohányzásról (ezek nem politikai jellegűek), 
ám ezek közül csak az utóbbi, közvetlen politikai vonatkozással nem rendelke-
ző kijelentések hatottak erősebben és tartósabban a vélekedéseikre (Kaplan et al. 
2016a: 7). A politikai nézetekre jellemző vélekedésváltoztatási-rezisztencia közvet-
lenül a kísérlet után és több hét elteltével is kimutatható volt (Kaplan et al. 2016a: 
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4). A kutatók azt is megállapították – s vélhetően ez áll e rezisztencia mögött –, 
hogy alanyaik a politikai vélekedéseiket megkérdőjelező állításokra neurális szin-
ten úgy reagáltak, mintha a testi épségüket fenyegető ingerrel szembesültek volna. 
Ugyanis az állítások olvasásakor és értelmezésekor agyuknak azon részei aktivá-
lódtak erősebben (az amygdala, a szi geti lebeny (insula) és az alapállapotú háló-
zat), amelyek a fenyegetést jelentő fi zikális ingerek megjelenésekor kapcsolnak fo-
kozott működésbe (Kaplan et al. 2016a: 7).

A vizsgálat pikantériája, hogy Kaplanék nem konzervatív, hanem liberális 
beállítódású alanyokat vizsgáltak, s mégis a fenyegetés és a fenyegetettségérzet ket-
tős jelenségébe botlottak, amely – mint a 3. szakasz elején láthattuk – az evolúci-
ós és a szociálpszichológia szerint az egyik kulcstényezője és fő hajtóereje a cso-
portkohézió növelésének, illetve gyakran használt hívószava és célpontja napja-
ink jobboldali megosztó retorikájának. 

Érdemes az ellentmondó állításokra adott reakciók neurális bázisára is vetni 
egy pillantást. Az amygdala különösen érzékeny a fenyegető és félelmetes fi zikális 
ingerekre, egyfajta félelemfeldolgozó egység és fenyegetésdetektor (Adolphs et al. 
1995). Működésének a politikai nézetekhez való kötődését jelzi, hogy konzervatív 
beállítódásúaknál a jobb féltekében megnagyobbodhat, ami a fokozott félelem- 
vagy fenyegetettségérzettel függhet össze(Kanai et al. 2011). Az insula vagy szige-
ti lebeny funkciójában és anatómiailag is kapcsolódik az amygdalához. Undorér-
zés közben aktiválódik, példáula kellemetlen szagok, visszataszító látvány vagyaz 
embertársak fi ntorgó arca láttán (Wicker et al. 2003, Kanai et al. 2011). Az ideoló-
giai meggyőződéseinek ellentmondó állításokat olvasó alany e struktúráinak erő-
sebb aktivitása utal arra, hogy az állítások félelem- és fenyegetettségérzetet válta-
nak ki benne.

Az alapállapotú hálózat (default mode network, DMN) sokféle agyi funkciót 
ellátásában vesz részt, például a szelf reprezentációjában, a saját érzelmi állapotról 
való gondolkodásban, mások érzelmeinek megértésében, a passzív pihenés köz-
beni képzelgésben, merengésben és még több másban (Andrews–Hannah 2012). 
Számunkra a DMN legérdekesebb funkciója az, hogy aktiválódik a mélyen hitt 
vélekedésekhez (deeply held beliefs), az alany „szívéhez közeli” nézetekhez (closely 
held views), az egyéni, kulturális vagy nemzeti identitással összefonódó, „szent” 
(sacred) és megmásíthatatlan, vitathatatlan (non-negotiable), alapvető értékekhez 
(protected values), illetve a vallásos meggyőződésekhez kötődő agyműködés so-
rán is (Kaplan et al. 2016a, 2016b).

A lényegi mozzanat a mély hitek és az identitás összefonódása. Hiszen az 
idegtudományi kutatásokból kezd körvonalazódni és felsejleni, hogya mély meg-
győződéssel vallott politikai, ideológiai nézeteinket (részben) ugyanazok az agyi 
struktúrák és mechanizmusok kezelik, mint aszemélyes önazonosságunkkal, kul-
turális hovatartozásunkkal és vallásos hitünkkel kapcsolatos legalapvetőbb véle-
kedéseinket. Ez nagyon mély neurális beágyazódást és intenzív védelmet jelent. 
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Mert az identitással, hovatartozással és világnézettel kapcsolatos erős neurális vé-
dőbástyák – mondatja velünk az evolúciós pszichológiai logika – nem véletlenül 
jöttek létre. Egy komplex, csalókat, illetve rivális vagy ellenséges csoportokat  is 
felvonultató társas környezetben nem lett volna adaptív, ha az egyén személyes 
és csoportidentitását és világnézetét megalapozó vélekedéseit könnyen ki lehetett 
volna kezdeni külső verbális információkkal. Túlságosan nagy lett volna az énjé-
nek (szelf) és a hozzá hasonlóan kis erőfeszítéssel meggyőzhető egyénekből álló 
csoportnak az instabilitása: egy önmagukban, hovatartozásukban vagy világné-
zetükben könnyen elbizonytalanítható tagokból felépülő csoport kohéziója na-
gyon alacsony lett volna, maga a csoport pedig rövid úton szétesett volna.A túl-
zott hiszékenység az egyénre, a csoportjára vagy mindkettőre nézve káros tulajdon-
ság, ezért az egyén alapvető vélekedéseinek ellentmondó állítások elutasítása ha-
tékony védelmet jelenthetett a manipulációval szemben(Mercier & Sperber 2011, 
Petersen 2016).

Ez a gondolatmenet és Kaplanék vizsgálati eredményei illeszthetők a hagyo-
mányos erkölcsi értékek triádjának és a közös tövükként szolgáló ’hagyományelv
űség’személyiségvonás fentebb ismertetett feltételezéséhez is (Koenig &Bouchard 
2006, Ludeke et. al. 2013): eszerint a pszichés szinten azonosítható tekintélyelvű, 
konzervatív és vallásos attitűd rokonságát a (részben) közös neurális alapstruktú-
ra biztosítaná. A politikai meggyőződéseket védő eme neurális mechanizmusok 
erejét mutatja, hogy Kaplanék (2016a) liberális nézeteket valló alanyai esetében 
is megjelent a fenyegetettségérzés, holott ők a hagyományelvűség személyiségvo-
násával (s ezenbelül a tekintélyelvű attitűddel) nem rendelkeztek. Másként meg-
fogalmazva: nem csak a tekintélyelvű beállítódású emberekre jellemző tulajdon-
ság, hogy öntudatlanul is ellenállnak az ideológiai meggyőződéseiktől eltérő infor-
mációknak és állításoknak (vö. A szelektív kitettség elmélete, Klapper 1960, Gálik 
2019).

Úgy vélem, az egyén ideológiai-politikai meggyőződései valamiféle általá-
nos világkép vagy világnézeti konstrukció részei, amely hiedelemkomplexumot – 
identitásképző és –meghatározó funkciója miatt – a benne foglalt meggyőződések 
konkrét tartalmától és a politikai beállítódás irányultságától (ti. konzervatív, li-
berális ...) függetlenül igyekeznek védeni az emberi agy evolúciós értelemben véve 
ősi mechanizmusai. Ezek szerint ez a neurális védőrendszer általános rendelteté-
sű, s az egyén mindenféle erősen vélt „világnézeti” meggyőződését óvja, legyenek 
azok akár politikai, akár vallásos jellegűek. Feltehetjük tehát azt is, hogy az itt 
identitásképzőnek nevezett meggyőződések (pl. vallásos hit, ateisták meggyőző-
dései, politikai világkép)részben közös neurális struktúrákba ágyazódnak (Van 
Elk & Aleman 2017). Nagyon régi idegrendszeri funkcióról lehet szó, hiszen a vé-
lekedésrezisztencia az emberfélék (és bizonyos mértékig az emberszabásúak) erő-
sen szociális fajaiban is nagymértékben segíthette a hatékony csoportfenntartást. 
Annyit tudunk, hogy a vélekedésrezisztencia neurális szubsztrátumául szolgáló 
alapállapotú hálózatnak (DMN) van előképe az emberré válás előtti korból, töb-
bek között a 9-10 millió évvel ezelőtt levált makákóágon:
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„A DMN homológját [közös eredetű, anatómiai és funkcionális 
megfelelőjét] azonosították főemlősökben (pl. makákókban) és azt talál-
ták, hogy e hálózat mérete összefügg az állatnak a csoport szociális hie-
rarchiáján belül elfoglalt helyével [...]. Ez arra utal, hogy a DMN egy fi -
logenetikai értelemben véve ősi mechanizmus székhelye, amely a társas 
kogníció, interakció és koordináció támogatására fejlődhetett ki”. (Van 
Elk et al. 2017: 367)

4. Összefoglalás, kitekintés

Igyekeztem megmutatni, hogy a tekintélyelvű politikusok megosztó, há-
borús retorikája az emberi csoportszerveződéssel kapcsolatos, evolúciósan ki-
fejlődött hajlamainkat használja ki önös céljaira. E retorika a választók egyé-
ni és csoportidentitásának felizzítására apellál, amikor a megszólítottakban 
fenyegetettségérzetet igyekszik kelteni. A valós vagy fi ktív veszélyt észlelve a cso-
porttagok összezárnak és hajlamosabbakká válnak az erősnek és védelmezőnek 
tűnő, tekintélyelven kormányzó, hatalmaskodó vezető elfogadására. E mechaniz-
mus túlhajszolása az egyszemélyi kormányzásra törekvő politikusok jól felfogott 
érdeke, hiszen a társadalom tagjaiban keltett félelem- és fenyegetettségérzés meg-
erősítheti őket népszerűségükben és megszilárdíthatja őket hatalmukban. S mi-
vel a politikai meggyőződéseink megváltoztatására irányuló külső próbálkozáso-
kat (ti. meggyőzés, informálás, cáfolat) hathatós neurális mechanizmusok féke-
zik és gátolják, és a megosztó retorika a társadalmat egymással élesen szembenál-
ló csoportokra hasítja, szükségesnek látszik egy olyan kommunikációs alternatí-
va kialakítása, amely képes meghaladni a háborús hangvételű politikai kommu-
nikációt és csökkenteni a társadalom fenyegetettségérzetét és szétszakítottságát. 
E stratégia kidolgozására a következő tanulmányomban teszek kísérletet (l. Pó-
lya, 2019).
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Jegyzetek

1  A kifejezés a jelenség társadalmilag nehezen kezelhető mivoltára utal, vö. 
a klímaváltozásról szóló Kellemetlen igazság (2006, rendezte Davis Guggenheim).

2  A 3.1. szakaszban mondottak alapján megjegyezhetjük, hogy egy, a ver-
tikális kollektivizmus jellemezte társadalomban a korruptnak és önzőnek látszó, 
tekintélyelvű vezető és köreinek gátlástalan meggazdagodása nem feltétlenül fog-
ja kiváltani a vezető híveinek kritikáját (sőt, még lelkesen támogathatják is), mi-
vel csoporttagként úgy érezhetik, hogy az erőforrás-átcsoportosítás a csoport érde-
kében történik.

3  A politikai populizmus identitásképző szerepét tárgyalják a politika-
tudományi diskurzusban is. Lásd Benedek István (2019) kitűnő tanulmányát, 
amely értelmezhető a jelen evolúciós pszichológiai beszédmód politikatudomá-
nyi párjaként is. Benedek a populizmus ideológiailag semleges felfogását vázolja, 
amely szerint a populista csoportképzés (ez utóbbi a mi a terminusunk) nélkülöz-
hetetlen a demokrácia tömegbázisának megteremtéséhez, viszont azzal a veszély-
lyel fenyeget, hogy egyes antidemokratikus populista politikai erők a tekintély-
elvű berendezkedés felé kormányozzák a demokráciát (29. o.), és „vitathatatlan 
morális értékek és identitásformák közötti konfl iktusok” alakulnak ki (Benedek 
2019: 32). Az evolúciós pszichológiai megközelítés keretében pontosan az ilyen, 
„megkérdőjelezhetetlen”, mély hitek lényegi szerepére utalok a szövegben több 
helyen is.

4  Például az is világossá válik, hogy globális migrációs folyamatok zajlása 
közben miért tehet szert jelentős népszerűségre az etnikai alapú nemzet megőr-
zésének szükségességére hivatkozó politikai retorika egy-egy európai országban.

5  McDermott és Hatemi szövege az egyesült államokbeli helyzetből indul 
ki. Közép-európai tapasztalataink azt mutatják, hogy ugyanez a törzsi hangvéte-
lű politizálás erős hatalmi (kormánypárti, egyszemélyi vezetői...) ellenőrzés alatt 
álló közszolgálati médiumokban is megvalósítható, és roppant hatékony lehet, ha 
a szavazásra jogosultak jelentős hányada használja e médiumokat fő hírforrása-
ként.

6  „@realDonaldTrump” fi ók, 2019. 08. 03-i adat.
7  Társadalmi szintű, nehezen visszafordítható visszaélési és csalási jelen-

ségekről lásd Benedek leírását: „[...] ez a megközelítés a populizmust [...] mélyen 
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autoriter jelenségnek látja, amely csupán egy titkolt elitcsere, ahol a nép csak egy 
manipulált módon felhasznált eszköz [...]. A populisták hatalomra kerülve [... foly-
tatják ...] polarizáló és moralizáló politikájukat, felforgatják a liberális demokrá-
ciát és a jogállamiságot. Diszkriminatív legalizmust (’a barátaimnak mindent, az 
ellenségeimnek a törvényt’) és klientúra-rendszert vezetnek be, [...] elnyomják a 
civil társadalmat [...]. Végeredményben elfoglalják az államot, sőt az egész társa-
dalmat, végső soron pedig a demokratikus homlokzat mögött, hatalmuk konzer-
válása érdekében, egy rendkívüli mértékű és szisztematikusan egyenlőtlen játék-
teret [...] hoznak létre. Napjainkban így az autoriter populizmus [...] és a populis-
ta autoritarianizmus [...] felemelkedésének vagyunk szemtanúi, különösen térsé-
günkben” (Benedek 2019: 38).
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Kolozsvári magyar irodalmi folyó-
iratok 1949 után

 1. A nyugati hadszíntérről hazatérő Szentimrei Jenő 1945. április 15-én je-
lentette be, hogy „irodalmi fórumot” készül teremteni „az új szellemből táplálko-
zó haladó irodalomnak”,1 és néhány nap múlva a sajtó már egy „ötös bizottság” 
létrehozásáról adott hírt, amelynek tagja volt Szentimrei, Nagy István, Szabédi 
László, Kiss Jenő és Jékely Zoltán. „Végre megindult tehát a rég várt folyamat – 
írta három nap múlva a Világosság –: Erdély széthullott irodalmi életének összefo-
gása és olyatén megszervezése, hogy méltóképpen vehesse ki részét az új, demok-
ratikus társadalom kialakításának munkájából.”2 Ez az ötös bizottság Szentimrei 
Jenő és Kiss Jenő aláírásával körlevelet küldött szét, amelyben a leendő írószövet-
ség, a Romániai Magyar Írók Szövetsége körvonalazását célzó kérdések mellett az 

Rezumat (Reviste literare maghiare din Cluj apărute după 1949)
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alakuló közgyűlés időpontja is szerepel: 1945. május 6. A tényleges megalakulásra 
egy hét múlva került sor. Elnökké Nagy Istvánt, alelnökké Szabédi Lászlót, titkár-
rá Méliusz Józsefet, pénztárossá Asztalos Istvánt választották; a választmány tag-
ja lett még Balogh Edgár, Benedek Marcell, Kacsó Sándor, Kiss Jenő, Szentimrei 
Jenő.3 Egy korábbi újsághírből azt is megtudjuk, hogy a felsorolt tisztségviselőkön 
kívül az alakuló közgyűlésre meghívót kapott még Bartalis János, Bányai László, 
Berde Mária, Bözödi György, Derzsi Sándor, Endre Károly, Hegyi Endre, Horváth 
István, Jancsó Elemér, Janovics Jenő, Jékely Zoltán, Jordáky Lajos, Korda Miklós, 
Kós Károly, László Gyula, Molter Károly, Szabó Lajos, Szemlér Ferenc, Tavaszy 
Sándor, Tomcsa Sándor és Zolnai Béla is.4 

Egy Zolnai Bélával készült interjúból az derül ki, hogy a Romániai Magyar 
Írók Szövetsége irodalmi folyóirat megindítását tervezi, melynek Magyar Fáklya 
lett volna a címe.5 Szerkesztését Szentimrei Jenőre és egy Berde Máriából, Jékely 
Zoltánból, Nagy Istvánból és Szabédi Lászlóból álló szerkesztőbizottságra bízták. 
A lap engedélyezésére azonban egy jó fél évet kellett várni. Közben hazatért a ha-
difogságból Gaál Gábor, s 1946. május 12-én már ő adta elő az 1946. június 22-én 
megjelent új lap, az Utunk programját. 

Ennek a magyarázata abban rejlik, hogy a legendás Korunk-főszerkesztő az 
adott körülmények között maga is egy széles olvasóközönségnek szóló irodalmi 
lap megindítását tartotta időszerűnek, de – miként egy Corneliu Codarceának írt 
levele tanúsítja – a Korunk újraindításáról sem mondott le. Ám a Magyar Népi 
Szövetség (MNSZ) vezetőinek bebörtönzése után az ő személye és volt lapja ellen 
is elindított hadjárat ezt akkor lehetetlenné tette. Valóság és irodalom (1950) című 
tanulmánykötetének „idealista” beütése miatt (és ürügyén) őt is kizárták a párt-
ból. 1956 forró nyarán azonban a sajtóban már több szerző – köztük Földes Lász-
ló, Gáll Ernő, Sütő András – emelte fel szavát a Korunk és egykori főszerkesztője 
rehabilitálásáért, s 1956 szeptemberében megtörtént Gaál párttagságának – post 
mortem – helyreállítása. E fejlemények után munkatársaiból és tanítványaiból – 
Gáll Ernővel az élen – bizottság alakult a lap újraindításának előkészítésére. 

A Romániai Magyar Írók Szövetségének 1946. évi kongresszusán – 
Székelyudvarhelyen, 1946. június 28–30-án – történt tisztújítás már előre jelez-
te a várható fejleményeket. Ott ugyanis Gaál Gábort választották meg elnöknek. 
A dísztagok sorába került Mihail Solohov szovjet, Louis Aragon francia kommu-
nista író, Victor Eft imiu, a Román Írók Szövetsége akkori elnöke, Illyés Gyula és 
Kurkó Gyárfás, a Magyar Népi Szövetség elnöke.6 1947 kora tavaszán, egy buka-
resti magyar–román írótalálkozó során pedig felvetődött „egy új írói szövetke-
zés” megteremtésének gondolata.7 A találkozó kapcsán Nagy István arról számolt 
be Kolozsváron, hogy „Bukarestben a Román Írók Szövetsége indítványozta a Ro-
mániai Írók Szövetségének megalakítását, amely egy fedél alá hozná a nemzeti-
ségek szerint tagolt Írószövetségeket. A Romániai Magyar Írók Szövetsége ezt az 
indítványt örömmel üdvözölte”.8 Az egyesülést az 1947. szeptember 28-án meg-
tartott kolozsvári kongresszus mondta ki.9 A csábítás szirénhangjait azonban ha-
marosan felváltotta a fenyegetés orákuluma, s ennek Méliusz József volt az elő-
hírnöke.10 
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Visszaemlékezésében Kántor Lajos felidézi a hatvanas évek elejének-közepé-
nek írószövetségi összejöveteleit, „ahol a hivatalos tekintélyt továbbra is Nagy Ist-
ván jelentette […]. A helyzet akkor kezdett változni, amikor a Steaua-főszerkesztő 
Aurel Rău költő mellé olyanok kezdtek bekerülni a kolozsvári román irodalmi 
életbe, mint (a művelt, intelligens Radu Enescu mellett) az ifj ú dráma- és próza-
író Dumitru Radu Popescu, a Tribunához a szintén prózaíró Vasile Rebreanu és 
Augustin Buzura. […] Velük mi, a magyar Forrás is hovatovább hangadók let-
tünk, Lászlóff y Aladárral, kevéssel később Szilágyi Istvánnal – a néhány évvel 
előttünk járó Szabó Gyulával”.11 

2. Irodalmi Almanach
A Román Népköztársaság Írószövetsége kolozsvári tagozatának (az 1950. évi 

3. számtól: fi ókjának) kolozsvári folyóirata 1950 januárjától jelent meg 1953. ja-
nuár–februárig. Kezdetben negyedévenként, 1951-től kéthavonként látott napvi-
lágot. Társlapjai: Almanahul Literar al Uniunii Scriitorilor din R.P.R. (1949–1954); 
Pentru Pace si Cultură Luptăm (1949–1953?); Scrisul Bănățean (1949–1963); Viața 
Românească (1948–); Banater Schrift tum (1949–1955). Főszerkesztője Tamás Gás-
pár volt, mellette dolgozott a fi atal Kányádi Sándor, később bekapcsolódott a szer-
kesztésbe Kiss Jenő és Létay Lajos. A folyóirat az aktuális kommunista ideoló-
gia irányában elkötelezett szépirodalmi alkotások közlése mellett állandó rova-
tot biztosított az időszerű ideológiai kérdések taglalásának, kifejezésre juttatva a 
világ népeinek békevágyát, rendszeresen közölt szemelvényeket a szovjet és a kí-
nai irodalomból, s újszerű megvilágításban méltatta a magyar irodalom 19. szá-
zadi klasszikusait. Széles körű munkatársi gárdája folytán – melynek sorában a 
már kiforrott íróegyéniségek mellett az akkor induló fi atal nemzedék képviselői 
is szerepeltek – az Irodalmi Almanach az időszak romániai magyar életének szin-
te teljes keresztmetszetét adta. Ezt a szerepét az 1953-ban megindult marosvásár-
helyi Igaz Szó vette át. 

3. Utunk 
Induláskor a Romániai Magyar Írószövetség lapja volt, s ezt alcímében is 

jelezte; 1948. február 21-től a fejlécében a Romániai Írószövetség (1949. febru-
ár 26-tól az RNK Írószövetsége) Magyar Csoportjának lapja, 1954. január 1-től 
a Román Népköztársaság (1965. augusztus 27-től Románia Szocialista Köztársa-
ság) Írószövetségének lapja szerepel. Szerkesztősége 1949-ig az akkor Szabadság 
térnek nevezett Főtér 5. szám alatt volt, 1949–1951 között a Jókai utca 2. szám 
alatt, 1951-ben rövid ideig a Szabadság tér 10. szám alatt, majd 1952–1974 között 
a Szentegyház utca 3. szám alatt. Végül 1974-ben a Deák Ferenc utca 2. szám alá, 
az RKP Városi Pártbizottságának épületébe költöztették. Utolsó számát 1989. dec. 
22-én nyomták ki, ez azonban már nem került terjesztésre, a Kolozsvárt is bekö-
vetkezett forradalmi események közepette bezúzták. Szerkesztősége még az év 
végén kimondta megszűnését és utódlapjaként a Helikon megalakítását, amely-
nek első száma 1990. jan. 5-én hagyta el a nyomdát.12 

Az Utunk fejlécének címbetűit Kós Károly tervezte. Főszerkesztője 1952. júl. 
18-ig Gaál Gábor; az első szerkesztőbizottság tagja volt Kiss Jenő, Kovács György, 
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Nagy István és Szemlér Ferenc, felelős szerkesztő 1948. július 22-ig Méliusz Jó-
zsef. Amikor Gaált 1952 júniusában kizárták a pártból, neve lekerült a lapról, s 
1955. június 10-ig főszerkesztő neve nem is szerepel az impresszumban. Ekkor 
Sőni Pál, az 1956. december 8-i számtól Földes László, az 1958. december 11-i 
számtól megszűnéséig, több mint 30 éven át Létay Lajos az Utunk főszerkesztő-
je. A szerkesztőség belső munkatársai a különböző időszakokban Asztalos István, 
Bágyoni Szabó István, Balázs Péter, Banner Zoltán, Baróti Pál, B. Fejér Gizella, 
Bonczos István, Csiki László, Gáll Ernő, Herédi Gusztáv, Hornyák József, Huszár 
Sándor, K. Jakab Antal, Köntös-Szabó Zoltán, Lászlóff y Aladár, Látó Anna, Ma-
rosi Péter, Nagy Kálmán, Németi Rudolf, Panek Zoltán, Szabó Gyula, Szántó Irén, 
Szász István, Szilágyi András, Szőcs István, Veress Zoltán voltak. Grafi kai szer-
kesztő előbb Derzsi József, majd Árkossy István. Szilveszteri számaiban 1957-től 
1982-ig különkiadásként jelent meg a Bajor Andor szerkesztette (és nagyobbrészt 
általa írt, Cseh Gusztáv és Árkossy Istvántól illusztrált) Ütünk. A lap kiadásában 
1968-tól egészen a megszűnésig évente megjelent az Utunk Évkönyv – naptárral, 
gazdag szépirodalmi és képzőművészeti anyaggal; 1971-ben Évek énekei címmel 
egy versantológia is. 

Negyvennégy évfolyamával az Utunk a leghosszabb életű romániai magyar 
irodalmi lap. A sajtó- és irodalomtörténészek – az ideológiai-politikai szemlé-
letváltásoknak megfelelően – több történeti periódust is elkülönítenek elemzé-
seikben. Az indulás időszaka tartalmilag is tükre a háború utáni helyzetnek: kö-
zöl benne a később Magyarországra távozó Jékely Zoltán, László Gyula, Zolnai 
Béla; a Toldi értelmezéséről Gaál Gábor Benedek Marcellel vitázik; Erdélyi Lász-
ló (Hazatérők országútján) és Látó Anna (Szolgálni mentünk Angliába) a vészkor-
szak személyesen átélt eseményeit idézi. Ekkor alakul ki a lapnak a romániai ma-
gyar irodalom – művészet – művelődés egész horizontját átfogó profi lja: az iro-
dalom mellett a színházi és a képzőművészeti, ritkábban a zenei élet eseményei-
vel, problémáival.

Az 1948–1953-as időszakban az Utunk szerzőinek sorából eltűnnek az „úti-
társak”. A lapban megjelent írásokat a normatív, dogmatikus türelmetlenség, a 
kiélesedett osztályharc (nemzetközi vonatkozásban az imperializmus és a „rot-
hadó nyugati kultúra leleplezése”) jellemzi. Ebben a közegben alakul hasábja-
in a háború előtt indultak (Asztalos István, Horváth Imre, Horváth István, Kiss 
Jenő, Szabédi László, Szemlér Ferenc) írói-költői pályája, formálódik az új nem-
zedék (Bárdos B. Artúr, Bodor Pál, Márki Zoltán, Szász János), és sorakoznak 
fel a társadalom mélyéről a „népi tehetségkutatás” során kiemeltek (Bonczos Ist-
ván, Hornyák József, Nagy Ilona, Újlaki Márton). Ugyanezekben az években a két 
világháború közötti erdélyi irodalmi örökséggel szemben is szemellenzős, dog-
matikus ideológiai elvárások vagy a politikai vádaskodások érvényesülnek (1949-
ben 11 számban jelenik meg az Irodalmunk újraolvasása rovat, amelyben többek 
között sor kerül Reményik Sándor költészetének, Makkai Sándor ideológiájának, 
Bánff y Miklós és Tamási Áron prózájának megsemmisítő „értékelésére”). 

Lassú változás a lap szellemében csak Sztálin halála – és azt követően a szov-
jet irodalomban bekövetkezett „olvadás” –, majd a 20. szovjet pártkongresszus 
hatására indul meg. Az 1956-os magyarországi forradalom leverését követően egy 
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ideig még érzékelhető a nyitás: 1957-ben sorozatban mutatja be a lap a románi-
ai német kortárs írókat (Hazai szász írók), s egy oldottabb, való sághűbb szellemi-
séget hoznak az ekkoriban épp a lapban induló fi atalok: Fodor Sándor, Kányádi 
Sándor, Pás kándi Géza, Szabó Gyula, Székely János – később Bálint Tibor, Huszár 
Sándor, Panek Zoltán. Közülük néhányan, igaz, maguk is lerótták adójukat az ak-
kori irodalompolitikai elvárások irányában, de a társadalmi realitások és „valóság 
felé fordulás” hivatalos követelménye közötti ellentmondást megélve, egyre nyíl-
tabban az előbbi mellett kötelezik el magukat. 

Az Utunk viszonylatában az 1956 tavaszán–nyarán beköszöntött „olvadás” 
következménye a szerkesztőváltás. Sőni Pál helyére 1956 novembere végén Földes 
László kerül, aki az irodalmi életben mutatkozó új szemlélet exponense, de aki-
nek főszerkesztői évei már a magyar forradalom leverését követő romániai po-
litikai megtorlás és egy újabb dogmatikus beszűkülés időszakára esnek. Az iro-
dalomban – s az Utunk hasábjain is – a visszarendeződés csak később érezte-
ti hatását. Még ebben a rövid időszakban jelennek meg a lapban Asztalos Ist-
ván új novellái, Bajor Andor szatírái, erre az időre esik Bartalis János költészeté-
nek másodvirágzása, Horváth István költői megújulása, a fi atalok közül különö-
sen Páskándi Géza és Panek Zoltán (a kritika terén Szőcs István) markáns jelent-
kezése. Az 1958-cal kezdődő s a hatvanas évek elejéig terjedő időszakot azonban 
újra a dogmatikus és ideológiaalapú kritika uralja, s az irodalomban is jelentke-
ző durva adminisztratív intézkedések légköre veszi körül. Páskándi Gézát a má-
sodik Bolyai-diákperben elítélik, börtönbe kerül, verseskötetét a Kányádi Sándo-
réval együtt zúzdába küldik, a Székely János Bolyai-ciklusa körül kirobbant ideo-
lógiai indíttatású támadást Szabó Gyula revelációként fogadott regénye, a Gondos 
atyafi ság második kötetének (és a kötet kiadói szerkesztőinek) 1958-as megrend-
szabályozása követi. A körülötte elterebélyesedő vita már egy, a korábbinál még 
agresszívebb kritikai dogmatizmus eluralkodásának a jele. 

Az ideológiai-politikai megszorítások ellenére az ötvenes–hatvanas évek for-
dulója egy új írónemzedék felsorakozásának ideje is. Az Utunk hasábjain ekkor 
nyer irodalmi rangot Huszár Sándor, Panek Zoltán prózája, és bontakozik ki mel-
lettük az első Forrás-nemzedék (Bálint Tibor, Hervay Gizella, Lászlóff y Aladár, 
Lászlóff y Csaba, Szilágyi Domokos, Veress Zoltán), majd az 1962-es novellapályá-
zat két nyertese, Szilágyi István és Köntös-Szabó Zoltán, s velük párhuzamosan 
Bodor Ádám, Király László, Kocsis István, Palocsay Zsigmond, Szíves Sándor. A 
Gondos atyafi ság miatti meghurcoltatása után ekkor tér magához Szabó Gyula 
(Fűhúzó április című későbbi kötetének novelláival). Harminc év távlatából visz-
szatekintve Szilágyi István így értékeli ezt a változást: „Szinte két évtizednek kel-
lett eltelnie, hogy társadalmi rendszerünk legfőbb minőségeit ne csak az egy főre 
eső acéltermelésben akarjuk keresni, hanem az ennél sokkal bonyolultabb tartal-
mú emberi értékekben is”.13 

A 60-as évek második felében egyébként az egész romániai szellemi életben 
(és nem csak ott) újabb „olvadás” jelei mutatkoznak. N. Ceauşescu hatalmának 
első éveiben nemcsak az államhatárokat nyitja meg Nyugat felé az írók, művé-
szek előtt, hanem a szellemi határokat is, aminek eredménye a kortárs világiroda-
lom beáramlása a lap hasábjaira is. A román irodalom klasszikus és kortárs érté-
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keinek folyamatos tolmácsolása-ismertetése mellett (ami a romániai magyar iro-
dalmi sajtó állandósított feladata volt), amiben az ekkor feltűnő új román író- és 
költőnemzedék tolmácsolásával az első Forrás-nemzedék legkiválóbbjai (Szilágyi 
Domokos, Lászlóff y Aladár, Hervay Gizella) vesznek részt, a nyugati világ kor-
társ szerzőinek tolmácsolása terén jelentkezik Lőrinczi László (Arghezi mellett 
Bertold Brecht-, Quasimodo-, Ungaretti-tolmácsolá saival), Szemlér Ferenc (T. S. 
Eliottal), Jánosházy György és Tóth István (a spanyol, illetve a francia és általában 
francia nyelvű kortárs költészettel), Gellért Sándor fi nn költők átköltésével, Nagy 
Kálmán a teljes Kalevalából közreadott részletekkel.  Lászlóff y Aladár a kortárs 
jugoszláv, Király László az új utakat kereső szovjet költők verseit szólaltatta meg, 
Franyó Zoltán – közben régi és új fordításait kötetekbe gyűjtve – a klasszikus és 
kortárs világlírát közvetítette magyarul.  

Ekkor érkezett költői pályájának kiteljesedéséhez Méliusz József, mellette el-
sősorban Lászlóff y Aladár és Szilágyi Domokos költészete, Bodor Ádám és a bör-
tönből szabadult Páskándi Géza prózája jelzi egyfelől a megújuló avantgárd ha-
gyomány, másfelől az abszurd termékenyítő hatását. Párhuzamosan azonban a 
„valóságirodalom” is új jelentéstartalmat nyer: az Utunkban is jelenik meg rész-
let Sütő András Anyám könnyű álmot ígér című szülőföldvallomásából, az ösz-
szegezés szakaszába jutott nemzedék (Nagy István, Kacsó Sándor, Bartalis Já-
nos) önéletrajzi visszaemlékezéseiből; fi kció és valóság sajátos szintézise terem-
tődik meg Bálint Tibor bestsellerré vált regényében, a Zokogó majomban, amely-
nek egyes részleteit szintén az Utunk hozza először. Itt bontakozik ki a második 
Forrás-nemzedék pályája (Csiki László, Farkas Árpád, Györffi   Kálmán, Kenéz Fe-
renc, Király László, Palocsay Zsigmond, Sigmond István, Vári Attila, a költőként 
és képzőművészként egyformán jelentkező, börtönjárt Páll Lajos). A nyolcvanas 
években teljesedik ki a harmadik Forrás-nemzedék pályája, s jelentkezik egy ne-
gyedik nemzedék, amelynek tagjai az Utunk hasábjain is közölnek: Egyed Emese, 
Kovács András Ferenc, Tompa Gábor, Visky András, Zudor János verseket; Bodó 
Barna, Gagyi József, Géczi A. János, Láng Zsolt, Medgyesi Emese, Pillich Lász-
ló, Tompa Z. Mihály, Vitus K. György prózát, riportot; Borcsa János, Jakabff y Ta-
más, Józsa T. István, Kisgyörgy Réka kritikát. A színikritika ismert szerzői mel-
lett megjelenik színházelméleti írásaival Tompa Gábor és Visky András, zenekri-
tikáival Balla Zsófi a, képzőművészeti kritikával Domokos Péter, Székely Géza és 
mások. 

A lap 1989. december 29-i (számozás nélküli) „utolsó számában” – már a for-
radalom győzelme után – Szilágyi István Vezércikk című írásában így jellemzi a 
letűnt korszakot, az írói/szerkesztői dilemmákat: „… már nem számított semmi, 
csak a terjedelem: araszra, mázsaszám, s hüvelyknyi címbetűk. Miért csináltuk 
mégis? Hogy bennebb, a laptestben közölhessünk egy-egy novellát, néhány ver-
set, könyvkritikát? Igen, ilyen áron is. No és még valamiért. Hogy egyáltalán ma-
radjon meg az ún. intézményes keret. Egy magyar nyelvű irodalmi hetilapé… És 
akkor kaptunk még egy sanszot a történelemtől. Talán az utolsót. Úristen, csak 
bírnánk e pillanatok kínálta lehetőségekhez méltón teljesíteni”. 
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4. Korunk és Napsugár
Az 1956-os magyarországi forradalom előszelének hatására a román pártve-

zetőség igyekezett elébe menni a kisebbségi jogköveteléseknek. Ennek köszönhe-
tően indíthatta el Gáll Ernő a Korunk második folyamát, a kiváló prózaíró Aszta-
los István pedig a gyerekeket megszólító (magam is közéjük tartoztam akkoriban) 
Napsugárt. Mindkettő irodalmi műhelyként is működött. Az előbbi Kántor Lajos 
irodalomszervezői munkásságának köszönhetően, az utóbbi Kányádi és Lászlóff y 
Aladár nemzedéki és nemzeti közösségépítkezéseinek jóvoltából.

Kántor Lajos alább idézett vallomása azt a viszonyt eleveníti fel, amelyik a 
rendszerváltás előtti Erdélyben a két meghatározó magyar kulturális folyóirat, a 
Korunk és az Utunk kapcsolatát jellemezte. Hogyan egészítette ki a két lap egy-
mást? 

„Átjárás volt – fejtette ki riporteri kérdésre a Korunk 1990 utáni főszer-
kesztője –, hiszen mi, a Korunk munkatársai rendszeresen írtunk az Utunkban, 
a munkatársi gárda is részben azonos volt – főleg az irodalomkritika terén, de 
az irodalmi közléseket tekintve is. Például Láng Gusztáv sokat közölt az Utunk-
ban is, nemcsak nálunk, vagy említhetném Lászlóff y Aladárt, Szilágyi Domokost, 
Páskándi Gézát a szerzők közül, de az idősebb nemzedékből például Bajor An-
dort, aki nálunk is sokat közölt. Arra is volt példa, hogy az Utunktól jöttek át hoz-
zánk munkatársak, Király László például több mint egy évig nálunk volt saját ro-
vattal, de átjött K. Jakab Antal is. Valószínű, hogy nekik hosszabb-rövidebb konf-
liktusuk volt az akkori Utunk-vezetéssel. A képzőművész munkatársak is rend-
szeresen dolgoztak mindkét lapnak. Nem volt tehát rossz a kapcsolat a két szer-
kesztőség között. Az más dolog, hogy az Utunk elsősorban szépirodalmi jellegű 
volt, másmilyen szövegeket kevéssé vállalt, és bár abban az időben a Korunkban is 
eléggé jelentős volt a szépirodalom, emellett ideológiai, szociológiai, fi lozófi ai ta-
nulmányok, társadalom- és természettudományos munkák is szépszerével meg-
jelentek, amelyek az Utunkba nemigen kerültek be. A személyes kapcsolatok a két 
szerkesztőség között tulajdonképpen jók voltak, persze ez is változó volt annak 
függvényében, hogy épp ki volt az Utunknál a főszerkesztő – ott sűrűbben vál-
takoztak. Azt mondhatnám, hogy elsősorban az Utunk fi atalabb, illetve az idő-
sebbek közül a liberálisabb – és itt elsősorban az esztétikai felfogásukról beszé-
lek – munkatársai voltak jelen a Korunkban is, hiszen ez a lap vállalta is ezt a sze-
repet. Akadt egy-két szerző, aki nem nagyon volt jelen nálunk, és ezt sajnálom is, 
de ennek anyagi természetű okai lehettek. Bodor Ádám például, aki a hetilapként 
működő Utunkban rendszeresen közölt, hiszen onnan mindjárt kapott is hono-
ráriumot, míg nálunk egy közlésért sokkal később fi zettek volna. Ezzel szemben 
mondjuk Páskándi sokat publikált nálunk, sőt azt gondolom, hogy életműve leg-
fontosabb darabjait, mint a Vendégség vagy a Tornyot választok, mi közöltük. Per-
sze voltak olykor feszültségek is a két szerkesztőség között, de ez általában sze-
mélyfüggő volt. Azt sem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy az Utunk képviselte 
a konzervatív vonalat, de az is előfordult, hogy Szilágyi Domokos egyes szövege-
it, amelyek vagy az Igaz Szóban vagy az Utunkban nem jelenhettek meg, végül mi 
közöltük. Többet mert kockáztatni a Korunk, beleértve a vezetőséget is. Ez per-
sze nem vonatkozik már a Rácz Győző főszerkesztésének idejére eső korszakra, 
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Gáll Ernő 1984-es nyugdíjazásától a rendszerváltásig. Az nagyon szomorú idő-
szak volt a lap történetében, szinte hihetetlen, micsoda hirtelen leromlás ment 
végbe azokban az években.”14 

Napsugár
Főszerkesztői: Asztalos István (1957–1960), Farkas János (1960–1987, illetve 

1990–1992), Tar Károly (1987–1988), Murádin Jenő (1988–1990), Zsigmond Eme-
se (1992–). Az alapító szerkesztőség tagjai voltak: Bajor Andor, Fodor Sándor, Mé-
hes György, Hervay Gizella, Tamás Mária írók, költők, Soó Zöld Margit és Kádár 
Tibor képzőművészek. A kisebbségi helyzetre jellemzően a folyóirat 1989 előtti 
korszakában munkahelyet és szellemi fedezéket nyújtott az erdélyi magyar iro-
dalom nem egy kiválóságának. A lap szerkesztője volt Lászlóff y Aladár, Kányádi 
Sándor, Bálint Tibor, Kádár János, Németi Rudolf, Jánky Béla. 

Az ifj úságnevelés döntően fontos feladatát átérezve, a folyóiratnak kezdet-
től fogva rangos munkatársai voltak. Írásaival folyamatosan jelen volt a lapban az 
említettek mellett Szilágyi Domokos, Veress Zoltán, Sütő András, Majtényi Erik, 
Jancsik Pál, Palocsay Zsigmond, Marton Lili, Szőcs Ráhel, Gáll Margit, továb-
bá a fi atalabb szerzők között Szántai János, Kovács András Ferenc, Visky And-
rás, Egyed Emese, Cseh Katalin, Mészely József, Simonka László. Mosoni B. Mag-
dolna földrajzi leírásait is a Napsugár adta közre. A lap ízlésnevelő grafi kai meg-
jelenését a képzőművész munkatársak biztosították: Bene József, Tollas Júlia, 
Arz Helmut, Fux Pál, Andrásy Zoltán, Cseh Gusztáv, Árkossy István, Rusz Lí-
via, Kopacz Mária, ifj . Feszt László, Unipan Helga, Deák Ferenc, Forró Ágnes, il-
letve belső munkatársként Soó Zöld Margit és Venczel János. Az élő székely nép-
tánccal kapcsolatos írásaival Székely Dénes koreográfus jelentkezett a lap hasábja

5. Echinox
A Vi tor la-ének meg je lenése kor – 1968-at megelőzően – a költészet primátu-

sa volt a szem betűnőbb. A Varázsla ta ink (1974) és a Hang rob banás (1975) című 
an tológiák vitája kapcsán pe dig arra derült fény, hogy en nek a nem zedéknek nem 
a költészet a fő erőssége; na gyobb rálátásuk nyílt a szel le mi élet egészére, s így 
nem csak a to ta litásigény munkál bennük, de már kez det től az észsze rű mun ka-
meg osztást érvényesítették: a leg fi  a ta labb nemzedéknek a kri ti kus-, esztéta-, sőt 
fi  lozófusgárdája is meg mutat ko zott – s talán éppen ez volt a fő erőssége. 

Ezt a felismerést az 1968-ban indult, háromnyelvű kolozsvári egyetemista 
lap, az Echinox tette nyilvánvalóvá. Az Ok tatási Mi nisztérium és a Diákszövetség 
1968. szep tem ber 20-i együttes határo za ta alapján a fel ső ok tatási intézmények di-
ákjai idő sza ki sajtóki adványo kat indíthat tak. A manapság nemzetközi szinten is-
mert Molnár Gusztáv fi lozófus, Ágos ton Vil mos szépíró, Bíró Béla politológus 
– Új hajtás címen – önálló ma gyar diáklap be indítását tervezte. (Aminek szép 
számmal voltak előzményei a két világháború közötti időszakban.) Meg is sze-
rezték az engedélyt hozzá. Ám az egyetem akkori rektora, Ște fan Pas cu keresz-
tülhúzta számításaikat, és elrendelte, hogy a bölcsészka ron működő diákönkép-
zőkör nevével (Ech in ox) indítsa nak három nyel vű folyóira tot. Ami nek sem a kör 
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ve zet ői (Ion Pop, Ma ri an Pa pa ha gi), sem a német diákok (Pe ter Mot zan, Wer ner 
Söll ner) nem örvend tek.

A magyar anyagért egy-egy egymást követő főszerkesztő-helyettes (Rostás 
Zoltán, Tamás Gáspár Miklós, Németi Rudolf, Németi Nagy Erzsébet) és fele-
lős szerkesztő (Gaal György, Cselényi László), utóbb egy-egy felelős szerkesztő 
(Kereskényi Sándor, Egyed Péter, utána Beke Mihály András) és szerkesztő (Boér 
Géza, Szőcs Géza, Bréda Ferenc, Bretter Zoltán) felelt. A lap törzsanyagát a diák-
művelődés, az irodalom és a fi lozófi a adta. Figyelemmel követik a diákszakkörök 
munkáját, az egyetemi színjátszó csoportok előadásait, a Gaál Gábor Kör műkö-
dését. A leggyakrabban jelentkező vers- és prózaírók Balla Zsófi a, Kozma Mária, 
Kovács Katalin, Bán Péter, Irinyi Kiss Ferenc, Sebestyén Mihály, Soltész József, 
Kiss András, László György, Markó Béla, Murgu Pál, Adonyi Nagy Mária, Kovács 
Sándor, Palotás Dezső, Cselényi Béla, Kónya Sándor, Zazar Zoltán, Zudor János, 
Gagyi József, Kőrössi P. József és Keszthelyi András. Gyakran közölnek műfordí-
tásokat, főleg román és német költők műveiből. A magyar oldalakon a klasszikus 
irodalom fogalmáról folytattak vitát. Több egyetemi tanár közölt a lapban. A lap 
fennállásának ötödik évfordulójára mellékletet (VI/1–3.), a tizedik évfordulóra az 
Echinox lap történetét is bemutató ünnepi számot (X. 10–12.) hoztak ki.

 A román és német nyelvű részek közé ékelődő, három-négy magyar olda-
lon megjelent anyagokból 1983-ban jelent meg válogatás a Kriterionnál. Szerkesz-
tői bevezetőjében Beke Mihály András arról a szellemi arcvonalról ír, amelynek 
addig az Echinox a műhelye volt. Vagyis: a kételkedő gondolkodásé, „a kísérlete-
ző, új formákat és hangokat kereső irodalmi szemléleté”.15 Ezt követően a Kádár-
rend szer ben „re ni tens nek” te kin tett magyarországi folyóirat, a Mozgó Világ 1987. 
feb ruári számában Mar tos Gábor megírta az Ech in ox ma gyar ol da la i nak ad di gi 
történetét.16 Kimutatta, hogy az ol dalszámel osztásban nem az esély egyen lőség, 
ha nem az ak ko ri nem ze tiségi számarány volt az irányadó. 

A kiadvány a mai megítélés szerint „érdekes és egyedülálló jelensége a romá-
niai összkultúrának: különlegessé teszi egyrészt az, hogy mindig többnyelvű for-
mája volt (hajdan román, magyar és német, ma csupán román és magyar), más-
részt pedig az, hogy (diáklap lévén) létmódját állandóan az átmenetiség és a foly-
tonos változás jellemezte. Helyi érdekű diáklap státusát túl nőve, országos szintű 
és minőségű kulturális lappá alakították az egymást négyévenként váltogató ko-
lozsvári egyetemista-szerkesztők, ugyanakkor szerkesztősége megmaradt egy fél-
hivatalos és félnyilvános pozícióban, ami számtalan előnnyel járt a totalitárius 
rendszer kultúrpolitikai kontextusában. Ezért is lehetett az Echinox az 1989 előt-
ti román, magyar és német irodalmi és tudományos élet egyik kiváltságosan sza-
bad műhelye és közlési felülete”.17  

Az Echinox 1968-as indítástörténetét rekonstruáló László Szabolcs összeg-
zésében azt emeli ki, hogy miként találta szemben magát a két kolozsvári egye-
temista csoport által párhuzamosan indított „civil” kezdeményezés a totalitárius 
rendszer hatalmi apparátusával, amelyik ellenőrzése alá akarta vonni őket. A fi -
atal kritikusnemzedékhez tartozó szerző tárgyilagosan állapítja meg: „a lap élére 
a hatalom által kinevezett tanárok (előbb Ion Pop, majd 1983-tól Aurel Codoban) 
csak minimális mértékben szolgálták a hatóságok akaratát; másrészt, az eleve ba-
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ráti, ízlésbeli és világnézeti alapon kialakult, és új tagjait ugyanígy toborzó ro-
mán diákkör (noha persze nem szállt síkra például a lap szerkezetének igazságo-
sabb felosztásáért) nem viszonyult diszkriminatív módon a magyar szerkesztők-
höz, hanem sikeresen együtt tudott működni velük egy valóban értékes lap létre-
hozása érdekében”.18

6. Jelenlét 
A kolozsvári MADISZ lapja. A Romániai Írók Szövetsége által kiadott ifj úsá-

gi orgánum első száma 1990. január 10-én jelent meg. Az utolsó 1991 májusában. 
Főszerkesztője B. Kiss Botond, társalapító és főszerkesztő-helyettes Kelemen Hu-
nor. A befutott politikus így emlékszik erre az időszakra: „Érdekes kaland volt, 
először szembesültem azzal, hogy hétről hétre nem csak lapot kell szerkeszteni és 
azt a piacon el kell tudni adni, de a csapat fi zetését is elő kell teremteni”. Kelemen 
aktív tagja volt a Serény Múmia (Helikon) és Előretolt Helyőrség elnevezésű, még 
újnak számító kezdeményezéseknek is.

7. Helikon
  1989 decemberétől a Helikon folyóirat a magyar irodalom fontos fórumá-

vá vált. A szerkesztők között olyan jelentős szerzőket találunk, mint Király Lász-
ló, Egyed Emese, László Noémi vagy Papp Attila Zsolt. A Karácsonyi Zsolt főszer-
kesztő által vezetett Helikon folyóiratot azonban nemcsak Kolozsváron ismerik, 
hanem szerte az országban, illetve Közép- és Nyugat-Európában is.   

 Mivel a Helikon egyrészt az Utunk folyóirat folytatása, a folyóirat hosszú és 
kalandos utat járt be, főleg ami a gazdasági helyzetét, a szerkesztőség székhely-
ének költöztetését illeti, ám az 1991-ig hetente, majd kéthetente megjelenő folyó-
iratnak sikerült megőriznie sajátos helyét a romániai magyar és egyetemes kul-
túrában.   

 A kortárs magyar irodalom fontos fórumaként a Helikon folyóirat egykor és 
ma is kiindulópontot jelent(ett) a fi atal nemzedékek számára.  Az utóbbi két év-
tizedben két fi atal költő-, próza- és esszéíró nemzedék kapott itt közlési lehetősé-
get, akik hozzájárultak a sajátosan erdélyi, ugyanakkor a romániai magyar iro-
dalom európai útjának megerősítéséhez és folytatásához.  Azok, akik az 1990-es 
években ebben a folyóiratban közöltek először (Orbán János Dénes, László Noé-
mi, Kelemen Hunor, Fekete Vince, Vida Gábor), a magyar kultúra fontos szemé-
lyiségeivé váltak. Az idők folyamán fontos díjakkal tüntették ki őket, ismert iro-
dalmi folyóiratok szerkesztőivé váltak, de még mindig a Helikon alapmunkatár-
sai közé tartoznak.   

 Az 1990-es évek végén a Helikon hasábjain mutatkozott be Balázs Imre Jó-
zsef, Farkas Wellmann Éva, Karácsonyi Zsolt, Papp Attila Zsolt, Szabó Róbert 
Csaba. Ez a második nemzedék   nemcsak a belföldön és Magyarországon ki-
adott könyveik miatt, hanem szerkesztői tevékenységüknek köszönhetően is fon-
tossá vált.   

 A fentebbiekben úgy mutattam be a folyóiratot, mint a fi atal irodalom fóru-
mát, mint az újító irodalmi gondolatok kiindulópontját.  Ugyanakkor a Helikon 
az akár Európában is elismert szerzők fóruma is maradt: Bodor Ádámtól Ester-
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házy Péterig, Kányádi Sándortól  Markó Béláig. A laptest fontos részét irodalom-
történeti és irodalomkritikai írások, emlékiratok foglalják el, amelyek ugyanak-
kor a Helikon sajátos jellegét is biztosítják.  

 A fi atal nemzedéknek fenntartott oldalak mellett a   Helikon színi-, fi lm-
kritika, klasszikus zenekritika, képzőművészeti tárgyú rovatot, rajzfi lmrovatot és 
interjúrovatot is tartalmaz, amelyekben a magyar és a román irodalom alapszer-
zői mutatkoznak be, kezdve  Zalán Tibortól   Nora Iugáig, illetve  Szabó T. Anná-
tól  Romulus Bucurig.

 Az interkulturális párbeszéd népszerűsítésére vonatkozó hagyományának 
megfelelően, a folyóirat különleges fi gyelmet fordít a román irodalomra, és szin-
te havonta közöl román szerzőktől is, úgymint: Ștefan Augustin Doinaș, Romu-
lus Bucur, Ștefan Manasia, Gellu Naum, Elena Vlădăreanu, Marius Ștefan Aldea, 
Dan Sociu.

 Működésének legnehezebb pillanataiban is, amikor a szerkesztőség gazda-
sági és székhelygondokkal küzdött, a   Helikon folyóiratnak sikerült a magyar fo-
lyóiratok élvonalában maradni.  

Az internetes megjelenés, a saját honlap és Facebook-oldal ismertséget szerez 
a folyóiratnak ebben az új kommunikációs formában is.19

 
8. Előretolt Helyőrség
Két évvel azelőtt, hogy – 1995 januárjában – megjelent az Előretolt Helyőrség 

folyóirat első száma, már két éve működött az azonos nevű alkotói műhely. Az ál-
taluk megjelentetett könyvsorozat és számtalan irodalmi rendezvényük új, fi ata-
los jelenlétet hozott az erdélyi magyar irodalomba. A Helyőrség több tucat jeles 
szépírót és szerkesztőt nevelt, húsz év alatt több száz irodalmi rendezvényt szer-
vezett, míg a könyvsorozatában hatvannál több kötetet adott közre. 

A csoportosulásnak lényegében a Helikon laptestén belül az 1993. novem-
ber 12-i számmal indított belső melléklet, a Serény Múmia volt a műhelyszerve-
zője. A szerkesztőség ugyanis ezen a címen 4–6 oldalnyi terjedelmet teljes egészé-
ben a fi atal alkotók rendelkezésére bocsátott, Fekete Vince szerkesztésében. Az 
első számban Sántha Attila Serénykedő ezredvég avagy a múmiák ébredése cím-
mel fogalmazta meg célkitűzéseit: „Mindannyiunkban ott vár egy múmia – írta – 
[…], bebalzsamozva, összezsugorodva, megaszalódva, ám bármikor készen arra, 
hogy egy korty életvíztől felébredjen […]. Néhány múmia máris felébredt. Ott 
van bennük az emberiség pár ezer éves tapasztalása, és mivel ők, kik oly sokáig 
voltak tetszhalottak, igazán tudják, hogyan kell élni, úgy tűnik, halálfélelem nél-
kül léteznek. Néha bölcsek, melankolikusak, néha mámorosan serénykedőek; lót-
nak-futnak, hogy fáj bele az embernek a feje, majd jókedvükben leülnek mesélni 
nekünk […]. Talán ez a mese az, amit úgy is nevezhetnénk, hogy irodalom” . Eb-
ben a lapszámban Benő Attila, Fekete Vince, László Noémi és Orbán János Dé-
nes verssel, Demény Péter novellával, Sántha Attila jegyzettel, Csobán Attila esz-
szével jelentkezett. 

A csoport poétikai indulását tekintve Orbán János Dénes mellett Sántha At-
tila nevéhez köthető, aki nem csak teoretikusan, hanem költészetileg is (Fried Ist-
ván szerint legalábbis annak egyik vonulata) a fent idézett meghatározásokat (kö-
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rülírásokat?) próbálja a maga verseszményének nyelvén átpoetizálni. Ez a költé-
szet – állapítja meg róla Fried – „transz: mert régen túl van azon a lírán, amely 
poétika tankönyvek szerint tanítható, tanulható… De túl van az avantgárdon is, 
mert nem robbantani akar, hanem alázat és gőg, közöny és hit között rálelni a 
hitelesnek elfogadott szóra. Ám ezért közép is: mert szélsőségesnek minősíthető 
szókimondása ellenére tiszteli azt, amit értéknek tud tartani”.20 Az irányzat  fóru-
maként Sántha Attila a Helikon laptesti mellékletét, a Serény Múmiát nevezi meg, 
amelyhez mások az Orbán János Dénes szerkesztette Előretolt Helyőrség című fo-
lyóiratot is hozzáteszik. Kétségtelenül szerepe van elterjedésében a Serény Múmia 
szerkesztőjének, Fekete Vincének, aki 1994–1996 között a fi atal nemzedék szá-
mos költőjével, prózaírójával készített és közölt itt interjút. 

 Az Előretolt Helyőrség 2015-ben áttette tevékenységének színhelyét Buda-
pestre. Immár Kárpát-medencei vonzáskörben dolgozik Orbán János Dénes ve-
zetésével. Fekete Vince és Sántha Attila a Székelyföldről veszi számba hónapról 
hónapra a Kárpát-medencei irodalmak értékeit és értékteremtő lehetőségeit.
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30 éves a Román Televízió kolozs-
vári területi stúdiója (TVR Cluj) 
Történeti kronológia a regionális médiaintézmény létrejöttéről és 

fejlődéséről 

Bevezető:
Alig fél évvel a Román Televízió kolozsvári területi stúdiójának 30 éves szü-

letésnapja előtt védtem meg doktori disszertációmat, amelynek, a vizsgáztató bi-
zottság tagjainak véleménye szerint is, legnagyobb hozadéka az említett média-
intézmény megalakulási és fejlődési adatainak feltérképezése és összegzése volt. 
Dolgozatom elsődleges célja az volt, hogy kimutassam és bizonyítsam azon funk-

Rezumat (Treizeci de ani de la înfi inţarea TVR Cluj, studioul teritorial din Cluj al Televiziunii Române)
Prezenta cercetare este un rezumat al istoriei studioului teritorial din Cluj al Televiziunii Române, TVR Cluj. Procesul de 

cercetare a fost încetinit de faptul că nu există o bibliografi e relevantă privind activitatea studioului teritorial din Cluj. Există 

mult prea puţine studii care să menţioneze, măcar în treacăt, activitatea TVR Cluj. Pot afi rma deci că sunt primul cercetător care 

se ocupă de studioul teritorial din Cluj al Televiziunii Române, şi din acest motiv a trebuit să mă confrunt cu toate provocările şi 

greutăţile aferente unei astfel de sarcini inedite şi neasumate de nimeni înaintea mea. În eforturile de a aduna datele necesare, 

mi-au fost de ajutor colaboratorii de la departamentul administrativ al studioului, dar în elaborarea cronologiilor diferitelor 

evenimente din viaţa instituţiei a trebuit să mă mulţumesc cu emisiunile aniversare și cu interviuri cu actuali și foști angajaţi, 

colaboratori ai TVR Cluj, pe baza cărora am putut întocmi în cele din urmă o statistică relevantă pentru formarea, evoluţia 

şi orientarea studioului teritorial din Cluj. Consider că această cronologie înseamnă o premieră absolută, deoarece datele 

referitoare la cei aproape 30 de ani de activitate n-au mai apărut în această formă sintetică.

Cuvinte cheie  TVR, Cluj, 30 ani

ORBÁN S. KATALIN, 
PhD, BBTE/PhD, UBB
E-mail: oskatalin@gmail.com

Abstract  (The Romanian Television’s Cluj Territorial Studio Turns 30 ) This research is a summary of what we call 

today the history of the Romanian Television’s Cluj territorial studio (TVR Cluj). The process of the research was slowed down somewhat 

by the fact that there was nowhere to be found a relevant bibliography concerning the life and work of the Cluj studio, considered the 

case study of the paper. There are far too few studies to even mention this studio, no matter how superfi cially. Therefore, I can say 

that I am the fi rst researcher to be preoccupied by the subject of the television studio from Cluj, and that is why I had to face all the 

challenges and diffi  culties of such a pioneering and uncharted task. In the eff orts of gathering the necessary data, I was assisted by 

the collaborators from the studio’s administrative department, but in the chronologies of diff erent events in the life of the institution, 

I had to rely on the anniversary programs and personal interviews based on which I could fi nally draw up a relevant statistic for the 

establishing, development and further orientation of this TV studio in Cluj. I think this chronology is in fact an absolute premiere, 

because these data summing up almost 30 years of activity have never been collected and processed in this form of synthesis before.

Keywords  TVR; Cluj; 30 Years
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ciók jelenlétét, amelyek által meghatározható az intézmény működési kerete, és 
bizonyítható annak létjogosultsága mind lokális, mind pedig az országos média-
piacon.   

Kutatásaim során az egyik legnagyobb kihívás az volt, hogy nem találtam 
írott dokumentumokat az intézmény fejlődési szakaszairól, nem volt sem köny-
vészet, sőt, mi több, az intézményen belül sem létezett egységesített leírás az itt 
olvasható adatokra vonatkozóan. Mivel nem találtam összegző dokumentumot 
a RTV kolozsvári területi stúdiójának történetéről, korábbi fi lmezett interjúkra, 
évfordulós dokumentumfi lmekre, riportokra, hírekre, beszélgetésekre támasz-
kodtam, hogy megalkossam azt a hiánypótló adatlistát, amelyet jelen tanulmány-
ban olvashat az érdeklődő. Megkerestem, és interjút készítettem azokkal a volt 
munkatársakkal, akik már 1972-től a kolozsvári rádióstúdió vonzáskörébe tar-
tozó közvetítő kocsin dolgoztak, amely, véleményem szerint, konkrét előzmé-
nye volt annak a tv-stúdiónak, amely 1990. január 3-án szólalt meg először élő 
adásban a Román Rádiótelevízió frekvenciáján. Kutatásaim során bizonyosságot 
nyert, hogy annak ellenére, hogy az első élő adás dátumaként ismert születésnap 
óta beszélünk a kolozsvári tv megalakulásáról, de ennek igen komoly előzményei 
vannak. Ezekre az előzményekre is kitér az itt listázott kronológiai adattár, amely, 
ilyen formában, hiánypótló az hazai médiatörténetben.

Kronológia: 
1972 – a párthatalom Kolozsvárra küld egy közvetítő kocsit, amelynek az a 

feladata, hogy felvételt készítsen a régióban történő párteseményekről, megün-
neplésekről. Ioan Flore mérnök 1969-től dolgozott a Román TV bukaresti stú-
diójánál, őt bízta meg az intézmény akkori vezetése, hogy csapatot verbuváljon a 
közvetítő kocsis munkához, és Kolozsvárra költözzön, itt végezze a további mun-
kát.1 Amint az a vele készített interjúból kiderül: az 1960-as évek végén az egyik, 
úgynevezett „ötéves terv” keretében dönti el a hatalom, hogy területi stúdiókat 
hoz létre a Román TV számára. Ezért három darab, fehér-fekete adásra alkalmas, 
közvetítő kocsit vásárol Lengyelországból. Az első közvetítő kocsi Kolozsvárnak 
volt szánva, lefedni az erdélyi régió eseményeit. Érdekesség, hogy a közvetítő ko-
csihoz állandó technikai személyzetet és operatőröket utaltak ki, de szerkesztőt, 
riportert nem. A szerkesztők Bukarestből érkeztek az eseményekre. A másik két 
közvetítő kocsit Jászvásár (Iaşi) és Temesvár kapta, 1972-ben és 1973-ban. Mind-
három csapatnak megvolt a saját körzete, de az interjú szerint, ezt nem igazán tar-
tották tiszteletben, sürgősségek szerint osztották be őket, hogy melyiknek hová 
kell mennie.

A közvetítő kocsi a bukaresti székhelyű Román Rádiótelevízió tulajdonát ké-
pezte, és az annak keretében működő, Román Rádió kolozsvári területi stúdiójá-
hoz volt kirendelve.

Érdekesség az is, hogy az 1970-es években a Román Rádió kolozsvári stúdió-
jában 35 aktív román és magyar író dolgozott, ez is jelzi, hogy kulturális műhely-
ről beszélünk.2 
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1985 – a kommunista hatalom a centralizálás szellemében úgy dönt, hogy 
bezárja a területi rádióstúdiókat (is),3 amelyek a Román Rádiótelevízió égisze alatt 
működtek. Megszűnt tehát a Román Rádió kolozsvári területi stúdiója, amely 
1954. március 15-én alakult, és vele együtt leállították az oda kiutalt közvetítő ko-
csi munkáját is, amely addig mobilstúdióként működött. 1985 januárjában állí-
tották le a Román Rádió kolozsvári területi stúdiójának adását, április 14-én pe-
dig a közvetítő kocsit is lezárták, amelyet azután visszavittek Bukarestbe. A Do-
nát út 160. szám alatti Román Rádiótelevízió épületében minimális műszaki fel-
szerelés maradt, visszaemlékezések, s ez a technika minden percben készen állt a 
közvetítésre. Ennek a felszerelésnek, valamint az épületnek az őrzésére egy négy-
tagú csapatot4 tartott meg a felügyelőintézmény, a Rádió- és Televízióigazgatóság 
(Direcția Radio și Televiziune), amelyhez tartoztak a műsorszóráshoz szükséges 
közvetítő állomások, azaz a relék. 

1989 – a kényszerszünet után december 22-én közvetít először a Román Rá-
dió kolozsvári stúdiója, a meglévő rádiófrekvencián, amely továbbra is a Rádió- 
és Televízióigazgatóság (Direcția Radio și Televiziune) hatáskörébe tartozott.5 A 
diktátor bukásának hírére összeverődtek a régi munkatársak, és elkezdték előké-
szíteni az adásokat azokból a szalagokból, amelyeket 1985-ben kimentettek a stú-
dióból. Gyakorlatilag elfoglalták a Donát úti stúdiót, ultrarövidhullámon kapcso-
latot teremtettek a zsuki adóval, és már a kora esti órákban rádióműsorral jelent-
keztek, románul és magyarul is.6 

– December 25-én szintén a Rádió- és Televízióigazgatóság köz-
benjárását kérték, hogy megpróbáljanak képi jelet is átjátszani. Az Igaz-
gatóság biztosította a kilövőegységeket (jeladó reléket), amelyek a jelet 
egyenesen a Feleki-tetőn található reléállomásra játszották át, onnan 
meg a bukaresti Román TV stúdiójába. December 22-e és 25-e között 
többen is megkeresték a Donát úti stúdiót, hogy felajánlják saját ama-
tőr kamerájukat (amelyeket a kommunizmus idején rejtegettek) riportok 
készítésére, sőt a forradalom napjainak kolozsvári eseményein fi lmezett 
nyersanyagaikat is, amelyeket maguk készítettek.

– December 29. – megtörténik az első próba, képi jelet küldenek 
a feleki reléállomásra.

– December 30. – Feleken keresztül jelet küldenek a bukaresti 
központi stúdióhoz.

– December 31. – ekkor történt az első élő közvetítés a kolozsvári 
stúdióból a bukaresti stúdió felé, ahol rögzítették az anyagot, majd a hír-
adóban bejátszották, mint a kolozsvári stúdió riportját.

1990
– Január 1. és 2. - Filmezett anyagok közvetítése a bukaresti stúdióhoz.

– Január 3. – az első élő közvetítés az éterbe kolozsvári stúdióból. 
Az előző napok sikerein felbuzdulva, a kolozsvári rádiósok-tévések kér-
ték a feleki reléállomás munkatársait, hogy a TVR1-es országos adó ak-
kor még napi kétórás adása után ne tegyék be rögtön az úgynevezett 
MIRA-t,7 hanem adják meg a jelet a kolozsvári stúdiónak, hogy folya-
matosan közvetíthessen azon a frekvencián Kolozsvárnak és negyven 
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km-es körzetének.8 A TVR1 kétórás bukaresti adása 14 órakor zárult, 
Kolozsvár ekkor lépett be élőben egy egyórás műsorral. – A következő 
napokon már Bukaresttel egyeztetve folytatták a központi stúdió adását, 
továbbra is egy órában, 14–15 óra között.

– 1990 januárjában adományok érkeztek: magyar, német, norvég, 
holland, belga, francia és kanadai egyesületektől. Szállítmány jött a Ma-
gyar Rádiótól és a Magyar TV-től, a Pécsi Mechanikai Művektől, ugyan-
akkor a győri vagongyáriak gyűjtéséből rádiós felszereléseket vásárol-
tak. 

– 1990 februárjában szállítmány érkezett Németországból (Fischer 
István hozta), Kanadából Bíró Zsigmond, Kolozsvárról elszármazott rá-
diós küldött adományt, Dévai Nagy Kamilla londoni koncertjének be-
vételéből vett a stúdiónak kamerát (addig csak egy kamerával lehetett 
dolgozni). A szerkesztők Csoma Judit kolozsvári származású színésznő-
től is kaptak anyagokat, de segített a Soros Alapítvány, a Magyarságku-
tató Intézet is.9   

– A következő periódusban folytatták a napi közvetítést, az egy-
órás adás első fele románul, második fele magyarul zajlott. Néha je-
lentkeztek német nyelvű műsorral is. Egyre többen jelezték, hogy részt 
vennének a gyártásban, január és február folyamán technikai adomá-
nyok érkeztek.10 Februárra már bővítették az adáskörzetet is, a Rádió- és 
Televízióigazgatóság megadta az engedélyt, hogy ne csak a feleki reléál-
lomás ossza meg a jelet, hanem a fennhatósága alá tartozó többi tíz er-
délyi kilövőállomás is. Így rövidesen Kolozs, Beszterce-Naszód, Bihar, 
Máramaros, Szeben, Fehér és Maros megyékben is látható volt a kolozs-
vári adás, majd következett Hargita, Kovászna megye lefedése. 

– a Román TV bukaresti vezetősége továbbra is szemet hunyt a ko-
lozsváriak „partizánkodása” fölött, az első hónapokban ugyanis enge-
délyek nélkül, lelkesedésből készültek az adások. A probléma abból adó-
dott, hogy a reléállomásokat ki kellett fi zetni, de Bukarest nem vállal-
ta, hiszen a kolozsvári tv-adás nem volt hivatalos, így a kolozsvári tévé-
sek az Nemzeti Ideiglenes Tanácshoz (CPUN) mentek segítségért, itt azt 
a biztatást kapták, hogy ha gond adódik, ők intézik a kifi zetést, közvetít-
sen a kolozsvári stúdió továbbra is.11 

– 1990 februárjában a televíziósokat hivatalosan is alkalmazták a 
Román Rádió kolozsvári területi stúdiójánál, az intézmény neve Román 
Rádiótelevízió lett, a munkatársaknak mind rádiós, mind pedig televízi-
ós adásokat is kellett gyártani – az első tévés közvetítések nem jöhettek 
volna létre azoknak a szakértelme nélkül, akik az 1985-ig működő köz-
vetítő kocsinak a munkatársai voltak. A teljesség igénye nélkül: Adrian 
Dohotaru, Alexandru Marius, Puiu Banu, Viorel Costin, Xantus Gábor, 
Mircea Macavei, Ioan Flore.12 

– 1990 májusában a Román Rádiótelevízió kolozsvári területi stúdi-
ójának 20 magyar alkalmazottja volt, és heti 105 perc tévéadást gyártot-
tak a rádióadások mellett (keddenként fél óra, csütörtökönként egy óra, 
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péntekenként negyedóra). Egyetlen állandó operatőr volt: Imecs Már-
ton, ő is rádiószerkesztői alkalmazásban. (Xantus Gábor és Kántor Lász-
ló operatőrök, akiknek a neve a fenti listán szerepel, a bukaresti magyar 
adásnak dolgoztak.) A televízió összesen heti öt órát sugározott.13 1990 
májusában a kolozsvári tv adásai a következő megyékben voltak fogha-
tóak: Beszterce-Naszód, Máramaros, Szatmár, Kolozs, Szeben, részben 
Fehér, részben Maros. Kovászna és Hargita megyéig nem jutott el a jel.14 

– Érdekes az a névlista is, amelyet Ioan Flore mérnök mutatott meg, 
és amely már 1989 decemberében arra szolgált, hogy a rajta szereplőket 
belépésre jogosítsa fel a Donát úti stúdió épületébe. Ebből a listából derül 
ki pontosan, hogy kik voltak azok a pionírok, akiknek köszönhető a Ro-
mán Televízió kolozsvári területi stúdiójának létrejötte.15

– az első adásokat VHS-technikával gyártották, majd megjelentek 
az U-Matic kazetták, amelyekre külön felvevőegység segítségével rögzí-
tettek, ezt összekötve a kamerával. Ezzel egy időben megjelentek a va-
lamelyest jobb minőséget jelentő SVHS kazetták, majd csak 1994-ben 
jelent meg a BETA rendszer, amely akkor európai szinten biztosította 
az adásgyártást. – Szintén 1990 első hónapjaiban, a bukaresti stúdióból 
használaton kívül levő kamerákat hoztak Kolozsvárra, ezekkel készítet-
ték a stúdiófelvételeket, majd idekerült a Ceaușescu házaspár saját hasz-
nálatú, a Központi Bizottság székházában létrehozott stúdiójából három 
modern stúdiókamera, amelyek már színes képet vettek fel. 

 Ioan Flore mérnök személyes archívumából. A kolozsvári tv legelső munka-
társainak névsora, amelyet 1989 decemberének utolsó napjaiban írtak össze.

A Román Televízió kolozsvári területi stúdiójának fejlődése:
1994 szeptemberében különválik a Román Rádiótelevízió két intézménye, és 

megalakul a Román Rádiótársaság, valamint a Román Televíziótársaság.
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1995 – megjelenik a BETA rendszer, a Betacam kazetták, júniusban zajla-
nak az első felvételek ebben, az akkor európai szintűnek minősülő rendszerben. 

1996 januárjában megérkezik Bukarestből az első tévés közvetítő kocsi, 
amely már akkor régi és elhasznált volt ugyan, de még hosszú évekig dolgoztak 
rajta a kolozsvári stúdió munkatársai. Ez a pillanat is premier a kolozsvári adó 
életében, hiszen a forradalom utáni első közvetítő kocsit szintén az ország észak-
nyugati régióját lefedő stúdió kaphatta. 

A kolozsvári stúdió 1990 utáni első közvetítő kocsija

1996–2014 időszakában több mint 1000 (ezer) különböző műfajú koncertet 
és sporteseményt sugároztak ezzel a közvetítő kocsival.

1996 – Sor került az első koherens műsorpolitika megtervezésére.16

1997–2002 között Ioan Mușlea volt a kolozsvári stúdió igazgatója. Ekkor je-
lentek meg azok a szórakoztató műsorok, dokumentumfi lmek, amelyek már ak-
kor fő műsoridőt kaptak a TVR1-es és TVR2-es csatornákon. A Știrile de sâmbăta 
asta című kolozsvári produkció például az első olyan „prime time”-ban sugárzott 
műsor volt az országos csatornán, amelyet nem Bukarestben gyártottak.

1998 – elindul a Garantat 100% című panel-show, műsorvezetője Cătălin 
Ștefănescu. Az első olyan műsor, amelynek stúdióban ülő közönsége is van. A 
műsort később főműsoridőben sugározzák az országos adón, mára, 2019-re a Ro-
mán Televízió egyik legnézettebb műsora, a műsorvezető pedig az egyik legis-
mertebb arc a Román TV bemondói közül.17
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1998. július 30. – a meglévő területi stúdiók első olyan közös állásfoglalása a 
Vezetőtanács felé, amelyben kérik a saját frekvenciát – ez az önállósodás első kí-
sérlete.

1998–2001 között a kolozsvári stúdió csapata háborús zónákban fi lmez. Elő-
ször Koszovóba, majd Bosznia-Hercegovinába és Afganisztánba megy a Romeo 
Couți és Cristian Balaș riporterből és operatőrből álló stáb. 

1999 őszén – az Oameni de lângă noi című műsor keretében jelenik meg a 
Shalom című, zsidó kultúrát bemutató műsor, előbb román, majd magyar nyel-
ven, ez utóbbi román felirattal.

2000. március 1. – a területi stúdiók közreműködésével beindul a Știrile 
Regionale (Regionális hírek) program a TVR2 adón. 

2001. február 24. – a Vezetőtanács megszavazza, hogy a területi adók 2001 
májusától regionális szórásban jelentkezzenek a TVR2-esen. Ez úgy történt, hogy 
a 18.00–20.00 órás intervallumban a 2-es adó megosztotta a területi stúdiók jeleit 
azokban a régiókban, amelyeket azok kiszolgáltak.18 Az ország déli részén az adó 
továbbra is a TVR2 központi adásait sugározta. 

2002 augusztusában indul a roma műsor, roma és román nyelven. A TVR 
Cluj az első regionális csatorna, amely felvállalta a roma közösség kultúrájának és 
hagyományainak promoválását. 

2002-ben indul az Acasă în Europa című, román nyelven gyártott, nemzeti 
kisebbségek kultúráját bemutató műsor, amelynek kisebbségi, magyar anyanyel-
vű bemondója van, Sebesi Karen Attila személyében, aki szintén kisebbségi meg-
hívottaival román nyelven beszélget. 

2002-ben elindul a Natură și aventură műsor, amely ma, 2019-ben az egyik 
legnézettebb műsor az országos szórású TVR2-es és TVR HD-csatornán. 

2004 – interaktív műsorok, amelyek az egészséges életmódra nevelnek. Az 
interaktivitást azt jelzi, hogy a nézők élőben betelefonálhatnak, és kérdezhetnek 
a szakorvosoktól. 

2006 – elindul az Oameni din România című rövidfi lmsorozat, amellyel a te-
rületi stúdiók közül elsőként jut ki annak szerkesztője, Dan Curean a Discovery 
által szervezett nemzetközi továbbképzésre.19 Amúgy a sorozat célja az Erdélyben 
élő nemzeti kisebbségek bemutatása, a Discovery Celebrating Diversity elnevezé-
sű nemzetközi projekthez hasonlóan, a kisebbségekkel szembeni mentalitás pozi-
tív előjelű megváltoztatása érdekében. 

2007-ben megérkezik Kolozsvárra az első DSNG- (Digital Satellite News 
Gathering), digitális alapon működő, szatellites közvetítő kocsi, amely lehetővé 
teszi, hogy a kolozsvári stúdió sokkal több és sokkal változatosabb helyszínekről 
közvetíthessen élőben. 
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A kolozsvári tv első DSNG-közvetítőkocsija

2008. október – létrejön a TVR3-as adó, amely a regionális csatornák gyűj-
tőadója. Ezzel egy időben nő az adásidő is, amely a mellékelt táblázatban látható. 

2008. október 16. – az első önálló ukrán nyelvű műsor, román felirattal (kez-
detben minden csütörtökön húszperces műsoridővel). Egyedi a hazai médiapia-
con, abban az értelemben, hogy nem román nyelven készül, hanem ukránul, ro-
mán feliratozással. 

2008 – a kolozsvári stúdió adáskörzete csökken, mivel beindul a TVR ma-
rosvásárhelyi területi stúdiójának működése. A kezdetben 11 lefedett megyéből 
hármat (Hargita, Kovászna, Maros) az új stúdió kap meg. 

2009-ben a TVR Cluj csapata a Himalája hegységben fi lmez (Ovidiu Pop 
szerkesztővel), amely produkció világszintűnek is nevezhető. 

2009. március – saját, önálló csatornán fogható a kolozsvári stúdió műsora, 
az adó azonosítólogója: TVR Cluj

Az önálló adó logója

2010 óta a kolozsvári stúdió felvállalja a határokon túli román közösségek 
bemutatását is. A csatorna saját ötlete és megvalósítása ez a projekt, a Caravana 
TVR Cluj nevet viseli, 2010 és 2019 között bejárta már Spanyolország, a Moldo-
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vai Köztársaság, Szerbia, Magyarország és Izrael azon területeit, ahol román (és 
magyar) nemzetiségűek is élnek. A kolozsvári adónak ez az egyik legnagyobb ha-
tású műsora. 

2010-től bevezetik a jelnyelvet – a fő híradó, valamint a későbbi, Fără 
Prejudecăți (Előítéletek nélkül) című, Down-kóros fi atalok által műsorvezetett, a 
fogyatékkal élő emberek problémáit bemutató műsor is jelnyelvvel kerül bemu-
tatásra. 

2013-ban a TVR Cluj szintén egy nagy sikerű nemzetközi projektet bonyolít 
le. A projekt címe: Jurnalist în România (Újságíró Romániában). Célja: a Moldo-
vai Köztársaságban élő és dolgozó újságírókkal való együttműködés, amely során 
az Európai Unióhoz felzárkózni akaró országban itteni sikeres projekteket, vál-
lalkozásokat mutatnak be, olyanokat, amelyek európai pénzekből jöhettek létre.  

2014-ben az európai médiapiac abszolút premierjeként létrejön a Fără 
Prejudecăți (Előítéletek nélkül) című, Down-kóros fi atalok által műsorvezetett, 
a fogyatékkal élő emberek problémáit bemutató műsor, amelynek ötletgazdája és 
működtetője Ovidiu Damian szerkesztő. A műsor kliséket kérdőjelez meg, men-
talitásokat, szemléletmódokat változtat meg azáltal, hogy fogyatékkal élők mu-
tathatják be az ő világuk mindennapjait. A Down Syndrome International Társa-
ság (DSI) elismeréssel tüntette ki a három fogyatékos műsorvezetőt, a műsort az 
Egyesült Nemzetek Szervezete (ONU) is díjazta, mint példaértékű kezdeménye-
zést a fogyatékkal élők társadalmi integrálásának érdekében. 

2015-ben a kolozsvári stúdió napi 14 órát közvetít, a többi műsor átvétel az 
országos csatornáktól.

2016 – a TVR Cluj is áttér a földi digitális sugárzásra (acoperire digitală 
terestră).

 
A kolozsvári tv fejlődése számadatokban:

A következőkben a kolozsvári tv által gyártott adások összidejére vonatko-
zó, saját kutatási eredményeimből készített statisztikákat közlök, a 2000–2019-es 
periódusról. Az első tíz év azért nem kerül megjelenítésre, mert nagyon kevés, 
és ezért nem releváns adatot találtam az adásidőkre vonatkozóan. Amiket az in-
terjúk során be tudtam azonosítani, az a fentebbi kronológiában már szerepelt. 
A következő táblázat a Román TV kolozsvári stúdiójának fejlődését mutatja. Az 
adásidők kvantumának variációiból kimutathatóak azok a változások, amelyek 
önálló tv adóvá tették a Román TV kolozsvári stúdióját, amely a kutatás idején, 
azaz 2019-ben saját csatornán 24 órás adásidővel rendelkezik. 

A statisztikákban használt kifejezések magyarázata: 
ORSZÁGOS adók*
*2003-tól a következő adókon kerültek bemutatásra a kolozsvári stúdió adá-

sai: TVR1, TVR2, TVR International, TVR Cultural. 2008-tól az előbbiek mellett 
megjelenik a TVR3 is, de a TVR Infón, a TVR HD-n, majd a TVR Moldova csator-
nákon is sugároznak TVR Cluj-produkciókat. 

REGIONÁLIS/HELYI adó**
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**Regionálisnak nevezzük a TVR2-es adón való jelenlétet, amely 
frekvenciamegosztással történt, minden területi stúdió számára helyet biztosít-
va a saját adáskörzetében való vételhez. A helyi adó az a frekvencia, amelynek 
tartalma csak Kolozsváron és annak negyven km-es körzetében volt fogható, és 
amely csak a 2000-es évek első felében volt használatban, mivel ahogy megkap-
ták a saját regionális frekvenciát, a helyinek már nem volt létjogosultsága. Amúgy 
a TVR2-es adón történő megosztott frekvencián is csak addig volt látható a re-
gionális adás, amíg 2008-ban meg nem kapta az engedélyt a saját frekvenciára. 

Az ORSZÁGOS adóknak évente legyártott percidő változásai.

2008-ban már tapasztalható egy kisebb ugrás a gyártási volumenben, 2009-
ben pedig már jelentős ugrás látható az országos adókra gyártott percidőben. Ez 
is jelzi, hogy 2008-ban beindul a TVR3-as országos adó, amely a területi stúdiók 
produkcióiból tölti fel műsorrácsát. 2009-től pedig erőteljesebben beindul a gyár-
tás a TVR3-nak, ez az alábbi összesítésből is kiderül. Amíg a többi országos adó-
nak gyártott percidő csökken, addig a TVR3-ra gyártott volumen növekedik. 

Évente legyártott percidő a REGIONÁLIS/HELYI adónak. 
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Ez a grafi kon is arra szolgál, hogy jobban lássuk a kolozsvári stúdió fejlő-
désének görbéjét. Ez a regionális adóra vonatkozó kimutatás, amelyből kiderül, 
hogy 2009-ben ugrás történik, hiszen saját frekvenciát kap az adó, napi nyolc óra 
saját adással, amelyből négy óra reggel, két óra délután. A nap többi részében úgy-
nevezett semleges jel jön Bukarestből, amelyen a Román TV összes stúdiójának 
adása jelenik meg kis ablakokban a képernyőn. 

2010-ben válik 14 órássá a műsoridő, ami tizennégy óra saját gyártású műsort je-
lent. Az adásidő fennmaradó részét az országos adók műsorai és újravételek teszik ki. 

A 2018-as ugrás pedig arra utal, hogy elkezdődik a 24 órás program a saját 
frekvencián sugárzó kolozsvári adón. 

A kisebbségi műsorok jelenléte a kolozsvári tv adásaiban
Amint az a történeti kronológiából évre pontosan kiderül, a magyar és a né-

met nyelvű adások már az induláskor jelen voltak a kolozsvári televízióban. A leg-
első adás alkalmával (1990. január 3.) fele-fele arányban osztották az adásidőt, a 
román nyelven zajló félórás jelentkezés után fél órában magyar nyelven szólt a ko-
lozsvári tv. 

1990 májusában a kolozsvári tv heti öt órát sugározott (hétköznaponként 
egy órát), ebből 105 perc volt magyar nyelvű adás. Kedden fél óra, csütörtökön egy 
óra, pénteken negyed óra.20

A legrégebbi általam megtalált adásmenetek 1998-ból valók (június, augusz-
tus, november hónapokból), ezek értelmében a kolozsvári stúdió a TVR1-en je-
lentkezett napi egy órában, reggel 9 és 10 óra között. Ugyancsak az adásmenetek 
szerint, a TVR2-esen is volt műsorideje a területi adónak, a magyar adás például a 
megjelölt periódusban minden héten péntek délután 14.30-kor jelentkezett a 2-es 
csatornán (TVR2-n) is fél órában. Ez a műsorblokk többnyire kulturális, szociá-
lis és agrárjellegű műsorokat tartalmazott. Az adásmenetekből az is kiderül, hogy 
1998-ban hétvégi adásidőt is biztosítottak a kolozsvári stúdiónak 1 óra 30 perc 
terjedelemben. Konkrétabb statisztikák a 2000-es évektől készültek, azok fellel-
hetőek a TVR Cluj archívumában. Ezek alapján állt össze az a táblázat, amelyből 
kiderül, hogy a 2000-es évek elejétől napjainkig milyen arányban fejlődött a nem-
zeti kisebbségek bemutatását biztosító adásidő a kolozsvári tv-ben. 

A magyar adás éves percidejének alakulása a regionális adón



ME.dok • 2020/1

58

A grafi konon látható a 2009-es kiugrás, saját regionális frekvencia megjele-
nése, a 14 órás adásidővel együtt járó műsoridő-növekedés, majd a 2018-as kiug-
rás, amely a 24 órás adásidő-növekedés közvetlen következménye. 

A kisebbségi műsorok éves percidejének alakulása az országos adókon
A grafi konból kiderül, hogy a 2008-ban megjelent TVR3-as adóra a 2009-es 

műsorrácsok már sokkal nagyobb teret biztosítanak a kolozsvári stúdióban gyár-
tott kisebbségi műsoroknak. Majd enyhe visszaesés észlelhető, amelyet egy több-
nyire stabil arány követ mind a mai napig. 

Kisebbségi műsorok (más, mint a magyar) percidejének alakulása a regioná-
lis adón
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A német, zsidó, roma, ukrán műsorok tekintetében is a 2009-es változás hoz 
ugrást a TVR Cluj regionális csatornán való jelenlétben. Enyhe változások a to-
vábbi években érzékelhetőek, de ezek nem számottevőek. 

Amint az a fenti ábrákon látható, a kisebbségi műsorokra szánt adásidő nö-
vekedése összefügg a kolozsvári tv összadásidejének növekedésével. Jelzi azt is, 
hogy a kolozsvári tv vezetősége a kezdetektől egészen a jelen pillanatig fontosnak 
vélte a régióban élő nemzeti kisebbségek jelenlétét az adásokban. Ezt az is bizo-
nyítja, hogy a kisebbségekre szánt műsoridőn túl a román programban is számos 
olyan műsor volt az évek során, amely a nemzeti kisebbségek hagyományait, kul-
túráját, mindennapjait mutatta be. 

Ma, 2019-ben a Nemzeti Kisebbségi Szerkesztőség az a tagozat, amely a ma-
gyar, német, zsidó, roma és ukrán műsorokért felel. 

Utóhang
A bevezetőben megfogalmaztam már, hogy alig találtam néhány kötetet, ki-

adványt a Román Tv területi stúdióiról, amelyek kiindulópontként használható-
ak, a kolozsvári területi stúdió történetéről ezzel szemben eddig még nem jelent 
meg ilyen jellegű összegzés. Mint minden úttörő tevékenység, ez a kutatás is ki-
egészítésre vár. Reményeim szerint más kutatókban is felkeltem az érdeklődést 
ezen téma iránt, amelynek feldolgozása további komoly eredményeket biztosítana 
az erdélyi audiovizuális médiatörténetre nézve. 

Források: 
– A Román TV kolozsvári stúdiójának archívuma – dokumen-

tumok, videókazetták, TVR Styleguide, Pachet identitate TVR Cluj, hír-
scriptek, statisztikák, jelentések – Kolozsvár, Donát út 160. szám. 

– Interjú Ioan Flore volt főmérnökkel. Dátum: 2019. 01. 22. – a 
szerző birtokában

– Interjú Romeo Couți igazgatóval. Dátumok: 2019. 01. 31 és 
2014. 02. 02. – a szerző birtokában

– Interjú Horia Bădescu volt igazgatóval. Dátum: 2014. 01. 24 – a 
szerző birtokában

– https://www.youtube.com/results?search_query=TVR+Cluj – 
itt találhatóak a TVR Cluj román nyelvű adásai

– https://www.youtube.com/user/ErdelyiFigyelo – itt találhatóak 
a TVR Cluj magyar nyelvű műsorai

– https://www.youtube.com/user/TransilvaniaPolicrom – itt ta-
lálhatóak a többi kisebbség – ukrán, roma, zsidó, német – műsorai

– http://www.tvr.ro/perceptie_2221.html#view – IRES-felmérés, 
2017. augusztus

– http://media.tvrinfo.ro/media-tvr/other/201804/raport-de-
activitate-srtv

– http://www.tvr.ro/istoric-alb-negru-si-color_2223.html#view
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– https://www.youtube.com/watch?v=MuIiXd__MG0 – 1991-
ben a kisinyovi TVR riportere, Tatiana Berbecaru készített interjút a ko-
lozsvári stúdió vezetőivel. 

– https://www.youtube.com/watch?v=muAhibeVR-o – a Román 
TV kolozsvári stúdiójának az elmúlt 29 évet ünneplő emlékműsora

– https://adevarul.ro/news/eveniment/premiu-onu-emisiunea-
fara-prejudecati-tvr-cluj-1_58062cc35ab6550cb8acb22b/index.html

- https://www.youtube.com/watch?v=QpA_JqmMvsQ   – 25 éves 
a Román Tv kolozsvári stúdiója, dokumentumfi lm 

– https://www.youtube.com/watch?v=G2mHJvdBlQQ  – interjú 
Alexandru Sassuval, a TVR3 volt igazgatójával

– http://www.gazetadecluj.ro/stiri-cluj-social/stiri-cluj-interviu/
romeo-couti-incepand-cu-15-martie-tvr-cluj-va-emite-un-program-de-
14-ore-2/

– A Román Tv honlapja: www.tvr.ro
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Széki táncházak, cigány buletinek, 
Balkán-bajnokok – magyarság-
kép az elmúlt húsz év ASTRA-
fi lmjeiben

Könnyű dolga van annak (az antropológusnak), aki a elmúlt húsz év ma-
gyar fesztiválfi lmjei alapján kulturális kuriózumként próbálja bemutatni az 
ASTRA-t1. Hiszen ezek a munkák (szándékosan vagy önkéntelenül), de szétírják 
azokat a diskurzusokat, amelyekben a szűkebben (Erdély) vagy tágabban (Ma-
gyarország és Erdély által) körülhatárolt „magyar világ” 1919 óta újra elmeséli 
magát. Az alábbiakban mepróbálom megmutatni, hogyan.

Rezumat (Prezentarea minorităţii maghiare în fi lmele festivalului ASTRA din ultimii 20 de ani)
Studiul analizează fi lmele documentare prezentate la festivalul internaţional ASTRA (între 1993 şi 2013), care au dezbătut 

tematica identităţii minorităţii maghiare din România. Studiul porneşte de la ideea potrivit căreia documentarele proiectate 

sunt în discordanţă cu discursurile dominante prin care această comunitate etnică se autodefi neşte începând din 1919.   

Primul fi lm, Slow Szék, pune sub semnul întrebării puterea incontestabilă a culturii populare. Această reprezentare a 

maghiarimii este confruntată în fi lm cu realităţile vieţii de zi cu zi a comunei Sic în anii 1990.  Al doilea fi lm, Buletinul maghiar,  

descrie procedura birocratică prin care statul maghiar acordă minorităţilor de dincolo de graniţă “certifi catul” despre identitatea 

maghiară. Această reprezentare relevă că etnicitatea cotidiană (maghiară) în Transilvania este în discordanţă cu narativa 

dominantă despre unifi carea naţiunii, alimentată de nostalgia pentru Ungaria Mare. Ultimele două fi lme (Vă doare capul?  

şi Campionul balcanic) critică discursul minoritar de autovictimizare, punând sub semnul întrebării procesele de producere şi 

reproducere a graniţelor etnice în cazul maghiarilor minoritari. 

Cuvinte cheie  documentar, minoritate maghiară, festival ASTRA

PLAINER ZSUZSA
PhD, Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár / PhD, Romanian 

Institute for Research on National Minorities
E-mail: plainerzsuzsa@gmail.com

Abstract  (Presentation of the Hungarian Minority in the Films of the ASTRA Festival for the Last 20 Years)
The aim of this study is to analyze the ASTRA documentaries representing the Hungarian minority in Romania, which were screened in 

the festival during 1993-2013. Grasped as representations of the Hungarianness, this analyses claims that the fi lms combat the dominant 

discourses about Transylvania – since 1919 – and its relation to Hungary and the majority society in Romania. The fi rst fi lm, Slow Szék  

questions the overarching importance of the folk culture, contrasting it to the everyday life of the local society of Szék in the 1990-ies. The 

second item, Hungarian ID, presents the bureaucratic procedures of selecting the eligible ones for the certifi cate on Hungarian identity, 

allocated by the Hungarian state to the communities outside the border. Representation of this administrative business reveal, that everyday 

ethnicity of for the Hungarian minority group in Transylvania is somehow diff erent than the offi  cial ideologies on ethno-national reunion, 

conceived in the spirit of Trianon nostalgy. The last two documentaries (Do You Have a Headache?  And The Balcan Champion) grasps the slip 

sides of the victimizing minority discourses, and questions the process of Hungarian boundary-making in Romania. 

Keywords  documentary; Hungarian minority; ASTRA festival
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1. A nagy testvér: Erdély Magyarországról nézve
Úgy gondolom, a Trianon-nosztalgia még mindig az egyik legfontosabb a 

Magyarországon forgalmazott Erdély-diskurzusok közül. Ennek lényege, hogy 
az első világháború után Magyarországot szétszaggatták a hidegszívű nagyhatal-
mak, és az elcsatolt területek, közöttük a mindig is kitüntetett provinciának érzé-
kelt Erdély, idegen, balkáni szellemiségű államok martaléka lett. Ez az esemény 
tragikus és felejthetetlen, egyetlen ellenszere, ha szimbolikus és – lehetőség sze-
rint – politikai eszközökkel is újraegyesítik a nemzetet. A Trianon-nosztalgia je-
gyében születnek a magyarországi politikusok „tizenötezer magyar miniszterel-
nöke vagyok”-típusú kijelentései, de e szellemiségben fogantak a határon túliakat 
„megsegítő” politikák is: ösztöndíjak, alaptványok támogatása, a státustörvény, 
a Sapientia Egyetem, a kettős állampolgárság. Mind olyan politikai és kulturá-
lis projektek, melyek igyekeznek – néha konkrét eszközök révén is – Budapest-
hez kapcsolni Erdélyt. E diskurzus szerint a magyar-magyar azonosság, az össze-
tartozás érzése természetes, problémamentes és kötelező; Erdély és Magyarország 
között nincsenek regionális különbségek, (szub)kulturális találkozások.

A Trianon-diskurzus erősen refl ektálatlan voltára nemcsak a mindenna pok 
szintjén nagyon is kimondott magyar-magyar ellentétek utalnak (Feischmidt 
szerk., 2005), azaz a lerománozott erdélyiek, illetve az általuk arrogánsnak ítélt 
„pestiek” képzete, hanem az, hogy léteznek a nemzetegyesítéstől teljesen eltérő 
Erdély-képek is, melyek éppen az előbbinek Magyarországtól való különbözősé-
gére építenek (Feischmidt, idem). Egyik ilyen reprezentáció a balkáni Erdély, ahol 
minden szervezetlenebb, primitívebb, civilizálatlanabb, mint Magyarországon, 
illetve a másik, az archaikus Erdély, ahol még él az igazi népi kultúra, népvise-
let, néptánc, anyanyelv, és ahol arról, hogy az ottlakók számára (mondjuk) a bra-
zil szappanoperák sokkal népszerűbbek, mint a mezőségi legényes, jótékonyan 
hallgatni kell. 

A Széki lassú... éppen e fenti Erdély-diskurzust írja szét. A fi lm előképét, a  
„kultúrszociológiai igénnyel” készült Szék télen-t, a késő hatvanas–kora hetve-
nes években rögzítették, és  – a magyar folk történetét összegző munka szerint 
(Jávorkszky, 2012) – beválogatták az első budapesti táncház programjába is. A 
karácsonyi betlehemezést, a János-napot, a házakban rendezett táncalkalmakat 
rögzítő tekercseket mintegy harminc évvel később újra levetítik az egykori fősze-
replőknek, így készül a második fi lm,a Széki lassú ... 

A fi lm témaválasztása nem esetleges, hiszen a Kolozs megyei település a hat-
vanas-hetvenes évek Budapestje számára nemcsak egy falu, hanem az a valósze-
rűtlenül archaikus világ, ahol Kali néni táncházában petróleumlámpánál, később 
halvány villanyfénynél járják a fekete-piros viseletbe öltözött párok. És ahová a 
hatvanas évektől kezdődően tömegesen zarándokoltak a kutatók, zenészek, tu-
risták, hogy felgyűjtsék és eltanulják, majd Budapesten is meghonosítsák a helyi 
néptáncokat és  zenét. De a Szamosújvár közelében fekvő település nemcsak lelő-
hely, hanem origó is, hiszen a szubkultúrává, majd ellenkultúrává válló magyar-
országi, később erdélyi táncházmozgalom innen eredezteti magát. Az első ren-
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dezvényt így is hirdetik meg Budapesten: táncház – úgy mint Széken (Jávorszky, 
idem, 64). 

Azonban, ahogy azt a Széki lassú...bemutatja, a második fi lm helyszíne már 
nem az a Szék. A  kilencvenes években egy esküvő már nemcsak átmeneti rítus, 
hanem a státus felmutatása is, az anyagi helyzet demonstrációja. Az új szereplők, 
a Szék télen ifj ú párjának  házasulandó lánya és veje már nem értik, miért is nem 
szabad az új asszonynak egy hétig visszalátogatni a szülői házba az esküvő után, 
nekik ez már csak értelmét vesztett konvenció. Sajnos a fi lmben mindössze né-
hány kocka rögzíti a budapesti aluljárókban népművészeti tárgyakat áruló szé-
ki asszonyokat, pedig a budapesti vendégmunka lesz a ’89 utáni időszak megha-
tározó jövedelemforrása, de ez a Széki lassú... forgatásakor valószínűleg még nem 
tudható. Bár a fi lm nem beszél arról, hogy székiek migrációs stratégiáinak kiala-
kításában a táncházmozgalomnak meghatározó szerepe van (a népi tárgyak érté-
kesítése a magyarországi néprajzosok, majd turisták látogatásai nyomán indul el, 
Budapesten gyakran az egykori táncházasok válnak a székiek budapesti munka-
adóivá, Bondár in Feischmidt szerk. 2005, Pulay, idem), ez a semleges nézőpont a 
fi lm előnye is. A Széki lassú... nem is próbálja kimerevíteni, konzerválni a telepü-
lés történéseit, skanzenba zárni az ottlakókat. 

A magyarországi státustörvény és annak tárgyiasult eredménye, a ma-
gyar igazolvány, kísérlet arra, hogy jogilag kodifi kálja a „határon túli magya-
rok” „anyaországhoz” való sajátos viszonyát. Az eredetileg kettős állampolgár-
ságért harcoló projekt a román politikai nyomás, majd a nemzetközi kisebbség-
politikai rendelkezések nyomán nyeri ezt az – erdetihez képest – egyszerűbb for-
máját. A 2001 elején elfogadott rendelkezés, – ahogy azt Ferenczi Gábor fi lm-
jének bevezetője is kimondja – nagyrészt szimbolikus előnyöket (kedvezményes 
vontajegy, múzeumi belépő stb.) ígér a magukat magyarnak valló és ezt arra elő-
zetesen kijelölt szervezetek (RMDSZ, egyházak) által igazolni is tudó külföldi ál-
lampolgároknak. A törvény diskurzív hátterében kimondottan vagy kimondatla-
nul a Trianon-nosztalgia, áll, amelynek értelmében valamiféle történelmi jóváté-
tel lenne a rendelkezés általi szimbolikus nemzetegyesítés. Azonban, míg a stá-
tustörvény kapcsán megfogalmazott, etnopolitikai, politológiai, jogi elemzések-
kel és vitákkal egy módszeresen megszerkesztett, Háború és béke-vastagságú do-
kumentumgyűjtemény foglalkozik (Kántor szerk. 2002), (tudtommal) nem szüle-
tett olyan elemzés, tanulmány, kutatás, amely a jogi kodifi káció és a mindennapi 
etnicitás statisztikákon túli, szövevényes összekapcsolódását vizsgálná. Ferenczi 
Gábor fi lmje, A magyar buletin  – szerintem – éppen ezt az űrt tölti be, és bemu-
tatja, mi van a magyar igazolványról szóló zajos politikai szimbólumok, a ma-
gasztos kinyilatkoztatások és ünnepi beszédek mögött. „Amikor pályáztam, na-
gyon hangos volt a média a státusztörvénytől – meséli a rendező – Olyan han-
gos, hogy nyilvánvaló volt, nem hallani tőle, miről van szó. [...]. Alapvetően dü-
hített az az aktuálpolitikai sugallat, hogy akinek a szíve nem dobog elég hango-
san Erdélyért, az nemzetellenes. Nem bírom, ha kirekesztenek valamiből azért, 
mert mondjuk valamilyen érzést nem ugyanúgy fogalmazok meg. Kíváncsi vol-
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tam, hogyan érintkezik [az erdélyi] a rebbenékeny tisztaság a hangos csinnadrat-
tával.” (Boronyák, 2003). 

Ahogy az már az első képsorokból is kiderül, az erdélyi magyarok számára 
léteznek jóval konkrétabb kérdések is, mint újra összerakni a Trianon által szét-
szabdalt Magyarország politikai testét. Az igazolvány kiállítása végett létre-
hozott státusirodák dolgozóinak  a magyar igazolvány nem nemzeti ügy, hanem 
bürokratikus feladat, népszerűsíteni kell a dokumentumot és az általa kínált 
lehetőségeket, mert az alkalmazottak ezért kapnak fi zetést. De nem lelkesedik 
a dologért a “magyar ügyeket” rendszerint kérdezetlenül felkaroló  egyház sem, 
hiszen a református lelkészeknek saját költségükön kellene elutazniuk a távoli 
falvakba, és meggyőzni a delikvenseket, hogy a magyar igazolványra mindenki-
nek szüksége van. Az önkormányzat sem egyértelműen támogató, hisz az okirat 
kisebbfajta utazási kedvezményei földrajzilag mozgékonyabbá teszik a havi 72 
óra közmunkára köteles delikvenseket. Így pedig – állítja a testület – nem lehet 
kiutalni a szociális juttatásokat, illetve, ahogy az a később kiderül, takarítatlanul 
maradnak a település parkjai, tisztítatlanok a csatornák.  

A magyar buletin által bemutatott – jogi szóhasználattal élve – kedvezmé-
nyezettek köre is nagyon különbözik attól, ahogy Magyarországon az ‘erdélyieket’ 
látták a késő kilencvenes években; a szereplők ugyanis nem a mesebeli fenyőerdők 
gyönyörű népviseletbe öltözött lakói, sem a testet öltött nemzeti kvintesszencia. 
Az igénylők legnagyobb része cigány, akik a fi lmben a legklasszikusabb, negatív 
roma stigmákat ‘hozzák’: harsányan és románul utasítják el a polgármesteri hi-
vatal előtt a rájuk szegeződő kamerát, és akiknek – az önkormányzati alkalm-
azottak szerint – kész áldás ez az okmány, hiszen Magyarországon dolgozhatnak, 
így nem koldulnak itthon. A fi lmbéli magyarokra sem vetíthető rá az oly közked-
velt ‘magyarabb a magyarnál’ anyaországi sztereotípia: racionális megfontolásból 
és nem nemzeti okokból kérvényezik az igazolványt (az oktatási támogatás mi-
att), és pénzért hajlandóak áttérni a református hitre is, ha erre van szükség ah-
hoz, hogy megfeleljenek a hivatalosan előírt magyarságkritériumoknak. A nagy 
rész pedig tájékozatlan a magyar igazolvány dolgában, hallott róla valamit, de 
nem tudja, mire jó, meggyőződése, hogy  fi zetni kell érte, mint minden hivatalos 
iratért,  és gyanús, mint a bürokratikus dolgok általában. 

A bürokrácia motívuma a fi lmben – szerintem – külön fi gyelmet érdemel. 
Az erdélyi ügyintézés személyes és személyközi, családias, hiszen a kopottas 
ágyon, díszpárnák előtt üldögélő Zimándy bácsi vállalja fel, hogy elhozza autóval 
Debrecenből az elkészült okmányokat, és az RMDSZ-be való beiratkozást ka-
pacitáló munkatárs szerint megéri, hiszen a tagdíj csak két tojás ára. Ilyen köz-
vetlen az igazolványképeket az utcán, kopott székek és hangos tyúkok között 
fényképező fotós vagy a ⹂szocialista segélyeket” ⹂recsepcionálló” közhivatalnok 
is. A fi lm utolsó harmadáig ez nem tűnik másnak, minthogy a pendant-ja mind-
annak, amit az állampolgár és a modern állam formálisan rendezett, személytelen 
viszonyáról gondolunk, vagy ugyanúgy lehet ez a magyarországi közbeszédben 
olyan jól összeállt, elvadult, (természetesen a román hatás miatt) balkanizálódott, 
⹂civilizátlan”, fapados Erdély. A fi lm utolsó, Budapesten felvett jelenetei azonban 
megváltoztatják az előbbi képzetet: a közigazgatási hivatal előtt órák óta szobrozó 
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igazolványigénylők nem képzelt közösség tagjai, hanem a reggel hat órás sorszá-
mosztásra váró, elcsigázott tömeg. A hivatal, bár számokat oszt, de – ahogy azt az 
egyik igénylő megjegyzi – nem vállalja, hogy haza is küldené az igazolványokat, 
tehát ugyanolyan szervezetlen és átgondolatlan, mint bármely más kelet-európai 
bürokrácia. Ráadásul a nagy nemzetegyesítés a gyakorlati kivitelezés szintjén az 
ellentétébe csap át: az órákig toporgó és így megalázott helyzetbe hozott igénylők 
a procedúra révén – Katherin Verderyt idézve – saját bőrükön érzik, hogy má-
sodrangú állampolgárok, hiszen az igazi ⹂magyaroknak” nincs szüksége erre az 
utazós-sorban állós kalandra, hogy tudják azt, ami az egyik sorban álló szerint az 
igazolvány lényege, ki hova tartozik. A fi lm ugyan erről nem beszél, hiszen óva-
kodik a helyszínek konkrét földrajzi behatárolásaitól, de a közigazgatási hivatal, a 
magyar igazolványok legfontosabb budapesti átvevőhelye, a nyugati turisták által 
oly felkapott Váci utcán található, így az ott veszteglő határon túliak az európai 
utazók tekintetének kitéve végzik a nemzetegyesítés nagy rituáléját. 

Az etnikai identitás és a magyar igazolvány, illetve a mögé szerveződő nacio-
nalizmus diskurzusa szövevényes módon kapcsolódik össze a fi lmben. A szereplők 
nagy része – akár igényli az okmányt, akár nem – a mindennapi gyakorlatok sz-
intjén ténylegesen kötődik Magyarországhoz, hiszen ő vagy családja ott dolgozik, 
gyakran napszámban, vendégmunkásként. Számukra is létezik u gyan egy tudás 
és narratíva arról, hogy mi a magyar (nem házasodik románokkal, és gyakran 
lerománozzák), ezek azonban deklaratív szólamok, nem kötődnek az igazolvány 
kiváltásához, sőt az ilyen mondatokat megfogalmazó szereplők csak epizodiku-
san, pillanatszerűen jelennek meg a fi lmben. Ilyen például Boglárka édesanyja, 
aki csak annyi ideig látható, míg kinyilatkoztatja, hogy magyar lány nem ud-
varoltat román fi úval, utána nyomtalanul eltűnik, és  ilyen a fi lmet lezáró idős 
asszony is, aki a falusi kocsmában énekli az irredenta nótákat. És bár az ⹂Arad 
Brassó Temesvár / A magyarnak visszajár”-t ugyanaz a Trianon-nosztalgia hív-
ja életre, amely a magyar igazolványt is, itt nincsen nemzeti zászló, nincsen meg-
könnyezett Himnusz és Szózat, csak a kocsmaasztalra helyzett nyers káposztafej 
és két doboz tejföl, esetleg joghurt. 

2. Magunkról: Erdély az erdélyiek szemével
Erdély önreprezentációinak egyes elemei hasonlítanak a magyarországi dis-

kurzusokhoz. Például az, hogy monoetnikus vagy egymással rivalizáló etnikai 
terekben gondolkodnak, hiszen a harmonikus román–magyar vagy éppen ma-
gyar–cigány találkozások nem férnek bele az übermagyar forgatókönyvbe. Ez az 
etnocentrikus diskurzus ráadásul szakrálisnak tekinti a magyar identitást: kü-
lönválasztja a profán dolgoktól, és megrója azokat, akik viccelnek vele. Az Erdély-
Erdély-kép másik sajátossága a mindent eluraló etnopolitika, amely zárójelbe te-
szi a mindennapok szintjén megélt, rutinszerű etnicitást. Ráadásul e fenti elgon-
dolás szerint a közember diskurzív klón módjára reprodukálja a politikai, etni-
kai narratívákat, nincsenek ezzel ellentétes vagy éppen ellentmondó tapasztala-
tai. Domokos János fi lmje – többek között – éppen e fenti tézis cáfolata.

A Tartsd eszedben! a hasonló kulturális logikájú nacionalizmusok összefe-
szülésének dokumentuma, hiszen megmutatja, hogyan erősítheti meg a két, egy-
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mással versengő történelemszemlélet a magyar és a román lakosságot elválasztó 
etnikai határokat. A revíziós álmok táplálta második bécsi döntés nyomán Észak-
Erdély és így a szilágysági Ipp is néhány évre újra Magyarország részévé válik. Az 
eseményt megünneplendő, Horthy admirális (fehér lovon) és nagyszámú kísérő-
vel ellátogat a régi-új magyar településekre, a bevonulókat hatalmas ünneplő  tö-
meg fogadja. Az ippi ⹂bevonulás” során  egy véletlen baleset miatt felrobban egy 
bomba, és meghal két magyar katona. Bár a helyiek ártatlanok, a magyar katonák 
felkutatják a helyi románokat, és kivégeznek 157 lakost, köztük nőket és gyereke-
ket. A fi lm témája a kivégzések emlékezete: hogyan rögzültek az események a he-
lyiek narratíváiban, és hogyan zajlanak le a településen a 1989 utáni román emlé-
kezetvállalkozások, hogyan beszél a konfl iktusról a magyar polgármester és lel-
kész? A hivatalos megemlékezés, katonákkal, katonazenével, ortodox pópákkal, 
átszellemülten éneklő és énekeltető Adrian Păunescuval, úgy építkezik, mint az 
emlékezetvállalkozások általában: a jelenbe emeli, aktualizálja a múltat. Így lesz a 
magyar vérengzés „ázsiai vagy most pannon kegyetlenséggel” elkövetett tett, ami 
nem csoda, hiszen – a szónokok szerint – azért egy olyan ország felelős, amely bár 
kritizálja a román állam kisebbségpolitikáját, ő maga semmilyen jogot sem bizto-
sít saját kisebbségeinek. A helyi magyar elöljárók közül a polgármester hivatalos 
és közömbös: „el fogom mondani, hogy ennek többet nem szabad előfordulni”, 
idézi ünnepi beszédének vezérfonalát, a borotválkozótükörből hátrapillantva a 
riporterre. A református lelkész azonban ennél jóval direktebb: ő  köröstárkányi, 
ahol 1919-ben ugyanez történik a helyi magyarokkal – magyarázza –,  és míg a 
románokkal történt dologról lehet beszélni és megemlékezni, a magyar áldoza-
tokról nem, és szerinte ez így nincs jól; ő ezt válaszolja, ha a dolog szóba kerül.

A fi lmben ez a végtelen múltba vesző, egymásra mutogató, egymást kizáró 
román és magyar nacionalista abszurd nem az egyetlen forrása az helyi etnikum-
közi kapcsolatoknak, léteznek semleges övezetek is: gyerekek játszanak a szak-
rális történeti pillanatot rögzítő emlékmű körül, a borospincében együtt kvater-
kázók közül éppen a román történelemtanár kérdezi, hogy ismerik-e a Lakoda-
lom van a mi utcánkban... kezdetű nótát. A múltnak is létezik egy, a hivatalos (ro-
mán és magyar nacionalizmusoktól eltérő) olvasata: a helyiek elbújtatják a román 
szomszédot, ismerőst, és szégyellik a magyar katonák tetteit. De az ellenségké-
pekkel operáló nemzeti emlékezetnek így is van határteremtő ereje: a magyarok 
1994-ben már nem mennek el a hivatalos ceremóniára, hisz egészen biztosan sej-
tik, rossz vért szülne egy ilyen gesztus, a románok azt gondolnák, gúnyolódnak 
velük. Az ippi magyarok letagadják, hová valók, ha más településre utaznak, mert 
félnek a román retorziótól. Rááadásul a megtorlás emlékezete elveszi az esélyt a 
közös részvételre a 89-es helyi eseményekben: elterjed ugyanis, hogy a forrada-
lom során újra „bejönnek a magyarok”. Csakhogy míg ez más román közösség 
számára a „magyarveszély”, az „elcsatolják Erdélyt” riadalma, az ippiek számá-
ra a magyar bevonulás az életveszély érzete, a kegyetlen és értelmetlen gyilkos-
ság metaforája is.

Ha van ellentettje a fenti alkotásnak, akkor Bereczki Edit és Cornel 
Mihalache fi lmje, a Vă doare capul? – Fáj a feje? mindenképpen az, hiszen bemu-
tatja, ahogy a nagy, általános politikai beszédek leszivárognak a mindennapok-
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ba. Az 1990-es marosvásárhelyi román–magyar nyílt színi konfl iktusról készült 
dokumentum – elődjétől, a Pesty Fekete doboz munkájától eltérően – nem akar-
ja „magyar ügynek” bemutatni az eseményeket. Jóllehet, a magyar köztudatban 
elsősorban kisebbségi sérelemként rögzült a fekete március, de annak tulajdon-
képpeni oka a fi lm szerint a hiányzó román–magyar „együttélés” mint kulturális 
minta. Ahogy az a visszaemlékezésekből kiderül, léteznek ugyan vegyes házassá-
gok, ezeket azonban meg nem értés és elutasítás övezi mind magyar, mind román 
részről. A Vă doare capul? – Fáj a feje? nagy erénye, hogy ellátogat a görgényvölgyi 
falvakba is, és láthatóvá teszi azokat a románokat, akikről a hivatalos magyar dis-
kurzus csak az absztrakciók szintjén beszél. Akikről tudni való, hogy bejöttek, 
„mert harangozott a pópa”, de az már nem, hogy őket magukat is érték atroci-
tások, például szidták őket a magyar kórházi ápolók. Ahogy azt a vásárhelyi ma-
gyar emlékezet is regisztrálta, ezek az emberek valóban nem tudják, ki az a Bo-
lyai, ahogy azt sem, kicsoda Tolsztoj, és lehet, hogy valóban manipulálhatóak, 
ugyanakkor – a fi lmbéli kép szerint – csalódott, elkeseredett emberek is, hisz bár 
őket magukat is megverték, egyik-másik azóta dolgozni se tud, de ennek ellenére 
(a magyarokhoz hasonlóan) nem kaptak állami segélyt vagy elismerést a konfl ik-
tusban elszenvedett veszteségekért.

A transzetnikus elemek, a konfl iktusban megerősödő román–magyar kap-
csolatok, a másikkal való szolidaritás bár – emlékeim szerint – megjelenik a he-
lyi magyar társadalom 1990 márciusáról szóló történeteiben, de kísérlet sincs 
arra, hogy ezekre építsenek egy közös vásárhelyi emlékezetvállalkozást. E fi lm-
ben azonban – ha hézagosan is, de – előkerülnek az ilyen epizódok: a Kincses Ele-
mért a veszélyre fi gyelmeztető román sebészorvos, Gáspárik Attila tétele, hogy ha 
jól megnézzük, „vér” szerint aligha lehet valaki vegytiszta román vagy magyar, 
hogy a helyi értelmiségből sokan meglehetősen jól beszélnek románul. De a ro-
mán–magyar viszony fi nom, transzetnikus szövetéhez tartozik Caragiale beeme-
lése a fi lmbe, akire először a magyar rendező utal, majd beidézik magát a szerzőt 
is, aki a naiv és manipulálható magyar nacionalizmusról elmélkedik. 

Nem tudom frappánsabban kifejezni a Balkán Bajnok lényegét annál, ahogy 
azt egy kolozsvári rádiós tette: hogy tudniilik ez a fi lm egy nagy vállalás. Egyrészt 
mert rendezője, Kincses Réka az apja portréját razjolja meg, azét a Kincses Elődét, 
aki a marosvásárhelyi 1989 egyik meghatározó szereplője volt, és röviddel a válto-
zások után „politikai parkolópájára” került. De a személyes érintettség – szerin-
tem – csak az egyik vonal, van egy másik is, amelyik legalább olyan fontos: hogy a 
Balkán Bajnok úgy alkotja meg az apa fi guráját, hogy azzal szétszedi a klasszikus 
kelet-európai és így erdélyi kliséket. 

Először is azzal, hogy a főszereplő félreállítása nem a klasszikus, nálunk 
oly gyakori sérelmi narratívák „terméke”. Állást lehet ugyan foglalni a kitaszí-
tott mellett, de a fi lmben megszólalnak a (politikai) ellenfelek is, akik elmondják, 
hogy egykori barátjuk kompromisszumképtelen és önfejű, ahogy a marginalizált 
politikus és felesége is kijelentheti, hogy a régi fegyvertársak általi mellőzés tulaj-
donképpen árulás. 

Ez a fi lm átírja azt is, amit a romániai magyar világban, sőt, Kelet-Európá-
ban  a közélet és magánszféra viszonyáról gondolunk. Nálunk a politikus a min-
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dennapi élettől elrugaszkodott, absztrakt fi gura, akinek nincs hobbija, gyerekko-
ra, magánélete. Vagy ha mégis, ahhoz botrányos és korrupt dolgok tapadnak: pro-
tekció, vagyoni visszaélés, mutyizás. A Balkán Bajnok azonban megmutatja, hogy 
a közszereplőnek is van konyhája, szokott ebédelni, és házikabátban is elmond-
hatja az etnopolitikai irányelveket. A fi lm nagy része  a családi házban játszó-
dik, ahol a román–magyar viszony tematizálása összefér az esti Anna Karenina-
vetítéssel a Duna Tévében, vagy éppen a krumplipucolással a konyhaszéken ülve. 

Az én olvasatomban a Balkán Bajnok a közösség, a csoport, a szoli-
daritás fi lmje is. Csakhogy míg nálunk a valahová tartozás átpolitizált, 
megkérdezőjelezhetetlen és problémamentes, itt bizony valódi feszültségek kelet-
keznek a főszereplő kiscsoportban, azaz a családtagok között. Kibeszéletlen tör-
ténetek kerülnek elő (hogyan érintette az apa elmenetele a többieket), sérelmek 
elevenednek fel, sértések is elhangzanak. És ami igazán emberi, hogy mindezek 
ellenére nem szűnnek meg a kapcsolatok, nincsenek radikális szakítások, évekig 
tartó haragszomrádok. A főszereplő és a felesége, az anya és az apa beleegyezik 
abba, hogy a Balkán Bajnokban nem mindig a legelőnyösebb oldaluk mutatkozik 
meg, és ilyen gesztusra – szerintem – kevesen képesek a kelet-európai, frusztráci-
óktól terhes nyilvánosságban. A fogadtatásról így beszél rendező:  „Ők  látták elő-
ször a fi lmet. Olyan volt, mintha a fi lm folytatódott volna. Anyám feküdt a dívá-
nyon, s végig kommentált. Apám bénultan ült a karosszékben, nem nagyon mon-
dott semmit, s a húgom is hallgatott. A végén azt mondja apám, hogy na jó, ak-
kor most hozz egy papírlapot, hogy mondjam el, mit kell megváltoztatni. A hú-
gom pedig felugrik, átölel; köszönöm szépen, mondja, nagyon szépet csináltál, és 
sír. Ekkor anyám is elkezd sírni, ő is feláll, ő is átölel, s akkor már apám is odakul-
log a csoporthoz, hogy igen, nagyon szép, nagyon szép, de azért hozd azt a papír-
lapot, hogy mondjam el, mit kell megváltoztatni. Főleg ténybeli tévedésekről volt 
szó, hogy például nem március 19. hanem március 20., hogy valamelyik felirat 
nem stimmel, meg hogy egy-két káromkodást vegyünk ki belőle. A káromkodá-
sok körül hetekig tartott az alkudozás: jó, ezt a káromkodást kiveszem, de akkor 
azt benne hagyom, végül azt hiszem, hogy az összes benne maradt… Egyébként 
elég hamar elfogadták azt a képet, amit bemutattam róluk”. (Buzogány, 2007)

Az etnicitáshoz (magyarsághoz-románsághoz) való viszony újra és újra fel-
bukkan a fi lmben, hiszen a személyes történet mellett ez egy másik, fontos vonal. 
Míg az az anya számára elfogadhatatlan, hogy a románoknak is lehetnek sérel-
meik, hogy ők is lehetnek áldozatai a magyar nacionalizmusnak, hogy egyáltalán 
létezik magyar nacionalizmus, a lány számára székely ruhában magyarságverse-
ket szavalni a templomban mindössze ironikus múltbeli epizód: „előttem a gyü-
lekezet, mellettem az esperes, bennem a magyar”.De a magyar–román viszony el-
térő olvasata itt nemcsak stilisztikai kérdés. A Balkán Bajnok minden számomra 
ismert tanulmánynál pontosabban és nem utolsósorban szellemesebben mutat-
ja meg, milyen is az előző generáció képzete az interetnikus viszonyokról. A fi lm 
végére illesztett történet szerint Kincses Előd azért nem lett élsportoló, mert Bal-
kán-bajnokként politikai és morális állásfoglalásnak érzékelte (és így is érzékel-
tették vele), hogy sérülten is induljon a magyar–román atlétikai versenyen. Poli-
tikai állásfoglalás volt, mert be kellett bizonyítani szolidaritását a román állam-
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mal szemben, morális, mert fel kellett dolgoznia, hogy a magyar sportolók ellen 
versenyez. Egy ilyen képlete az etnicitásnak nemcsak kizáró, hanem szorongató-
an embertelen is, hiszen eltünteti a józan kalkulációt, az etnopolitikai előírások-
tól mentes sportolói profi zmust. Aki részt vesz ebben a nemzeti-morális játéktér-
ben, nem lehet civil, muszáj beállnia valamelyik rendezőelv mögé, még akkor is, 
ha nagy árat kell fi zetnie érte, hiszen örökre sérült, és örökre „csak” Balkán-baj-
nok marad. Ezt a megsemmisítő kényszert oldja fel  a fi lmben a következő gene-
ráció iróniája. 

Az egymásnak ellentmondó, kizáró román és magyar etnopolitikai 
narratívák – ahogy azt Bereczki Edit mondja  fi lmjükben – olyanok, mint a fa-
gyott hagyma: ha lerántjuk a rétegeit, semmi sem marad, viszont az nagyon bü-
dös. Megkopott, elhasznált kategóriák, amelyek elfedik a mindennapok gyakor-
latias, rutniszerű, gyakran humoros etnikai tapasztalatait. Hogy ezek a nagy be-
szédek nem tudják teljesen uralni a nyilvánosságot, új fogalmakat, összefüggése-
ket kellene létrehozni. A húszéves ASTRA magyar fi lmjei – szerintem – bőven tel-
jesítették ezt a diskurzív vállalást. 
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Jegyzetek
1 Az Astra nemzetközi   fesztivál (Astra Film Festival AFF) Románia 

legrangosabb antropológiai és dokumentumfi lmes eseménye. A 27 évvel ezelőtt 
létrehozott rendezvény – a szervezők szerint – nagymértékben hozzájárult a 
romániai dokumentumfi lmes műfaj konszolidációjához. A fesztivál 20. évfor-
dulóján a – vetítések mellett – egy konferenciára is sor került, amelyben a ren-
dezvény által addig bemutatott fi lmekről szóló előadásokat lehetett meghallgatni. 
Jelen tanulmány az ott elhangzó előadások egyike volt.
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Beatzene a korabeli romániai 
magyar sajtóban

Az 1960-as években Nyugat-Európában megjelenő beatzenei stílus nem 
hagyta érintetlenül a keleti blokk országait, annak ellenére, hogy a szocialista or-
szágok igyekeztek minden nyugatról jövő kezdeményezést tiltani. Magyarorszá-
gon például, már korán megalakultak az első beatzenekarok, mint az Illés, a Met-
ró és az Omega, amelyek a magyar zenetörténet új korszakát nyitották meg.1

A romániai magyar kisebbség számára viszont nem voltak adottak azok a 
feltételek, amelyek egy önálló zenei kultúrát és az előadók saját szerzeményeinek 
a bemutatását segítették volna elő. Itt többnyire az együttesek a külföldi dalokat 
játszották, vagy román slágereket adtak elő. 

Rezumat (Muzica beat  în presa  maghiară contemporană din România)

Apariţia în anii 1960 în Europa de Vest a stilului muzicii beat a infl uenţat și ţările  comuniste, cu  toată că acestea s-au 

străduit din  răsputeri să oprească toate curentele venite din occident. Cea mai de succes organizaţie din ţară era Clubul 

Tineretului Siculus din Odorheiu Secuiesc. Aici începe înfi inţarea citadelei  muzicii uşoare din Transilvania (muzica beat) prin 

organizarea festivalului  Siculus. Datorită  acestei organizaţii apar articole interpretative şi de prezentare a curentului în presa 

maghiară din România, evidenţiind latura negativă sau cea pozitivă a muzicii beat.

Cuvinte cheie  muzica beat, anii 1970, festivalul Siculus, presa maghiară din România

DEMETER CSANÁD
PhD, történész, tanár, Székelyudvarhely/PhD, Historian, Prof., 

Odorheiu-Secuiesc
E-mail: dcsanad@gmail.com

Abstract  (The Beat Music in the Hungarian Press in Romania at that Time)

During the nineteen-sixties the beat music style appearing in Western-Europe didn’t let unaff ected the countries of the 

eastern block, in spite of the fact, that the socialist countries tried to forbid every initiative coming from the west. Nationwide, 

one of the most successful youth organization was the Siculus youth club from Odorheiu Secuiesc. Here was formed the citadel 

of the Hungarian pop music (beat music) in Romania, by the organization of the Siculus festival.   Due to this event, in the 

Hungarian press in Romania began to appear in line the articles, which displayed and interpreted the new musical trend, and 

which highlighted or the negative, either the positive side of the beat music.

Keywords  beat music; nineteen-seventies; Siculus festival; Hungarian press in Romania
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Mindezek ellenére az 1960-as évek végén megjelent Erdélyben is az új zenei 
irányzat. Nicolae Ceaușescu hatalomra jutásával ugyanis megkezdődött az átme-
neti engedmények kora (1965–1974), ami nagy bizakodást keltett a korabeli ro-
mán társadalomban.2 A későbbiekben viszont kiderült, hogy az enyhülés idősza-
ka csak addig tartott, míg a pártfőtitkár biztosította abszolút hatalmát.

1968-ban sor került az ország közigazgatási átszervezésére, amely az addi-
gi tartományi rendszert megyékre osztotta, így elkezdődhetett az új területi egy-
ségek kulturális és művelődési életének a megszervezése.3 Ennek hatásaként tör-
vényes rendelkezésekkel igyekeztek szabályozni a művelődési házak és az ifjúsá-
gi klubok működését, hiszen a beatzene szorosan kapcsolódott az ifjúsági moz-
galomhoz. Az előírás szerint, a kulturális intézmények programjaiban kötelezően 
jelen kellett, hogy legyenek a tudományos szocialista nevelés különböző válfajai 
(előadások, bemutatók, beszélgetések), a különböző szakkörök (sport, fotó, poli-
tikai nevelés, hazafi as munka stb.) kialakítása, valamint a szórakozási lehetősé-
gek biztosítása (táncház, népdaléneklés, könnyűzene).4

Országos viszonylatban az egyik legsikeresebb ifj úsági szervezet a Hargi-
ta megyei Siculus ifj úsági klub volt, amelyet a székelyudvarhelyi fi atalok szinte a 
semmiből teremtettek és vittek országos hírnévig.5 Nem hiába itt alakult ki a ro-
mániai magyar könnyűzene (beatzene) fellegvára, a Siculus fesztivál.6

Az első fesztivál 1970. augusztus 13–16. között volt megrendezve a 
székelyudvarhelyi kultúrházban, ahol 11 formáció lépett fel 3-3 versenyszámmal 
(a válogatásra 27 szerző 52 szerzeményt küldött be), és amelynek gálaműsorát élő-
ben közvetítette a Román Televízió magyar adása.7 A második rendezvény 1971. 
szeptember 2–5. között zajlott le, amely már komolyabb szervezéssel büszkélked-
hetett, hiszen külön kategóriában díjazták a dzsessz-, beat- és kommersz zene-
karokat. Az 1972-es fesztivál minden várakozást fölülmúlt, óriási hírnévre tett 
szert, Zoltán Aladár zenetudós szerint az itt lejátszott dalok közül egy pár meg-
állta volna a helyét San Remó-i fesztiválon, világhírnevet szerezve.8 Az ötnapos-
ra bővült rendezvényen (szept. 19–24.) megtöbbszörösödött mind a résztvevők, 
mind a közönség száma. Az utóbbiak nagy részének nem sikerült bejutnia a zsú-
folt termekbe, így az utcán és a folyosókon lézengtek a fi atalok (ezt később a ható-
ságok felhasználták a rendezvény ellen).9

A negyedik könnyűzene-fesztivál még normál mederben zajlott, az előző 
év magas színvonalán, amelyre az akkori híresztelések szerint jelezte részvételi 
szándékát a magyarországi Omega együttes és Koós János szólóénekes, viszont a 
román hatóságok nem engedélyezték részvételüket. A rendezvényt az egyik leg-
színvonalasabbnak minősítette a magyarul nagyon jól beszélő George Sbârcea 
(Claude Romano) zenetudós, aki egy ausztriai fesztiválról mondott le az udvar-
helyi zsűrizés miatt.10

  Az itt fellépő fi atal együttesek a fesztiválnak köszönhetően egyik percről a 
másikra országos hírnévre tettek szert, mint: a székelyudvarhelyi Siculus, a nagy-
váradi Metropol-Group, a szatmári Zephir, marosvásárhelyi Lyra és Búgócsiga 
együttesek, és még sorolhatnánk.11
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A fesztivál színvonalát mintegy betetőzte, hogy a Román Televízió magyar 
adása közvetítette a versenyzők fellépéseit, ugyanakkor az Electrecord hangle-
mezgyár12 1974-ben kiadta a fesztivál dalainak válogatását.13

A fesztiválnak köszönhetően a romániai magyar sajtóban sorra jelennek 
meg az új zenei irányzatot bemutató cikkek, amelyek hol a pozitív, hol a negatív 
oldalát emelik ki a beatzenének. 

 Egy korabeli megfogalmazás szerint: „... A beat-zene kifejezés egyrészt – és fő 
értelemben – a hangzás, hangszerelés újdonságát jelenti: mindig gitáron, gitárzene-
karokon szólal meg elektromos úton felerősítve. Másrészt és másodsorban nemcsak 
formai kritériumot tartalmaz, hanem a játszott zene stílusát is meghatározza: el-
határolást jelent az operettes, az olaszos, érzelgős táncdaltípustól…”. 14

Az Ifj úmunkás15 1971-től „Pop zene” címen rovatot indított, amely a köny-
nyűzene, a beat, a folk-beat stílusok egymásra hatását vizsgálta. Így jellemezték 
az új stílust:

„1962-ben jelentkezik a Beat-zene, évekig tartó szereplés után ekkor talál rá 
igazi hangjára a Th e Beatles: John Lennon, Paul MeCartney, George Harrison 
és Ringo Star. Ők már énekszámokat adnak elő, a zenét és a szöveget Lennon és 
McCartney írják. Megjelenéseik nyilatkozataik, dalaik szövegében a nyersesség 
mögött meghúzódó érzelem új divatot teremt. A beat érzelmesebb hangokat csak 
idézőjelben enged szóhoz jutni, tele van iróniával és groteszk elemekkel. Mögöt-
te hamar felfedezhetjük a magány és a menekülés romantikus képeit. Ez a nemze-
dék úgy tesz, mintha semmit sem venne komolyan, valójában nagyon komolyan ve-
szi – önmagát. A hagyományos sláger a beilleszkedést szolgálja – a beat problema-
tikus viszonyt fejez ki a világgal”.16

A sajtóban megjelenő elemzések egyetértettek abban, hogy a magyar beatze-
ne jellemzőjévé, sajátosságává a népzenei hangzások beépítése válik, a népi hang-
szerek megszólaltatása, vagyis a folkvonulat követése. Ezt igyekezett hangsúlyoz-
ni Rónai István zongoraművész aforizmája: „A folkbeatben a tüzet csiholó népze-
ne és az elektromosított beat-zene találkozik”.17

A folk-beat műfaj értelmezésével a Siculus fesztivál időszakában kezdtek el 
egyre többen foglalkozni, hiszen a rendezvényen sok együttes képviselte ezt az 
irányzatot. Így egy korabeli értelmezés szerint, a stílus sikerességét elsősorban 
nem a népdalnak köszönheti, hanem a műzenei virágénekek feldolgozásainak. A 
cikk írója szerint, a folk-beat szerző nem közvetlenül válogat, hanem a korai ma-
gyar népies műzene közvetítésével, a beat-zene eklektikus harmóniarendjének fi -
gyelembevételével, a refrénes szerkezet lehetőségét szem előtt tartva komponál.18

Selmeczi György zeneszerző, a folk és beat műfaj történetéről írt egy rö-
vid összefoglalót A Hét19 folyóiratban, amelyben beismerte, hogy kezdetben 
úgy gondolta, hogy mivel a folk-beat a népdalhoz amúgy is közelebb áll, mint 
a beathez, így a népdalt a fi atalok beatbe csomagolva-bújtatva hallgassák. De 
időközbenmegváltozott a véleménye: „Azóta egyre inkább elbizonytalanodtam 
ebben a kérdésben. Attól félek, hogy ebben a műfajban számomra is többnyire a 
beat jellegzetességei kellemesek, szórakoztatóak vagy hatásosak. Már nem állítom, 
olyan bizonyossággal, hogy a domináns jelleg a népdal…”.20
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A román kiadványok szintén kezdenek foglalkozni az új irányzattal, megha-
tározva, hogy a beatzene csak a szocialista országokban válik külön zenei kate-
góriává, hiszen nemzetközi szinten erre az angol pop music kifejezést alkalmaz-
zák.21 László Ferenc zenetudós összegezte a legszemléletesebben a zenei műfajo-
kat, kiemelve a klasszikus zene felsőbbrendűségét:

„… Beszélhetünk-e korunk zenefogalmairól anélkül, hogy megemlítenők a 
népzenét és a könnyűzenét? 

  A népzene hajdanában maga is »a« zene volt, sőt az emberiség egyetlen »a« 
zenéje volt – egészen a zenei írásbeliség megjelenésével együttjáró professzionaliz-
mus kezdetéig. Azóta folyton-folyvást integrálódik, de még mindig létezik »mint 
olyan« is, nemcsak nálunk, hanem a világ sok más országában. Belőle vált ki a 
könnyűzene is, mint olyan zenefaj, amelyet hivatásosok űznek azzal a céllal, hogy 
másokat szórakoztassanak vele, amelynek legsajátosabb otthona az étterem és a 
táncterem. Különös, hogy napjainkban mind a szórakoztató zenei ipar, mind pedig 
a népzenei gyakorlat kivajúdta magából azt a válfajt, amely anélkül, hogy az ed-
dig tárgyalt zenefajok esztétikai értékét megközelítené, azok módjára él és terjed: 
hangversenyteremben, hanglemezen, rádióban. Ezekről sem hallgathatunk, ami-
kor a korszerű zenefogalomról van szó. A könnyűzene ma világszerte első helyen áll 
a keresettség és a játszottság tekintetében, minden más zenefajt messze megelőzve, 
és sokak szemében bizony »a« zenévé lépett elő…

  A hangversenyszerűen művelt könnyűzene olyan civilizációs jelenség, amely-
nek folytonos följövését csak átfogó életmódbeli mutációk változtathatják meg, 
amelyeket én nem tudok előrelátni. Amíg az emberiség százmilliói úgy élnek, mint 
ma – a legkülönbözőbb szorongások és a tömeges elmagányosodás veszélyének ki-
téve, mindenféle visszafojtások áldozataiként –, a maga módján célszerű könnyű-
zene mellett kell nekik ez a rituális mezben jelentkező, a mélység illúzióját keltő, 
szíven markoló és szíven szóló, alacsony műveltségi szinten élő magányosokat az 
együvétartozás olcsó jóérzésével megajándékozó muzsika is. Mert bizony műveltség 
kérdése is, hogy ki tud egy Mozart-zongoraversenyből föloldó, egy magasabb szelle-
miséghez közelebb vezető, erkölcsi támaszt nyújtó élményt meríteni…

Ne feledjük: egy valamire a leghangosabb könnyűzene sem képes: arra, hogy a 
Mozart-zongoraversenyek értő közönségét elhódítsa. Aki egyszer abba belekóstolt 
és ízlett neki, többé nem adja sokkal alább. Az pedig, hogy a bolygónkat benépesítő 
emberiség mekkora hányada jut el a magasabb műélvezés öröméig, az igen kevéssé 
függ tőlünk zenészektől, mert társadalmi, politikai és művelődéspolitikai földkéreg-
mozgások függvénye. A mi föladatunk csak az, hogy az alternatívát fölmutassuk: 
van magasabb zene is. Akinek van füle, legyen mit meghallania.

  Van aztán egy harmadik zenefaj is22, amely manapság még rendszerint kí-
vül esik a zene sorsa fölötti töprengéseink körén, ám amelyiknek a közelebbi jövőre 
látványos fölívelést jósolok. Zenefogalmunk jellegzetesen eurosovén fogantatású”.23

A Siculus fesztivál hatására megalakult új beatzenekarok teljesítményéről 
szintén megoszlott a korabeli közvélemény, főleg a művészi értékét tekintve. Vol-
tak, akik azt vallották, hogy a stílus és a műfaj csak keretet ad, nem esztétikai 
értéket, habár az utóbbi sem elhanyagolható: ... Az utóbbi időszakban, különbö-
ző okok következtében, megerősödtek azok a törekvések, amelyek az esztétikumot 
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bele akarják vinni a mindennapi életbe. Közéjük tartozik – túlhajtásaitól eltekint-
ve most – a »pop-art« és a »pop-zene« , vagy is a beat is. Ahogy a pop-art a minden-
napi élet egyszerű használati tárgyaiban igyekszik megtalálni az esztétikumot, úgy 
a beat is a mindennapi életben jól ismert egyszerű zenei elemek felerősítésével kí-
ván művészetet produkálni...”.24

Mások szerint a beat zenei értékét nem lehetett egyértelműen megítélni, de 
mivel tízezernél több fi atal zenész vesz részt aktívan ebben a mozgalomban, így 
lehetetlen, hogy mindegyik egyformán tehetséges legyen.25

Mindezek ellenére a hatóságok az új irányzatot több szempontból elítélték: 
egyrészt mivel a fi atalok nagy tömegeit vonzotta, átalakítva azok öltözködési, haj-
viseleti, viselkedési szokásait (sokszor a huliganizmussal azonosították), másrészt 
ezt a jelenséget nem a párt kezdeményezte, hanem nyugati mintát követett.26 A 
beatzene hangzása felfokozott aktivitásával, sőt agresszivitásával szinte inzultál-
ja a hallgatót, ezért ebben a formájában a fi atalok jelképévé válik, egymás tükör-
képei lesznek – szólt a korabeli szakvélemény.27 Rónai István szerint a beatzene 
„hangok által való elszigetelődés maguktól a hangoktól”, amelyre sokan harag-
szanak, mert üvölt, sokszor artikulálatlan hangokat ad ki, és ez alól a folk-beat 
sem kivétel.28 Így részletezi nézeteit az akkori zongorista:

„A beat-zene hangok által való elszigetelődés maguktól a hangoktól. Sütő 
András írja: »Látom, hogy ég a tűz, de a beat-zenétől nem hallom a lángok dú-
dolását, látom a fásládában a macskát, de nem hallom a dorombolását« (Anyám 
könnyű álmot ígér) Nem halljuk az elemek, a dolgok, az élőlények hangját, csak a 
hangerősítős berendezéseket. Nem hallatszik többé a csend. S ezen már a folkbeat 
sem segíthet. Valóban elérkeztünk volna a biológiai ártalom küszöbéhez, sőt átlép-
hettük volna azt, valóban eljutottunk volna a hangok növekedésének határaihoz? 

Az ősi esőkérő is bizonyára siketítő lehetett az ősemberi fül számára. Ha meg 
holmi csoda folytán elzarándokolhatnánk egy húsz évvel ezelőtti zenés szórako-
zóhelyre, avagy egy 150 évvel ezelőtti schubertiadéra, nagyot csodálkoznánk: sok 
minden már nem is hallanánk meg az ott elmuzsikáltakból. Mert a hallás, bizony 
változik. Hiába ülők be, mint hangverseny-látogató a zenei időgépbe és megyek 
vissza időben, ha közben mai füllel, a mi fülünkkel fülelek a ma énekhangjaira, 
hangszerhangjaira, hallgatva ámbár régi muzsikát…

Az ezer év előtti »ősbeat« úgy érezte a mindenséggel találkozik. Az extázis-
ból többet értett, mint a dogmákból. A mai nyugati fi atalok a beat-zenében akar-
nak egymással találkozni. Csakhogy ez nem mindig sikerül. Mert egy magány meg 
plusz ezer magány, az még csak ezeregy magány. S az extázishoz jobban értenek, 
mint az elidegenedés megmagyarázásához. De hogy ez utóbbit is kezdik már érte-
ni, a protestsong, a polbeat, a folkbeat bizonyítja. A mi fi ataljaink elsősorban ezt 
értik, érzik, szeretik a beatben. 

  Sokan haragszanak a beatre. Mert üvölt. Ha artikulátlan hangokat ad ki, úgy 
mi is haragszunk. De ha segítségért kiált, akkor már jól odafi gyelünk, hogy merről 
is jön a hang. S megint csak haragszunk, ha már nem hallat segélykiáltást. Hanem 
dúdol és dorombol. Ha önmagát meghazudtolva árleszállított kommersz-muzsikát 
dúdol, s a fogyasztótársadalomnak dorombol. Haragszunk rá, ha csak tör és zúz. 
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Haragszunk rá akkor is, ha betörik, ha beadja a derekát. Elzüllött nonkonformiz-
mus maga a konformizmus. 

De meg csakugyan szeretnénk meghallani a lángok dúdolását. A »Megrakják 
a tüzet…« -féle népdalok lángjánál kívánnánk megmelegedni. 

  Annyit tudunk már, hogy a beat nem feltétlenül betegség. Rég tudjuk azt, 
hogy a népdal egészség”.29

A feszültséget növelte, hogy a hivatalos ideológia a hagyományos népzené-
hez való visszatérést támogatta, míg a fi ataloktöbbsége inkább klubokba tömörült 
könnyűzenét hallgatni. 

Veres Péter így kritizálta a népies beatzenét: „Amint a derengő hajnalon fel-
szálló és éneklő pacsirtát nem elégítené, ha helyette égi gitárosok muzsikálnának, 
azonképpen a 15–16 éves leánygyermek lelkét-ösztöneit-micsodáját sem elégíthe-
ti ki a másik madár akármilyen önkívületes vagy ál-önkívületes rikoltozása. De 
nem tehetnek róla, ha egyebet nem tudnak…A »produkcióval« kiváltott őrjöngés 
ott csap legmagasabbra – művelt és félművelt úri-polgári fi atalok között – ahol már 
egyáltalán nincs népi művészettel-élés, nincs társas éneklés, mulatás és hozzávaló 
közösségi rendtartás...”.30

A kritikák ellenére egy 1970-es felmérés alapján a temesvári egyetemisták 
többnyire csak a könnyűzenei rendezvényeket látogatták, száz diákból szinte csak 
öt-hat vett részt hangversenyen, opera- vagy operett-előadásokon.31 Ezt azzal ma-
gyarázták, hogy a beatmozgalom a szocialista országokban zenei mozgalomként 
indult, de közvetve társadalomkritikai tartalmat hordozott.32

A pol-beat és a protest-beat a beatmuzsika leghaladóbb ága, amelyben első-
sorban a szövegek alkotják a dal lényegét. Az ellentmondásokkal zsúfolt életfor-
mák, a faji elnyomás, az igazságtalan háborúk – ezek ellen küzdenek a dalok szer-
zői és rendszerint előadói.33

Pozitívumként hozták fel viszont, hogy az új zenészgeneráció már nem kö-
vette az előző évekre jellemző, csupán szórakoztatni akaró könnyűzenei rigmu-
sokat, hanem gondolatokat hordozott, megszólította és mozgósította a közönsé-
get.34 Ezt a hatóságok felismerték, de ugyanakkor ezen ellenszegülést azzal ma-
gyarázták, hogy a rajongó fi atalok nem fordulnak határozottan szembe a fel-
nőtt-társadalom politikai-gazdasági, jogi intézményrendszerével, hanem pusz-
tán csak másféle magatartást és viselkedést követnek, mint a felnőttek. Szerintük 
mindezek jelentkezhetnek határozottan és határozatlanul, erőteljesen és gyengén, 
tudatosan és ösztönösen, de mindezek nem veszélyeztetik a szocializmus ideoló-
giáját.35

A Hétben megjelenő Ritmus 74 rovatban a következőképpen olvashatunk a 
Metropol bukaresti Petőfi -ház beatzenéléséről.

„Ez az együttes – decibel ide, decibel oda – kerüli a feltűnést, a világért sem 
él olcsó megoldásokkal, és a zenekari szervezettség és összmunka tekintetében is a 
pontosság és mérték biztonságát keresi. A szólók éppen azért forrongóak és hatá-
sukban fölvillanyozóak, mert az egyéni virtuozitás lendülete mindenkor a zenei 
gondolat egységét tölti meg fokozott meggyőző erővel. A Metropol szövegei, ha pro-
zódiailag sokszor kifogásolhatóak is, derűs bájjal lebegők és olykor fájdalmakra ér-
zékenyek…”36
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Az országos és megyei művelődésszervezők ugyanakkor lehetőséget láttak 
az új irányzatban, hiszen tudva, hogy nem lehet megfékezni a beatzene terjedé-
sét, felhasználták azt a fi atalság szabadidejének lekötésére, szem előtt tartva az 
ebből származó anyagi hasznot. Amíg a klub falain belül, ellenőrzött keretek kö-
zött (megfi gyelők, besúgok) szervezték meg ezeket a koncerteket, addig nem je-
lentett veszélyt a közművelődésre.37 Belátták, hogy a zene mindig alkalmas esz-
köz volt az ifj úság összefogására, és az ifj úsági mozgalmak rendszerint éltek is ez-
zel az eszközzel, ugyanis a legtöbb nagy mozgalomnak megvolt a zenei kifejező-
je. A korabeli vélekedés szerint az ifj úsági mozgalom több fi gyelmet kellene, hogy 
fordítson a zenére, mégpedig nem pusztán a beatre, hanem a népdalra, a komoly 
zenére és a dzsesszre is. 

A fent említett idézetek igazolják, hogy annak ellenére, hogy a médiában 
egyetértettek vagy sem a beatzene sajátosságaival, mégis gyakran foglalkoztak 
vele. Az 1970-es évek elejét zenetörténeti szempontból viszont sikeresnek tekint-
hetjük Erdélyben, hiszen maradandót alkotott. Ehhez pedig jelentősen hozzájá-
rult a Román Televízió magyar adása és a korabeli magyar sajtó.  Befejezésként 
álljon itt Horváth Károly zeneszerző véleménye az erdélyi magyar beatnemze-
dékről:

 „Amatőrök voltak zenészként, magánemberként, egyébként egyaránt. Nincs 
szebb dolog a boldog amatörizmusnál! Azonban elkerülhetetlenül érkeznek a pro-
fi zmus előszelei. Két drága jó ember Székelyudvarhelyről, Pakot József és Csiszár 
Antal, a diktatúra pillanatnyi zavarát kihasználva, eltervezik, hogy magyar köny-
nyűzenei fesztivált szerveznek Romániában. A zenekarok tömegesen jelentkeznek, 
írják a saját dalokat, dalszövegek születnek, robban a kreativitás, egyeningek var-
rattatnak, mindenki lázasan tanulmányozza a menetrendet, hogy lehet Udvar-
helyre eljutni – ma se könnyű – mindenki segít mindenkin, terjednek a pletykák, 
hogy a fesztiválon ott lesz a rádió is, meg a TV is, itt a nagy lehetőség, megy a szekér 
gyerekek, mit szekér, kocsi, autó, Mercedes, Porsche, eszeveszett sebességgel közle-
kedik az Oscar, a Grammy. Udvarhely Erdély talán egyik legrokonszenvesebb vá-
rosa. »Kisváros, mely mindig nagyváros szeretett volna lenni, de sohasem adatott 
meg neki« írja róla a város büszkesége, Tomcsa Sándor. Derűt és jókedvet árasztó 
hely; picit bohém, de önnön jelentőségével teljesen tisztában levő emberek lakják. 
Ideális fesztiválváros. A szervezés – mai szemmel is végiggondolva, példás. A »pár-
akkordos« gyerekek napok alatt sztárok lesznek, a város ünnepli őket: megszületik 
a »Siculus-generáció«. Ez a társaság évtizedeken keresztül fontos szerepet játszott 
az erdélyi-magyar zenei életben. A fesztivál betiltása után – naná, hogy betiltották 
73-ban – sok zenész más és más műfajban próbálta kifejezni önmagát. Volt, akinek 
táncháza lett, volt aki régizenész, vagy színházi muzsikus, vagy kórustag lett, at-
tól függően, hogy a Hatalom mit engedélyezett és mit nem. Aki a 70-es évek elején 
megfordult Udvarhelyen, átesett egy álomszerű betegségen, aminek az volt a lénye-
ge, hogy: »igen, lehet és érdemes csinálni valamit« – SICULUS!”.38
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A 19. századi örmény kultúra az 
Armenia folyóiratban

1. Az örménység történelmének rövid ismertetése, és bevándorlásuk Er-
délybe

A mai Örményországot a Kaukázusi-hegylánctól délre találjuk, a Sevan-tó 
és az Arexes-folyó közé eső területen. A mindössze alig 30 000 négyzetkilomé-
teren fekvő, kis ország az egykori örménység által bírt területeknek mindössze a 
töredéke. A történelem során ugyanis az örmény népet folyamatosan háborgat-
ták a szomszédos országok, a környező nagyhatalmak, a százezrével kivándorol-
ni kényszerülő nép pedig szétszóródott a világon. Viszont az identitástudatuk és 
a kulturális örökségük máig erős kapocsként tartja össze őket. Ennek az örökség-

Rezumat (Cultura armeană din secolul al XIX-lea în revista „Armenia”)
Cea mai efi cientă modalitate de a cunoaște un popor este de a înţelege și interpreta cultura acesteia. Acest lucru se aplică și 

în cazul unei minorităţi exotice ale Orientului, cum este cea armeană. Studiul examinează apariţia mediatică a culturii armene 

în revista Armenia, cea mai proeminentă periodică maghiară-armeană a secolului al XIX-lea. Analiza este axată pe primii 
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conţinutului. Revista Armenia a fost în secolul al XIX-lea un mediator, purtător și distribuitor al culturii armene, de asemenea 

revista a fost un produs  care a avut rolul de coordonator intelectual al armenilor maghiari, în special al armenilor transilvăneni.
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nek a részét képezi az a gazdag legenda- és mondavilág, amely alapján saját ma-
gukat bibliai személyektől, pontosabban Noétól származtatják. Khorenei Mózes 
történetíró is beszámolt arról,  hogy az örmény nép Hajktól származik. Ő Torgom 
fi a volt, Torgom apja pedig a bibliai Noénak a dédunokája. (Gazdovits 2006: 18) 
A bibliai hagyomány szerint ugyanis, az özönvizet követően az Ararát-hegyen 
feneklett meg Noé bárkája. A hitvilágon túlmenően, a származásukat illetően 
azonban nem jelenthető ki biztos állítás, a történészek két elméletet tartanak elfo-
gadhatónak. Abban viszont már egyetértenek, hogy Kr.e. a VI. században alakult 
meg az első örmény állam. Fejlett és gazdag civilizáció volt az övék, kiváló me-
zőgazdasági viszonyokkal és földrajzi helyzettel. Gyakorlatilag már az ókorban 
megkezdődik a hódítások, háborúk, megtorlások, áttelepítések, hittérítések soro-
zata, amelynek következtében menekülniük kell. Az örmény nép az idők során a 
nagyhatalmak közül leginkább a kereszténységet pártolta, olyannyira, hogy III. 
Nagy Tiridátesz uralkodása alatt 301-ben államvallássá nyilvánították a keresz-
ténységet a világon elsőként. Később azonban, 451-ben az örménység kivált az ad-
dig egyetemes, keresztény egyházból, megalapítva az örmény nemzeti egyházat. 

Szétvándorlásuk különböző időszakokhoz kötött, és hullámszerű folyama-
tokban ment végbe. Az  Erdélybe való érkezésük sem történik egy nagy hullám-
ban, annak ellenére, hogy a köztudat az 1672-es évet tartja az örménység Erdély-
be való betelepülési idejének. Ugyanis ebben az évben fogadta be őket birtokaira 
I. Apafi  Mihály fejedelem. (Anahit 1996: 9) Azonban nem ismeretlen helyre jöt-
tek a XVII. században, hiszen előtte lassú beszivárgás formájában történt a beván-
dorlás. Az első örmények például a római korban, éppen a hódító rómaiak légiós 
katonáiként érkeztek a IV. században Erdély és Pannónia területére. (Gazdovits 
2006: 132–133) Később, a XV. századtól  „… egyrészt Havaselvéről, többnyire pedig 
Moldvából jöttek. Kis számban egyenesen Lengyelországból, vagy innen Moldván 
keresztül is érkeztek örmények Erdélybe”. (Gazdovits 2006: 111)

1672-ben viszont „mintegy 10 000 moldovai örmény személy, illetve a 3000 
család (= 12 000–15 000 fő) egyszerre, de két részletben és több szoroson keresztül 
érkezett Erdélybe...”. (Gazdovits 2006: 164) A Borgói-hágón keresztül érkeztek az 
észak-moldvai örmények, akik Beszterce és Naszód környékén telepedtek le. A Bé-
kás-szorosan át jöttek a közép-moldvai menekültek – ők Gyergyószentmiklóson 
és Ditróban telepedtek meg. A dél-moldvai menekülők pedig leginkább a 
Gyimesi-szoroson keresztül jöttek Csíkszépvízre. Egy kisebb, még délebbi cso-
port az Ojtozi-szoroson keresztül érkezett. A menekülő tömegek közül többen 
még beljebb vándoroltak Erdély szívébe, pl. Ebesfalvára (ma Erzsébetváros), 
Gerlára, Petelére, Gyergyószentimrére, Marosfelfaluba, Bonyhára, Csíksomlyóra, 
Gyulafehérvárra. Amint letelepedtek, igyekeztek a magyar társadalom hasznos 
polgáraivá lenni. Főként kereskedésből éltek, amivel rövidesen fellendítették Er-
dély gazdasági életét. Itt polarizáltan éltek tehát, de kialakultak nagyobb létszá-
mú örmény közösségek, ahol kolóniáknak, kompániáknak nevezték önmagukat. 
Az egyik ilyen volt Gyergyószentmiklós: I. Apafi  Mihály ezt a települést jelölte ki 
számukra. Emellett jelentős örmény kolónia élt Csíkszépvízen is. Mindkét tele-
pülésen a tímárságból, azaz a bőrcserzésből éltek, illetve a szarvasmarha-keres-
kedelmet is sikerre vitték. Ezenkívül engedélyt kaptak két város megalapítására 
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is. 1700-ban, a hittérítő Verzerescul Oxendius püspök kezdeményezésére kezde-
nek hozzá Szamosújvár kiépítéséhez. 1787-re pedig már elnyerik a szabad királyi 
városi státuszt, ugyanúgy, mint egy évvel korábban az erzsébetvárosiak is. Az er-
zsébetvárosi örmények “önkormányzatot és első fokon bíráskodási jogot, valamint 
kvártély- és előfogat-mentességet kaptak…”. (Pál 1997: 4) Ez azt jelentette, hogy – a 
szamosújvári lakosokon kívül – az erdélyi örmények csak Erzsébetvároson intéz-
hették el hivatalos irataikat, és ez volt a régió igazságszolgáltató központja is. E két 
város alapítása és léte nemcsak Erdély vagy a Kárpát-medence, hanem világszer-
te kiemelkedőnek számít, mint ahogy az ezekből a városokból szerteágazó önne-
velési program is.

2. Az armenisták
Az örménység identitástudatában a legmélyebben gyökerező elem a vallás, 

kultúrájuk fontos meghatározó eleme pedig az etnikai tudat. Erdélyben önma-
gukat nagy természetességgel magyarörményként határozták meg, erősítve ez-
zel kettős kötődésük kifejezését. Azonban annyira igyekeztek jó magyar polgá-
rokká lenni és beilleszkedni, hogy a teljes asszimiláció veszélye fenyegette őket. 
Ezt  viszont egy lelkes, öntudatos értelmiségmag felismerte, és egyfajta válaszként 
az identitásválságra, a nemzeti öntudat megóvása és éltetése érdekében jelentős 
örménységkutató mozgalom indult el. Ennek első képviselői Gabrus Zachar és 
Lukácsy Kristóf voltak. Gabrus Zachar pap, tanító, író és hivatalnok volt, a ma-
gyarországi örménységkutatás megalapozója. Lukácsy Kristófot pedig a történel-
mi gondolkodás első magyarországi örmény képviselőjeként tartják számon.Az 
ő munkásságuk által kitaposott ösvényen indult el többek közt Avedik Lukács, 
Govrik Gergely, Szongott Kristóf, Molnár Antal, Merza Gyula, Gopcsa László, 
Bányai Elemér is. A virágzásnak induló örménységkutatás szülte Szamosújvár és 
Erzsébetváros történeti monográfi áit, és az örménységgel kapcsolatos genealógiai 
és etnográfi ai kutatásokat. Egy új ideológia is született, amely az armenizmus el-
nevezést kapta, és legfőbb célja a nemzeti tudat újjáélesztése volt.

Az armenisták soraiból Szongott Kristóf tevékenysége a legkiemelkedőbb. 
A leginkább magyarörmény historikusként emlegetett gimnáziumi tanár kitartó 
munkájával és lelkiismeretes hozzáállásával nemcsak a korabeli új generáció ne-
velésével foglalkozott, hanem az örmény kulturális élet fellendítését is szívén vi-
selte. Kutató- és gyűjtőmunkája kiemelkedő. Istenfélő, középpolgári örmény ke-
reskedőcsaládba született, szülei ragaszkodtak őseik hitéhez és szellemi hagyo-
mányaihoz. Az elemi iskolát Szamosújváron végezte, majd a gyulafehérvári fő-
gimnáziumi tanulmányait követően visszatért szülővárosába, ahol a helyi ör-
mény progimnázium tanára lett. 40 évig volt a pedagógusi pályán. (Anahit 1996: 
11) Az erdélyi és magyarországi örménység kimagasló kulturális képviselője volt. 
„Óriási érdemeket szerzett a magyarországi örmények történelmi gondolkodásá-
nak fejlesztésében. Lukácsy útján járva ő írta meg elsőként, gazdag forrásokra és le-
véltári anyagokra támaszkodva a Szamosújvár történetét három kötetben, de fon-
tosak a magyarországi örmények genealógiájáról és etnográfi ájáról írt munkái is.” 
(Anahit 1996:11)
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3. Az Armenia folyóirat és jelentősége 
E sajtótermék egy magyarországi örmény időszaki kiadvány. „Az Armenia a 

kolónia társadalmi és kulturális felvirágzása idején jelent meg, gyakorlatilag maga 
is a felébredt nemzeti öntudat egyik megjelenési formája volt.” (Anahit 1996: 12) 
A maga nemében egyedülálló vállalkozás volt: a tájékoztatáson és az információ-
szolgáltatáson túlmenően egy nemzet értékeinek, értékrendszerének írott gyűj-
teményeként szolgált, kultúrájának és történelmének egyfajta szöveggyűjtemé-
nye volt. A legelső száma 1887. január elsején jelent meg az Aurora nyomda gon-
dozásában Szamosújvárott. A kiadók és egyben a felelős szerkesztők is Szongott 
Kristóf gimnáziumi tanár és Govrik J. Gergely mechitárista atya voltak, és főként 
Szongott körül már a folyóirat első évében széles magyarörmény értelmiségi kör 
alakult ki.

Elsődleges céljuk a régi örmény kultúra maradványainak felkutatása és tu-
dományos értékesítése. „…A magyar olvasó közönség előtt az örmény kultúra vív-
mányait lehetőleg minden ágában bemutatni czélul tűzi, s mely mintegy összekötő 
kapcsot képezvén a magyar és örmény irodalom között, méltán hézagpótló válla-
latul jelentkezik.” (Govrik–Szongott 1887: 1) Mint tudományos kiadvány, a fő ér-
deklődési pontja az örménységkutatás volt. Legegyszerűbben négy fő szempont 
fi gyelembevételével kategorizálhatóak a cikkek: „(…) a magyar-örmények jelene 
és történelme, és az örményországi örmények jelene és történelme”. (Polyák 2018)

Az Armenia bár nem politizált nyíltan, külföldi lapok tudósításaiból vett át 
részleteket, amelyek az örmény kérdésben foglalnak helytelenítő állást. Ezeket az 
Örmény lapok szemléje nevű rovatban közölték. Ezenkívül tulajdonképpen kez-
detben csak két elkülönített rovatuk volt: a Kisebb közlemények és a Hazai lapok 
nyilatkozatai az„Armenia”-ról. Előbbiben tudósítások, beszámolók, rövidhírek és 
kisebb összefoglalók kerültek közlésre. A Mi újság az örmény világban?, a Közgaz-
dasági élet, a Krónika, az Irodalom és művészet, a Különfélék és a Hazai krónika 
rovatokkal csak később egészül ki a  lap. 

A klasszikus örmény irodalom képviselőin kívül francia és angol nyelvből 
is közöltek fordításokat, melyek közül sokakat Rudnyánszky Gyula költő for-
dított. De a nyelvészeti kérdésekre is nagy hangsúlyt fektettek, mint ahogy a 
foklóranyagok terén is színes a paletta. A néprajzi jellegű publikációk esetében 
Szongott mellett a magyar néprajzkutató, Hermann Antal gyűjtései számítanak 
felbecsülhetetlen értékűnek. A lap munkatársa, közreműködője volt még példá-
ul Bányai Elemér, Molnár Antal, Papp Gusztáv, Gopcsa László, Papp Bogdán és 
Patrubány Lukács is. De rendszeresen olvashatunk még Esztegár László, Bojta 
Antal, Kuun Géza és Csilingarján Jakab tollából is. A szerkesztőkre jellemző a so-
rozatszerű publikálás.

Az Armenia„… irigylésre méltó népszerűségre tett szert. Csak Magyarorszá-
gon 85 településen terjesztették, kapcsolatot tartott a külföldi örményekkel, több 
mint 150 munkatársa és levelezője volt”. (Anahit 1996: 18) Az 1900-as évektől vi-
szont már nehezebben sikerült tartania ugyanazt a színvonalat, amellyel indult, 
Szongott 1907-beni halálával pedig meg is szűnt. Amíg viszont megjelent, az ör-
mény kolónia szellemi koordinátorának szerepét töltötte be, sokkal több volt 
puszta újságnál. A szellemi újjászületésnek és a nemzeti öntudat felébredésének 
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végterméke volt. Igényes nyelvezettel, gondosan és odafi gyeléssel megírt cikkek-
kel, értékes írásokkal széles körű témaválasztásban.  

4. Módszertan
Bár az Armenia húsz éven át való megjelenése bőven szolgáltatna elemzésre 

való cikkmennyiséget, túlságosan tág merítés és nagy vállalkozás lenne az ez alatt 
az évek alatt megjelent „1829 cikk, 2090 közlemény és 396 illusztráció” (Tóth 2018) 
teljes egészét vizsgálnom. Ezért szükséges volt a szűkítés a mintavétel során. Meg-
győződésem, hogy a megjelenésétől kezdődő első két év (1887-es és 1888) során 
megjelent lapszámok reprezentatív mintaként szolgálnak. Azért, mert a megjele-
néskor a folyóirat mindenképpen magán hordozza az úttörő jelleget. Érezhető raj-
ta a megfelelni akarás és a magas színvonalnak a megteremtésére irányuló igyeke-
zet. A második évben már helyet kapnak apró újítások is a tökéletesítés céljából, 
a szerkesztők továbbra is igyekeznek a már megnyert olvasóközönség igényeinek 
kielégítésére, a lap presztízsének, nívójának, színvonalának szinten tartására. 

A választott kutatási módszerem a kvalitatív tartalomelemzés. Munkám so-
rán megfi gyeltem a közvetlenül megtapasztalható tényeket, ezeket lejegyeztem, 
majd a megfi gyelt tények jelentéseit, szerepeit, értékeit értelmeztem. (Magyari 
2005: 23–24) Ugyanakkor ez a módszer kvantitatív tartalomelemzéssel is kiegé-
szül: különböző kategóriákat alakítottam ki a cikkek osztályzásakor, és ezen ka-
tegóriák mindegyikéhez bizonyos számú cikket rendeltem. 

Mivel elemzésem középpontjában az örmény kultúra áll, az Armenia első 
két évfolyamának lapszámaiban elsősorban a kulturális jellegű és az arra vonat-
kozó írásokra összpontosítottam. Azonban már a kutatásom kezdetén rájöttem, 
hogy gyakorlatilag lehetetlen pusztán a kultúra jegyében született írásokat keres-
ni. Ugyanis a cikkek zöme történelmi merítésű, így hogyha felállítanánk egy kul-
túra rovatot, abba zömével kerülnének történelmi jellegű írások is. Ez egyébként 
teljes mértékben megfelel a programadó cikkben közöltekkel. Kultúra és törté-
nelem szorosan összefügg tehát. „A kultúra alkotóelemeit több szerző megkísérel-
te különféle kategóriákba sorolni. A kategorizálást tovább bonyolítja, hogy a kul-
túra elemei és forrásai sokszor keverednek, pl. a nyelv vagy a történelem a kultú-
ra elemeként és forrásaként is értelmezhető.A kultúraelemek komplexitásához az 
is hozzájárul, hogy a kultúra elemei egymásra is hatással vannak.” (Malota–Mitev 
2018) Ráadásul a történelmet a kultúrafogalom szerves részeként határozzák 
meg. „A történelem a kultúra eredetére világít rá, bizonyos történelmi események 
és az ezekhez fűződő legendák, történetek jövőbeli pozitív vagy akár elrettentő pél-
dául is szolgálnak a csoport vagy az egyén számára. A történelem emellett iden-
titást nyújt az emberek számára, lehetőséget arra, hogy büszkék legyenek népük 
kultúrájára.”(Malota–Mitev 2018). Éppen ezért nem kívánom külön kategóriá-
ba sorolni a történelmi és a kulturális jellegű írásokat, megpróbálkozom inkább 
a kulturális jegyek és értékek kihámozásával a történelmi áttekintésekből is. At-
tól függően azonban, hogy melyik tudományterületről közelítjük meg a kultú-
rát, számos, némiképp eltérő defi níciót és még inkább több összetevőt, kultúra-
elemet kapunk. Úgy gondolom, kutatásom céljának megfelelően és a rendelkezé-
semre álló anyag áttanulmányozását követően, az antropológiai szemléleten ke-
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resztül kell meghatároznom a kultúra fogalmát. „Az antropológiai megközelítés a 
kultúrára, mint egész életformára tekint. Edward  Burnett Tylor defi níciója szerint 
a kultúra olyan komplex egész, amely magában foglalja mindazt a tudást, képessé-
get, hiedelmet, művészetet, morált (és még egy sor más képességet), amit az ember 
szocializációja során, mint egy társadalom tagja megszerez”. (Korpics 2018) Éppen 
ezért dolgozatomban a 24 lapszám átvizsgálása után az általam felállított kultú-
ra rovatot további szegmensekre bontva vizsgálom. Ezek az irodalom-nyelvészet, 
vallás, folklórhagyományok, és az intézményrendszer alkategóriák lettek. 

Jószerével találunk nyelvészeti kérdéseket boncolgató cikkeket, tanulmány-
részleteket az Armenia hasábjain. Továbbá történeteket, rövidebb hangvételű 
vagy akár hosszabb, de több részletben közölt elbeszéléseket, a próza mellett pe-
dig lírát is. Ilyen szempontból egyfajta irodalmi szöveggyűjteményként is tekint-
hetünk rá, de mindenképpen az irodalomra tekinthetünk úgy is, mint a kulturális 
értékek hordozójára, megőrzőjére. E tekintetben pedig a kommunikáció és a kul-
túra viszonyát is érdemes megemlíteni: „A kommunikáció az az eszköz,melynek 
segítségével a kultúra mindenkori tartalmát az egyik generáció a következőre ha-
gyományozhatja, illetve ezen belül az egyén elsajátíthatja.” (Molnár 2018)

Nem véletlen, hogy számos vallás témában megjelent írást publikálnak az 
Armeniában, ugyanis a vallás is a kultúra szerves része. Az egyetemes keresztény 
értékek évszázadokon keresztül határozták meg és írták elő a mindennapi életet, 
olyan követendő példát állítva a társadalom számára, amelynek betartása tisztes-
séges és emberséges életet garantált, megtagadása pedig a társadalom perifériá-
jára való kiszorítást jelentette. „A vallás gyakran életfi lozófi át is jelent, a társada-
lom által elfogadott emberi értékek is az adott vallás hitrendszeréből származnak.” 
(Malota–Mitev 2018) Az örménység számára ráadásul még inkább fontossággal 
bírt a vallás, a vallásos élet. 

A folklór a népi kultúra maga. A hagyományok, az értékek, a népszokások és 
hiedelmek fűszerezik meg egy közösség hétköznapi életét, olyan jellegzetes és sa-
játos színezetet adva, amely megkülönbözteti őket másoktól. Éppen ezért a folk-
lórtartalmak érdekes és különleges szeletét adják majd annak az egésznek, ame-
lyet kutatásomban vizsgálok.

Az intézményrendszer egy társadalom vezetője, irányadója és tükre is egy-
ben. „Társadalmi szervezeteken, intézményeken a társadalmi rendszert és struk-
túrát értjük. Ide tartozik a család intézménye, az iskolarendszer (...). Ezek az in-
tézmények a társadalmi együttélés szabályainak meghatározói, elvárt társadalmi 
szerepek, hierarchia és normák fűződnek hozzájuk, kommunikációs hálózatokként 
funkcionálnak. Az, hogy ezen intézmények miként működnek, nagyon erősen kul-
túrafüggő.” (Malota–Mitev 2018) Ezek fényében ezen intézmények, szervezetek 
vizsgálatát is elengedhetetlennek tartom ahhoz, hogy átfogó képet festhessek az 
örmény kulturális értékekről. Ugyanúgy, mint a fentebb említett kulturális ele-
mek esetében. 
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5. Az örmény kultúra sajtóbeli megjelenítése 
5.1. Irodalom-nyelvészet
Az Armenia irodalmi jellegéről való legteljesebb kép alkotásához öt alka-

tegóriába soroltam az írásokat az irodalom-nyelvészet témakörön belül. Ezek a 
nyelvészet, példaképek, az örménység irodalma, irodalmi okirattár és a közlemé-
nyek kategóriák.

5.1.1. Nyelvészet
A szerzők kiemelten odafi gyelnek az örmény nyelv szókészleti gazdagságá-

nak a kidomborítására. Sokat foglalkoznak az örmény nyelv eredetére vonatko-
zó kérdésekkel is. Illetve azokra a fejtegetésekre is hangsúlyt fektetnek, amelyek 
a hagyományos életmód és a történelmi tényezők hatását vizsgálják a nyelv for-
málódására nézve. 

A kategóriában az Armenia első számát lapozva legelsőként az Erdélyi ör-
mény családnevek kultur történeti szempontból c. (Pátrubány 1887: 9–11) mun-
kát találjuk, amely Pátrubány Lukács tanulmányának egy részlete. Írásában 
nyelvészeti megközelítésben értelmezi az örmény családneveket. „Két családnév  
Jolmelik és Jolbej az erdélyi örmények költözködésére vet világot. Jolmelik jelentése 
Útkirály, Jolbej-é Útfőnök.” (Pátrubány 1887: 9) A szerző magyarázza, hogy ez az 
örmények kivándorlásának szervezettségére utal, az apróbb csapatok élén útfőnö-
kök álltak, fölöttük pedig az Útkirály állt. Tehát nyomon követhető a társadalmi 
státusz az örmény családnevekben. 

Fáraó Simon Az örmény betűk feltalálása c. (Fáraó 1887: 17–20) munkájában 
a nemzeti betűk megjelenésének történetét beszéli el, amely fellendítette a nyelv 
és az irodalom fejlődését. Előtte ugyanis, az V. századig, noha örmény nyelven fo-
galmaztak, de görög, szír, és perzsa betűkkel tudtak csak nyomtatni, ezt viszont 
a lakosság nagy része nem tudta helyesen értelmezni, mivel ezen ábécék eszköz-
tárában nem volt az összes örmény hang leképezésére szolgáló írásjegy. Meszrop 
püspök görög mintára létrehozott egy 36 betűből álló ábécét.

 Szongott Kristóf az első évfolyam áprilisi számában dr. Hanusz János 
nyelvész munkásságának összefoglalását közli. A Hanusz lengyel armenista és a 
galiciai örmények tájnyelve (Szongott 1887: 116–118) című véleményműfajú írásá-
ban, a nyelvésznek az örmény nyelv eredetével kapcsolatos kutatási eredményeit 
magyarázza. 

5.1.2. Portrék
Az Armenia szerkesztősége előszeretettel méltat és nagy tisztelettel emléke-

zik meg történészekről, irodalmárokról, írókról és költőkről, akiknek munkássá-
ga nagymértékben hozzáad az örmény kulturál is örökség sokszínűségéhez. Az ő 
alakjukat példaképként állítják az olvasók elé, ezáltal is ösztönzik őket az önkife-
jezésre, az alkotásra. 

Govrik Gergely Chorenei Mózes I (Govrik 1887: 20–23) és II (Govrik 1887: 
50–54) című, sorozatként közölt munkájának első részében az örmény történet-
írás ősatyjaként számontartott tudós munkásságát méltatja, és ismerteti életraj-
zát. Azáltal, hogy „Chorenei történelmében – miként mondja – használta a gö-
rög, chald, asszyr, perzsa és a nemzeti forrásokon kívül a szentirást is” (Govrik 
1887: 23), olyan munkát hagyott az utókor számára, amely segítette az örmény 
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népet nemzeti hovatartozásuk, történelmük, kulturális örökségeik megőrzésé-
ben. Ebben a témakörben egy női szerzőtől is olvashatunk írást: Tutsek Anna 
cikke a májusi számban található, Népének atyja (Tutsek 1888: 142–148) cím-
mel. Ez esetben nem memoárról van szó, hiszen Krimián Hájrig konstantinápo-
lyi pátriárka, író és költő érdemeit méltatja, aki a cikk keletkezésekor még buz-
gón tevékenykedett a nemzeti ügy érdekében az elnyomó török viszonyok közt. 
A „népfelvilágosításnak” szentelte magát. 1862-ben kinevezték püspöknek, majd 
1869-ben pátriárkának. Irodalmi hagyatéka mellett szerény életvitelét, becsüle-
tességét, a haza és népe iránti elkötelezettségét állítja példaként a szerző az olva-
sók elé.

A szerkesztőség fontosnak tartja bemutatni Gábrus Zakariás kimagasló 
személyiségét is. Szongott memorandumszerű vezércikke az első évfolyam ok-
tóberi számának címlapján található, fekete-fehér portréval és díszes iniciálé-
val van ellátva. A Gábrus emlékezete (1794-1870) (Szongott 1887: 289–298) című 
írás egy szamosújvári aláírásgyűjtésből közölt részlettel indít. Amelyben arra ké-
rik a lakosságot, hogy Gábrus Zakariás pap, tanító, író és hivatalnoknak munkás-
ságához méltó módon állítsanak  emlékkövet. Szongott ismerteti Gábrus életraj-
zát, majd a tiszteletadás és a megemlékezés fontosságára is felhívja a fi gyelmet. 

5.1.3. Az örménység irodalma
Ebben a kategóriában a nemzeti irodalom jellemvonásainak ismertetése ke-

rül a fókuszpontba. Ezzel többek közt az is a céljuk, hogy megmentsék az örmény 
identitástud atot, erősítsék az anyaországhoz való ragaszkodást. Irodalom és tör-
ténelem szoros összefüggésében mutatják be, honnan indult és hová fejlődött az 
örmény irodalom.

Dr. Molnár Antal négy részben közölt szakközleménye részletesen leírja 
az örménység irodalmának történetét a kezdetektől a jelenkorig, korszakokra 
bontva. Az első rész (Molnár 1778: 257–260) egy történelmi áttekintés. A második 
részben, Az örmény irodalom II. A nyelv (Molnár 1887: 298-301) című munkában 
a szerző visszanyúlik a kezdetekhez, az örmény nyelv kialakulásáig. „Ezen írás-
rendszer elfogadását kevéssel előzte meg az örmény nemzet zömének a keresztény 
hitre való áttérése. S az örmény irodalom fejlődésének kezdetei is ezen időszakkal 
esnek össze. Bölcsőjétől napjainkig a keresztény szellemnek befolyása alatt állott az 
örmény irodalom.” (Molnár 1887: 301) A harmadik rész a következő lapszámban, 
a novemberiben olvasható: Az örmény irodalom III. Az örmény irodalom a keresz-
tes hadjáratokig (Molnár 1887: 327–331) címmel. Megtudjuk, hogy gyakorlatilag 
örmény irodalomról csak a 4. századtól kezdődően beszélhetünk, az evangélium 
hirdetésének köszönhetően ugyanis ekkor kezdtek megjelenni vallási témájú ira-
tok. Akkoriban tehát a vallásos irodalom bontakozott ki. Az írástudók fi gyelme 
ezt követően a történelemre terjedt ki. A században készültek igényes és minősé-
gi fordítások is, a Bibliát is ekkor fordították le örmény nyelvre. Az 5. századbeli 
irodalmi aranykort hanyatlás és válság követi, ezeket a szerző a zavaros politikai 
viszonyokkal és a kalcedóniai zsinat következményeivel magyarázza. Az örmény 
irodalom IV. Az újraéledés kora (Molnár 1887: 374–378) cím alatt jelenik meg a 
tanulmány utolsó része. Az elbeszélés fonala a XII. századtól indít: ekkor nyílt 
ugyanis új fejezet az örmény irodalomban. Megtudjuk, hogy a Mechitár által ala-
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pított kongregátzió szolgáltat helyet a kulturális eszmék kibontakozásának és ter-
jedésének. „Megalapításától kezdve napjainkig ez a kongregátzio volt góczpontja 
az örmény kulturának, fő tényezője az irodalmi életnek.” (Molnár 1887: 378) A tár-
saság kiadványaiban helyet kap a múlt és jelen irodalma, legfontosabb szerepe pe-
dig az, hogy összekötő kapcsot képezzen a szétszóródott örménység között, és 
megismertesse a nagyvilággal az örmény kultúrát. 

Találunk még egy sorozatban közölt szakközleményt, Esztegár László tollá-
ból Az újabb örmény líra jellege (Esztegár 1888: 213–216) cím alatt. A szerző pár-
huzamot von a magyar és örmény lírai elemek közt: „mindkét nemzetnél korszak-
ról-korszakra kiséri a nemzeti életet, s azon húrokat pendíti meg, melyek a nem-
zet érzelmeinek viszhangzó akkordjait adják”. (Esztegár 1888: 215) A sorozat má-
sodik része a következő havi lapszámban jelenik meg: Az újabb örmény líra jelle-
ge II. (Esztegár 1888: 250–251) Ez a rész már ténylegesen a költészetük jellegét is-
merteti. A legjellemzőbb vonása például az, hogy hányattatott sorsukat egy szép 
nő szavaiba burkolva éneklik meg. Emiatt bánatos, csüggedt hangvételűek a líri-
kus alkotások. Valamint az is jellemző, hogy gazdagon nyúlnak a természeti ele-
mekből alkotott költői képekhez. Besigtháslián és Pátkánián költők mellett egy 
harmadik nagy alakot is megismertet a szerző: Álisán Leontot.

5.1.4. Irodalmi szöveggyűjtemény
Ahogy azt egy korábbi alfejezetben leírtam, az Armeniára egyfajta irodal-

mi szöveggyűjteményként is tekinthetünk. Az első két évfolyam nyolc verset kö-
zöl, egy novellát és a magyar himnuszt is, egyes szakaszait örmény nyelven. Ezek 
többségben Pátkánián Ráfáel, Mégérdics Besigtháslián és Álisán Leont versei. A 
versek közt fellelhető a fentebb említett búskomor hangvétel is. A lírai én a min-
dentudó elbeszélő szerepébe bújva révedezik a múltba, és ekképpen énekli meg 
hazájának szomorú sorsát. Az ávárájri csalogány  (Álisán 1888: 33–34) című köl-
teményt Esztegár László fordította magyarra, és az ávárájri ütközet emlékét idézi, 
amelyben sok örmény hős vesztette életét a perzsákkal való küzdelemben. A csa-
logány metaforája mögött a lírai én fejezi ki sajnálatát ősei sorsa iránt. 

A csalogány azonban egy másik dalban is megjelenik. Az Árexesz könnyei-
ben (Pátkánián 1887: 321–323) viszont az Árexesz folyó áll a középpontban, és a 
lírai énnel beszélget. A folyó testesíti meg az örmény nőt, a lírai én pedig a fér-
fi t, akit a történelem során rabigába hurcoltak a hódító népek. A költeményből a 
múltba merengés mellett egyfajta társadalomkritikát is kiérezni: a költő felteszi a 
kérdést, hogy miért nem lép tovább, és próbál meg boldogan élni Árexesz? 

Az Ezer közül egy (Pátkánián 1887: 32–34) költeményben egy szép nő szem-
szögén keresztül ismerjük meg a jelenkor kegyetlenségeit. A gyönyörű Hripszimát 
a török szultán erőszakkal hurcoltatta a háremébe, és arra kényszerítette, hogy 
megtagadja vallását. A némaságba burkolózó lány életének történetét Simay János 
fordította magyarra, ugyanúgy, mint Az Örmény lányka (Simay 1887: 179) című 
verset is. Ez azonban nem bánatos hangulatú, mindössze hasonlatokban és ter-
mészeti képekben gazdagon szemlélteti az örmény nők szépségét, gyöngédségét. 

A decemberi lapszámot Szongott Kristóf novellafordítása nyitja meg. A Ka-
rácsony éjszakája (Szongott 1888: 353–359) az Árevelk újságból átvett novella. A 
cselekmény egy örményországi faluban játszódik karácsonykor, a beteg kisfi uk 
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körüli szülők képével indít. A hitetlen apa a karácsonyi szertartás alatt jelenést lát, 
és megtér. Beteg gyermekük csodával határos módon meggyógyul.

A kiválasztott irodalmi művekből érezhető, hogy milyen értékrendszert, 
életfi lozófi át kívánnak népszerűsíteni a magyarörménység köreiben. 

5.1.5. Közlemények
Az Armenia Kisebb közlemények rovata zömében híreket és tudósításokat 

tartalmaz. Irodalom témakörben eff éle „közleményeket” találunk még a Mi új-
ság az örmény világban?, az Örmény lapok szemléje és az Irodalom és művészet ro-
vatokban is. Ezek olyan rövidhírt, híreket, tudósításokat tartalmaznak, amelyek 
újabb megvilágítást adnak az örménység irodalmára vonatkozóan. 

A Kisebb közleményekben a Költői irodalmunk (Kisebb közlemények 1887: 
54–55) a tifl iszi (ez Georgia fővárosa volt) kortárs költőket jellemzi. Csaknem 
mindegyikük Németországban tanult, így a német tudományosság szintjének el-
érését tűzték ki célul. 

A Mi újság a z örmény világban? található, Az örmény nyelv és a párisi nyel-
vészek (Mi újság az örmény világban? 1888: 64) című hír pedig már a legújabb 
nyelvészeti eredményt közli: Párizsban egy Bruszáli nevezetű nyelvész tudomá-
nyosan bizonyítja, hogy az örmény nyelv az indoeurópai ágból való. Az Orosz-ör-
mény szótárban (Irodalom és művészet 1888: 395) egy frissen megjelent szótár-
ról értesítenek, amelyből ez ideig nagy hiány volt. Beszámolnak ezeken kívül Egy 
új örmény folyóiratról is (Kisebb közlemények 1887:123–124), amely Havi Szemle 
néven jelenik meg a bécsi, tudós mechitarista szervezet kiadásában. A Byron és az 
örmények (Kisebb közlemények 1888: 252–253) című hír Lord Byron, neves angol 
író és az örménység kapcsolatát ismerteti. Byron szerette s tanulmányozta az ör-
ményeket, és elsajátította nyelvüket.

Látható tehát, hogy a hírek, tudósítások arra szolgálnak, hogy minél több, 
főként aktuális információt csöpögtessenek. Hiszen a folyóiratnak tájékoztató-
funkciója is van. 

6.  Vallás 
A vallás tematikájú írásokat két szempont szerint lehet elkülöníteni: asze-

rint, hogy ezek aktuális hírek, összefoglalók különböző egyházi eseményekről, 
személyekről vagy zarándoklatokról. Illetve aszerint, hogy múltbéli, vallástörté-
neti jelentőségű eseményekről vagy jeles személyiségről szóló írások. 

6. 1. Egy letűnt kor vallása
A szerkesztők olyannyira fontosnak tartják a vallásuk kezdeti időszakának, 

illetve a történelem során való fejlődésének bemutatását, hogy sokkal többet fog-
lalkoznak a múlttal, mint a jelennel. A vallás múltbéli állapotának kategóriájában 
levő cikkeket saját meghatározásuk szerint a szakközlemények kategóriába sorol-
ják. Ezekben gazdagon hivatkoznak egyes történészek, irodalmárok munkáira, és 
tudományos ismeretterjesztőszöveg-jellegűek. 

Az örmény nemzet ős  vallása I. (G. J. G. M. 1887: 40–45) című, két rész-
ből álló tudományos munka visszaröpít az ókorba, az örménység civilizációjá-
nak hajnalára. Nem meglepő, hogy a Krisztus előtti időkben, az örmény nép is 
többistenhitű, bálványimádó volt. Megtudjuk, hogy az örmény szavak eredetéből 
adódóan valószínűsíthetően a zoroasztrizmushoz hasonló jellegű volt az örmé-
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nyek vallása is. „… Innen kölcsönözték a szellemi lények dualismusát is; az egyik 
lény jó, a másik rossz; (…) valamint az örményeknek, úgy azoknak is, kik Zoroaster 
tanát követték, nem voltak templomaik, mivel e tan szerint tiltva volt az istenséget 
a templomok korlátolt fedelei alá szorítani.”(G. J. G. M. 1887: 41) A folytatásban, 
Az örmény nemzet ős vallása II.-ben (G. J. G. M. 1887: 119–123) az örménység má-
sodik istenségével, Anahit asszonnyal ismerkedhet meg az olvasó. Ő a szemérme-
tesség anyja, az örmény nemzet dicsősége és életadója, Örményország lelke és éle-
te. A harmadik főistenség Hős Vahagen. Ő a Vahuni uralkodócsalád ősapja, akit 
a kutatók Herkules alakjához hasonlítanak... A főisteneken kívül felsorolásra ke-
rülnek a többiek is. Tűr például Apollón megfelelője volt. Mérhagan a fény, a Nap, 
és a tűz istene volt, Héphaisztoszhoz hasonló. Athénét Naneaként tisztelték. 

Az örmény isteni tiszteletnek (liturgia) szép jellegei (Duha 1887: 91–92) című 
szakközlemény a keleti egyház egyik legrégibb és legszebb istentiszteletét mutat-
ja be. Liturgiájukban a szertartásoknak és imádságoknak „két fő jellege van: te-
kintélyes régiség és klasszikai nyelvszépség.” (Duha 1887: 91) Ugyanis a szentírást 
az örmény irodalom aranykorában, azaz a 4. század végén, az 5. elején különösen 
igényes nyelvezettel fordították örmény nyelvűre. Az ebben az időben keletkezett 
szertartások és ceremóniák díszét, magasztosságát megtartották, megőrizve a ke-
leties rítus titokzatosságát és szépségét.

Ebben a témában is érezhetően sok történelmi, egyháztörténeti rész vegyül a 
cikkekbe. A szerkesztők különösen nagy hangsúlyt fektetnek annak kidomborí-
tására, hogyan változott a vallás a történelem során. Emellett pedig természetesen 
az éppen aktuális valláshoz kapcsolódó események, hírek elmondásának is helyet 
adnak. Erről a következő alfejezetben olvashatunk.

6.2. A jelenkor vallása
Ebben a kategóriában nekünk, kívülállóknak végre valóban lehetőségünk 

adódik megérteni, milyen is az örmények vallása. Az örmények Európában és külö-
nösen Austria-Magyarországon I. (Gopcsa 1887: 86–90) című szakközleményben 
Dr. Gopcsa László nyújt nekünk rálátást a világ örmény lakosságának alakulásá-
ra, illetve segít eligazodni az örménység vallási viszonyait, hovatartozásukat ille-
tően.  Vallási szempontból két csoportra: „… katholikusokra és schizmaticusokra 
oszlanak. Az elsők »egyesülteknek« is hívatnak, elismerik a pápát, mint lelki főpap-
jukat és vannak saját érsekeik és püspökeik; míg az utóbbiakat »nem egyesült örmé-
nyeknek«, »Gregorianistáknak«… nevezik”. (Gopcsa 1887: 87–88)  A schismaticus 
örmények nem ismerik el a pápát, a Szentléleknek csak az Atyától való szárma-
zását hiszik, nem hisznek a purgatóriumban és a lélek halhatatlanságában sem. 
Az egyesültek mindig arra törekednek, hogy a schism aticusokat megnyerjék, és 
egyesülhessen a két vallásfelekezet, azonban mindig ellenállásba ütköznek az 
utóbbiak részéről. Az esetet később, a szeptemberi lapszámban is érintik. Az ör-
mény kérdés (Szongott 1888: 263–267) c. írásban Szongott Kristóf egy Larus által 
írt, tizenhat kötetben megjelenő ismerettárból fordít egy részletet. Ez azért is em-
lítésre méltó, mert a programadó cikkben kijelenti a szerkesztőség, hogy politi-
kai jellegű írásokat nem közöl. Ez azonban nem magának az Armenia szerkesztő-
ségének a szellemi terméke, másodsorban pedig ismertető jellegű, nem politizál, 
nem formál véleményt, pusztán informál. 
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A Tükördarabok a honi örmények viszonyairól és jelleméről (Ávedik 1887: 
268–273) című összefoglaló sok hasznos tudnivalóval szolgál az erdélyi örmények 
vallásos életét illetően. Erdély-szerte az örménység a római katolikus vallás híve, 
Szamosújváron, Erzsébetvároson, Gyergyószentmiklóson és Csíkszépvízen vi-
szont óörmény nyelven celebrálják a misét. Az örmény szentmise megőrizte a IV. 
században meghonosított jellegét. Időben hosszabb az örmény a latin szertartás-
nál, nyelvezete pedig az örmény irodalom aranykorának jellegzetességeit hordoz-
za magán. Az örmény pap a keresztség után a bérmálást is feladja a megkeresztelt 
csecsemőnek. Karácsonykor, húsvétkor és pünkösdkor a szentmisét csak ének-
szó, sem zene, sem orgona nem kíséri. „… Sok van fenntartva az első keresztény 
istenitisztelet szertartásaiból. Maig is éneklik az emlitett ünnepeken, a mit a régi 
keresztény korban gyakorlatilag is érvényesítettek: »a hittanulók, kétkedők, vezek-
lők, tisztátalanok távozzanak az isteni titok elöl!«” (Ávedik 1887: 269) Ugyanis a 
kereszténység felvételének idejében bezárták a templom kapuit, ajtóit, hogy a po-
gányok vagy az arra nem érdemesek ne háborgassák a misét. Ezeken kívül viszont 
az örmény nyelvű azonos a többi, erdélyi latin szertartással.

7. Folklórhagyomány
Gazdag merítkezésre ad lehetőséget ez a témakör, ugyanis számos értékes, 

kultúrtörténeti szempontból jelentős gyűjteményt, beszámolót, tudományos 
munkát közölnek. Ezek a leírások talán a nem örmény olvasók számára még iz-
galmasabbak, hiszen egy olyan kultúrába kalauzolnak, amely a Kelet egzotiku-
mát hordozza magán. Így egyszerre érezhetjük tőlünk nagyon távolinak, bizo-
nyos jegyeit mégis egész közelinek. A cikkek ez esetben is két csoportba sorolha-
tóak.

7. 1. Folklór
A népköltészet, a folklór ősidők óta segítenek nemcsak túlélni, de megszí-

nesíteni is a hétköznapokat. Olyan alkotások ezek, amelyek által az emberek sa-
ját maguknak szolgáltathattak magyarázatot az őket körülvevő világ működésé-
ről, a körülöttük történő eseményekről. Az Armenia dolgozótársai is tisztában 
voltak azzal, mennyire izgalmas adatokat gyűjthetünk egy nemzet népköltészet-
ének megismerése által. 

Az óörmény népies költészet I. (Molnár 1888: 97–100) az első része a dr. Mol-
nár Antal által írt, öt részben közölt tudományos-ismeretterjesztő írásnak. Az ör-
mény civilizáció bölcsője az Arexes-folyó medencéjében volt, nem meglepő, hogy 
a pogány örménység hitvilága, folklórelemei is az Arexes-folyó mentén virágoz-
tak. A folytatásban, Az ó-örmény népies költészet II. -ben (Molnár 1888: 147–148) 
már részletesebben tájékozódhatunk a népköltészetről. Ezek főként balladák, és 
három csoportba sorolhatóak: a történeti énekek az uralkodók, kiemelkedő sze-
mélyiségek alakját és cselekedeteit éneklik meg; a mértékes énekek ritmikussá-
gukról kapták az elnevezésüket; az erkölcsi énekek pedig értelemszerűen az erköl-
csös életet, a példakövetés fontosságát hangsúlyozzák. Az ism eretterjesztő harma-
dik részében (Molnár 1888: 162–165) a szerző egy Chorenei által gyűjtött legen-
dáról számol be, amely Háig pátriárka és Bél istenség csatájáról szól, és amelyen a 
görög történetírás hatásai érezhetőek. A negyedik rész (Molnár 1888: 197–201) ki-
emel egyet a történeti énekek közül, és abból közöl részleteket. A befejező részben 
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pedig II. Artaxes fejedelem hosszas és virágzó kormányzásának a nép emlékeze-
tében való megmaradásáról olvashatunk. 

Az Armeniában közölt írások és cikkek közül minden bizonnyal az egyik 
legértékesebb az a háromrészes gyűjtemény, amely örmény közmondásokat tar-
talmaz. Az Örmény közmondások I. (Gopcsa 1888: 249–250), II. (Gopcsa 1888: 
279–281) és III. (Gopcsa 1888:352–355) Ábgár Hohánneszián gyűjtései, amelyet 
Dr. Gopcsa László fordításában közöl a folyóirat. Az első részben 57, a második-
ban 53, míg a harmadikban 61 közmondást találunk.

7. 2. Hagyomány-életmód 
Ebben az alfejezetben az örménység ünnepi szokásaira vonatkozóan is érde-

kes információkat találunk. 
Az Uj-év és karácson Örményországból -az örmény család-életből 

(Cselingerián 1888: 18–23) című tájékoztatóból megtudjuk, hogy az örményor-
szági örmények más keresztény nemzetekhez képest egy leegyszerűsített kará-
csonyt ünnepelnek. Ők például a karácsonyfa feldíszítésének szokását egyálta-
lán nem tartják. Illetve sajátos naptári évükhöz igazodva, ők az egyetlen keresz-
tények, akik vízkeresztkor, január 5-én ünneplik a szentestét. A karácsonyt 14 
napos böjt előzi meg, ez viszont gazdag böjt, mivel ilyenkor a legminőségibb és 
legtáplálóbb életeiket fogyasztják. Az újév sem éjfélkor, hanem reggel van, és ők 
ilyenkor, korán reggel, újév napján ajándékozzák meg egymást. Ilyenkor általá-
ban meleg, új ruhákat kapnak, amelyeket magukra öltve elmennek a legközeleb-
bi folyóig, mezítláb a vízbe állnak. A családfő megmárt egy-egy szelet kenyeret a 
vízbe. A vizes kenyeret hazaviszik, és a lakoma mellé elfogyasztják. 

Farsang témakörben három írást is találunk. A Farsang Örményországban-
az örmény család-életből (Cselingerián 1888: 89–90) című cikkben a vízkereszt 
után kezdődő, az egész év legvígabb időszakának szokásait olvashatjuk. Az arc-
festésnek és a jelmezbe öltözésnek is van hagyománya, ezeket viszont leginkább 
szűk családi körben gyakorolják csak. Ének- és zeneszóval mulatnak. „Húsha-
gyó estéje” a legizgalmasabb, mert ilyenkor a környék legtekintélyesebb család-
jánál gyűlnek össze vacsorára. Táncolnak, játszanak és énekelnek. A kisgyerme-
kek és apjuk közti szerepcsere pedig sok vidám pillanatot eredményez az ünnep-
lők körében. Pontosan fi gyelnek arra, mikor üt éjfélt az óra, mert akkortól kezdő-
dik a böjt időszaka. 

Az örmény hámál-ok-keleti életkép (Szongott 1887: 242–244) kezdetű cikk a 
tradicionális teherhordó mesterséget mutatja be. A kereskedő- és kikötővárosok-
ban jellegzetes látványt nyújtanak az utazók csomagjait a szekérszerű kocsikon a 
 hátukon húzó férfi ak. Ezek a férfi ak nem családokban élnek, hanem kizárólag fér-
fi akból álló, kommunaszerű csapatokban, szerény életmódot folytatva. 

8. Intézményrendszer
E kategóriában túlnyomórészt rövidhírek, hírek, tudósítások, beszámolók 

formájában írnak, de előfordulnak véleményanyagok és szakközlemények is. A 
másik három kategóriához képest azonban ebben a témában érezhetően keve-
sebb cikk jelenik meg. Éppen ezért nem lehetséges tartalmi szempontok szerint 
tovább szűkíteni ezt a kategóriát, itt is pusztán két csoportba soroltam az intéz-
ményrendszer-tematikájú írásokat. 
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8. 1. Intézmények a nagyvilágban és itthon
Hogyan szervezik meg az életet, és egyáltalán önmagukat az örmények? Eb-

ben a kategóriában erre a kérdésre kapunk több megvilágításból is választ, ugyan-
is a törökországi és oroszországi, örmény intézményes viszonyok bemutatásán kí-
vül a magyarországi és erdélyi helyzetről is szó esik. 

A keleti akadémia ügyében (Ávedik 1887: 145–147) című cikkből rögtön ki-
derül, hogy „talán egy szakma sem mutathat föl oly nagy haladást ‒ minden hiá-
nyai daczára ‒ mint az oktatásügy”. (Ávedik 1887: 145) Ezen a téren 1868-tól kez-
dődően két férfi  tett nagy erőfeszítéseket: Eötvös József báró és Trefort oktatás-
ügyi miniszter, aki minden intézményalapításra irányuló kezdeményezést nagy 
gonddal támSzellemi művelődés az örményeknél (Szongott 1887: 183–187) című 
szakközleményben megcáfolják azt az előfeltételezést, miszerint Keleten elhanya-
golt lenne a tudományos élet és a művelődés. Törökországban az örménység is sa-
ját erejéből oldja meg az iskoláztatást, főleg egyházi közbenjárással. Szongott közli 
a konstantinápolyi örmény pátriárka jóváhagyásával készült általános iskolai tan-
tervet. Két szinten működik az oktatás: egy négyéves, „alsófokozatú” és hatéves, 
„másodfokozatú” ciklusban, külön fi ú- és lányosztályokban. Fel vannak sorolva a 
tantárgyak is. A cikk folytatása a decemberi számban jelenik meg (Szongott 1887: 
396–399) és a tanterv többi előírásait ismerteti. 

Az Erzsébetváros kegyúri joga (Ávedik 1888: 232–242) című szakközlemény-
ben azokról a kiváltságokról olvashatunk, amelyet a város III. Károly király idejé-
ben nyert el. Ez feljogosítja a városvezetést az örmény katolikus egyház és a kato-
likus iskolák fölött való rendelkezésre. A mechitarista atyák egyben tanítók is vol-
tak, akik fi zetésüket egyrészt a gyermekek szüleitől, egyrészt az egyháztól, más-
részt pedig a városi commissio által kezelt alapítványtól kapták. A helyi elemi is-
kolákat 1775-től a helyi plébános igazgatja, később közösen az iskolai tanáccsal. 
Különös hangsúlyt fektettek a leányiskolákra. A tanítók fi zetését, az iskola fenn-
tartását a „városi scholasticacommissio” költségvetéséből fedezték. 

Az orosz és török közigazgatás alatti örmény intézmények működésének, le-
írásának informatív jellege van. A hazai viszonyok bemutatása mögött viszont 
némi büszkeség is húzódik, h iszen Szamosújvárt nem véletlenül nevezik erdélyi 
örmény metropolisznak.

8. 2. Közlemények
Az intézményrendszer-témában is felállítottam egy külön „közlemények” 

kategóriát, mert ezek zöme a Kisebb közlemények rovatban jelenik meg. De talá-
lunk jószerével a Mi újság az örmény világban? és az Örmény lapok szemléje rova-
tokban is. Ezek nagy része hír és tudósítás.

A párizsi örmény egyletből (Kisebb közlemények 1887: 26–27) kezdetű tu-
dósításból, noha magáról az egyesületről nem tudunk meg sokat, azt legalább ki-
olvashatjuk, hogy a franciaországi örményeknek van egy kulturális egyesülete, 
amely igen élénk társadalmi életről tanúskodik. Ugyanígy A György-féle örmény 
akadémia (Mi újság az örmény világban? 1887: 368) kezdetű hír is csak arról tájé-
koztat, hogy a nemrégiben felvett 12 tanuló közt egy romániai fi ú is szerepel. Az 
Ötnyelvű tanfolyam (Mi újság az örmény világban? 1888: 128) a Ruszkhi Khurier 
újság tudósításából közöl egy részletet. Ebben arról értesítenek, hogy a moszkvai 
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Lázár-féle örmény akadémián örmény, arab, perzsa, török és georgiai nyelven tar-
tanak nyelvtanfolyamokat. Egy következő, rövid összefoglaló adalékul szolgál az 
örmény egyházi elöljáróságok feladatkörének megértéséhez.: A Reformkérdés Tö-
rökországban (Mi újság az örmény világban? 1888: 190).

A Meszrop-féle iskola (Örmény lapok szemléje 1887: 61) a törökországi 
Szmirnában alapított tanintézmény ünnepélyes megnyitójáról tájékoztat. Az ör-
ménység Szbárthálián Jánostól „kapta ajándékba” az intézményt, aki ezzel a gesz-
tussal az örmény oktatás és művelődés előrehaladását támogatta. Az egyesült ör-
mény társaság (Örmény Lapok Szemléje 1887: 160) kezdetű rövidhír arról értesít, 
hogy ez a szervezet 35 iskolát tart fent: ebből hatot Ciliciában, a többit pedig Ör-
ményországban. Ezek közt tíz középiskola van, a többi falusi népiskola. A fenn-
tartásuk egy részét a nemzeti érdekeket szolgáló örmény nők egylete fedezi.

A közlemények csakúgy, mint az előző alkategóriák esetében, itt is kiegészí-
tő jellegűek. Segítik a szerkesztőséget, hogy egy minél részletesebb és átfogóbb ké-
pet festhessenek az örmény intézményszféráról, ezáltal is közelebb hozva az olva-
sóhoz a szülőföldet, a honfi társakat. 

9. Következtetések
A kultúra négy különböző pillére szerinti csoportosítása lehetővé tette, hogy 

részletes képet festhessek arról, miről is szólnak az Armenia cikkei. Emellett még-
is fontosnak tartottam egy második, sajtóműfajok szerinti kategorizálást is. Bár a 
19. században használt műfaji keretek értelemszerűen nem egyeznek meg teljesen 
a ma érvényben lévőkkel, a hír, tudósítás és véleményműfajok az Armeniában is 
elkülöníthetőek. Azonban egy negyedik műfajban is írnak ‒ mégpedig ebben je-
lenik meg a cikkek jó része ‒, amelyet saját maguk szakközlönyként, szakközle-
ményként határoznak meg. Így az irodalom-nyelvészet kategóriában összesen 55 
cikket találtam, ezekből 10 hír, 7 tudósítás, 25 véleményműfajú, a többi 13 cikk 
pedig szakközlemény. Vallás témakörben 18 hírt, 15 tudósítást, 6 véleményt és 17 
szakközleményt írtam össze, összesen tehát 56 cikket. A hagyomány-folklór ka-
tegóriában is bőven volt, amit elemezni: 20 szakközlemény, 7 hír, 7 tudósítás és 13 
véleményműfajú írás, összesen tehát 57 cikk. Az intézményrendszer-témában vi-
szont már érezhetően kevesebb írás, összesen 35 jelent meg. Ezek közül 19 hír, 8 
tudósítás, 2 vélemény és 6 szakközlemény. 

Az Armenia dolgozótársai sokat tesznek az ügyben, hogy az olvasóközön-
ségben a büszkeség érzését keltsék hovatartozásukat illetően. Sokat foglalkoznak 
például nyelvészeti kérdésekkel, amivel bizonyítani szeretnék, hogy méltó hely il-
leti meg őket is az indoeurópai nyelvcsalád egyik főágán. Továbbá elismeréssel és 
tisztelettel adóznak nagy személyiségeik munkásságát illetően. A neves költők-
ről és írókról nemcsak megemlékeznek, hanem műveik közül néhányat közöl-
nek is, így a kulturális folyóirat az irodalmi szöveggyűjtemény-jelleggel is kiegé-
szül. Nem véletlenszerűen válogatnak a különböző irodalmi művekből sem, ezek 
ugyanis a szerkesztők hitvallását közvetíti. Az örmény identitástudatot azáltal is 
kívánják erősíteni, valamint az az anyaországhoz való ragaszkodást, hogy iroda-
lom és történelem szoros összefüggésében mutatják be, honnan indult és hová fej-
lődött az örmény irodalom. Ugyanígy a vallás témában is érezhetően sok törté-
nelmi, egyháztörténeti rész vegyül a cikkekbe. Ami pedig a hagyományok-folklór 
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témakört illeti, talán az egyik legizgalmasabb színfoltját képezi az Armeniának. 
Ugyanis egy olyan egzotikus, keleti kulturális jegyeket magán viselő nemzetről 
kapunk képet, amelynek szokásai, hagyományai a magyarörmények számára iz-
galmasnak tűnnek, a magyarság számára már-már kuriózumnak. A népkölté-
szetről szóló cikkeiken keresztül az örmény életforma íze-veleje elénk tárul. A 
szerkesztőség az örmény intézményrendszer témában sem okoz csalódást. Infor-
matív jellegűen közölnek az orosz és török közigazgatás-beli örmény intézmé-
nyek működéséről, illetve a hazai viszonyok terén például Szamosújvár helyzeté-
vel büszkélkednek. 

Kijelenthető, hogy a folyóirat eleget tett a legelső, programadó cikkben felál-
lított elvárásoknak. Az Armenia olyan formán töltötte be a közösség szellemi ko-
ordinátorának szerepét, hogy a múltat a jelenbe emelve erősítette a nemzeti ön-
tudatot. A magyar–örmény kettős identitás egyszerre engedte meg ugyanis, hogy 
a dicső és verejtékes múlt történéseit felelevenítsék, emellett pedig azt is, hogy a 
magyarokhoz kötődjenek. Igényes szóhasználat, változatos témák, sokszínű el-
beszélésmód, gondosan megszerkesztett szövegek és tudományosan kellőképpen 
alátámasztott érvelések jellemzik.

Előzetes feltevéseim, hipotézisem teljes bizonyságot nyertek most: Az 
Armenia a 19. századi örmény kultúra közvetítője, hordozója és terjesztője volt. 
Több mint folyóirat, több mint sajtóorgánum. Olyan szellemi termék, amely meg-
jelenésének éveiben a magyarörménység és főként az erdélyi örménység szellemi 
koordinátorának szerepét töltötte be. 
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A clevelandi magyarok hangja1 az 
interneten
A Bocskai rádió internetes felületei a médiakonvergencia tükrében

1. Bevezetés
Világunkat és mindennapi életünket egyre nagyobb mértékben befolyásol-

ja, illetve meghatározza a média, a médián keresztüli kommunikáció. Kutatásom 
tárgyát egy észak-amerikai (Amerikai Egyesült Államok) magyar rádió képezi: 
az Ohio állambeli Clevelandben működtetett Bocskai Rádió, amely heti egy al-
kalommal három órán keresztül sugároz kizárólag magyar nyelvű rádióadást.2 A 
rádió a Clevelandben, a Cleveland környékén élő, és egyáltalán az amerikai ma-

Rezumat (Platformele online ale postului Radio Bocskai)
Radioul Bocskai din Cleveland (Ohio, SUA) difuzează numai programe în limba maghiară pentru audienţa locală și pentru 

toţi maghiarii din Statele Unite, în 3 ore pe săptămână. În calitate de post de radio minoritar public își propune să răspândească 

limba și cultura maghiară, să organizeze, să informeze și să distreze comunitatea vorbitorilor maghiari care trăiesc în diaspora 

americană.

Datorită fenomenului convergenţei mass-media, radioul este prezent pe mai multe platforme pe internet (website, 

Facebook) și acţionează în diverse domenii ale mass-mediei (fi lmare, știri scrise). Radio Bocskai depășește cadrul de defi nire 

al radioului prin folosirea conștientă a posibilităţilor oferite de internet pentru a comunica cu publicul, prin dezvoltarea unor 

strategii adecvate noului mediu și prin exploatarea de noi platforme pentru a organiza viaţa socială și cultura a minorităţii 

maghiare.

Cuvinte cheie  radio, convergenţă, maghiari americani, internet, Radio Bocskai
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Abstract  (The Bocskai Radio from Cleveland (Ohio, USA))
The Bocskai Radio from Cleveland (Ohio, USA) broadcasts its program for the local and the whole American Hungarian 

community. Their broadcasts are only in Hungarian in 3 hours each week. As a minority public service radio spreads the 

Hungarian language and culture; organizes, informs and entertains Hungarian people from American Hungarian diaspora. 

Due to the media convergence the radio is present on a few internet platforms (website, Facebook), it expands eff ect on 

diff erent media areas (fi lming, news releasing). Bocskai Radio goes beyond the bounds of a defi ned radio: communicates with 

the audience by using consciously the opportunities of internet, it makes new strategies which are based on new media, it 

operates new platforms for organizing the social life and the culture of Hungarians in America.
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gyarságot hivatott szolgálni. A kutatás azokra a kisebbségi közösséget szervező, 
összetartó médián keresztüli stratégiákra irányul, amelyek révén a Bocskai rá-
dió a helyi magyar közösség kulturális és szociális életét szervezi, a magyar nyelv-
használatot szorgalmazza, és fellép az asszimilációs kihívásokkal szemben. Szá-
mos kérdés fogalmazódott meg a Bocskai rádió esetében a mindennapi média-
használati szokásokkal, a közösségformáló és -összetartó stratégiákkal, eszkö-
zökkel kapcsolatban. 

Saját médiahasználati tapasztalataink és jártasságunk eredményeképpen is-
merhetjük a média mindennapokban kifejtett hatásait, szerepeit. Különböző ér-
zékeinkre hatva számos inger ér bennünket, melyeknek célja a szórakoztatástól 
kezdve a manipuláción keresztül a nevelésig és egyáltalán a közszolgálati tevé-
kenységekig terjedhet. A médiafogyasztók általában a kényelmet, a kikapcsoló-
dást, illetve az informálódási lehetőségeket szem előtt tartva alakítják ki saját szo-
kásaikat. A kutatás leginkább a rádió mint médium közösségszervező és -össze-
tartó szerepére irányult. Ezalatt a Bocskai rádió teljes intézményrendszerét kell 
értenünk. A Bocskai rádió kutatása során felmerült kérdések közül néhány: mi-
lyen szerepet tölt be az amerikai magyar médiahasználók életében a többségi ide-
gen nyelvű média mellett a kisebbségi anyanyelvű média? Milyen szerepeket tölt 
be a rádió a közszolgálat terén? Milyen eszközökkel rendelkezhet, és milyen stra-
tégiákat aktivizálhat egy rádió, kihasználva a média nyújtotta lehetőségeket ah-
hoz, hogy közösségszervező erővé váljon, vagy egyáltalán milyen mértékben vál-
hat azzá. Az amerikai magyarokat nap mint nap érő mediális hatások közül ez a 
rádió milyen szerepeket tölt be mindennapjaikban, hogyan alakítja egyéni, kö-
zösségi és kulturális életüket, milyen hatásokat fejt ki? 

Jelen tanulmány egy egész kutatás egyetlen részproblémáját és a vele kapcso-
latban megvizsgált kérdések eredményeit mutatja be. A különböző kutatási mód-
szerek együttes eredményeként a médiakonvergencia kérdése és megléte, vala-
mint az ezzel kapcsolatos következtetések a kutatás jelentős részét képezik. Rövi-
den összefoglalva: az eddigiekben a fókusz a Bocskai rádió magyar közösségben 
betöltött szerepeire, a hallgatókkal fenntartott kapcsolatára, a rádió intézményé-
nek működésére irányult, azonban jelen írás esetében a fókusz áttevődik mind-
ezen szempontok „hogyan”-jára. Így előtérbe kerültek a rádió által működtetett 
internetes, online felületek: a hivatalos weboldal és tartalmai, a közösségi oldalon 
való jelenlét és tevékenység, a különböző médiumok közti konvergencia hatása. 

2. A kutatás eszközei és módszerei
A szakirodalmi háttér elsődlegesen alapozza meg kutatásomat. Az elméleti 

anyag és a feltevések alátámasztására szolgál egy 78 perc hosszúságú interjúanyag 
a rádió szerkesztőivel, illetve egy a rádió hallgatóságát megcélzó online kérdőív. 
Továbbá a módszerek között szerepel a rádió műsorának beható elemzése.

Külön szerepet kapott a kutatásban az online megjelenő felületek elemzé-
se. A Bocskai Rádió működtet egy hivatalos weboldalt,3 valamint hivatalos oldalt 
a Facebook közösségi oldalon.4 Mindkét felületen rendszeresen, majdnem napi 
aktivitással tesz közzé vagy oszt meg tartalmakat. Ezek szervesen kapcsolódnak 
a rádió tevékenységéhez, kiegészítő részét képezik annak, sőt rengeteg esetben 
többletet is tartalmaznak, hiszen a rövid műsoridő korlátozza az élő adás tartal-
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mát. Az oldalakon a rádióadás is azonos időben, vagyis élőben követhető: a we-
boldalon hangfájl formájában, a Facebook-oldalon a stúdióból élőben közvetített 
videó segítségével. Ezeknek a felületeknek a vizsgálata két szempontból is nagyon 
fontos: egyrészt rámutat arra, hogy napjainkban már a médiumok nem különül-
nek el egymástól olyan nagy mértékben, a felületek összemosódnak, de így együt-
tesen, sőt többszörösen közvetítik a kívánt információt; másrészt ezeken a felüle-
teken a hallgatók és nézők aktívan bekapcsolódhatnak, teret és módot nyernek a 
felek a kommunikációra. Így ezek a felületek szerves részét képezik a Bocskai rá-
dió intézményének. A vizsgálat tárgyát a weboldal arculata, a megosztott tartal-
mak, a felépítés, illetve a Facebook esetében az élő közvetítések, a nézői/hallga-
tói hozzászólások, az úgynevezett posztok képezik. A „konvergens Bocskai rá-
dió” vizsgálata mondhatni a lehető legaktuálisabb, hiszen az internethálózat ál-
tal átszőtt világban minden médium képes az interneten keresztül érvényesülni, 
nagyobb és kellőbb fi gyelmet, meg hatást elérni. Ugyanakkor esetükben az ame-
rikai magyar közösség szervezésében vállalt szerep szorosan összefonódik a ki-
alakított stratégiákkal és kihasznált felületekkel, hiszen különösen fontossá vá-
lik a hatékonyság, a sikeresség és a hallgatósággal való kapcsolat létrehozása, il-
letve fenntartása. 

3. Az amerikai magyarok és a clevelandi Bocskai rádió
Az Amerikát megcélzó magyar migrációs hullám már a 19. században meg-

kezdődött. Számos forrás foglalkozott már az amerikai magyarság integrációjá-
nak, kulturális életének és etnikai identitásának kérdésével, mégis a téma még 
nagymértékben feltáratlan. A kultúra, a nyelv, a nemzeti és az egyéb csoportiden-
titások is jól megszervezett társadalmi struktúrák és az ennek teret adó környezet 
mentén szerveződnek, alakulnak és formálják az ént. Az idegen kultúra, az ide-
gen környezet, az idegen társadalmi berendezkedés próbára teheti az egyén alkal-
mazkodó és integrációs képességeit: a saját értékekhez ragaszkodni, fenntartani 
és gyakorolni az újba való beilleszkedéssel, a sztereotípiák és a diszkrimináció el-
kerülésével párhuzamosan nem egyszerű feladat. 

Ohio államot a magyarok által egyik legsűrűbben lakott államnak tartják. 
Második legnagyobb városa, Cleveland, valamikori nagyszámú magyar lakossá-
ga miatt megkapta az „Amerikai Debrecen”5 nevet azon hit alapján, miszerint 
ez lehetett Magyarországon kívül Budapest után a legnagyon magyarlakta város. 
Napjainkra már nagymértékben csökkent a clevelandi magyar lakosság száma, 
de még ma is több ezren képviselik a magyarságot. 

A 2010-es népszámlálási adatok szerint:6

Az Egyesült
Államokban élő 

magyarok

Ohio államban 
élő magyarok

Clevelandben élő 
magyarok

Elsősorban 
magyar szár-

mazásúak

Otthon ma-
gyar nyelvet 

beszélők

1.501.736 193.512 6822 4522 621
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A régi számokhoz mérten7 ugyan nagyban csökkentek az arányok, ennek el-
lenére napjainkban is jelentős számú magyar származású és magyar ajkú cleve-
landi lakost tarthatunk számon. Clevelandben jelenleg 18 működő magyar szer-
vezet van. Nyelvhasználat szempontjából megoszlanak: angol, kétnyelvű és csak 
magyar nyelvű. 1902 óta az Egyesült Magyar Egyletek ernyőszervezetbe vonja 
ezeket, mindegyik szervezet delegál két embert, akik az év és az éves közgyűlés 
során képviselik intézményeiket. 

3.1. A Bocskai rádió 
A clevelandi magyar rádió 1984-ben indult a John Caroll Egyetem gondo-

zásában. Napjainkig is az egyetem szolgáltat helyszínt a stúdiónak, és frekven-
ciát a Bocskai rádiónak, amely a mai WJCU közszolgálati rádiót is működteti. A 
magyar rádió ennek frekvenciáján, a 88.7 FM-en, sugározza adásait heti egy al-
kalommal, minden vasárnap délután 14:00 és 17:00 óra (kelet-európai idő szerint 
este 21:00 és 00:00) között. A rádió indulását elsősorban az egyetemi rádió hét-
végi műsoridejének a kitöltése motiválta. Ennek okán a jezsuita egyetem kiadta a 
frekvenciasávot meghatározott időkereteken belüli különböző nemzetiségi rádió-
knak. Nem szabad szem elől téveszteni azt a tényt, hogy Clevelandben még szá-
mos más magyar nyelvű rádió is működik, azonban a Bocskai rádiót egyedivé te-
szi, hogy ez az egyetlen rádió a városban (sőt, az adatközlők szerint napjainkban 
az Amerikai Egyesült Államokra nézve is egyedi), amely kizárólag magyar nyel-
ven sugározza adásait, csak magyar nyelvű zenét játszik, még ha csupán heti há-
rom órában is. 

A rádió 50 mérföldes körben sugározza adásait, azonban az elmúlt évek 
technikai fejlődésének, egyáltalán az internet alkalmazhatóságának köszönhető-
en webes felületen online, és a Facebook közösségi oldalon videó formájában is 
hallhatóvá, nézhetővé vált a vasárnapi adás. 

Saját leírásuk alapján:
„A Bocskai Rádió létezése és fennállása óta arra törekszik, hogy a Cleveland 

környéki magyar lakosságot szolgálja ékes magyar szóval, kicsiny, de ragyogó ha-
zánk híreivel, csodálatos magyar kultúrával, irodalommal és mesés muzsikával. 
Műsorunkban nagy szerepe van a helyi magyar egyházi szervezeteknek is.

A Bocskai Rádiónál hisszük, hogy magyar szóval, zenével és irodalommal 
azért kell ellátnunk a külföldön élő magyar hallgatókat, mert ezek éreztetik velük: 
milyen sajátos kincsek birtokosai lehetnek, ha magyarok maradnak BÁRHOL A 
FÖLD KEREKÉN!

Az internetnek köszönhetően heti adásunknak már a határok sem állnak az 
útjában, mára Amerika több államában, Magyarországon és sok más országban is 
vannak hallgatóink.

Kövessenek bennünket a  www.Facebook.com/BocskaiRadio  oldalunkon is, 
ahol webkamerával élőben közvetítjük a rádióadásainkat, amelyek néhány hétig 
vissza is nézhetők. Ezen kívül ott is hírt adunk a legfontosabb clevelandi, környék-
beli és amerikai magyar rendezvényekről”.8

Az idézett szöveg egyrészt a rádió és a rádiószerkesztők el nem titkolt célki-
tűzéseit fogalmazza meg egy ismertetőszövegben, másrészt azonban felhívja a fi -
gyelmet a Bocskai rádió által is kihasznált internet nyújtotta lehetőségekre. Ez 
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alapján feltételezhetjük, hogy a rádió szerkesztői felismerve és használva az em-
lített lehetőségeket, maguk is fel akarják hívni a hallgatóság fi gyelmét minderre. 

A szerkesztők fontosnak tartják a rádió nyújtotta lehetőségek kihasználá-
sát, de nem az azokkal való visszaélést. Elképzeléseiket öt pontban fogalmazták 
meg. Munkájuk során mindig igyekszenek ehhez tartani magukat, és ezek alap-
ján megszervezni a rádió tevékenységét: 

a. A magyar nyelv kizárólagos használata mind a rádióban, mind a lejátszott 
zenékben. 

b. A magyar hagyományok ápolása, igaz magyar történelmünk megismer-
tetése.  

c. Magyar irodalmunk és művészetünk bemutatása, továbbadása a jövő 
nemzedéknek. 

d. A clevelandi magyarság objektív tájékoztatása a helyi eseményekről.
e. A clevelandi magyar egyesületek közötti kapocs-híd szerepét betölteni.9
Koltay nyomán a közszolgálati média három legalapvetőbb 

tulajdonságára10alapozva elmondhatjuk, hogy a Bocskai rádió közszolgálati rá-
dióként defi niálható. Tájékoztató szerepet tölt be a közölt tartalmak alapján, fi -
gyelve a hallgatóság érdeklődésére, a közelebbi környékre, valamint a magyarsá-
got érintő információkra összpontosít. Oktatószerepet tölt be rovatai révén, illetve 
átvitten a magyar anyanyelv gyakorlásán és terjesztésén keresztül. Szórakoztató-
szerepét elsősorban a zenelejátszás, a rejtvényjáték és más rovatok legitimizálják. 
A kisebbségi médiában betöltött szerepének tudható be, hogy mindhárom funk-
ció a magyar identitástudatot és annak fontosságát domborítja ki a maga eszkö-
zei és keretei között. A közszolgálati funkciók betöltésére sajátos és a környezeté-
ben egyedinek mondható tereket és eszközrendszert alakított ki a rádió: több kü-
lönböző felületen is jelen van, és közli a magyar nyelv és kultúra erősítésére irá-
nyuló tartalmakat, a nemzeti identitást helyezi előtérbe, a maga önálló koncep-
cióját érvényesíti, és hallgatóinak egyrészt feltételezett, másrészt a visszacsatolási 
lehetőségek révén ismert igényeinek a kiszolgálására törekszik, azonban elsődle-
ges szempontként a magyar identitást helyezi előtérbe.

4. Kommunikáció- és médiaelméleti háttér
Rengeteg kutatási terület és persze mindennapi életünk alapját képezi az, 

amit kommunikációként említünk. Ahogyan azt a fogalommagyarázat is mutat-
ja, leginkább eseményként beszélünk róla, amely során információ áramlik egyik 
résztvevőtől a másikig. A kommunikációnak számos formája létezik, osztályozá-
sa mai napig nincsen egységesen rendszerezve, sok tényező alapján meghatároz-
ható.11 Tulajdonképpen amennyi kutató írt vagy modellezte eddig a kommuniká-
ciót, annyiféle meghatározás létezik. 

Többen is korszakolják a kommunikációs forradalmakat: a beszéd kialaku-
lását az írásé követi, majd a könyvnyomtatás, vagyis a Gutenberg-galaxis, és végül 
korunk nagy forradalma, a számítógépes világháló.12 Marshall McLuhan meg-
állapítása szerint a technikai találmányok mindig kulturális változást vonnak 
maguk után. Szerinte mindenik kort a maga domináns médiuma irányítja, így 
az elektronika globalizálódott korában az új és elsődlegessé vált kommunikáci-
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ós csatornák teljes egészében megváltoztatják a világérzékelésünket és annak ta-
pasztalatait, a kommunikációs és interakciós szokásainkat. Az elektronikus kom-
munikáció visszatérést eredményezett az írásbeliség előtti korokra jellemző egy-
idejűségekhez.13 A globális falu újra visszatért az akusztika világába.14 Mindezt a 
kutatás tárgyát képező Bocskai rádió is remekül demonstrálja. 

A mindennapokban ahhoz, hogy az egyének eligazodhassanak a társadal-
mi térben, információra van szükségük. Az információk egy hányadát a szocia-
lizáció vagy áthagyományoztatás útján szerezzük meg és asszimiláljuk. Kultúrá-
ba ágyazott tudásformákat és mintákat sajátítunk el, amelyek segítik a társas éle-
tet, rutint alakítanak ki. Azonban a mindennapok változatosságában a kultúra 
nem képes aktualizált és naprakész információkkal ellátni bennünket, így meg-
nő a folyamatos tájékozottság igénye és jelentősége. Ekkor válik igazán fontossá a 
tömegkommunikáció és eszközeinek a megléte.15 A kommunikáció egyik típusa-
ként azt a folyamatot jelöli, amely a tömegmédiumot felhasználja arra, hogy üze-
neteket továbbítson kiterjedt tömegek számára informálás, szórakoztatás vagy 
meggyőzés céljából.16 Jellemzői közé tartozik, hogy a közlemények áramlása egy-
irányú, nem áll fenn a szerepcsere lehetősége, az információt modern hírközlő 
eszközökön keresztül továbbítják. Az adó és a vevő, vagyis a közlő és a befogadó 
között térbeli távolság van, illetve a közlés és a befogadás vagy egyidejű, vagy kés-
leltetett. A tömegkommunikáció tömeges társadalmat termel, tehát a kommuni-
káció tömeges formája és annak eszközei szerves részét képezik az emberek min-
dennapi életének. Korszakát a 20. század kezdetétől, a rádió, majd később a tele-
vízió elterjedésétől számítják. 

A média kommunikációja a mediális vagy a közvetett kommunikáción alap-
szik. Ezalatt azt kell értenünk, hogy a közlő és a befogadó között nem áll fenn 
közvetlen kapcsolat, valamilyen mesterséges közvetítő csatornára van szükség a 
kommunikáció lebonyolításához. Ebben a kontextusban a médium szó alatt köz-
vetítő elemet kell értenünk, pontosabban így nevezzük az információ tárolására, 
terjesztésére és bemutatására szolgáló eszközöket. A média fogalma alatt a tömeg-
kommunikáció eszközeit és intézményeit értjük. Barbier és Lavenir felfogása sze-
rint médiának nevezünk minden olyan kommunikációs rendszert, amely lehető-
vé teszi, hogy a társadalom betöltse három létfontosságú szerepét: a megőrzést, az 
üzenetek és különböző tudásformák távolsági kommunikációját és végül a külön-
böző politikai és kulturális tudattartalmak reaktualizálását.17 Th ompson szerint 
a média csak még bonyolultabbá tette a nyilvánosság felé való közvetítést, mint 
előtte az írás. A mai világban már szinte csak közvetített módon juthatunk hoz-
zá az információkhoz, így a közvetett és a közvetlen kommunikáció között egyre 
nagyobb mértékben elmosódtak a határok.18

A Shanon–Weaver-féle háromszintes médiamodellben a három, jelek továb-
bítását lehetővé tevő média közül a harmadik a mechanikus média. Ezalatt olyan 
műszaki technológia által létrehozott eszközöket értünk, amelyek közvetítetten 
továbbítanak.19 Idetartozik a rádió is mint médium. Rádiós kommunikációról be-
szélgetve, a médián belül az adott médiumon keresztül átadott információkról, 
létrejövő interakciókról beszélünk. Jelen kutatás esetében a Facebook-oldal elem-
zése kapcsán azért fontos megemlíteni a rádiót, mert a Bocskai rádió adásait az 
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50 mérföldes sugárzási körzeten kívül (és feltehetőleg azon belül is) leginkább az 
internet segítségével érik el a hallgatók. Egy részük a weboldalon keresztül követi, 
ám sokan a Facebookon megosztott, élő videóval összekapcsolt stúdiós adást kö-
vetik, ahol lehetőségük nyílik az azonnali visszacsatolásra, hozzászólásra is. 

A média a kisebbségi léthelyzetben élők számára nagy jelentőséggel bír, hi-
szen olyan teret biztosít számukra, ahol találkozhatnak anyanyelvükkel.20 Elsőd-
legesen azt emelhetjük ki, hogy nagyban hozzájárul az anyanyelv ápolásához és 
az anyanyelvi kultúra továbbörökítéséhez. Érvényesek László Edit szempontjai: a 
rádiónak tudatosan meg kell terveznie nyelvi-kommunikációs kínálatát, a rádi-
ós beszélőknek tudatosítaniuk kell nyelvi felelősségüket, és helyes, szép magyar 
beszédre kell törekedniük.21 Ugyanakkor László Edit megjegyzi azt is, hogy a ki-
sebbségi nyelven való rádiózás esetében a szórakoztató tartalmak valamelyest 
visszaszorulnak, így a hallgatóság azt már nem az anyanyelvi, hanem a többségi 
nyelven sugárzott rádióadásban vagy egyáltalán a többségi médiában keresi.22 A 
nyelvet előtérbe helyező szempontok mellett azt is fi gyelembe kell vennünk, hogy 
a kisebbségi média (avagy rádió) milyen tartalmakat sugároz. A domináns kul-
túra és társadalom eseményeiről való közvetítés a domináns nyelvű médiában 
mondhatni egyértelműen jelen van, így a kisebbségi rádió által közvetített tarta-
lom előnye a beszéd nyelve lehet. Ugyanakkor az ilyen média, vagy rádió közve-
títhet az anyaország valamely eseményéről, egyáltalán az „óhazával” kapcsolatos 
bármilyen információt vagy kulturális tartalmat, amely már nemcsak a nyelv, ha-
nem az üzenet tartalma miatt is vonzóvá válik a hallgatóság számára. Egyrészt a 
kommunikáció nyelve, másrészt annak tartalma teszi hallgatottá és kedveltebbé a 
kisebbségi rádió adásait szemben a helyi, ám idegen nyelvűvel. 

Az interaktivitás kapcsán Haulis alapján kijelenthetjük, hogy az olyan mű-
sorformák, amelyek a hallgatói aktivitásra épülnek, fontos szerepet játszanak a 
rádiózásban is. A hallgatók aktivizálása többmódú is lehet, nem csak feltétlenül a 
közvetlen telefonos visszacsatolást érthetjük ezalatt, sőt napjainkban ezt a mód-
szert már egyre kevésbé tekinthetjük aktuálisnak. Az ilyen adások a hallgatók 
számát is növelhetik, kedvezőbbé válhat általuk a műsorkínálat egészének fogad-
tatása, a rádiónak mint márkának a kiépítését is elősegítheti, valamint a reklámo-
zóknak is egy újabb szponzorizációs és promovációs lehetőséget nyújthat. Két na-
gyobb szempont alapján beszélhetünk a hallgatói bevonásról. Első, mikor a hall-
gató teljes egészében jelen van az adás ideje alatt, ezzel is befolyásolva azt példá-
ul, mint beszélgetőtárs. Második lehetőség, mikor a technikai eszközök segítsé-
gével a műsorvezető egy időben több hallgatót is képes bevonni a visszacsatolá-
si lehetőségek által. Ilyen lehet a telefonos visszacsatolás, az SMS, a Facebookon 
vagy egyéb közösségi oldalon adott beszélgetési lehetőség (chat). Mindezek mel-
lett az is interaktivitásnak tekinthető, mikor az adott rádió bizonyos interneten 
elérhető oldalt működtet (pl. weboldal), így a hallgató már nem jelen idejű, archív 
tartalmakhoz is hozzáférhet, és véleményt nyilváníthat, megnyilvánulhat utóla-
gosan is.23

Az internet korának forradalmáról érdemes szólnunk pár szót, egyrészt 
mert a kommunikációt alapjaiban megváltoztatta, másrészt mivel a médiának is 
új csatornáit, eszközeit és közegeit alakította ki. Az internet új médiát alakított ki, 
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amely alatt a tömegkommunikáció számítógépes alapú, új eszközeit értjük. A di-
gitális médiumok kategórájában Faultisch alapján hat médiumot tartanak szá-
mon: számítógép, multimédia és a hálózati médiumok négyes csoportja:  web, 
intra- és extranet, e-mail, chat. A World Wide Web képében egy olyan integrá-
ló médium jött létre, amely új tereket ad a kommunikációnak, az önmegjelenítés-
nek, az interaktivitásnak, a prezentációnak, illetve meg is teremti a virtuális nyil-
vánosság különböző tereit.24 A digitális médiumok használata az eddigi kommu-
nikáció, nyilvánosság, jelenlét fogalmainak számos aspektusát kimozdította vagy 
átírta. A web a korlátlan elérhetőségnek, az információk nagy mennyiségű árada-
tának, a szelekció hiányának a felülete is. A médiumok, önmagában a média be-
ágyazódása ebbe az új világba, alapjait megrengető változásokat, modernizációs 
folyamatokat eredményezett, és mai napig is eredményezhet. 

Peter Burke és Asa Briggs is beemeli a konvergencia jelenségét a média tár-
sadalomtörténetének vonulatába: „Az 1980-as évektől a kifejezést legáltalánosab-
ban a digitális technológia fejlődésére alkalmazták: szövegek, számok, a kép- és 
a hanganyagok integrálására, vagyis a média különböző összetevőire, amelyeket 
addig [...] többnyire külön- külön szemléltek”.25 Az internet a médiát megváltoz-
tatva kihatott a tömegkommunikációs eszközök működésére is. A média sajátos 
internetes formanyelvet és kommunikációs stratégiákat alakított ki. 

A rádiózásban eddig nem lévő, új digitális eszközök bekapcsolják a 
vizualitást, kibővítik az interaktivitást. A rádió nem veszít eddigi funkciójából, 
hanem bevonzza a társterületek egy részét, tartalomszolgáltató platformként ké-
peket alkalmaz, mint az újság vagy az internetes portál; mozgóképeket is sugá-
rozhat, mint a televízió vagy a videómegosztó oldalak; írott anyagot, híreket jele-
nít meg, mint egy hírportál vagy egy hírügynökség.26 Ezek a gyakorlatok a rádió-
val szemben kölcsönösen erősítik egymást, a rádió tulajdonképpen új tereket, kö-
zegeket nyer. A látható tartalmakat is kínáló konvergens rádió állandóan frissü-
lő webhelyes tartalomszolgáltatást működtet, interneten elérhető hangarchívum-
mal rendelkezik, blogbejegyzéseket hoz létre, a chatet mint jelen idejű visszacsa-
tolási lehetőséget bevezeti a műsoridőbe, tudatosan épít be képeket a webhelyen 
vagy más online elérhetőségen, webkamerás, élő videó-közvetítést biztosít a mű-
soridő alatt. Összességében elmondhatjuk, hogy az internet a rádió új tömegkom-
munikációs eszközévé vált.27 A média többé nem az, amit nézünk, hallgatunk 
vagy olvasunk, a média az, amivel cselekszünk – szögezi le Graham Meikle és 
Sherman Young.28 A konvergencia áthatja mindennapjainkat: a klasszikus érte-
lemben vett médiahasználatot és a médiával való cselekvéseinket egyaránt.29

5. A konvergens Bocskai rádió
Következőkben tárgyaljuk a Bocskai rádió különböző internetes felületeit, 

illetve a médiakonvergenciát, a rádió intézményének sikeresebb és hatékonyabb 
működését elősegítő tevékenységeit. A rádió mindkét nagyobb online webes felü-
lete 2013-ban készült, és azóta aktív.

5.1.  Weboldal – bocskairadio.org
Mivel a rádió adásideje csupán heti három óra, így a weboldalon elérhető 

tartalmak egy része megegyezik a műsoridőben elhangzottakkal, vagyis írásban 
is közvetítik mindazt, ami élő műsorban elhangzik. Így a rádió írásban rögzí-
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ti az elhangzottakat. A háromórás műsor az idő szempontjából korlátozott és vé-
ges, valamint lineárisan halad, tehát az egy műsoridőre jutó tartalom mennyisé-
ge függ az időkerettől, előre meghatározott és szelektált. Ebből következtethető, 
hogy a weboldalon található tartalmak egy nagyobb hányada olyan információ-
kat közöl, amelyek a rövid műsoridő miatt nem hangozhatnak el. Egyrészt az el-
hangzottak írásban megszilárdulnak, bármikor elérhetőek, visszakereshetőek és 
kategorizálhatóak, másrészt az írás képes túllépni az idő diktálta megkötéseken, 
így tartalmilag sokkal gazdagabb, bővebb és részletesebb lehet az információát-
adás. A két médium összekapcsolhatóságáról van szó, hiszen ne feledjük, hogy el-
sősorban rádióról beszélünk, amelynek a weboldala az írás révén remekül kiegé-
szíti az elhangzottakat. A rádiós kommunikáció az írott-tudósítás-szerű közlé-
sekhez, a felhívásokhoz képest inkább személyes, egy másik ember hangját hall-
juk élőbeszédben, ráadásul egy olyan emberét, akivel a clevelandi magyarok egy 
közösségben élnek, egy nyelvet beszélnek és egy kultúrát tartanak a magukénak. 
A weboldal írott felülete mindennek az időn és bizonyos kötötségeken átívelő 
meghosszabbítása lehet, már csak arra a tényre is alapozva, miszerint az internet 
bárki számára elérhető lehet, és bárki számára elérhetővé teheti a globális meny-
nyiségű információhalmazt. A weboldal ugyan nem önálló hírportál vagy hír-
közlő oldal, azonban felveszi azok szerepét, nem csupán egy intézmény arculatát 
és elérhetőségét hivatott közölni. 

A rádió munkatársai évente számszerűsítik a weboldal látogatottságát:30

Egyéni láto-

gatók

Megtekintett ol-

dalak száma

USA

(%)

HU

(%)

RO

(%)

CAN

(%)

DE

(%)

SK

(%)

SRB

(%)

UK

(%)
2013 13.222 45.898 53.03 25.80 13.51 1.77 1.77 0.61 0.38 0.65
2014 27.263 82.160 47.06 34.37 5.39 2.75 1.56 1.66 1.52 0.98
2015 53.781 123.888 39.70 34.00 5.18 2.86 1.34 1.09 0.80 3.87
2016 70.797 145.610 38.71 32.61 7.47 3.46 1.42 0.93 0.77 4.57
2017 72.234 152.683 34.81 40.44 6.25 2.71 1.52 1.24 0.76 3.43

Az adatokon jól látszik az évenkénti rohamos növekedés a látogatottság te-
rén. Ez arra enged következtetni, hogy a weboldal egyre elterjedtebbé és ismer-
tebbé vált, kialakult sajátos rendszere, amely saját olvasóközönséget, fogyasztói 
szokásokat hozott létre. A látogatottságot motiválhatja az online eseménynap-
tár, ahova a rádió összefogó szervként vezeti a magyarokat érintő rendezvények, 
ünnepek és események listáját. Egyrészt tájékoztatófunkciót lát el, másrészt meg-
könnyíti és rendszerezi a rendezvények ismertetését és elérhetőségeit, megelőzi a 
szervezési kellemetlenségeket, követhetővé, átláthatóvá teszi az események rend-
szerét. Továbbá a weboldal szervere révén heti rendszerességű e-mailes körlevelet 
küldenek ki az arra feliratkozottaknak: megelőlegezik a rádió műsorának témáit, 
aktuális hírekkel, információkkal látják el őket elektronikus levél formájában is.

5.2.  Facebook
A Bocskai rádió a weboldalhoz hasonló aktivitással kezeli Facebook-oldalát 

is. A weboldalon megjelent vagy más forrásokból származó cikkeket osztanak 
meg. Az oldalnak hatalmas előnye a kép- és videómegosztási lehetőségek mellett, 
hogy egész online közösségeket képes mozgósítani, a chaten keresztül internet-
hozzáférés esetén azonnali elérhetőséget és gyors válaszidőt biztosít. Az e-mail-
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nél gyorsabb és a telefonálásnál személytelenebb kommunikációt tesz lehetővé. 
A konvergencia szempontjából kiemelendő a rádióadások élő videós közvetítése.

Ahogyan azt Szilágyi Árpád is írta, a konvergencia építőjellegű összemo-
sódást eredményez a különböző médiumok között. Így a rádióadás közvetítése 
még nagyobb teret nyit a kommunikáció számára. Továbbá az élő videó előse-
gíti az interaktív médiakommunikációt: a videó képsávja mellett lehetőség nyí-
lik a kommentelésre, ami ebben a kontextusban majdhogynem egy nyilvános és 
csoportos chat-ablaknak felel meg. A videó nézői be szoktak köszönni, mintegy 
bejelentkezésszerűen közlik, hogy hol tartózkodnak, avagy hol élnek.

 A hozzászólók között nemcsak különböző településeken, hanem különbö-
ző országokban lakó magyarokat láthatunk. Az amerikaiak, az anyaországbeliek 
és az elcsatolt területeken élők általában régiót vagy várost, és az idegen országok-
ban élők értelemszerűen országot jelölnek meg. 
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A lájkgyűjtés népszerű gyakorlata a közösségi oldalra regisztrált magánsze-
mélyeknek vagy szerveknek, intézményeknek. Kedveltségi és népszerűségi ará-
nyok mérhetők vele, így a weboldalfelméréshez hasonló adatok a Facebook-oldal 
esetében lájkmértékben vannak megadva:31

Összes Like Évente Like

2013 620 620
2014 1288 668
2015 2083 795
2016 2621 538
2017 3621 1000

Az adatok alapján ez esetben is folyamatos növekedést tapasztalha-
tunk, legfőképp az utolsó egy évben. A lájkok megugrásának lehet egy sikeres 
promoválótevékenység vagy valamilyen kiemelkedő aktivitás az oka. A megosz-
tott hírek nagyrészt megegyeznek a weboldalon lévőkkel, így az online kommuni-
káció és az élő videós közvetítés jelent valamilyen többletet az eddigiekhez képest. 
Fontos azt azonban megjegyezni, hogy ezek a számok a teljesség igénye nélkül és 
meglehetősen pontatlanul tükrözik a látogatottságot. Ha sok lájkja van egy oldal-
nak, az ugyan jól mutat, de ugyanúgy nem szolgáltat releváns adatokat, mintha 
kevés lenne. Összességében azonban azt láthatjuk, hogy a rádió facebookos ak-
tivitása elsősorban újabb és nagy tömegeket elérhetővé tevő terepe annak a ma-
gyarságra, kultúrára és magyar nyelvre hangsúlyt fektető szemléletnek és szerep-
vállalásnak. 

A Facebook kapcsán meg kell említenünk a Clevelandi magyar közösség32 
nevezetű csoportot, amelyet Csibi Loránd hozott létre egy felkérésre, még mielőtt 
a Bocskai rádió szerkesztőségébe került. A csoport jelenleg33 1172 tagot számlál. 
Mindazontúl, hogy a csoport a clevelandi magyarok offl  ine közösségét online kö-
zösséggé formálja, könnyű elérhetőséget, kommunikációt és informálódást biz-
tosítva a tagok számára, a közösségnek egy teljesen új formáját hozza létre: a vir-
tuális közösséget. Castells mutatja be Rheingold fogalmát, amely alatt olyan, az 
interaktív kommunikáció önállóan kialkított elektronikus hálózatát érti, amely 
közös célok és közös érdeklődési körök köré szerveződik. Általában társadalmi 
csoportok kezdeményezik üzenetek küldése és fogadása céljából, tagjai vagy va-
lós időben, vagy késleltetve, de rendszeresen bekapcsolódnak a hálózatba.34 Ezek 
ugyan nem felelnek meg a valós közösségek ismérveinek, nem személyes kapcso-
latokon alapszanak, de esetünkben mégis egy szűkebb földrajzi értelemben vett 
körbe tartoznak, illetve a valóstól eltérő, sajátos interakciós és kommunikációs 
mintákat követnek.35 Ez a csoport a clevelandi és környéki magyarokat fogja ösz-
sze (természetesen nem teljes mértékben), és tulajdonképpen a valós közösségi-
élet-szervezést teszi könnyebbé és átláthatóbbá.

A hálózati kommunikáció világa inherens módon integrálta a közösséggel 
kapcsolatos elgondolásokat. Sokan foglalkoztak a közösségi média valós közös-
séget teremtő erejével, azonban nem a klasszikus értelemben vett fogalomról kell 
beszélnünk, hanem sokkal inkább egy olyan virtuális talákozóhelyről, amely a 
közösség érzését teremti meg.36 Gyakran idézett írás McMillan és Chavis 1986-os 
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írása, melyben a közösséghez tartozás élményét négy részre bontották: a tagság, 
a hatás, a szükségletek integrációja és betöltése, illetve az érzelmi összekapcsolt-
ság. Így egy közösség tagjának lenni azt jelenti, hogy annak vannak határai, érzel-
mi biztonságot ad, a valahová tartozás élményét adja, és segíti az identifi kációt.37 
Mindezt főképp a Clevelandi magyar közösség Facebook-csoportra vonatkoztat-
hatjuk, azonban releváns lehet bizonyos szempontok alapján a hivatalos oldalra 
is így tekintenünk, hiszen itt is fennállhat a közösség érzésének lehetősége, a rá-
dió oldalát követők, az ott megnyilvánulók hozzák létre a Bocskai rádió közönsé-
gének (facebookos) közösségét. 

A közösségi média felhasználói számára számos lehetőséget biztosít, szem-
ben a hagyományos tömegkommunikációval. Így esetünkben a rádió Facebook-
oldala is új lehetőségekhez és újfajta elérhetőséghez vezethet. Nicole Ellison öt 
pontban foglalta össze a Facebook nyújtotta lehetőségeket: a Facebook képessé te-
szi az egyéneket, hogy szélesebb körben tartsanak fenn gyenge kötéseket, lehető-
séget teremt a múló kapcsolatok fenntartására és állandóvá tételére, alacsony költ-
séggel tarthatóak fenn és építhetők újra a gyenge kötések, a profi l maga leviszi a 
költségét a kezdődő interakcióknak, és közös alapot teremt, valamint elérhetővé 
tesz számos információt és azok megoszthatóságát másokkal.38 A Bocskai rádió 
Facebook-oldala és az azt követő, illetve aktívan alakító felhasználók a közösségi 
média lehetőségei révén kapcsolatba kerülnek egymással, közösségbe szerveződ-
hetnek, kinyilváníthatják véleményüket, információt oszthatnak meg egymással. 
Ebben a közösségben közös pontként nem csak a rádió nevezhető meg, hiszen a 
tartalmak sokszínűsége és a rádió magyar kultúrát és nyelvet ápoló motivációi 
minden clevelandi és egyáltalán minden amerikai magyart megszólítanak és be-
vonnak ebbe a körbe. Közös pont itt inkább a magyarság és annak megélése a való 
világ mentén, távolságot és időt áthidalva a virtuális világban is. Ugyanakkor azt 
sem felejthetjük el, hogy a rádió részéről a Facebook-oldal tulajdonképpen a kö-
zönség közösségét építi, fenntartja a meglévő „követőkkel” a kapcsolatot, és úja-
kat is folyamatosan szerez köszönhetően az információ áradásának, a publikus 
hozzáférhetőségnek és a promovációs lehetőségeknek. Mindezt alátámasztja a 
kutatás során készített kérdőív eredménye, ugyanis a válaszok beigazolták, hogy 
a rádió internetes felületei keresettek és gyakran alkalmazottak, a hallgatók nagy 
része ezeket részesíti inkább előnyben.39 Legtöbbjük több felületen és formában is 
kapcsolatot tart a rádióval vagy rádiósokkal, rendszeres vagy legalább visszatérő 
hallgatói a rádiónak, és aktív résztvevői a rádiósok által szervezett rendezvények-
nek, közösségi eseményeknek. 

A Netlytic közösségimédia-elemző program segítségével nyert és elemezhe-
tővé vált adatok40 alapján a Bocskai rádió Facebook-oldala magának a rádiónak 
egy kiterjesztése online webes felületen, a népszerű közösségi oldalon keresztül. 
Az oldal alkalmas a kommunikációra, teret nyújt az interaktivitásnak, a közös-
ségi élet szervezésének, a magyar nyelv írásos és egyéb gyakorlatainak. Az ol-
dalt követők és a diskurzusokat aktívan alakító felhasználó-hozzászólók eseté-
ben erősen jellmező a magyarság és a magyar identitás megélése (a nyelv haszná-
lata, a szövegek tartalma, az információk megszerzése és átadása révén), az önki-
fejezés lehetősége és a közösséghez tartozás élménye. Az oldal kvalitatív és kvan-
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titatív vizsgálata a Netlytic segítségével közvetlen példák és adatok révén muta-
tott rá a napi szintű aktivitás fennállására mindkét fél esetében. A szövegek be-
hatóbb vizsgálata rámutatott a helyes magyar nyelvhasználat hiányosságaira 
a felhasználók („Gratulalok neki joeggeseget kivanok meg sokaig.”)41 és a pre-
cizitásra a szerkesztők esetében („Bence Kata, Kőrösi Csoma Sándor-ösztöndí-
jast Venice-ből kapcsoltuk telefonon a Bocskai Rádió január 13-i adásában, aki 
Miklós Melániának, rádiónk KCSP-ösztöndíjasának mesélt a tapasztalatairól, 
élményeiről.”).42Legtöbb esetben helyesen írnak és fogalmaznak a kommentelők, 
csak nem használják a magyar nyelv ékezeteit, feltehetőleg ez esetben egyáltalán 
nem használnak magyar nyelvű billentyűzetbeállítást. A helyesírási hibák forrá-
sa lehet az, hogy a nyelvhasználók  auditív módon, hallás után és használat során 
tanultak magyarul, vagy a többségi angol nyelvű oktatás mellett kisebb mérté-
kű magyar nyelvű oktatásban részesültek. Jellemző ugyanakkor a kommentelők 
helyes fogalmazásmódja is: „Isten éltesse sokáig erőben , egészségben !!!”.43 A rá-
dió és a hallgatók bejegyzései alapján jól megfi gyelhetőek az internetes kommu-
nikáció következtében kialakult nyelvezetek és beszédstílusok. Egy közösségi ol-
dal esetében az elsődlegesen privát, interperszonális kommunikációban használt 
sajátos, sokszor szlengszerű nyelvezet mellett kialakult a különböző intézmények, 
sőt esetünkben a média különböző intézményeinek hivatalos oldalán használt in-
ternetes formális nyelvezet. Az ilyen oldalakon megjelenő írás vagy bejegyzés a 
média hangján nagyobb tömegekhez szól, képes megszólítani azt, bárki számá-
ra könnyen elérhető, folyamatosan szerkeszthető, visszakereshető, archiválható, 
bővíthető, de törölhető is. A tömegkommunikáció általánosan vett formájával 
szemben nagyban meghatározza az interaktvitás, az azonnali visszacsatolás le-
hetősége. Egy közösségi oldalon a rádió nem marad meg a tömegkommunikáció 
egy irányba tartó kommunikációs modellje mellett, hanem a rádiósok és a rádió-
hallgatók között némileg elmosódnak a határok. Jelen rádió esetében még inkább 
megfi gyelhető, hogy a Bocskai rádió egy közösségbe vonja az embereket. A hoz-
zászólók és a követők nem csupán egy valójában szétszóródott, de virtuálisan ösz-
szeverődött embertömeg, hanem egy közösséget alkotnak: a való életben való ta-
lálkozások foglalkoztatják, a valós kapcsolatok, interakciók és események kiépíté-
se és megszervezése is napirendi téma a hivatalos oldalon. Azon tény, hogy a való 
életbeli események, rendezvények és az interperszonális kapcsolatok építesének, 
szervezésének diskurzusa nyilvánosságra kerül egy hivatalos oldalon, és annak 
követői becsatlakoznak a kommunikációba, azt jelöli, hogy a Bocskai rádió oldala 
egyfajta ernyőként maga alá gyűjti az embereket, akiknek nagy része nem csupán 
virtuálisan és online, hanem a valóságban, személyes interakciók során, offl  ine 
módon is kapcsolatban áll, egy közösségként együttműködik.

5.3.  Interaktivitás
A Bocskai rádió különböző kommunikációs és médiaterjesztői csatornáinak 

számbavétele után láthatjuk, hogy az interneten keresztüli kommunikáció nagy-
mértékben teret ad az interaktivitásnak, azonban a rádió műsorideje alatt erre 
annál kevesebb lehetőség nyílik. Korábban a rádióban: „volt élő betelefonálós mű-
sor, amikor bekapcsolták élőben az embereket. És nagyon rossz tapasztalataik vol-
tak, mert hol szidalmazásba ment át a dolog, személyeskedésbe, hol teljesen más-
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ról beszéltek. Nagyon nehéz volt élőben az embereket moderálni... az embereket... 
és inkább lemondtak róla. És ezért úgy gondoltuk mi is, hogy... hogy nem vagyunk 
szakemberek, én nem vagyok szakember. Lehet, hogy tudunk válaszolni, lehet hogy 
élőben nem úgy válaszolnék, ahogy szeretnék, vagy ahogy ők szeretnék, vagy in-
kább elkerüljük ezt a fajta kapcsolatteremtést élőben”.44 Ha a rádióadás ideje alatt 
nincs is rá lehetőség, de több különböző kommunikációs csatorna és médium se-
gítségével rengeteg tere és alkalma van a kommunikációnak. Visszacsatolási lehe-
tőség nyílik a hallgatók számára személyes találkozások keretén belül véleményt 
vagy kritikát megformálni, e-mailt írnak, betelefonálnak a stúdióba, vagy szemé-
lyesen a szerkesztőket hívják fel, Facebookon chat vagy komment, a weboldalon 
hozzászólás formájában is visszajelezhetnek, illetve egyáltalán a hallgatottság, a 
nézettség és a keresettség is mind a rádiósok munkáját visszaigazoló tényezők. A 
hallgatók nem kaphatnak szélesebb körű nyilvánosságot, kevés esetben léphet-
nek ki a tömegből egyénenként, azonban a kiterjedt kommunikációs hálózat kö-
vetkeztében bármikor kifejezhetik magukat, ha igényük van rá, közösségi plat-
formként használják a Facebookon lévő hivatalos oldalt. Kihasználják az azonna-
li visszacsatolás, a könnyed kommunikáció és kapcsolattartás, a véleménynyilvá-
nítás, az ismeret- és információmegosztás, a szervezés lehetőségeit és a Facebook 
által megteremtett tereit. 

5.4.  Az internetes felületek arculatának szemiotikai szempontú elemzése
A rádió ugyan a hangzás terepén foglal helyet, ám üzeneteit több csatornán 

keresztül, több érzékünkre hatva is közölheti. A név és a szlogen mint nyelvileg 
értelmezhető jelek, illetve a logó, a közzétett képek, videók, az internetes felületek 
arculati megszerkesztettsége mind vizuálisan hatnak a befogadóra. A szimbólu-
mok összekötő szerepűek,45 s így fi ktív közösségeket egységesíthetnek vagy erő-
síthetik a valós interperszonális viszonyokon alapulókat. 

A rádió logója egyszerű és mégis beszédes mintát központosít: fehér alapon 
piros színű, háromszirmú tulipánt. A tulipánminta számos magyar népművésze-
ti alkotáson és alkotásban szerepel. Jellegzetes magyar mintának tartják, amely-
nek erős szimbolikája van, azonban mégsem az elsődleges „magyar virág”.46 Leg-
inkább a nőiséghez társítják, és ezzel egyetemben a kelyhe nyomán az élet jelké-
peként is megjelenhet.47 A piros a tulipán jellegzetes színe. Ugyanakkor a piros 
szín jellegzetesen magyar: a legrégebbi díszítőmintáink csak piros színnel voltak 
készítve kezdetben.48 A népi kultúrában az élet és a szerelem színe, amely jól tár-
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sítható a nőiséghez is, de egyetemes nézetek alapján egyaránt lehet az élet és a ha-
lál színe is, mindkét esetben a vérrel asszociálva.49 Ezek alapján a rádió logójában 
megjelenő nem díszített, enyhén ívelő szirmú tulipán a magyar kultúrára uta-
ló jelként a magyarságot hivatott szimbolizálni. Elmondhatjuk, hogy akárcsak a 
név esetében, a logó nem csupán a fi gyelemfelkeltést és a könnyű megjegyezhető-
séget szolgálja, hanem rendelkezik a magyarságra utaló mögöttes tartalommal is.

A színek szimbolikája a logón túlmenően a weboldal arculatának esetében is 
jelentős. Ugyanakkor itt megjelenik a bocskai viselet zsinórozott mintázata is. A 
weboldal törzsfelületét két oldalról keretező mintázat sötétfehér árnyalatú alapon 
kevés fehér és főleg piros zsinórral idézi a bocskai mintát. Ezen a ponton a rádió 
elnevezése képileg is megjelenik, vagyis a nyelvi jelölő összekapcsolódik a képi je-
lölővel. A felület arculata szinte teljes mértékben a magyar zászló színeivel és azok 
kombinációival dolgozik. A weboldal arculata vizuális úton nagyon erős háttér-
tartalmakat és impulzusokat továbbít a szemlélő-hallgatók irányába. 

5.5.  Kiegészítő tevékenységek
5.5.1. Youtube és Twitter
A Bocskai rádió Youtube-csatornát és Twitter-fi ókot is működtet, azonban 

ezek nem bírnak a Facebookhoz vagy a weboldalhoz hasonló nagyobb jelentőség-
gel. A Youtube-csatornán50  nagyobb időközönként (1-2 havonta) tesznek közzé 
különböző videókat: interjúanyagokat, eseményekről vagy rendezvényekről ké-
szített fi lmanyagokat. A lefi lmezett tartalomtól függően ezek magyar vagy an-
gol nyelvűek. Jelenleg a csatorna 115 feliratkozóval rendelkezik.51 Így a globális 
videómegosztó oldalon található csatorna ugyan csak kiegészítése a facebookos, 
illetve a weboldalon megjelenő tartalmaknak, azonban egy újabb felületet bizto-
sít a rádiónak és a megosztani kívánt tartalmaknak. 

A 2012 októbere óta működő Twitter-fi ók�90 követővel és 8276 bejegyzéssel 
rendelkezik.� A bejegyzések a weboldalon megjelenő tartalmak megosztásai, va-
gyis a bejegyzésekben található tartalmak, akárcsak egy hiperlink, átvezetnek a 
weboldalon közétett cikkre, bejegyzésre. Tehát a Twitteren megosztott bejegyzé-



ME.dok • 2020/1

118

sek csupán meghosszabbításai a „törzsoldalnak”, az információ továbbterjeszté-
sét szolgálják. Egyrészt ezek hasonlítanak a Facebookon megosztott, weboldal-
ról származó tartalmakhoz, azonban ez esetben a számos kommunikációs, in-
terakciós és műsor-, illetve információ-közvetítési lehetőség nem áll fenn, így a 
Twitter nem kezelhető olyan önálló funkciókkal rendelkező felületként, mint a 
Facebook-oldal. 

Mindkét csatorna egy-egy új internetes felületet biztosít a hallgatóság el-
éréséhez. Míg az előző felületen ritkábban tesznek közzé nagyobb, önálló 
videóanyagokat, addig az utóbbin a weboldalon megjelenő bejegyzéseket terjeszt-
ve sokkal gyakrabban, napi rendszerességgel tesznek közzé olya anyagokat, me-
lyek promoválójelleggel átvezetnek a törzsfelületre, ahol olvashatóvá, nézhetővé 
és hallgathatóvá válnak a tartalmak. 

5.5.2. Videóforgatás
Csupán pár szót ejtünk a Bocskai rádió egy újabb tevékenységéről. Számos 

helyszínre és rendezvényre utaznak el személyesen, és saját felszerelésükkel kis-
fi lmeket, interjúkat vesznek fel. Ezek a videóanyagok rendszerint megjelennek a 
weboldalon és a Facebookon is. Azonban érdekességként azt emelhetjük ki, hogy 
felkérések eredményeképpen már több tematikus összefoglaló fi lmet is forgattak, 
amelyeket a magyarországi Duna Tv Öt kontinens, egy nemzet című műsorában 
adtak közre. A 2017-ben tett utazásaikat számszerűsítve: 12.928 mérföldet tettek 
meg összesen 49 nap alatt a Bocskai rádió képviseletében. Láthatjuk, hogy a rá-
diósok egyre diff erenciáltabb területeken végeznek valamilyen munkát, vesznek 
részt vagy egyszerűen teljesítik hallgatóságuk igényeit a magyarság megőrzésé-
nek és ápolásának érdekében. Ez esetben tulajdonképpen a televízió szerepét ve-
szi fel, csakúgy mint az élő közvetítés vagy a bejátszott interjúk weboldalon köz-
zétett fi lmes változata. 

5.5.3. Rendezvény- és eseményszervezés
Az elmúlt évek munkájának eredményeképpen egyre nagyobb fi gyelmet kap 

a Bocskai rádió, nem csak a város, hanem az Államok szintjén is. Szoros kapcsola-
tot ápolnak és állandó kommunikációt tartanak fenn a magyarországi államveze-
téssel, rengeteg felkérést kapnak különböző hivatalos vagy akár ünnepi rendezvé-
nyek megszervezésére. Mindezt elősegíti a rádió munkatársainak jártassága a ma-
gyarokat érintő ügyekben, tájékozottságuk és tájékoztató-, informálófunkciójuk 
a rádió révén. Az adatközlők több rendezvényt és alkalmat is említettek, melynek 
megszervezésére és lebonyolítására felkérték őket. Ilyenre példa a négy éve folya-
matosan megszervezett, háromnapos Erdélyi Találkozó. Mai napig is ők maguk 
tartanak előadást különböző témákban, természetesen sok más meghívott szak-
emberrel egyetemben. A szervezői szerepkör ellátása egyértelműen a közösség-
szervezésre és a művelődésszervezésre irányul.

6. Következtetések
A kutatás eredményei rámutattak arra, hogy a rádió nemcsak a hagyomá-

nyosan vett szerepében működik, nagymértékben kihasználja az internet nyúj-
totta lehetőségeket, több platformon is jelen van, és több szinten, több csatornán 
keresztül kommunikál a közönséggel és a közösséggel. Elsősorban egy rádióról 
beszélhetünk, azonban túllép ezen a szerepen. A Bocskai rádió inkább a magyar 



119

FÓKUSZ

diaszpórabeli közösség fenntartásának és a kulturális, illetve közösségi élet szer-
vezésének az intézményévé válik, amely kiterjedt kommunikációs hálózatokat és 
messzire nyúló kapcsolatokat épített ki, a magyarság érdekeit fi gyelembe véve. 
Számos stratégiát dolgozott ki egyrészt a hallgatókkal való kommunikációs lehe-
tőségek megteremtésére, a hallgatóság megnyilvánulásainak lehetővé tételére és a 
közösségi élet megszervezésére. 

A rádió közönségében nemcsak a helyiek és amerikaiak vannak jelen, hanem 
az online térnek köszönhetően számos más országban élő magyarok, magyaror-
szágiak és erdélyiek is követik a rádió adásait és tevékenységeit. Az információát-
adás során fi gyelembe veszik az amerikai magyarság és az anyaországbeliek kö-
zötti kapcsolatok fenntartását, a kölcsönös tájékozottságot. Számos nyelvi, kom-
munikációs, mediális eszközt felsorakoztathatunk, amelyek a közösség tömeg-
kommunikáción keresztüli összetartását hivatottak elősegíteni. Olyan kulturá-
lis és tájékoztatójellegű tartalmakat közvetít, amelyek a magyarságtudat fennma-
radásának és továbbadásának vannak alárendelve. Ezek a tartalmak a médiafo-
gyasztói igényeknek, sőt, mondhatjuk úgy is, hogy szükségleteknek alapvető szin-
ten eleget tesznek. 

A Bocskai rádiót nem szükséges a rádiózás alapvető  fogalmai alapján me-
rev kategóriákba helyeznünk. Ez a rádió a médiát, a kiterjedt kommunikációs csa-
tornákat és az internetet tudatosan használja eszközként a közösség szervezése, a 
magyarságtudat fenntartása, a magyar kultúra és a nyelv terjesztése és gyakor-
lása, mindezek átadása érdekében. Összességében nézve a rádió az online plat-
formokon és azok lehetőségeit kihasználva, a médiakonvergencia révén tesz ele-
get a közszolgálatiság alapvető feltételeinek a clevelandi (és tágabb körben véve 
észak-amerikai) magyar diaszpóra tekintetében. 
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Fotografi ile de „nefotografi e” 
ale lui Dorel Găină

Personaj iconic al Clujului, Ștefan Dorel Găină este cunoscut în primul rând 
ca foto-artist, dar dacă răsfoim cu atenție cartea lui de muncă, la „prima profe-
sie” găsim „proiectant modele cu studii superioare”. Este absolvent al Universității 
de Arte din Cluj la secția Design, membru al fotocluburilor Nufărul și Argus, în 
același timp artist vizual în celebra organizație Atelier 35 din orașul său natal.1 
După căderea regimului comunist, se regăsește între primii care depun efortul de 
a înfi ința la Cluj secția Fotografi e, Video și Procesare Computerizată a Imaginii 
în cadrul Universității de Artă și Design, motiv pentru care, după ani de deplasări 
între Oradea și Cluj, se mută defi nitiv în orașul pe malul Someșului. Pe lângă UAD, 

Rezumat (Fotografi ile de „nefotografi e” ale lui Dorel Găină)

Personaj iconic al Clujului, Ștefan Dorel Găină este cunoscut în primul rând ca artist fotograf, însă cariera sa artistică se 

extinde în sfera mai multor arte, precum videografi a și instalaţia. Fost membru al fotocluburilor orădene Nufărul și Argus și al 

asociaţiei Atelier 35, profesor al universităţilor clujene Babeș-Bolyai, Sapientia și UAD, artistul boem Dorel Găină rememorează, 

alături de idei teoretice legate de fotografi e, greutăţi și întâmplări hazlii din viaţa fotoclubistă a epocii Ceaușescu.

Cuvinte cheie  fotografi e, afi șe, imagine, expoziţie, grafi că, comunism, cenzură, cultură vizuală, Atelier 35 Oradea, UAD, 

artă plastică, arta vizuală, Cenaclul Gaudeamus, Salonul Refuzaţilor

CSIBI LÁSZLÓ
PhD, BBTE / PhD, UBB
E-mail: mailtolaszlocsibi@gmail.com

Abstract  (Dorel Găină on “non-photographic” photography)

An iconic character of Transylvania, Ștefan Dorel Găină is known mostly as a photo artist; however, his career spreads over 

multiple forms of art, such as video and installation. An ex-member of Oradea’s photo clubs Nufărul and Argus and a member 

of Atelier 35 association, a university professor at Babeș-Bolyai University, Sapientia University and University of Arts and 

Design, the non-conventional artist Dorel Găină talks in this text about his vision and conception on the art of photography 

and recalls several funny or diffi  cult moments artists used to have as members of photo clubs during the Ceaușescu regime.

Keywords  photography; posters; visual arts; exhibitions; graphic arts; communism; censorship; visual culture; Atelier 35 

Oradea; UAD; Gaudeamus Club; The Salon of the Rejected
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a mai predat la secția Cinematografi e-Foto, atât la Universitatea Sapientia, cât și 
la UBB. Și totuși, pe lângă munca birocratică a activității de profesor și șef de de-
partament, nu a renunțat la activitatea de creație, pornind de la o simplă premisă: 
dacă munca îți ia ziua, nopțile pentru ce sunt făcute? Evident, sunt făcute pentru 
creație – consideră Dorel Găină, iar răspunsul lui trebuie acceptat ca un fel de ars 
poetica de artist boem. Are obiceiul de a fotografi a fără aparat, doar din pasiune. 
Recunoaște că nu are nimic împotriva publicității, dar nu-i place să facă „auto-pro-
movare”. Totuși, fi ind activ în mișcarea fotoclubistă, a expus mult în diferite locații 
naționale și internaționale, a participat la nenumărate simpozioane, workshopuri, 
de la renumita „Bienală de la São Paulo” până la localuri, săli de cinema din Cluj, 
sau, de ce nu, chiar pe gardul de sârmă al pieței de vechituri, numit de clujeni 
„Ó szer”. Dorel Găină se declară „un pierzător notoriu”, iar de aceea nu ne mai 
putem bucura de majoritatea fotografi ilor realizate de el în tinerețe decât scotocind 
prin colecțiile ziarelor Előre sau Neuer Weg, unde au fost publicate în trecut. Tex-
tul de față reprezintă un interviu cu acest artist vizual și profesor care ne conduce, 
la persoana întâi, într-o călătorie în lumea fi losofi ei și a înțelesurilor multiple pe 
care le naște fotografi a sa, presărată cu detalii despre greutăți și întâmplări haz-
lii din viața fotoclubistă a Epocii Ceaușescu. Materialul pune în lumină drumul 
parcurs de Dorel Găină de la anii de studenție la cei de dascăl și responsabilitatea 
profesorului față de foștii săi studenți.

De la design la „Salonul Refuzaților”
În ultimul an de liceu, am afl at cu surprindere și cu bucurie că s-a înfi ințat 

secția de design și la București și la Cluj, am dat admitere, am avut norocul și 
ghinionul să intru din prima, fi indcă asta înseamnă că niciodată nu am mai avut 
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ocazia să lucrez în munca directă și să am o experiență sufi cientă în câmpul mun-
cii într-o zonă mecanică, lăcătușărie, cea ce ar fi  fost important pentru înțelegerea 
fi nă și intimă necesară designului aplicativ. Așa că și acum, ca designer, știu să vi-
sez pe hârtie, după aceea trebuie cineva, un expert în tehnologia industrială să-mi 
corecteze și să-mi adapteze ideile pentru a putea fi  puse în practică. Întâmplarea a 
fost așa, că în anul I aveam curs foto cu Ioan Horvath Bugnariu,2 care a ținut unul 
sau două cursuri cu noi, după care a fost plecat opt luni în Franța cu o bursă, unde 
a și predat fotografi a în mediul universitar, la Paris, și astfel noi n-am mai făcut 
cursul foto. Am avut însă norocul ca în semestrul al doilea să avem și o altă disci-
plină, respectiv bionica, cu un speolog renumit, cu domnul Șerban, care ne-a dus 
inclusiv la Scărișoara în zona proaspăt descoperită unde, pe atunci, numai speo-
logii aveau acces, și unde ne-a și provocat să facem fotografi i în condiții tehnice 
difi cile și în locații minunate. Noi am expus, la sfârșitul de semestru, fotografi ile 
făcute datorită lui, iar șeful de catedră de atunci, arhitectul Virgil Salveanu,3 când 
a văzut ce fotografi i au ieșit, a zis: „Știți ce? Vă dau notă la fotografi e.” Și a ieșit 
un scandal monstru la nivel de facultate, cum adică, profesorul Ioan Horvath 
Bugnariu era plecat, noi cu cine am făcut? Salvanu a zis că nu contează cu cine au 
făcut, uite-te ce au făcut, și așa am rămas cu nota la fotografi e, fără să mai fi  făcut 
vreodată un curs ofi cial.

Pentru noi ca designeri acesta a fost să fi e un minunat „accident” care m-a 
îmbolnăvit defi nitiv și grav cu și de fotografi e. Dealtfel, toți colegii din anul meu 
și cei din ceilalți ani eram pasionați de fotografi e, profesorii titulari și profesori 
asociați erau și ei pasionați de fotografi e, și exista în secția design o energie fa-
vorabilă discuției despre fotografi e pe lângă design, arte, cultură, fi losofi e. Ca 
designer, această pasiune, sigur că ne-a ajutat ca să fotografi em machetele pe 
care le făceam, să le punem într-un ambient de peisaj sau de incintă sau să fa-
cem fotografi i pentru zona de programe promoționale. Ne-a învățat foarte mult 
despre compoziție, o lecție extraordinară de compoziție, despre culoare, fi indcă 
deja aveam acces la fotografi a color prin diapozitivele4 și negativele color și ne-a 
învățat să cunoaștem lumea, oamenii și să intrăm în comunicare cu lumea. Deci 
iată fotografi a ca un instrument extraordinar de integrare inclusiv socială și cul-
turală în proximitatea ta și în societatea care trăiești. După terminarea facultății 
m-am întors acasă la Oradea, unde afl asem că s-a făcut fotoclubul Nufărul, unde 
m-am înscris repede împreună cu proaspăta mea soție și vechea prietenă și colegă 
din anul studenției, Gerendi Anikó. 

Desigur că mișcarea fotografi că de fotoclub mi-a asigurat mie și ei și mul-
tor altor colegi de la design sau artiștilor plastici un teritoriu excelent pentru 
desfășurarea pasiunii pentru fotografi e, pentru desăvârșirea întru măiestrie și, 
ceea ce e foarte important, o minunată ocazie de a lega fotografi a cu universul 
profesional și conceptual al artelor plastice. Mai apoi, începând cu 1991, rolul de 
lider l-a luat în cazul meu ocazia de a deveni profesor la nou-înfi nțata secție, la 
început doar de fotografi e, mai apoi și până acum de fotografi e-video-procesare 
computerizată a imaginii. Dar toate acestea s-au desfășurat și continuat sub pa-
tronajul fi zic și metafi zic al anilor de studenție, respectiv a cea ce îndrăznesc să 
numesc a fi  fost „școala de fotografi e” de la secția Design din Cluj. Această „școală 
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de fotografi e” a avut ca specifi c, dincolo de alinierea la ce se cerceta și ce se reali-
za la nivel național sau internațional, o legătură a stării de concept cu o ghidare 
foarte metaforică și foarte poetică. Pot să dau ca un exemplu o imagine care îmi 
place foarte mult, care, fi ind meta-para-regizată, niciodată nu mi-am permis să-i 
dau un titlu exact care să descrie scenografi a a ceea ce s-a întâmplat, ca spațiu, 
acțiune și aventură a gestului și faptei fotografi ce de atunci, din acea vară fi erbin-
te. Fotografi am, cred că în 1980, pe o stradă din Oradea și descoperisem – eram 
cu un Asahi Pentax cu un obiectiv de 50 mm – lângă un copac o bicicletă avariată, 
abandonată. Și am început să fotografi ez, și la un moment dat a trecut pe lângă 
mine, fi ind vară, un copil aproape adolescent, deci ceva de maniera 11-12 ani, 
doar cu un șort, cu sandale, și cu un corp foarte zvelt, bronzat, și care a trecut 
prin fața obiectivului deranjând fotografi erea, fără să știe, dar după acea s-a oprit 
undeva în stânga mea și a început să se uite la ce fac eu. S-a mai depărtat puțin, s-a 
uitat din nou la ce fotografi ez, și apoi a venit mai aproape și a început să se uite la 
bicicletă încercând să înțeleagă de ce o fotografi ez, imediat după acea a și plecat, 
nedumerit, cred eu, în treaba lui. Și i-am surprins pe toți trei: copacul, bicicleta, 
copilul, și din asta a ieșit o serie care pornea de la un singur cadru fotografi c, 
începea ca suprafață albă din care încetul cu încetul se închega zona de subiect, 
mai întâi ambientul, apoi copacul, apoi bicicleta și copacul, apoi bicicleta, copa-
cul și băiatul, după care dispăreau din nou, dar dispăreau pe rând altfel, decât 
cum apăruseră. Și atunci de exemplu, nu mi-am permis să spun ca titlu cum ar fi  
că-i un accident de bicicletă sau ce o fi  fost să fi e ca înțeles de realitate concretă. 
Pentru că nu copilul era proprietarul bicicletei avariate și atunci am avut ca titlu 
o trimitere în zonă de metaforă impletită cu fi losofi a privind existența noastră 
pe pământ – fi indcă seria era din 16 imagini, obținute prin modelare de atelier și 
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tiraj manipulat din acel singur cadru fotografi c, seria și chiar și cadrul singur s-au 
numit „16 clipe din liniștea lumii”. Deci avem foarte multe titluri de genul acesta, 
care ajutau puțin, făceau legătură între starea de eseu fotografi c, de imagine pur 
și simplu, și o ghidau printr-o asumare de auctorialitate și eu ca autor deveneam 
o conjugare de fotograf-artist plastic/vizual, poet și fi losof.

Fotoclubul Nufărul, fi ind unul relativ tânăr, înfi nțat în 1976, a pornit cu ide-
ea să aducă ceva nou în peisajul fotografi ei de fotoclub din România, și a pornit 
de la premisa că la toate saloanele și expozițiile naționale reveneau de foarte multe 
ori fotografi i vechi de 10-20 de ani, mai ales din zona Bucureștiului. Artiștii foto-
grafi  de acolo aveau portofoliile „garate” la Asociația Artiștilor Fotografi  și numai 
le luau de acolo, fotografi ile vechi, și le trimiteau la expozițile din țară și de peste 
hotare. Și atunci a apărut ideea bienalei de Premfoto, care să accepte doar lucrări 
noi. Deci, această idee transpusă în faptă a adus astfel un aer foarte proaspăt în 
mișcarea de fotoclub din România, iar în Oradea fi ind câțiva pasionați de fotogra-
fi e veniți din zona de arte plastice și asta a contribuit la un curent nou – deci rea-
lizarea de fotografi i mult mai altfel decât acea fotografi e competițională standard 
cumva, care să câștige premii. Ce au mai adus în plus succesivele ediții ale bienalei 
Premfoto, au fost de fi ecare dată și „Salonul Refuzaților”. Juriul era național, iar 
noi ca fotoclub nu eram întotdeauna de acord cu ce se expunea pe simezele Ga-
leriei Uniunii Artiștilor Plastici, urmare doar a selecției făcute de juriu, și atunci 
în sediul clubului tipografi ei, afl at la o sută de metri, se desfășura și se expunea 
„Salonul Refuzaților”, cu fotografi i cum consideram noi, fotografi i ce n-au fost 
alese ca meritând a fi  expuse din cele refuzate de jurizarea ofi cială. 

Fotografi i de sertar
Erau, la Cluj, în anii 1970-1980, pe lângă  numeroasele fotocluburi ale „bătrâ-

nilor”, cel puțin 7-8 fotocluburi studențești: IMF-ul, Agronomia, Fotoclub Uni-
versitatea, Casa de Cultură a Studențiilor, Design și pe lângă asta era mișcarea de 
fotoclub mare, era fotoclubul Casei Municipale de Cultură, fotoclubul Poligra-
fi ei... deci erau cam 12-15 de fotocluburi active în Cluj. Iar în zona de fotografi e 
studențească, chiar dacă nu pot să spun că nu era libertate, dar desigur exista și 
un fel de – i-aș spune – cenzură, nu neapărat sub formă de cenzură clasică, dar 
venea înaintea fi ecărui vernisaj de expoziție ceva șef de la Uniunea Tineretului 
Comunist și spunea că „asta nu intră, asta intră”. Atunci, prin 1976-1978, la Casa 
de Cultură a Studenților a avut o Primăvară Studențească cu Salonul Clujean de 
Fotografi e Studențească și ne-am întâlnit toate fotocluburile studențești înainte 
de panotare și ne-am hotărât că nu expunem nimic care ar fi  putea premiat ca și 
realizare socialistă: nu macarale, nu tractoare, nu muncitori. Deci am făcut noi o 
contracenzură teribilă, cei de la UTC au înnebunit când au venit „să dea cu cen-
zura”: „unde-s macaralele, unde-s marile realizări socialiste?” „Nu sunt!” – am 
spui noi, studenții nu au trimis fotografi i cu așa ceva și au trebuit să premieze ese-
uri metaforice și poetice, că trebuia să fi e locul 1, 2 și 3 și premiile aferente acestor 
locuri. Atunci ni s-a părut și un fel de rebeliune și de mișcare de rezistență, făcută 
fără gravitate, studențește cum ar veni. Dacă ne-o trag ei, hai că le-o tragem și noi. 
Însă ne-am lovit de foarte multe ori de presiunea unei cenzuri, cum am spus eu, 
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că diferența între USSR și România este că acolo socialismul a fost sub formă de 
operă, deci foarte grav, foarte dur, dramatic, iar în România, fi ind vorba de o stare 
de Balcani, era de operetă, adică mai scăpau lucrurile, mai uitau cu sau fără vrerea 
lor cenzorii ce au de făcut, mai existau și accidentale sau asumate complicități 
benefi ce între actorii cenzurii și noi, artiștii, fi e că e vorba de fotografi e, în cazul 
nostru, fi e  de arte plastice/vizuale. Noi am prins perioada ceaușistă când se vroia 
foarte dură, dar era puțin scăpată de sub control, fi indcă avusese loc acea deschi-
dere din 1968 până în 1970. Și nu mai puteau să pună capac. 

Dacă am înțeles bine de la colegul meu Károly Feleki,5 cenzura era mult mai 
dură la Cluj, de maniera că era un tip la cultură – depindea de oamenii locului – 
care spunea, „cum adică case la sat cu paie? În România, casele nu au acoperiș de 
paie”, și tot așa. La Oradea nu mai era așa ceva. Era mult mai deschis și mai liber, 
și asta se întâmpla în toată zona de vest. Arad, Timișoara, Satu Mare, Carei și 
Oradea erau o linie, de vest, care și în artele plastice și în fotografi e era mai liberă, 
prin niște acte de curaj impertinente, tinerești cum ar veni, dar și prin „lăsarea 
în pace” de către responsabilii cu cenzura ideologică a partidului. Bucureștiul era 
departe, cu Clujul nu ne comparam, probabil că vântul dinspre Vest și Occident 
îi mai hipnotiza pozitiv și îndulcea pe cei puși să aplice și să supravegheze poli-
tica ideologică a Partidului, și astfel aici se puteau face lucruri care nu se făceau 
în altă parte, dar mai cădeau din când în când câteva victime, mai cădea câte o 
expoziție, câte o lucrare, iar unele nu erau premiate de maniera, că nu corespund 
ideologiei socialiste. La Oradea, această organizare foarte bună era exercitată de 
Ștefan Tóth,6 care știa să navigheze abil și inteligent printre „stâncile” ideologice. 
De exemplu, a știut să ofere serviciile fotoclubului pe care îl conducea partidului, 
dar într-un mod foarte bun pentru ambele părți: am fost astfel îngăduiți de trei 
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ori să fotografi em parada de 23 August, și fi resc, partidul, respectiv responsabilii 
cu propaganda, au primit pozele de care aveau nevoie, corecte, dar anoste, doar 
documentare, iar restul, cele „gustoase”, cu pancardele cu Elena și cu Nicolae 
Ceaușescu cu capul în jos, cu rahatul aruncat pe zidul unei clădiri pe unde trecea 
coloana de defi lare și curățat de pompieri, ne rămâneau nouă. Evident că acestea 
erau și au rămas ceea ce se cheamă fotografi i de sertar, în acel timp ni le arătam 
doar unii altora, și cât mai discret. Evident, nu se puteau expune, le am și eu, 
dar nu le mai găsesc, fi ind un exemplu clasic de om dezordonat, deci le pot doar 
povesti. Chiar din zona artei plastice, înainte de ultimul congres al partidului, 
cel de la cultură, care superviza expozițiile, și pe cele de fotografi e și pe cele ale 
artiștilor plastici, a venit și văzând ce expoziție trebuie să avem – cu 3-4 înainte se 
închisese o expoziție în timpul vernisajului, că nu a plăcut vernisajul –, s-a uitat 
la expoziție, s-a uitat la noi, și a zis – era un modus vivendi, deja, de un timp, între 
el ca reprezentant al cenzurii și noi – conspirativ: deci, băieți, rămâne expoziția, 
dar vă rog foarte mult, fără vernisaj, că îmi pierd slujba!!! Și expoziția a fost să fi e, 
doar că a lipsit vernisajul: partidul și noi am făcut scor egal. 

Ce mai intră din șirul întâmplărilor ciudate, acum deja parte dintr-o arhivă 
anecdotică, este că cei de la fotoclubul Nufărul aveam o legitimație care, pe ultima 
pagină, era contrasemnată și ștampilată de șeful de miliție din Oradea. Cu ce „nu 
avem voie să facem”, ceva de genul acesta. De ce? Fiindcă se făceau cursuri foto și 
la fotoclub, și săracii doi băieți cu Smena fueseră bătuți și duși la miliție fi indcă 
fotografi aseră lebenițe în piață. I-au acuzat și le-au zis că fac spionaj pentru ame-
ricani. Curajos, inteligent și abil, Ștefan Tóth s-a dus în audiență la comandantul 
miliției și i-a explicat ce și cum este un fotoclub, ce și cum face un fotoclubist, ce 
și cum este fotografi a artistică, și ce și cum fotografi em. Și astfel a obținut acea 
pagină în legitimația de fotoclubist în care erau consemnate câteva lucruri, care 
nu se puteau fotografi a, consemnare validată de ștampila și semnătura ofi cială a 
șefului miliției, și... desigur, pe cale de consecință se arăta cum că restul e liber la 
fotografi at. Aveam astfel un document cu care ne legitimam și care ne ajuta și ne 
scăpa din multe situații neconfortabile. Când fotografi ai, de regulă te trezeai cu 
milițieni care te întrebau „gumos și vigilent” ce și de ce fotografi ezi „măăăă!”. Și 
există un banc de pe vremea aceea, care spunea că, „decât o vânzătoare de aprozar 
și un milițian poți să fi  mai inteligent, dar nu mai deștept”.  Era deja vremea când 
americanii spionau cu satelitul dacă chiar era cazul și nu făceai poze de spionaj cu 
Smena, care era un aparat de amatori.

Țin minte că am avut noi, ca artiști plastici, o expoziție Pro Natura de 
exemplu, în care cam 30 la sută din ce se expunea, pe lângă pictură, grafi că, artă 
neconvențională, era o stare de fotografi e neconvențională sau experimentală, iar 
pe afi ș, un titlu care greu a trecut de consiliul culturii județene, fi indcă era un afi ș 
cu un degradeu alb-negru, atât tot, și titlul era Quo vadis, în latină. Or, quo vadis 
e din Biblie, acolo am avut mici probleme, dar până la urmă a rămas în picioare și 
titlul, și afi șul și expoziția... și vernisajul.

Un fel de carnaval puțin à la Caragiale, puțin balcanic, puțin Zorba Gre-
cul, puțin Mitică...
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Jocul acesta de-a pisica și șoarecele în care, deja, șoarecele câștiga ceva mai 
des decât pisica sau chiar devenau parteneri se întâmpla în favoarea deschiderii 
și libertății și, fi indcă exista această mișcare puternică de fotoclub în toată Ro-
mânia, care reunea diverse categorii de fotografi , de la veterani la debutanți, de 
la legende la emergenți, de toate, deci de la profesioniști la amatori, de la copil la 
bătrân, de la muncitori la intelectuali, ceea ce crea parteneriate și lobby-uri în 
favoarea creației libere, cum ziceam noi la fotoclub, aveam și cocoșat și securist... 
Hmmm!... un cocoșat, pe Árpi... și totuși cred că mai mulți securiști, dar era OK, 
toți membrii de fotoclub eram pasionați de fotografi e, și astfel se genera inclusiv 
între noi și posibilii, n-am știut niciodată decât de unul singur, securiști și un 
modus vivendi și o concordia felice. Și a inventat Ceaușescu un festival național, 
Cântarea României pe cultură și Daciada pe sport. Iar la Cântarea României, de-
dicată culturii, culturii naționale, cele două sau trei ediții, nu mai știu câte au fost, 
erau organizate pe secvențe culturale specifi ce. Astfel, Cântarea României avea și 
secvența de fotografi e. Pentru fotografi e a însemnat – cum să zic – un pretext de 
a ne întâlni, la nivel național mult mai ritmic și mult mai permisiv toți cei care 
activam în domeniul fotografi ei artistice. A fost ceva deosebit în sensul pozitiv, 
ceva contra curentului imaginat de politica partidului, a fost un fel de mers înain-
te al calității exprimării în fotografi a artisitică de tip competițional, de fotoclub, 
din România. Deci un fel de carnaval puțin à la Caragiale, puțin balcanic, puțin 
Zorba Grecul, puțin Mitică, puțin tot ce e, și până la urmă eu zic că cel puțin în 
domeniul mișcării fotografi ce a fost o întâmplare pozitivă, desigur invers decât 
și-ar fi  dorit partidul. Din ceea ce își dorea partidul, am desigur și eu și alții multe 
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întâmplări haioase sau nasoale, din care se ieșea cu bine sau șifonat, dar de regulă 
supraviețuitor. Astfel, m-a agățat un maior de la Securitate, m-a chemat la întâl-
nire în Dacia lui, și m-a luat așa de tare, că lui îi trebuie să-i aduc eu lista cu mem-
brii de la fotoclubul Nufărul. Și că de ce-s atât de mulți maghiari și nu români la 
fotoclub? Am zis că maghiarii vin la fotoclub, iar românii se duc mai degrabă la 
bere după un meci de fotbal, că așa era. Și că să-i dau lista. I-am zis, dar n-am cum 
să dau, mergeți, că o primiți direct de la șeful, fi indcă e o listă ofi cială, și nu este 
nimic de ascuns și nimic subversiv.

Am ajuns să vorbim despre întâmplări hazlii, nu atât dramatice prin care au 
trecut mulți alți colegi din țară și din alte localități, dar și din cele dramatice, tris-
te, dar pănă la urmă tot hazlii... Venea din când în când câte un ordin de sus cum 
că ceva nu e voie să fi e – noi știam că era pe toată țara, sau că era doar o inițiativă 
locală a responsabililor cu ideologia de partid. Un scandal venit de nu știu unde a 
făcut ca să primim ordin, nu numai noi, că nu se tipărește nimic în verde. „Verde 
este culoarea legionarilor.” Și toată chestia asta ne-a prins, de regulă ne prindea, 
când la fotoclubul Nufărul, fi ind al tipografi ei, se făceau afi șe pentru Premfoto, 
pentru celebra expoziție din doi în doi ani, bienală, și clar că n-am putut să folo-
sim culoarea verde, fi indcă degeaba o foloseam noi, tipografi a avea ordin să nu 
imprime. După aceea sau înainte a venit ordin, că nu se tipărește nimic cu negru. 
Că negru e o culoare negativă. Accidental noi aveam afi șul pe alb-negru atunci, 
a trebuit să facem pe albastru. Râdeam și noi, adică nici nu te puteai opune, dar 
era așa absurd, cum erau toate chestiile lui Ceaușescu, ca de exemplu, să creștem 
cu toții, cei de la blocuri, pe balcon iepuri, că iepurii sunt o contribuție însemna-
tă pentru carnea necesară poporului român și „victoriei socialismului”, sau să-și 
facă fi ecare grădină lângă bloc, că uite cât contribuim cu așa ceva la scăderea 
datoriei externe a țării și la aceași perpetuă „victorie a socialismului”. Iarăși o 
îmtâmplare la una din edițiile bienalei Premfoto, deci Premfoto însemna vernisaj 
și după aceea, seara, în sediul fotoclubului care era clubul tipografi ei în Oradea 
era întâlnirea cu toți cei veniți din țară și un banchet efectiv, în care era muzică, 
se aducea mâncare și desigur băutură, nu numai apă... Și a murit Brejnev în 1982 
și a fost declarat doliu național, astfel n-am putut să avem muzică și banchet, cu 
chiu și vai a obținut șeful fotoclubului să se țină, dar în liniște întâlnirea, „cu 
mâncare și băutură pe ascuns” și cu paznici vigilenți la ușa de întrare în fotoclub, 
care urmau să dea alarma dacă ar fi  apărut organele. A fost ceva similar într-un fel 
cu fi lmul Nunta mută.7La Oradea, la una din expozițiile de Atelier 35, din 1985, 
Ovidiu Sălăgean,8 bucuros că are copil mic, a adus o pictură cu bebelușul lui, cu 
sticla de lapte și cu biberonul aferent pus pe ea, și au scos lucrarea responsabilii 
cu vigilența culturală, fi indcă el, artistul, nu și-a dat seama că în sticlă este doar 
un pic de lapte, și, „cum suntem în România, nu lipsește laptele”. Tot atunci lui 
Anikó Gerendi9 i-au scos pungile, avea niște pungi foarte faine, cu grafi e pe ele, 
pungi în care se pun legume sau orice și le-au scos fi indcă: „suntem în preajma 
Crăciunului și pungile sunt goale, cum adică sunt goale?” Iar la János Kristófi ,10 
care era unul dintre veteranii artiștilor plastici, și care a expus un peisaj și o bi-
serică, au venit să-i scoată lucrarea pe motivul că pe biserică era o cruce. Și omul, 
plin de umor aspru a zis, „stați un moment”, s-a dus, a adus o cretă, albă, și a făcut 
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un nor alb peste cruce și așa a reușit să expună lucrarea cu pricina. Iar la Rudolf 
Bone,11 o sculptură foarte faină din lemn – și sculptorii lucrează greu, materiale 
costă – era un nud, a scos-o domnul Suciu de la cultură din expoziție pe motivul 
că „are organul prea central”. N-am înțeles niciodată: dacă era lateral corespun-
dea ideologiei de partid? 

Noi cei de la Oradea am mai avut o întâmplare haios-amară chiar cu respon-
sabilii de la Consiliul Culturii și Educației Socialiste din București, nivelul cel mai 
înalt unde se aproba ce se admite și ce nu se admite la nivel de țară. Și, fi indcă noi 
am avut un program grafi c din Oradea foarte bun pentru Bienala Tineretului de 
la Baia Mare, conducerea Uniunii Artiștiilor Plastici ne-a solicitat să facem pro-
gramul grafi c pentru primul târg de artă plastică din București, unde erau bani 
și se puteau face postere mari, fl uturași și diverse alte tipărituri necesare promo-
vării evenimentului. Am făcut, pe stilul orădean de Atelier 35, un program grafi c 
original conceput într-o ecuație de design foarte inovativă și care era inteligent 
diversifi cată și ne-am dus la aprobare la București. Conducerea Uniunii Artiștilor 
Plastici a fost încântată și mulțumită, însă următorul pas pentru aprobare era la 
Consiliul Culturii și Educației Socialiste din București, și aici a început „discote-
ca”. Șefuțul de la consiliu care ne-a luat în primire a atacat vehement fi ecare dintre 
soluțile noastre afi rmând că suntem inconștienți și că atentăm la valorile morale 
ale socialismului. A început să urle, modalitatea lui aleasă pentru dialogul cu noi, 
și să atace fi ecare dintre soluțiile de design alese de noi – de exemplu, era vorba de 
Salonul de Artă, că așa era denumirea pentru târgul de artă (semnul grafi c tutelar 
pe afi șul principal era un S mare ca rezultat a unei caligrafi i cu pensulă, din acea 
lată), cum că: „nu sunteți normali!!! Vă închipuiți că dacă se lipesc pe un panou 
publicitar două afi șe dintre acestea, iese SS?!” Te mirai.... și nimeni nu-i impunea 
asta, nici nu era securist, nici nu era cenzor în sensul dur al cuvântului, era doar 
un director care cenzura și pe deasupra era de profesie arhitect, ceea ce ne-a indis-
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pus cel mai mult, căci și atunci și acum mizezi că arhitectul aparține unei zone de 
elitism cultural și intelectual. Tot el a continuat, printre altele, vis-à-vis de un alt 
afi ș, pe care o pensulă lată începea să inițieze o urmă colorată, „ce-i cu bidineaua 
asta? Ce vrea să insinueze? Ce o să se vopsească cu ea? Te pomenești că lumea o 
să creadă că veți scrie cu ea manifeste anticomuniste?” Deci te durea mintea când 
dădeai peste un prost ce putea să-ți facă tot răul din lume și să-ți avarieze profe-
sionalismul, deci iată că dădeai din când în când în contactul cu „autoritățile” de 
o zonă de suprarealism și de metafi zic negativ. De povestit acum este excelent și 
haios, dar atunci momentul și chiar și urmările nu erau foarte vesele.

Visul ca atelier de lucru
Mă întrebi despre fotografi e și despre relația mea cu ea! Eu spun că, poate 

denumirea completă, urmărind sursa denumirii din greaca veche, adică photo-
graphos, ceea ce s-ar traduce prin scriere cu lumină, nu este sufi cient adecvată și, 
dacă suntem pretențioși și prețioși, atunci am traduce din greaca veche ca fi ind 
vorba de photo-skia-graphos, deci lumină, umbră, scriere, căci desigur skia, adică 
umbra, este esențială în recompunere de reprezentare vizuală al unor evidențe 
de real, ceea ce este menirea cea dintâi a fotografi ei. Ca să fi i fotograf, fotograf de 
întru profunzime, îți trebuie o poft ă de, cum să zic, de descoperitor de poveste, de 
utilizator de povestire, și, după aceea, de făcător de povestire. Eu, cel puțin 90 la 
sută din ce fotografi ez, fotografi ez fără aparatul foto. Deci văd subiecte, le găsesc 
un titlu, o poveste, mă gândesc cum le-aș fotografi a și rămân cu atâta, nu mai fac 
nimic mai mult, fi indcă e bucuria de a afl a povești în jurul nostru, cam asta aduce 
fotografi a, cel puțin pentru mine, fi indcă fi ecare fotograf este o altă lume, diferită 
de lumile celorlalți, și care vede lumea lui și a celorlalți în mod particular. Ast-
fel, István Feleki12 spunea în general prietenilor care erau începători și bănuiesc 
că și acum studenților: „Căutați lumina! Căutați lumina!” Deci fără mângâierea 
luminii asupra volumelor din locația fotografi ată nu ai un parteneriat foarte bun 
pentru reprezentarea evidențelor de real. Henri Cartier-Bresson solicita fotogra-
fi lor să apese pe declanșator doar atunci când toate reperele fi zice și metafi zice 
ale stării și subiectului de fotografi e se conjugă, respectiv în momentul decisiv, 
două cuvinte care au rămas, au fost și sunt utilizate ca cea mai rezumativă dar și 
esențială lecție și fi losofi e de fotografi e.

Sigur că îți trebuie o inițiere minimală, o inițiere care poate că se poate 
rezuma la o conjugare între talentul mimetic, adică să înveți văzând imaginile 
celorlalți, și să simți ce poți face tu. Starea aceasta de povestitor vizual în care să 
sesisezi subiecte, date ale compoziției pe care urmează să o fotografi ezi, care ar fi  
mesajul, care ar fi  povestea, și în primul rând aceasta înseamnă, mai întâi, să fi i 
publicul tău personal și după aceea să te gândești că ce ai fotografi at este pentru 
prieteni, pentru un public expert, pentru evenimente sau pentru un public gene-
ral. Uite, se mai întâmplă ceva acum, cu toată foamea asta pentru imagine invaziv 
și copleșitor oferită, deși pe platformele online aduce o nouă paradigmă pentru 
facerea și evaluarea fotografi ei, dar în același timp acum se mai schimbă o para-
digmă, căci, iată, odată cu telefoanele mobile, concurența este foarte mare între 
imaginea statică și cea dinamică, între fotografi e și videografi e, fi indcă până la 
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urmă cumva videografi a este mai incitantă și poate că mai completă ca anvelopă 
de traseu narativ. Dacă prezumarea la un singur clișeu sau la o serie de clișee, atri-
butele constitutive ale fotografi ei,  înseamnă un fel de întroducere într-un discurs 
fi losofi c și poetic, videografi a are și posibilitatea povestirii de tip literar mult mai 
liberă, mai extinsă și mai obligatorie, zic eu. Motivația mea personală și subiecti-
vă este că fotografi a și dorința de a o face este întâmplarea ta strict personală, de 
personaj care te uimești de ce vezi. Și după aceea ești altruist, deci nu vrei să ții 
numai pentru tine, deci ești lacom să povestești altuia. Asta înseamnă fotografi a 
și a fotografi a, fi indcă o faci cu un instrument technic, altfel poți, ca scriitor, ca 
muzician, ca povestitor oral s-o faci la fel de bine cu un alt mediu de exprimare, 
dar ca pictor, desenator, fotograf, videograf povestirea o faci prin intermediul re-
perelor de consemnare și reprezentare vizuală. De aici încolo e o lungă aventu-
ră a ce și cum asumi, actarea și trăirea întru fotografi e, videografi e, arte vizuale 
tradiționale sau inovatoare. 

Ca artist complet – fi indcă nu sunt doar fotograf – pot să văd o expoziție în 
care am expuse reproduceri din istoria artei clasice, iar eu le schimb titlurile. Și 
prin acesta le dau un alt mesaj. Sunt lucrări făcute de mine? Nu. Dar e o zonă de 
artă nominalistă, în care, prin faptul că eu le schimb și le propun o nouă secvență 
de interpretare, propun un mesaj în care, deja, sunt co-autor, co-autor important. 

Eu am mers în direcția de cercetare teoretică și aplicativă inclusiv pe utili-
zarea – ca exercițiu pentru studenți, dar nu numai pentru studenți, la invitația 
și provocarea de a face replici contemporane și novatoare la lucrări în istoria ar-
tei – unor oportunități oferite de alăturarea prin replică la repere și legende din 
istoria artei și a fotografi ei. Nu este un lucru nou, replica la dejunul pe iarbă, la 
nudul care stă întins pe pat și la alte lucrări din diferite perioade ale istoriei artei 
întâlnim la Tintoretto, la Manet, la Picasso sau la alți artiști care au făcut replici la 
lucrări ale unor artiști dinaintea lor. Ei, eu am ales să utilizez imagini din istoria 
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fotografi ei sau din istoria artelor plastice pe care le-am pus în colaj, respectiv în 
parteneriat și în discurs imagistic cu imagini de ale mele, cu un mesaj de-al meu, 
dar întotdeauna le cosemnez, semnalând că sunt doar coautor – și am avut în 
sensul acesta o expoziție la Universitatea Sapientia pe tema asta – în care în titlu 
era consemnat prima dată autorul inițial, de exemplu Leonardo da Vinci și apoi 
coautorul, adică Găină Dorel. Fiindcă, indiferent dacă se vede clar sau și dacă nu 
se vede clar care sunt atributele de coautoriat, unele în care aportul meu este atât 
de mare încât se ghicește foarte puțin din lucrarea utilizată pusă în legătură cu 
lucrările mele și făcute sub formă de colaj sau altele, în care lucrarea inițială se 
vede explicit, eu doresc să subliniez că am făcut acest lucru alâturându-mă gân-
dului și faptului altcuiva prin respect și admirație și asumându-mi explicit doar 
rolul de coautor. 

Ce aș mai adăuga privind fi losofi a și practica creativității artistice, punctual 
aceleia dedicate vizualului, este că în primul rând „lucrăm în noi”. Cred în acest 
lucru – nu spun starea de inconștient, spun starea de lăuntric –, deci cred că e în 
interiorul tău profund, și când ești treaz, și când visezi, lucrezi. Și recunosc că 
iubesc foarte mult visul ca atelier de lucru. Și reveria deasemenea.

Reprezentarea de real vs. tentativa de reprezentare de real
Fotografi a e subiectivă și este doar o tentativă de reprezentare de real. Insist 

pe acest lucru, pe tentativă ca fi ind o încercare de a reprezenta realul. Care depin-
de, de exemplu, să luăm cazul portretului, respectiv cazul voinței antropocentri-
ce, de felul în care dorește să apară cel fotografi at și de felul în care dorești tu ca el 
să apară. Fiindcă primul lucru care se întâmplă când vrei să fotografi ezi o doam-
nă, o femeie este „vai, nu m-am aranjat!!!” Eu nu vreau ca personajul fotografi at 
„să fi e aranjat”, dar de multe ori trebuie să-i las acest privilegiu, căci altfel când 
se vede fotografi at/fotografi ată, zice/exclamă: „dar asta (ăsta) nu-s eu!” Fiindcă 
imaginea, care este o tentativă de reprezentare de evidență de real nu corespunde 
cu imaginarul pe care și-l face personajul fotografi at despre el și asta se aplică la 
tot ce înseamnă zonă de om, omenire, nu știu și dacă nu același lucru se întâmplă 
și la animale, la natură, la plante, la peisaj acest lucru... E o taină. Omul știm că o 
face voit, se autoimaginează, fi indcă și noi facem așa, și avem acces la aceste stări 
de mască și de pretender cum i se spune în engleză, de a pretinde ceva convenabil 
pentru noi, or, în momentul în care actăm, cerând astfel celui care ne fotografi ază 
sau ne fi lmează, „dacă se poate să fi e cum ne dorim noi”. N-am reușit de exemplu 
să comunic cu plantele, să-mi dau seama dacă ele își schimbă felul în care se lasă 
bătute de vânt în momentul în care tu te uiți spre ele și comunici cu ele și încerci 
să le înregistrezi în zona de peliculă și de material fotosensibil pe bază de săruri 
de argint. Părerea mea e că există o comunicare din aceasta energetică, care de 
multe ori propune oamenilor și animalelor un fel de vulnearbilitate și de frică, 
cum spun populațiile primitive, să nu le furi chipul și sufl etul. La digital nu știu 
dacă există această legătură. Căci digitalul înseamnă siliciu, nu e sare de argint și 
nu-mi dau seama în ce fel funcționează tainica legătură ca punte și traseu dintre 
subiect și suportul fotosensibil de înregistrare a imaginii fotografi ce. Această tai-
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nă e una dintre marile întrebări pe care le am, fără să-i caut neapărat răspunsul, 
rămânând doar la starea de emoție pe care o oferă și o provoacă.

Pentru mine aparatul fotografi c face parte din acele proteze organice, deci 
cumva nu doar îl utilizez, ci chiar simt cu el. Și recunosc că pentru mine aparatul 
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ca stare de fotografi e înseamnă „wow!!!”, l-am dus la ochi, am văzut, am apăsat 
pe buton și gata. După aceea, cu totul altceva. Dar partea de extaz și de comuni-
une cu ce văd și simt o fac la fel de bine cu aparatul ca și cum o fac și fără aparat. 
Dar având pasiunea pentru fotografi e, sigur că aș putea spune chiar că prefer să 
o fac cu și prin aparat. Și iată, cum spuneam deja, a devenit un organ de simțire, 
un drag organ de simțire. Deci nu am această frustrare, care știu că există, că se 
spune „da, te duci în excursie, fotografi ezi și nu vezi nimic”. Eu simt și văd. Asta se 
poate învăța sau vine din natură, te poți antrena pentru aceasta, poți accepta sau 
poți refuza și să utilizezi aparatul fotografi c doar ca instrument de investigație și 
înregistrare, lăsându-l să fi e doar proteză tehnică. 

Au mașină, casă, dar nu mai pot ieși din casă 
Cultura vizuală s-a schimbat în sensul că a fost într-o perpetuă evoluție, cu 

secvențe identifi cabile. Deci noutățile se observau că vin, că sunt primite la în-
ceput mai reticent, dar că sunt acceptate după acel, poate chiar cu exagerat en-
tuziasm, după care urmau noile noutăți, mă refer la arte vizuale și fotografi e. La 
restul domeniilor din social, cultural și tehnic nu am ce zice, căci consider că 
nu am documentare expertă necesară, însă, privind fotografi a, constat că ce s-a 
câștigat prin libertatea de expresie adusă de performanța și complexitatea teh-
nică e simetric limitat de costurile acestor oferte de instrumentar tehnic și că, 
încă, marile probleme care sunt, sunt de ordin fi nanciar. Mai ales în fotografi a, 
videografi a, și artele vizuale din zona de multimedia îți trebuie totuși o dota-
re complexă pentru un spectacol vizual de calitate și îți trebuie o importantă și 
consistentă dotare fi nanciară. Generațiile tinere se descurcă să obțină fi nanțări. 
Ceea ce pentru generația mea a fost doar șansele unora sau a altora cu un talent 
născut, lipsindu-le exercițiul experențial. Acum, cei din generațiile tinere se cam 
descurcă toți. Bravo lor!

La Universitatea de Artă – nu știu cum e la celelalte departamente –, la De-
partamentul Foto-Video, e simplu cumva, cei care vin știu că va fi  foarte greu 
după aceea să trăiască din fotografi e și atunci își asumă de la început această 
difi cultate. Încă din timpul facultății încearcă să experimenteze diverse joburi 
part-time care să le asigure pe de o parte fi nanțarea aparaturii tehnice personale 
necesare în timpul studenției, cât și adaptarea și inserția pentru perioada de post-
studenție într-un mediu economic în care recompensa fi nanciară să fi e sufi cient 
de igienică și/sau generoasă încât să-și poată fi nanța și activitatea artistică perso-
nală în complexitatea ei de gând și de faptă. 

Să fi i profesor la Departamentul Foto-Video este și minunat și nasol în 
același timp. Mă explic: există și responsabilitatea birocratică, deci îți cer cei de la 
minister niște situații, acte, hârtii, din când în când, în care te întreabă cum, câți 
absolvenți sunt în câmpul muncii, unde și cum anume? Sunt cereri birocratice 
sterile, căci să fi i și artist și să și trăiești bine tu și famila ta pe care ți-o întemeiezi 
nu e cel mai ușor lucru pe lume. O știu și candidații care decid să fi e studenți la 
foto-video, o știm și noi, cadrele didactice. Astfel, știm că cel care a ajuns student 
trei ani licență și doi ani master într-un real paradis a pasiunii lui, de regulă va 
avea necazuri când termină, și atunci la început discutăm cu ei, chiar dacă s-a 
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mărit numărul – la început erau 7-8, cam atât, acum avem 40 în anul I, deci la 
un moment dat e greu să-i știi chiar pe toți, dar încă se poate –, discutăm cu 
ei despre proiectele lor de viitor, despre cât să lucreze întru autoperfecționare și 
califi care în afara ofertei școlare – fi indcă ce faci la școală e de fapt un excelent 
antrenament, doar un antrenament, și tu trebuie să-ți vezi de treabă și să utilizezi 
acest antrenament ca să te dezvolți tu, să-ți poți prezenta și susține calitățile, să 
știi să te faci remarcat și să ai cu ce să te faci remarcat, să vezi că poți să faci ceva 
sau nu poți să faci ceva sau poți să te îndrepți spre ceva sau nu poți să te îndrepți 
spre ceva. Desigur, e un lucru difi cil, fi indcă atmosfera de și din studenție este 
foarte frumoasă, deci un fel de atmosferă paradisiacă, chiar dacă sunt necazuri, 
ba cu notele, ba cu absențele, ba cu lipsa de bani sau lipsa de dotare technică, noi 
ca profesori rămânem în continuare, pe când absolventul nimerește în jungla de 
zi cu zi și acolo încep uimirile. Sunt oameni care au fost foarte buni în facultate și 
care se pierd, alții care au fost slabi și, din contră, se dezvoltă, și toate acestea sunt 
întrebări pe care le punem, întrebări care încearcă să fi e însoțite de rezolvări, de 
ameliorări, dar întrebările sunt copleșitoare față de ce poți să faci ca să ameliorezi, 
și atunci cumva rămâne această bucurie a lucrului împreună, inclusiv de a expune 
împreună cu studenții, care, eu zic, până la urmă creează și amintiri frumoase, 
dar creează și o stare de efervescență creativă care e mai importantă decât un fel 
de scolastică a gramaticii technice. Să începi cu ABC-ul e bine, dar cred că trăim 
o vreme în care timpul nu mai are răbdare, o stare de lucruri la care contribuie 
nociv și impunerea structurii Programului de la Bologna, ce a dus la condensarea 
nocivă a perioadei de licență la doar 3 ani. Așa că, cel puțin eu în anul I, în prima 
săptămână deja dau temă care poate fi  socotită și ca fi ind de cercetare ștințifi că 
și în care deslușim în funcție de rezultate și demers care sunt problemele de gra-
matică sau de technică, dar și, cel mai important, inițierea formării personale 
creative și inserția în respirația de exercițiu și de discurs din artele vizuale con-
temporane, respectiv din fotografi a contemporană.  

La noi zona de videografi e se rezumă la videografi a de autor, deci făcută de 
unu, maxim doi-trei oameni, și nu aveam nevoie de organizarea și de tehnica 
necesară unei producții complexe cinematografi ce sau de televizune. În schimb, e 
liberă creativitatea în zona de experiment, dar părerea mea este că doar din crea-
tivitate și libertate nu se poate mânca după aceea, după terminarea studiilor. Dar 
avem foarte mulți oameni care, ori în timpul studenției, ori după aceea, intră în 
ceea ce se cheamă fotografi e sau videografi e profesională sau lumea computerului 
profesional, din care sigur avem câțiva pasionați, și cei care au rămas în zona de 
3D au mașină, casă, dar nu mai pot ieși din casă pentru că toată ziua lucrează, și 
din pasiune și de nevoie (pentru o secundă de 3D profesional, făcut pentru un 
client important, de regulă este nevoie de 24 de ore de lucru). Alții și-au deschis 
fi rme sau sunt parteneri la niște fi rme, în care iarăși zona de creativitate liberă e 
reprimată sau este amânată fi indcă trebuie să facă față rigorilor administrativ-bi-
rocratice și planului de afacere, au clienți, n-au clienți, primesc bani, nu primesc 
bani, reușesc să-și continue relații cu clienți sau le pierd... Sunt lucruri care s-au 
introdus și la noi, la nivel general, pe universitate, cursuri de management, de 
marketing, fi indcă societatea și economicul au nevoie mai ales de producție și 
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abia după aceea de artă. Și asta este, de fapt, de când lumea, oricât ne-am dori noi 
artiștii să fi e altfel. 

Fotografi a de nefotografi e
Aveam un proiect, un eveniment, veșnic, se pare, neîncheiat, împreună cu ma-

estrul Károly Feleki, ce se referă la fotografi a ca nefotografi e, adică colecționarea 
unor stări și momente de fotografi e pe care noi sau alții nu le-am făcut la modul 
fi zic în ciuda subiectelor interesante cu care ne-am întâlnit. N-aveam/nu aveau 
aparat, ne-a/le-a fost frică, imagini văzute și trecute în memorie, dar nefăcute 
fi zic, și care de multe ori – fi indcă o să povestesc una de-a lui Loránd Vakarcs13 
– dacă ar fi  fost să le faci, ar fi  trebuit să ai condiții mult mai bune din punct de 
vedere al actului fotografi c, decât povestirea pe care o înregistrezi în memorie și o 
relatezi mai apoi, sau îi dai formă de text sau de desen de autor. Povestește Loránd 
Vakarcs că un om stătea pe marginea Dunării și se uita la vapoare, cum trec. Și 
omului îi lipsea un picior, și de pantaloni, pe partea unde-i legat pantalonul sub 
piciorul lipsă, era legată o frânghie, la capătul căreia era legat de zgardă un câine, 
și câinelui îi lipsea deasemenea un picior. Deci imaginea văzută era fantastică, 
dar, să faci o fotografi e bună după ea, se cerea să ai câteva condiții ameliorante și 
necesare și care, în realitate, nu erau prezente: ar fi  trebuit să aibă un pic de ceață 
pe Dunăre, teleobiectiv cu focală lungă, iar între aparatul fotografi c și subiect să 
nu aibă copaci, tufi șuri sau alte obstacole optice. Și sunt multe-multe fotografi i 
din astea, care arată mai bine povestite decât dacă ar fi  fost făcute ca imagini 
fotografi ce reale. 

Chiar și eu am de povestit acum una pe care aș fi  putut să o fac, dar n-am 
făcut-o. Demult, la începutul aniilor 1990, eram la vechea piață agroalimentară 
din Oradea, unde un personaj ce se arăta fi  din zona rurală, de pe la munte, după 
chip și port, vindea ceva ce era așezat către el pe masa de ciment specifi că peisa-
jului pieței. Era o imagine foarte faină, căci masa era ușor udă, fusese o ploaie 
ușoară, care făcuse ca cimentul să primească un gri fotogenic. Ei, și pe masa asta 
se afl a ceea ce el vindea! Ce vindea? Vindea două găini ciupilite și goale, nude cum 
ar veni, dar care erau puse – ca să nu fi e așezate direct pe masa de ciment – pe 
niște pagini de reviste erotice ilustrate cu explicite domnițe goale/nude. „Wow!”, 
m-am gândit, cât de interesant e: eu, Găină Dorel să fotografi ez găini goale peste 
domnițe goale, și mi-am exprimat entuziasmul adresându-mă direct vânzătoru-
lui: „Ce fain, pot să fac o fotografi e?” Și el a zis, „Da!”, și după aceea a zis, „Nu, nu 
vreau!”. Și nu mi-am permis să fac fotografi a; adică puteam să o fac, nu era o pro-
blemă, dar era cu ochii pe mine, și însemna că și-ar fi  făcut o părere rea, proastă 
despre caracterul fotografi lor, și ar fi  întâmpinat cu suspiciune și poate cu gând 
rău pe alți fotografi  cu care ar fi  urmat să se întâlnească în viață.
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Fotografi ile de „nefotografi e” ale lui Dorel Găină
Personaj iconic al Clujului, Ștefan Dorel Găină este cunoscut în primul rând 

ca foto-artist, însă cariera sa artistică se extinde în sfera mai multor arte, precum 
videografi a și instalația. Fost membru al fotocluburilor orădene Nufărul și Argus 
și al asociației Atelier 35, profesor al universităților clujene Babeș-Bolyai, Sapien-
tia și UAD, artistul boem Dorel Găină rememorează în acest interviu, alături de 
idei teoretice legate de fotografi e, greutăți și întâmplări hazlii din viața fotoclubis-
tă a Epocii Ceaușescu.

Cuvinte cheie: fotografi e, afi șe, imagine, expoziție, grafi că, comunism, cenzu-
ră, cultură vizuală, Atelier 35 Oradea, UAD, artă plastică, arta vizuală, Cenaclul 
Gaudeamus, Salonul Refuzaților.
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Dorel Găină on “Non-Photographic” Photography
An iconic character of Transylvania, Ștefan Dorel Găină is known mostly as 

a photo artist; however, his career spreads over multiple forms of art, such as video 
and installation. An ex-member of Oradea’s photo clubs Nufărul and Argus and a 
member of Atelier 35 association, a university professor at Babeș-Bolyai Universi-
ty, Sapientia University and University of Arts and Design, the non-conventional 
artist Dorel Găină talks in this interview about his vision and conception on the 
art of photography and recalls several funny or diffi  cult moments artists used to 
have as members of photo clubs during the Ceaușescu regime.

Keywords: photography, posters, visual arts, exhibitions, graphic arts, com-
munism, censorship, visual culture, Atelier 35 Oradea, UAD, Gaudeamus Club, 
Th e Salon of the Rejected.

Note
1 Dorel Ștefan Găină (n. 12 februarie 1953, Oradea) a studiat la Institutul 

de Arte Plastice „Ioan Andreescu” Cluj-Napoca, în specializarea Design. După 
absolvire, din 1977 până în 1991, a fost designer la Centrul de Cercetare și Ingine-
rie Tehnologică pentru Industria Casnică, Jucării și Accesorii București, Atelierul 
6 Oradea. Între 1996  și 2000, a fostCadru Didactic Asociat la Universitatea Ora-
dea, Facultatea de Arte Vizuale, Secția Design. Din 1991, a predat la Universitatea 
de Artă si Design Cluj-Napoca, Secția Foto–Video–Procesare Computerizată a 
Imaginii. Este membru al asociaților Uniunea Artiștilor Plastici din România, 
Asociația Artiștilor Fotografi  din România și Art in Situ, Franța, fi ind autorul 
mai multor expoziții personale și de grup naționale și internaționale.

2 Ioan Horvath Bugnariu(n. 26 aprilie 1945, Cluj), între 1977-2016 orga-
nizează 23 expoziţii personale de grafi că și publică peste 300 de coperte de carte 
la edituri importante din România. Între 1970-2019este cadru didacticla Secţia 
Grafi că a Universităţii de Artă și Design din Cluj-Napoca, iar între 1996-2011 șef 
al Catedrei Grafi că, Pedagogia artei, Foto-video, Procesare Computerizată a Ima-
ginii, din cadrul UAD. Din 1990, este membru A.I.A.P. (Association Internatio-
nale des Arts Plastiques), 1993-1999, iar din 2009 președinte al Uniunii Artiștilor 
Plastici, Filiala Cluj, și practician și teoretician al fotografi ei genuine și al exten-
siilor fotografi ei în alte medii ale artelor vizuale, mai ales în tehniciile gravurii, 
punctual pionier în utilizarea fotografi ei artistice în tehnica off set.

3 Virgil Pavel Salvanu (28 ianuarie 1924, Cluj – 13 ianuarie 2017, Cluj) 
arhitect, designer. Din 1949 până în 1990 a desfășurat activitate didactică și de 
cercetare la Institutul de Arte Plastice Ion Andreescu din Cluj, ca și conferențiar, 
profesor, ocupând funcțiile de șef de catedră și responsabil cu Secția Design.

4 Utilizarea fi lmului pozitiv color și rugămintea organizatorilor de la Ce-
naclul Gaudeamus, ce se ținea des la Casa de Cultură a Studenților, de a însoți cu 
proiecții de diapozitive recitalurile cantautorilor folk de atunci Marcela Saft iuc, 
Adriana Ausch, Mircea Vintilă, Florian Pittiș, Anda Călugăreanu, Doru Stăncu-
lescu și ale poeților din Cluj și din toată țara, ne-a transpus/dus într-o zonă în care 
toți studenții de la design am început să facem diaporame și să participăm cu ele 
în mișcarea națională fotografi că și în diferite evenimente culturale în care aceste 
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povestiri vizuale cu numele de diaporamă își găseau locul. Această aventură a 
fost continuată apoi și dezvoltată magistral de profesorul Savel Cheptea. Aș mai 
adăuga că Cenaclul Gaudeamus, practic, concura cu succes Cenaclul Flacăra, al 
poetului Adrian Păunescu, iar faptul că aici la Gaudeamus nu se împunea pro-
movarea ideologiei politice a Partidului Comunist Român, am făcut ca inclusiv 
cantautorii folk prezenți la cenaclul păunescian după prezența de acolo efectiv să 
ia trenul și să vină la Cluj pentru a cânta și a se exprima liber pe o scenă liberă. 
Ultima mea prezență împreună cu colegii mei a fost cu o proiecție ce a asistat, în 
Sala Sporturiilor, concertul formației Phoenix, cred că asta s-a întâmplat în 1976, 
iar pe melodia Andrii Popa, de exemplu, noi am proiectat imagini cu motocicliști 
rebeli (căști negre, haine de piele negre, cizme negre, priviri negre). 

5 KárolyFeleki(n. 8 iulie 1955, Cluj) designer, foto artist, profesor unive-
ristar. Din 1991, profesor la  Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca, între 
1998-2011 șeful secţiei Fotografi e-Videoprocesarea Computerizată a Imaginii, 
din 2011 directorul Departamentului Grafi că, Pedagogia Artelor Plastice și De-
corative, Fotografi e-Videoprocesarea Computerizată a Imaginii în cadrul UAD. 
Membru al Uniunii Artiștilor Plastici, Filiala Cluj-Napoca din 2007.

6 Ștefan Toth(n. 9 august 1951) artist fotograf. Membru al Asociaţiei Artiș-
tilor Fotografi  din România, distins artist al Federaţiei Internaţionale de Artă Fo-
tografi că. În 1976 președinte fondator al clubului fotografi c Nufărul, și din 2008 
al Asociaţiei Euro Foto Art.

7 Nunta mută, 2008, regia Horațiu Mălăele. Filmul este bazat pe o întâm-
plare adevărată, petrecută într-un sat românesc în anul 1953, al cărei punct cen-
tral e o nuntă cu urmări tragice. La acest eveniment participau câteva zeci de 
oameni, când primarul satului, împreună cu comandantul regimentului de tan-
curi, anunță moartea lui Stalin și declararea doliului internațional de șapte zile, 
astfel că o nuntă care nu mai poate fi  amânată se ține cu ceremonie și cu banchet, 
cu tot, pe ascuns, într-o locație ferită de ochii lumii, în deplină tăcere, fără a se 
rosti cuvinte, totul întâmplîndu-se doar prin gest și mimică, până când nuntașii 
nu mai rezistă și dau drumul la sunete, astfel că, deconspirați fi ind, sunt atacați 
de soldații și ofi țerii Armatei Roșii, cantonați încă în acei ani în România, și astfel 
se pune capăt brutal și tragic nunții și sunt arestați nuntașii, considerați ca fi ind 
dușmani ai poporului și ai comunismului. 

8 Ovidiu-Corneliu Sălăgean (n. 23 octombrie 1957), pictor. În 1982 a ab-
solvit Institutul de Arte Plastice Ion Andreescu din Cluj. Din 1990profesor la Li-
ceul de Arte, Oradea, din 1996 cadru didactic la Departamentul de pictură de la 
Facultatea de Arte Vizuale a Universității din Oradea.

9 Anikó Gerendi-Enderle (n. 20 ianuarie 1952, Cluj), grafi cian, designer, 
fotograf, artist intermedia. În 1976 a absolvit Institutul de Arte Plastice Ion An-
dreescu din Cluj. A lucrat ca designer la Întreprinderea de sticlărie Pădurea Nea-
gră (județul Bihor), terapeutartistic, dar a predat și la Universitatea de Arte din 
Oradea. Fostă membră Atelier 35, în cadrul căruia a avut expoziții de fotografi e, 
grafi că sau de artă intermedia. Din anul 2004 trăiește în SUA.

10 JánosKristófi  (15 decembrie 1925, Petreu, jud. Bihor – 5 ianuarie 2014, 
Oradea), pictor. Absolventul Institutului de Arte Plastice Ion Andreescu din Cluj 
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în 1954. Timp de 30 ani, din 1955 a lucrat ca profesor la Școala deArte Plastice, 
denumită apoiȘcoala Populară de Artă în Oradea. În 2005 primește titlul de „Ce-
tăţean de onoare al municipiului Oradea”.

11 Rudolf Bone (n. 1951, Oradea), sculptor, membru al asociației Atelier 35 
din 1984, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România.Absolvent al Insti-
tutului de Arte Plastice Ion Andreescu, Cluj-Napoca în1967. Între 1976 și 1980 
învățător la Liceul de Arte din Oradea, în 1991 lector universitar al Institutului 
de Arte Plastice Ion Andreescu, Cluj, în perioada 1992-1995 lector universitar la 
Facultatea de Arte și Design în cadrul Universității de Vest din Timișoara, iar din 
1996 la Facultatea de Arte Vizuale în cadrul Universității Oradea.

12 István Feleki (n. 27 martie 1954, Cluj), artist fotograf. Este membru al 
Uniunii Artiștilor Plastici din România, fi liala Cluj-Napoca. Absolvent al Acade-
miei de Arte Vizuale Ion Andreescu, Cluj-Napoca, Secţia Foto-Video-Procesare 
Computerizată a Imaginii (promoţia 1995). Din 2009, profesor la UBB, Facultatea 
de Teatru și Film, secția Foto-Media.

13  Loránd Vakarcs (n. 1978, Tg. Mureș), fotograf. Absolvent al Universității 
de Arte și Design, la secția Fotografi e-Video-Procesare Computerizată a Imaginii 
(2005). Fotograful revistei Sinteza. Artist curatoriat de Galeria Iaga (Internaţional 
Art Gallery Angels) din Italia, Filiala Cluj.
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 Dorel Găină felvétele
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Szocialista sorozatgyilkosok a 
dokumentarista játékfi lm és a 
neo-noir ábrázolásában

Nehéz olyan olvasót találni, akinek ne járt volna a kezében bűnügyi regény, 
azaz krimi, elég csak az annyira közismert Agatha Christie, Arthur Conan Doyle, 
Robin Cook regényeire gondolnunk. E műfaj sajátosságai, hogy valaki elkövet 
egy (vagy több) gyilkosságot, és ezt egy kiváló képességekkel, tehetséggel ellátott 
rendőrnyomozó feltárja, bebizonyítja. Amikor krimit veszünk le a polcról, ismer-
jük ezt a cselekményvezetését a műfajnak, mégis elolvassuk a művet, vagy néha 
újraolvassuk a jól ismert történetet. Tesszük ezt azért is, mert bár kétségtelen, 

Rezumat (Ucigașii în serie socialiști înfăţișaţi în docufi cţie și neo-noir)
Este greu să găsești un cititor care nu ar fi  avut un roman despre crimă în mână. Agatha Christie, Arthur Conan Doyle, 

Robin Cook și multe alte romane ale scriitorilor sunt bine cunoscute .. Caracteristicile genului sunt că cineva comite una (sau 

mai multe) crime, iar acest lucru este dezvăluit și dovedit de un ofi ţer de poliţie cu abilităţi excelente și talent. Când scoatem un 

roman de crimă de pe raft, suntem conștienţi, cu toate acestea, îl citim pentru că acolo (deși vinovatul, fără îndoială, apare), este 

mai interesant modul în care detectivii prind dosarul. Cum detectivii prind vinovatul astfel încât cititorul să nu aibă nici o idee 

despre identitatea sa până la sfârșitul poveștii. Cinema-ul, cândva trezit în conștiinţă, se bazează în mare parte în acest gen. Așa 

s-a născut crima, noirul sau neo-noirul, aplecându-se către alte genuri conexe. De fapt, unele dintre aceste fi lme de gen sunt în 

mare parte bazate pe evenimente de realitate. S-a născut un nou gen, o nouă tipologie, docufi cţia.

Cuvinte cheie  docufi ctiune; neo-noir; criminal în serie; Citizen X; Strangled; Árpád Sopsits; Chris Gerolmo

TÁRKÁNYI JÁNOS
PhD, Színház és Film Kar, BBTE / PhD, Faculty of Th eatre and 

Television, BBU
E-mail: tarkanyi@gmail.com

Abstract  (Socialist Serial Killers Portrayed in Docufi ction and Neo-noir)
It’s hard to fi nd a reader who wouldn’t have had a crime novel in his hand. Agatha Christie, Arthur Conan Doyle, Robin 

Cook, and many other writers‚ novels are well known. Characteristics of the genre are that someone commits one (or more) 

murder, and this is revealed and proved by a police offi  cer with excellent abilities and talent. When we take a crime novel off  the 

shelf, we are aware, however we read it because there (although the culprit is undoubtedly coming up), the way how detectives 

roll up the case is more interesting. How detectives catch the culprit so that the reader has no idea of its identity until the end of 

the story. The cinema, once awakened to consciousness, are mostly based by this genre. That’s how the crime, the noir, or the 

neo-noir were born, leaning toward other related genres. In fact, some of this genre fi lms are mostly are based on reality events. 

A new genre, a new typology was born, the docufi ction.

Keywords  docufi ction; neo-noir genre; serial killers; Citizen X; Strangled; Árpád Sopsits; Chris Gerolmo
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hogy előkerül az elkövető, fény derül a bűntényekre, az út az ügy felgöngyölítésé-
ben az érdekes. Ahogy a nyomozó apránként csapdába csalja a tettest úgy, hogy 
az olvasónak sejtelme sincs annak kilétéről a történet végéig.

A bűnügyi regény vagy krimi az irodalom egyik népszerű műfaja, amely a 
bűntények felderítésével, elkövetésük bemutatásával foglalkozik, vizsgálja a bű-
nözők világát, boncolgatja a lélektani indítóokait az elkövetett bűntényeknek ki-
váló nyomozók, bűnügyi rendőrök segítségével. Bár az irodalmi krimit igyekez-
nek megkülönböztetni a sci-fi , a horror vagy a történelmi regénytől, bizonyos ese-
tekben ezek a határok elmosódhatnak, műfajilag nehezen körvonalazhatók. Emi-
att is egy-egy krimi több műfajba is tartozhat, különféle alműfajai is lehetnek, 
mint a detektívregény, a rendőrségi vagy a politikai krimi, a bírósági dráma. 

A krimi irodalmi műfajának népszerűsége is hozzájárulhatott ahhoz, hogy 
ez a műfaj elterjedt a fi lmiparban is. A bűnügyi fi lmek, krimifi lmek olyan fi lmal-
kotások, amelyek inspirálódtak a hasonló koncepciójú regényekből, és hasonlíta-
nak a krimi irodalmi műfajára, hiszen ezekben a fi lmekben is megjelenik a bűn, 
a bűnözés, a nyomozás, a tettes kiderítése, a leleplezés. Viszont akárcsak az iro-
dalmi kriminek, a fi lmesnek is a műfaji behatároltsága nehezen körvonalazha-
tó. Egy-egy krimifi lm többféle műfaj keveredését hordozhatja: például a gengsz-
terfi lmét, amely a bandákat és a szervezett bűnözést helyezi középpontba, emel-
lett a misztikus, a suspense, a thriller vagy a noir fi lm stílusának jellegzetessé-
geit is. A misztikus fi lmstílus célja, hogy bemutassa azt, milyen erőfeszítéseket 
tesz egy profi  vagy amatőr nyomozó annak érdekében, hogy a rejtélyes bűnesete-
ket megoldja. Ebben fontosak a nyomok, a nyomozás és az észszerű következteté-
sek. A thriller a nevében hordozza a borzongás jelentését az angol eredetű kezdő 
szótőnek („thrill”). A thrillerben az ismeretlentől való félelem archetipikus élmé-
nye idéződik fel, amely az ősidők kezdetétől hat az emberre. Ez az archetipikus él-
mény nem más, mint megérezni a bajt, amely fenyeget, de még nem szembesülni 
vele, ezáltal átélni egy létrejövő feszültséget. Ugyanez a hatás váltódik ki a fi lmné-
zőből is a thriller-típusú fi lm nézésekor, hiszen a fi lmcselekmény során szembe-
sül a még fel nem fedett baj fenyegető érzésével, és ez elegendő izgalmat és feszült-
séget, ún. borzongást vált ki a nézőből. Ezt a hatást kívánja elérni a thriller azál-
tal, hogy a nézőt folyamatosan leköti a gonosz bűnöző által vezérelt cselekmény, 
amely halad a tetőpont felé, és amelyben minduntalan leküzdendő akadályok tor-
nyosulnak a főszereplő elé. E műfaj jeles képviselője és alkotója Alfred Hitchcock 
volt. A suspense szintén egy Hitchcock által létrehozott feszültségteremtő eszköz 
a fi lmes műfajban. A suspense-ra jellemző a beavatott néző fogalma, amely a fi lm 
során a néző számára felfed egy helyzetet, kiemel egy tárgyat, bemutat egy ve-
szélyforrást, de minderről a főhős semmit sem sejt, s emiatt a nézőben folyamatos 
feszültséget teremthet. A noir kifejezést először Nino Frank francia kritikus al-
kalmazta a hollywoodi bűnügyi drámák, krimik jellemzőjeként 1946-ban. A fi lm 
noir jellemző témája arról szól, hogy egy bűnügy felgöngyölítésére magándetektí-
veket bérelnek. A noir fi lmstílusra jellemző, hogy kiemelt szerepet játszik bennük 
az ambivalens erkölcs és a szexuális motiváció. Gyakran hivatkoznak rá önálló, 
a bűnügyi fi lmnek alárendelt műfajként. A neo-noir pedig azokra a modern fi l-
mekre használt műfaji megnevezés, amelyek a fi lm noirokból inspirálódtak.
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Az irodalmi krimi műfajának mintájára kezdődött el tehát a fi lmgyártásban 
a bűnügyi fi lmek alkotása. A krimifi lmek gyakran valós eseményeken alapsza-
nak, vagy színdaraboknak, regényeknek az adaptációi. E fi lmfajta bátran merített 
a krimi irodalmi műfajának feneketlen kútjából. Sőt, bátran merte felvállalni azt 
is, hogy a bűnügyi fi lmek egy része többnyire valóságon alapuló események feltá-
rását, megfi lmesítését is bemutassa. S a már fentebb említett műfaji keveredésnek 
egy másik jellegzetessége az a néhány éve használt behatárolása a bűnügyi fi lm-
nek, amelyben ennek a dokumentarista játékfi lmi jellegét emelik ki. 

Ez az újonnan elnevezett, ill. mondhatni újrafogalmazott műfaj Szalai Györ-
gyi: A dokumentarista játékfi lm születése című munkájában így jelenik meg: „a 
dokumentum játékfi lm nem más, mint a fi lm eszközeivel újrateremtett valóság, a 
játékfi lm és a dokumentumfi lm eszközeivel egyaránt… A dokumentarista játék-
fi lm minden eszközzel rendelkezik ahhoz, hogy újrateremtse a valóságot – de még 
inkább annak valódi lényegét”.1 Azért tartottam fontosnak ezt a megközelítést is 
kiemelni, mert ennek a jellegnek a bemutatására törekszenek azok, a bűnügyi fi lm 
kategóriájába tartozó alkotások is, amelyek írásom témáját képviselik: Az X pol-
gártárs című amerikai–magyar és A martfűi rém magyar rendezésű fi lmek. 

Mielőtt elkezdeném e két fi lmalkotás bemutatását, kitérnék a fi lmes műfa-
jok kategorizálásának rövid áttekintésére. A fi lmek csoportosítását/kategorizá-
lását már a megjelenésüktől kezdve fontosnak tartották, de kezdetben elsődleges 
szempontként az irodalmi műfaji csoportosítást tartották követendőnek. Ezt az-
tán rövid időn belül el is vetették, hiszen a fi lmvers, fi lmeposz, fi lmdráma megne-
vezések nem voltak a legjobb megfelelői a fi lmes műfajok kategorizálásának. Ez 
fakadhatott abból is, hogy míg az irodalom a szöveg által közli a mondanivalóját, 
a fi lm esetében a látványon, a látványteremtésen van a hangsúly a mondanivaló 
közvetítésekor. A fi lmes műfajok osztályozási rendszerének tehát más szempon-
tokat kellett követnie, így alakultak ki a műfajiságot, a rendező szándékát és a né-
zői elvárást fi gyelembe vevő, valamint a valósághoz való viszony alapján megha-
tározható fi lmkategóriák. 

Ha a műfajiságot tekintjük meghatározónak, elmondhatjuk, hogy a bűnügyi 
fi lmek rokonsági kapcsolatban állnak egymással, közös bennük a hasonló tör-
ténet, a hasonló karakterek megjelenítése, hasonló konfl iktusok, ábrázolási mó-
dok használata. A második szempont szerint a rendező szándéka és a nézői elvá-
rás szerint kétféle fi lmtípust lehet megkülönböztetni: közönségfi lmet és szerzői 
fi lmet. A közönségfi lm célja a szórakoztatás, nagy tömegnek készülnek, jól be-
vált történeteket elevenítenek fel, a jó és a rossz örök küzdelme jelenik meg ben-
nük. Ezek mellett a szerzői fi lmek már a magasabb kultúra részét képező alkotá-
sok, amelyekben nem a műfajiság válik uralkodó jeggyé, hanem e fi lmek stílusa, 
a rendező személyisége, kreativitása. A fent említett harmadik szempont, vagyis 
a valósághoz való viszony alapján meghatározható fi lmkategóriák alapján beszél-
hetünk dokumentumfi lmről, amely tényeken alapul, valós eseményekről szól; já-
tékfi lmekről, amelyekben megjelennek a kitalált történetek, céljuk a szórakozta-
tás; valamint animációs fi lmekről, amelyek során a fi lmötletet a rajzok a fi lmezés 
technikájának kombinációja által valósítják meg. A játékfi lm és a dokumentum-
fi lm készítője a valós térből rögzít élő mozgást, a valósághoz való viszony szem-
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pontja alapján alakult ki a dokumentarista játékfi lm elnevezése is. Erről Szalai 
Györgyi így fogalmaz: „Ezt valójában egyfajta kényszer szülte: a 70-es évek köze-
pére: a dokumentumfi lm elérte azokat a határokat, amelyeket részben a politikai 
cenzúra miatt, részben etikai megfontolások miatt nem lehetett átlépni … Ter-
mészetéből következően, képes volt történelmi hűséggel felmutatni a Kádár-kor-
szak természetrajzát, lényegét. A dokumentarista játékfi lm végső soron a valóság 
földi mása … A dokumentarista játékfi lm minden eszközzel rendelkezik ahhoz, 
hogy újrateremtse a valóságot – de még inkább annak valódi lényegét”.2 Az álta-
lam elemzett fi lmek esetében igazolt a valós alaptörténet, amely a fi lmtémát ké-
pezi, s amelyet a játékfi lm a dokumentumfi lm eszközeivel teremt újra, így kétség-
telenül kijelenthetem, hogy e két fi lmalkotás a dokumentarista játékfi lm műfajá-
hoz is közel áll. 

A fi lmes műfajok egyik népszerű fajtája a felvezetőben említett bűnügyi fi lm, 
amely már a fi lmtörténet húszas-harmincas éveiben felbukkan, akkortájt ami-
kor elkezd kibontakozni a nagyipari fi lmgyártás. A fi lmgyártás nagyipari jellege 
azonban maga után vonja azt is, hogy a hasonlóságon alapuló fi lmalkotás megala-
pozódjon, hiszen rövid idő alatt újat kitalálni csak a produkciókban visszatérő sa-
játosságok révén lehet/lehetett. Ezek a visszatérő sajátosságok ún. sémák, amelyek 
egyaránt érintik a fi lmelbeszélés technikáját is, akárcsak a szereplők típusát, a 
helyszíneket, a szereplők közti konfl iktusok típusát is. A jellemzőjük, hogy olyan 
nézői magatartásra építenek, amelyben egy már megszoktatott elvárásnak megfe-
lelően helyezkedik el a néző. A bűnügyi fi lmeknél ez esetben a bűncselekmény ki-
nyomozása áll a háttérben. S bár történetük különböző lehet, narratív sémáik ha-
sonlóak, állandósulnak a különböző történetekben, ezzel is hozzájárulva ahhoz, 
hogy a néző számára megkönnyítsék a megértést. A narratív sémák a konfl iktu-
sok jellegét is meghatározzák. Ebből fakadóan fontossá válhat, hogy kik állnak a 
fi lm középpontjában. Eszerint például egy bűnügyi fi lmen belül a gengszterfi lm 
kategóriájában az lesz fontos, hogy kik a bűnözők, tehát ők kerülnek előtérbe, míg 
a bűnügyi fi lm krimiváltozatában a nyomozás kerül előtérbe, kiemelten a nyomo-
zó alakjával. Emellett fontos lehet a hős motivációja: ami a krimiben egy állandó 
rejtőzködést eredményez a bűnt elkövető részéről, az a nyomozáson alapuló bűn-
ügyi fi lmben kiderítendő a negatív hős motivációja szempontjából.

A bűnügyi fi lmek kategóriájában a már említett fi lm noir az 1940–50-es évek-
ben élte fénykorát. E fi lmtípusnak az alaphangulata pesszimizmust sugallt, témá-
ja pedig előszeretettel használta a mára már klisészerűvé vált erkölcsi romlottság, 
szexuális motivációs bűntény elkövetésének bemutatását. Jellemzője a fl ashback, 
a visszaemlékezések sorozatának felelevenítése, amely során a jelen eseményeinek 
okát a múltbeli eseményekben keresteti. Emellett a fi lm noir megfogalmaz egy-
fajta társadalomkritikát, azáltal is, hogy a szociálisan hátrányos helyzetű, lelkileg 
labilis életű szereplők bűnözővé válásához hozzájárul/hozzájárulhattak a környe-
zeti hatások, narratív sémaként pedig a fi lm noirban megjelenik a nyomozó de-
tektív képességeit látszólag meghaladó bűnügyi szituáció. Az ilyen fi lmek képi vi-
lága is egyedi, hangulatuk nyomottságot sugárzó, egy poros, álcsendes, szokatlan 
környezet bemutatására törekszenek, kameraállásuk is a megszokottól eltérően 
ezt a világot adja vissza azáltal, hogy erőteljesen kontrasztos képeket állítanak be 
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és ábrázolnak. A főként esti, sötétedési időszakban játszódó események fi lmezé-
sét gyakran műfényes megvilágítással oldják meg, ezekben a képekben lehet ját-
szani a mélységélességgel, ezzel is kontrasztív hatás kiváltására törekedve. Ismer-
tebb noir-rendezők: Alfred Hitchcock, Fritz Lang, Howard Hawks, Orson Welles, 
Kertész Mihály – csak néhányan a közismertebbek közül, a teljesség igénye nél-
kül. A műfaj legfontosabb színészei: Burt Lancaster, Charlton Heston, Humphrey 
Bogart, Rita Hayworth, Robert Mitchum, Ingrid Bergman, Gene Tierney, Joan 
Bennett, Lizabeth Scott, Veronica Lake és mások. A fi lm noir korszakának utóda-
iként és egyben annak folytatóiként az 1970-es évektől a neo-noir fi lmek létrejöt-
téről beszélhetünk. „1970-től kezdve, majd a ‘80-as és ‘90-es években felgyorsul-
va, Hollywood több olyan fi lmet készített, melynek témái és vizuális stílusa a fi lm 
noir klasszikus korszakát tükrözi. A neo-noir olyan  bűnügyi történeteket tar-
talmazott, melyeknek témái rablókról, a tiltott szerelmesekről, a femmes fatale-
okról szóltak valamint egy viszonylag új karaktertípusról a bérgyilkosról és a so-
rozatgyilkosról. A klasszikus noirral ellentétben a fi lmek helyszínei inkább a kis-
városok, a vidéki közösségek nem pedig a nagyvárosok környezete.”3 Ehhez a kor-
szakhoz kapcsolható az a két fi lm is, amelyeknek bemutatására kitérek az elkövet-
kezőkben. Mindkettőben a fenti idézetben említett újszerű karaktertípus jelenik 
meg negatív hősként, vagyis a sorozatgyilkos karaktere. Emellett pedig mindkét 
fi lmben fellelhető a dokumentarista játékfi lm jellemzője, amelyről fentebb már 
említést tettem, vagyis mindkét fi lm valós események feldolgozásán alapszik.

A martfűi rém az egyik fi lmalkotás, melyet 2016-ban mutattak be. Rende-
zője Sopsits Árpád, szereplői: Anger Zsolt, Hajduk Károly, Jászberényi Gábor 
és mások. A másik fi lmalkotás az X polgártárs (eredeti nevén: Citizen X), me-
lyet 1995-ben mutattak be, rendezője: Chris Gerolimo, főszerepben Stephen Rea, 
Donald Sutherland, Max von Sydow játszanak. Mivel e fi lmet amerikai–magyar 
produkcióként Európában forgatták, több magyar, illetve román mellékszerep-
lője is volt a fi lmnek, ilyenek például Bálint András, Balkay Géza, Bíró Zsolt, Ion 
Caramitru színészek. Mindkét fi lm társadalmi háttere valós történetszál bemuta-
tásának feldolgozásán alapszik. Az elsőben Kovács Péter jelenik meg, akit annak 
idején „martfűi rém”-ként emlegettek, és aki az 1950-es évek végén–a ’60-as évek 
elején követte el bűntetteit. Az X polgártárs című fi lmben Andris Romanovics 
Chikatelo (a rosztovi rém) a főhős, aki 1978 és 1990 között több mint 50 gyilkos-
ságot követett el. Mindkét fi lmben csak a gyilkosságok elkövetésének időszakával 
foglalkoznak a két tettes elfogásáig. 

Az X polgártárs fi lm narratív sémáját és konfl iktusát meghatározza az a po-
litikai propaganda által fennen hirdetett szöveg, amely szerint: a Szovjetunióban 
nincs sorozatgyilkos, az ilyen magatartás csakis a dekadens Nyugat terméke le-
het. A rosztovi halottkém, Burakov nyakába szakad karrierjének legnehezebb 
esete: felfedni egy sorozatgyilkos tetteiről, hogy ő nem volt az valójában. A noirra 
jellemző narratív sémaként tehát megjelenik a nyomozó detektív képességeit lát-
szólag meghaladó bűnügyi szituáció. A nyolc halott s emellett még további le-
hetséges hét gyanúja felkelti a központi elvtársak fi gyelmét is, elővigyázatosságra 
sarkallva őket: mégsem lehet ekkora feladattal egyetlen embert megbízni. A had-
nagy ezért egy felügyelőbizottság elé kerül, ahol lassan kibontakozik a néző előtt 
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a szocialista rendszer megaláztatásainak egyik alapmotívuma. Ilyen a bizottság 
parancsnokának, Fetisov ezredesnek a fellépése a halottkémmel szemben, akihez 
már első mondatával lenéző módon viszonyul. Elégedetten érezteti Burakovval a 
kettejük közti társadalmi ellentétet, melyet nemcsak a rangbeli különbség teremt, 
hanem a hierarchikus rendszer kínálta különbözőség is. A hierarchia magasla-
tán álló ezredes nem ismeri el a hadnagy szakmai kompetenciáit, megkérdőjelez-
ve hozzáértését egy ilyen ügy kivizsgáláshoz. A szocialista térségre oly jellemző 
társadalmi megkülönböztetés ez, amely a Szovjetunióban annyira jellemző volt, s 
e fi lmben az amerikai rendező kiemelten fontosnak tartotta erre fektetni a hang-
súlyt az eseménysorban. „Bemutatom Burakov elvtársat, az a fajta ember, aki pin-
cében szöszmötöl vegyi kotyvalékokkal” – hangzik el az öntelt hadnagy arrogáns, 
sértő szövege. Burakov pedig mit sem törődve vagy inkább beletörődve fogadja el 
sorsát, s veszi tudomásul, hogy végül is megaláztatás ide vagy oda, előléptetéssel 
jár ez a munka, hiszen nyomozó lehet. S ekkor belőle is előtör a bátorság, szóvá te-
szi Fetisovnak, hogy két gyermeke van, s több, mint két éve lakásra vár. A hatalom 
mindent intéz azoknak, akik alávetik magukat. Ebből adódóan Burakov megkap-
ja a kért lakást, a protekció, befolyásolás és befolyásoltság jegyében. Még egy jele 
a szocialista társadalom jól ismert negatívumának. 

A fi lm cselekménye során Chikatilo, a fi lmbeli negatív hős, átlagos ember-
ként jelenik meg. Éppen egy újabb áldozatát csábítja el a vasútállomásról az erdő-
be. Bár látszólag idillikus hangulatban sétálnak kézen fogva az erdőben, a zene, a 
képi világa a fi lmezésnek a fi lm noir baljóslatú hangulatát sugallja, feszültségte-
remtő hatást keltve a nézőben. Ami a fi lm egy kiemelten jellemző sajátossága, az 
a mód, ahogy a tettest a bűnözőt ábrázolja, hiszen arcán kivehető, hogy sajnálja 
tettét, de valamiért azt mégis elköveti. A gyilkosságok okára nem derül fény, de a 
bűnöző karaktere tipikusan a gyenge jellemű emberként megjelenített karakter, 
akinek munkahelyi gondjai vannak, családi élete is szétzilált, felesége nem érti 
meg, gyerekei semmibe veszik, az igazi kisember-kategória. Senki nem veszi ész-
re ott, ahol van, s nem hiányzik onnan, ahonnan elmegy. Talán ez járulhat hoz-
zá tetteinek indíttatásához, a sorozatos bűntények elkövetéséhez, a beteges elme 
kéjgyilkosságaihoz.

A martfűi rém című fi lmben megjelenő csavar, az ún. suspense már a fi lm 
elején egy bosszantó tény, egy tévedés, amelyet a néző végig sejt, de nincs rá bizo-
nyíték a fi lm végéig. Ez a tévedés, amellyel indul a cselekmény, egy klasszikus kli-
sé: eszerint először nem az igazi tettest tartóztatták le és ítélik el kötél általi ha-
lálra első fokon, majd másodfokon életfogytiglani börtönre, hanem egy ártatlan 
személyt, akire rákényszerítik a tett bevallását. Erre a fl ashback használata által 
világít rá a fi lmcselekmény, amikor múltbeli visszatérő eseményként idéződik fel 
a kiszabadult tévesen elítélt emlékében, hogyel nem követett tetténekelismerését 
erőszakkal kényszerített rá. Ez a fl ashback (visszapillantásos jelenet) tipikus jel-
legzetessége a neo-noir fi lmeknek is, melyek a klasszikus fi lm noirtól kölcsönöz-
ték ezen elbeszélésmódjukat és narrációalkalmazásukat. Neo-noir fi lmként újí-
tása a klasszikus fi lm noirhoz képest abban is észrevehető, hogy nem egy tipikus 
nagyvárosi környezetben, hanem egy kisvárosi miliőben játszódnak az esemé-



153

KAMERA

nyek – ezáltal is igazolható Kirsten Moana Tompson fentebb idézett elemzése a 
neo-noir jellegzetességéről.

A fi lm látványos képi világa a noirokhoz illő, meghatározó vizuális stílus-
jegyei a kontrasztosság, a sötét képi világa a környezetnek, amelyben esti sötét-
ben az utcai lámpák világítanak, de a fény igazából oldalról jön, alacsonyan, így 
inkább az aszfaltot világítja meg, mint a járókelőket. Ez az ún. low-key- (vissza-
fogott) megvilágítás nagyon hatásos árnyékokat eredményez. Másik jellemzője a 
furcsa szögű kameraállás: a döntött kép látványa. Ezekkel a technikai eljárások-
kal a néző lenyűgözésére törekszik a fi lm, a valóság szülte témát feszültséggel teli 
hatást keltve ábrázolja. A noir e képi világát a német expresszionizmustól kölcsö-
nözte, amelynek a narratívája a suspense felé hajlik, témáját pedig gyakran a va-
lóság szülte: „A német expresszionizmus a vizuális technikák katalógusa: előtér-
ben merőleges tárgyak, aszimetrikus kompozíciók, szabálytalan térbeli keretezés, 
halvány (low-key) világítás nehéz árnyakkal, hangsúlyt fektetve a ferde és függő-
leges vonalakra a vízszintes vonalak fölött,  csillogással bűvölve a fényes felülete-
ket, vagy erősen  kontrasztos világítást alkalmazva, ahol az intenzív fénycsóvák 
szembetűnően kontrasztosak, mély fekete árnyékokkal,  és a tér instabil vonalak 
és felületek sorozatára van törve” – fogalmaz Mark Bould munkájában.4

A valódi bűnös második gyilkosságára hét évet kell várni. Ekkor egy, a Ti-
sza cipőgyárból hazainduló munkásasszony lesz az áldozat. A valódi feszültség 
megteremtéséhez a már említett hitchkocki fi lmes feszültségteremtő eszköz, a 
suspense jellegzetessége érvényesül, miszerint a fi lmnéző beavatottá válik, sok-
kal több információja van a helyzetről, mint a leendő áldozatnak. A tettes a leen-
dő áldozatot, Ibolyát, a sötét utcáról veszi fel motorral, majd lakatlan, kihalt hely-
re motoroznak. Ott is megszokottan mesterséges a világítás, a fények és az árnyé-
kok nem természetes irányúak. A neo-noir műfajhoz híven erős kontrasztok, vé-
kony kontúrfények és csend támasztják alá a félelmetes hangulatot. Az elköve-
tő cselekedetei erőteljesen explicitek. Túl azon, hogy Kovács Péter, a martfűi rém 
kéjgyilkos volt, a fi lm alkotói felsorakoztak az aktuális fi lmipar elvárásaihoz, így 
a meztelenség is jelen van a brutalitás mellett ebben a fi lm noir-hangulatú bűn-
ügyi fi lmben. 

Bár a műfajhoz tartozik a társadalombírálat, ez nem válik ebben a fi lmben 
annyira kiemelten fontossá, mint az X polgártársban, itt inkább egy rövid átte-
kintést kapunk a munkásosztály hétköznapjáról. 

Az X polgártársban láthattuk a kommunista apparátus működését, a valóság 
letagadását, elpalástolását, a politikum diktatúráját, felsőbb szinten is, a pereszt-
rojka- és a glasznosztyi politikán. A martfűi rémben a hatvanas évek magyar tár-
sadalma a rendező Sopsits szemszögéből inkább egy pár klisé által jelenik meg, de 
ezt is csak azért mutatja, mert a történethez elengedhetetlen. Az első kép pont a 
negatív hős megjelenítését tárja elénk, amint erotikus tartalmú tévéfi lmet néz. Az 
alkotó ezáltal motiválni akarja a bűnös tettét, vagy a nézőnek kínál magyarázatot 
arra, hogy mi volt az indítéka a bűnözőnek. Hiszen ha utánanézünk, valószínűt-
lennek tartható, hogy a szovjet megszállást követő években a diktatórikus veze-
tés alatti, „erkölcsös” új rend ilyen műsorokat megengedett volna. A vörös csillag 
a gyár kapuja felett, melyet egy kimondottan sikeres légi felvételnek köszönhető-
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en láttat, a gyárból kiözönlő tömeg, illetve később a tömeggyártás a gyárcsarnok-
ban, majd a több tucat varrónő a gépek mögött, a csípős odamondások a már em-
lített kliséjelleget erősítik, ezek által mutatkozik meg Sopsits rendezésében az ak-
kori szocialista társadalom. 

A néző számára előkészített séma szerint a magyar nyomozóknak is be kell 
számolniuk felsőbb szinten a nyomozásról. Akár az X polgártársnál, itt is a fő-
nök lekicsinylően beszél alárendeltjeivel, de itt egyedül van a nyomozó, nincs bi-
zottság elé állítva. Az igazságszolgáltatás nem hibátlan, s erre fény derül, hiszen a 
nyomozó rájön, hogy az elején bebörtönzött elítélt ártatlan. A rendőrfőnök, hogy 
mentse a helyzetet, a hírhedt fekete volgás fi úkhoz fordul, az ő feladatuk, hogy fi -
gyeljék meg, illetve gátolják meg az új üggyel foglalkozó nyomozót, hogy az iga-
zat feltárja. A már említett fl ashback, amely során az ártatlanul elítélt Réti vissza-
emlékszik azokra a fi zikai kínzásokra, amelyekkel a rendőrök rávették, hogy ma-
gára vállalja azt, amit nem követett el, szép vágástechnikai képet mutat. Ugyan-
is párhuzamos montázsként fut együtt az ő története a nyomozással, illetve Ko-
vács Péter útja a bitófa felé, s Réti útja hazafelé, szabad emberként. Szabadulásá-
nak árát a felületes elvtársak fi zették meg, ki lefokozással, ki áthelyezéssel. De a 
politikai apparátus működik tovább, akkor is, ha bosszút kell állni: Katona Gábor 
ügyészt (aki az ügyet megoldotta, és a téves ítéletre is fényt derített) elüti a fekete 
Volga. A többi néma csend.

Mint láthattuk, a nyomozók szerepe sem könnyű ezekben a fi lmekben. Az 
X polgártársban a halottkém főhadnagyot bízzák meg a nyomozással, A martfűi 
rémben egy éppen előlépni készülő ügyész kapja meg az új ügyet. Mindkét fi lm-
ben a nyomozók mellé jön egy idegen ügyész, akik a szakmai válságában elakadt 
rendőrt segíteni hivatottak. Karakterük teljesen más: az orosz nyomozó aláza-
tos, hallgatag, elszánt, a magyar ideges, trágár, darabos. „Tudja, ez egy süket és 
vak városka, magát azért vezényelték ide, hogy legyen világosság, csak sajnos ké-
sik” – válaszol a „fentről” odaküldött ügyésznek.

A fi lmhelyszínek is hasonlóak, kisvárosi helyek. Nem azért, mert mind-
két fi lmet Magyarországon forgatták, hanem mert a műfaji elvárások ezt szab-
ják meg, és a nézők is ezt várják el. A szerepkörök is hasonlóak, kéjfűtött sorozat-
gyilkosok a tettesek, akik főleg a sötétség oltalmában cselekedtek, kihalt, félree-
ső utcákon vagy a vasút mellett. Bár mindkét fi lmben látni szinte hasonló fénye-
ket, helyszíneket, karaktereket, történeteket, hangulatokat, mégis Sopsits rende-
zése az, amely meglepi a nézőt: a második gyilkossági kísérlet (az áldozat túlélte) 
egy „jumpscare”. Vagyis a rendező a nézőt ijeszti meg, az új horrorfi lmekben el-
terjedt módszerrel. Gyanútlan, csendes helyzetben hirtelen támad a tettes az ál-
dozatára, s teszi ezt megfelelő hangeff ektus kíséretében. Az áldozat pont akkor tér 
magához, amikor a vonat közeledik, és természetesen az elvárt módon, az utolsó 
pillanatban félreáll. A tettes profi lját itt nem pszichológus, hanem az ügyész ké-
szíti el, és adja elő az első gyűlésen, ahol az asztalfőn ülő elvtárs kijelenti, hogy eb-
ben az országban nincsenek sorozatgyilkosok, akárcsak a Chikatilo-ügyben is. 
Mindkét nyomozó, Katona Gábor ügyész és Burakov nyomozó is mindent elkö-
vet annak érdekében, hogy elfogják a sorozatgyilkost, annak ellenére, hogy felet-
teseik ebben erősen akadályozzák őket. Mindkét fi lmben érezhető a társadalom-
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bírálat, de az X polgártárs fi lmje úgy dolgozza fel az igaz történetet, hogy közben 
bátran megmutatja a bürokratikus és korrupt szovjet rendőrséget és igazságszol-
gáltatást. A martfűi rém méltó párja az X polgártársnak, nemcsak hasonló téma, 
szereplőkörök és bűntény feltárása miatt, hanem abban is, hogy e fi lm is törekszik 
a társadalomkritikára. Megjelenik annak a rendszernek a bírálata, amely sajnos 
sok áldozat értelmetlen halálához vezetett, mert a nyomozók és rendőrök érde-
kei felülírták az emberek biztonságát. S minthogy a sorozatgyilkos gonoszságára 
nincs magyarázat, a téves ítélethozásra lehetne magyarázat, és ez a sokkal ijesz-
tőbb mindkét fi lm esetében. Hiszen mindkét fi lmben a korrajz nagyszerűen lát-
tatott. Sopsits Árpád fi lmjében a nyomasztó hangulat átadása, az ötvenhatos for-
radalom utáni feszült légkör, jelentgetések egymásról, lehallgatások és zsarolá-
sok legalább annyira a fi lm részei, mint a gyilkosságok. „Te nem csak egy egysze-
rű zászlólyukasztgató voltál ötvenhatban” – fenyegeti az ügyész a rendőrt, ami-
kor az a közösen elkövetett hibát szeretné helyrehozni. Lehetetlen eredményt el-
érni ott, ahol nem feltétlenül a szakértelem hiánya, hanem a bizonyítékok tuda-
tos manipulálása és a felsőbb érdekek kiszolgálása is nehezíti a munkát. E két fi lm 
mindezeknek köszönhetően a fi lm noir klasszikus hangulatát idézve, a neo-noir 
alkotásainak tekinthető.

A bűnügyi fi lmek kategóriájának egyik kutatója, R. Barton Palmer szerint a 
noir sok stílusból merített fi lmmegjelenítés, amelynek fő célja az érzékenyítés, a 
fi lm által sugallt világkép és korhangulat meghatározása. Olyan főhősöket jelenít 
meg, akik valamilyen közvetlen fi zikai vagy alapvető egzisztenciális fenyegetés-
sel küzdenek. Ez a fenyegetés szolgáltatja az okát annak, hogy e szereplők állan-
dó szorongásban élnek, bűnügyi esetek elkövetőivé válnak. Ebből a megközelítés-
ből egészen másképp értelmezhetjük az X polgártársban elhangzó, és A martfűi 
rémben is érzékeltetett kijelentést, miszerint: „A Paradicsomban nincs gyilkos-
ság”. Bár a fi lm láttán és a nyomozás során erre a kijelentésre a néző jogosan fel-
szisszent: de mégis van. A pozitív válasz e kérdésre pedig abból is adódhat, hogy 
a fi lmipar azt igazolja, hogy e téma kimeríthetetlen, újra és újra megjeleníthető, 
feldolgozható. 

Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy mindkét fi lm témájában közös vo-
násokkal a valóságon alapuló dokumentarista játékfi lm újkeletű meghatározá-
sát igazolja, amely szerint a dokumentarista jelleg valóságábrázolása átléphette 
a politikai cenzúrát a játékfi lm jellegének köszönhetően. Az újrateremtett való-
ságban pedig a martfűi témában alapötletként adott volt egy 1957-ben, majd az 
1960-as évek elején egy kisvárosban és környékén kéjvágyból elkövetett gyilkos-
ságsorozat, ehhez pedig újrafi kcionalizáltak a cselekményt, szereplőneveket vál-
toztattak, hatásos neo-noir hangulatot teremtve, s bemutatva a bűntett hátteré-
ben feszülő politikai és emberi ellentéteket. A martfűi rém fi lmnek a lényege te-
hát a valódi szocialista sorozatgyilkosok karakterének bemutatása által fényt de-
ríteni a rosszul működő, az igazság keresése helyett az erőszakos igazságszolgál-
tatást alkalmazó rendszer gyengeségeire, kíméletlenül bemutatva a magyarorszá-
gi bűnügyi történet eme emlékezetes nyomozását. Az X polgártárs fi lmben Vik-
tor Burakov nyomozó mindent elkövet annak érdekében, hogy elfogják a soro-
zatgyilkost. Ennek az alkotásnak is megvan a valós alapja, hiszen 1978 és 1990 
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között a Szovjetunióban is rettegésbe tartotta az embereket egy, 53 ember ha-
láláért felelős sorozatgyilkos. E gyilkos bűntette ihlette fi lm leleplezi a bürokra-
tikus és korrupt szovjet rendőrséget és igazságszolgáltatást, amely több mint 10 
éven keresztül kivizsgálatlanul hagyta az elvetemült gyilkos garázdálkodását. A 
két fi lm témája tehát hasonló, hiszen, mint említettem, a fi lmgyártás nagyiparrá 
válása a hasonlóságon alapuló fi lmalkotás megalapozásában is keresendő. Emel-
lett azonban e két fi lm mondanivalója szintén hangsúlyos, hiszen mindkettő tö-
rekszik, a dokumentarista játékfi lm megnevezésének eleget téve, a valóságalapú 
téma feldolgozása által a játékfi lm köntösébe bújtatni a szocialista rendszer titkolt 
hiányosságainak felfedését, az igazságszolgáltatás korrupciójának leleplezését. S 
teszik mindezt a neo-noir fi lmek képi világát, narratív sémáját, karaktertípusát 
tükrözve, a noir fi lm klasszikus hangulatára alapozva, megfelelő suspense-t te-
remtve, és ennek megfelelően hátborzongató szórakoztatást kínálva.
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– a szöveget egy doc, docx vagy rtf kiterjesztésű fi le tartalmazza,
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– a tanulmány címe után tüntesse fel angol és román nyelven, pontosvesszők-
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mányos fokozatát, munkahelyét, illetve adott esetben (ha valamilyen tudomá-
nyos fórumon is elhangzott) az előadás helyét és időpontját, valamint a szerző el-
érhetőségét (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 folyó-
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– kérjük, hogy  hivatkozásaikat, könyvészetüket a Harvard hivatkozási mód 
szerint szerkesszék meg

A szakirodalomra való hivatkozás módjai

– több szerző esetén az első szerző neve et alii rövidítéssel; tanulmányköte-
tek esetén szerkesztő neve szerk. rövidítéssel,

– internetes források esetén feltüntetjük a letöltés dátumát is.

Archívumokra, levéltárakra, magángyűjteményekre azok belső kataló-
gusrendszere szerint hivatkozzunk.
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