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A párhuzamos életutakról, 
amelyek szerencsére nem (csak) a 

végtelenben találkoztak

Cseke Péter 75. születésnapjára

Ha másra nem, de arra mindenképpen jók az ilyen típusú em-
lékkönyvek, hogy az ember időnként ilyen-olyan mérleget von 
saját tevékenységéről, megvalósult terveiről, hiábavaló ábránd-

nak bizonyult ötleteiről, vágyálmairól vagy éppenséggel kudarcairól.
Cseke Péternek a Polis Könyvkiadónál nemrégen megjelent, Őrtü-

zeink parazsa című kötetének írásait olvasva jöttem rá, hogy földmű-
ves ősei génjeiben rögzült hagyományát követve aratás után mintegy 
pihenésképpen a mezőn tallózva összeszedi az elhullajtott kalászokat, 
lám, milyen jókora kéve kerekedik belőle, koszorúba is kötheti, könyvbe 
szerkesztheti. Ezeknek az őrtüzeknek a parazsában kotorászva utolérik 
az embert a régmúlt emlékei…

Egy évvel alatta jártam az egyetemen, magam is magyartanárnak ké-
szültem, ő, a székelyudvarhelyi és én, a kolozsvári. Olyan kevesen vol-
tunk a szakon, hogy akkor is bizonyára már az első hetekben összeis-
merkedtünk volna, ha értelemszerűen nem voltak közös óráink, sem 
bentlakás-élményeink. Magamat édesapám ágán mindig fél lábbal ud-
varhelyinek éreztem és vallottam, de volt egy vele egyfalusi, recsenyédi 
évfolyamtársam, Nagy Anis, s a Bodor Pál vezette Gaál Gábor irodalmi 
önképzőkörön egymás mellett hallgattuk csöndben a nagyok: Gálfalvi 
Gyuri, Király Laci, Magyari Laji és mások heves vitáit az írás rejtelmei-
ről. Péter verseket írt, én csak egyszerűen a világot szerettem volna meg-
váltani. Szerencsére még idejében fordultunk, ha úgy tetszik, megjött az 
eszünk. De addig még sokszor találkoztunk. Verseit gépelgettem, hogy 
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letisztázva küldhesse be a lapokhoz, s vendégszeretetét élveztem, ami-
kor két évfolyamtársammal az első nyáron kerékpárral végigjártuk kol-
légáinkat Vásárhelytől a Székelyföldön át Brassóig, s a Homoród men-
tén az almási barlanghoz Péter kalauzolt minket. Negyed- és ötödéven 
egyaránt látogattuk Balogh Edgár választható sajtószemináriumát, sok 
nemzedéktársunkkal 1968-69-ben egy kicsit az ő köpenyéből bújtunk 
elő, ő fertőzött meg az újságírás és a sajtótörténet vírusával egy életre 
szólóan. Lapszemléket, könyvismertetőket íratott a diákokkal a Korunk-
ba, a Dolgozó Nőbe, nyári gyakorlatra szervezte be az erre nyitott megyei 
lapokhoz, s további pályánkra is odafi gyelt, Pétert a Falvak Népéhez, en-
gem Benedek Elek-rajongóként a Jóbarát című gyermeklaphoz. Később 
is fi gyeltünk egymásra, mert amikor az Ezerjófű népi növényismere-
ti versenyt szerveztük a gyerekekkel, ő ajánlotta barátait, munkatársa-
it: a biológus Rabb Jánost és Macalik Ernőt szakmai tanácsadónknak, 
fel is kerestem őket Gyergyóban, illetve Karcfalván. A Forrás sorozatban 
megjelent első, riportjait tartalmazó kötetbe (Víznyugattól vízkeletig) 
1976-ban ajánlásként ezt írta: „Bajtársi üzenetként Szabó Zsoltnak kö-
zös szellemi frontunkról, szeretettel, Cseke Péter”. Addigra engem már 
esztendeje szerteágazó nyüzsgésemért orvlövészek kilőttek (máig sem 
tudom biztosan, lehet, hogy oldalról vagy hátulról). Szerencsére nem 
volt halálos a seb, csak könyvtári raktárkezelőként folytathattam akna-
munkámat, és biztos, ami biztos, körvonalazódó tudományos kutató-
pályámat is megakadályozták, nem engedtek doktorálni. Aztán érdekes 
módon a dr. Kós Károly szerkesztette Népismereti Dolgozatokban ismét 
találkoztunk: Cseke Péter a Falvak Népe néprajzi anyagának bibliográ-
fi áját készítette el, én a gyermekekkel végzett néprajzi gyűjtéseket vet-
tem számba.

Az aprólékos felsorolást itt abba is hagyom, hiszen az ünnepelt élet-
művének a csúcsa azért mégis az erdélyi magyar újságíróképzés meg-
szervezése, intézményes módon a legmagasabb szintig. És örvendek, 
hogy ebben hellyel-közzel segíteni tudtam.

Nem teljes pályaképet készülök írni, de mindenképpen jelezni sze-
retném, hogy a 89-es fordulat után Kántor Lajos jó érzékkel maga mel-
lé vette a lap munkatársai közé, nemcsak az irodalmi szociológiákat, ri-
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portokat bízta rá, hanem a könyvkiadásba és -szerkesztésbe is bevon-
ta, és minthogy Cseke Pétert páratlan munkabírás is jellemezte, bevon-
ta a nagyváradi Ady Endre Sajtókollégium szebb napokat látott újság-
írók-szerkesztők képzési programjába is. Itt találkoztunk újra alkalmi 
munkatársként. Engem elkaptak előbb a közélet, majd a közművelődé-
si havi lap, a Művelődés közösségépítő programjai, egyre súlyosodó napi 
gondjai. Ő viszont messzebbre tekintett, előbb a Bölcsészkaron a ma-
gyar tanszék bővítésével remélte megvalósítani álmát: oktatni és nevel-
ni a jövő újságíró-nemzedékét egyetemi szinten. És amint az már sok-
szor bebizonyosodott az idők folyamán: ha valaki nagyon akar valamit, 
akkor az előbb-utóbb sikerül is neki, csak ki kell tartani, s ha kell, újra 
és újra neki kell lendülni. Ezt tette Cseke Péter is: fi lozófi ai, majd szoci-
ológiai szirénhangok és csábítgatások után az 1995-ben megalakult Po-
litikatudományi Kar keretében beindította a magyar tagozatot az újság-
írói tanszéken, doktorált, tanulmánykötetei, forráskiadványai, monog-
ráfi ái jelentek meg határon innen és túl. Egyetemi oktatói pályája me-
redeken ívelt felfelé: docens, professzor majd doktorátusvezető egyete-
mi tanár, s közben építi a kart is dékánhelyettesként, megbízott majd 
választott dékánként a nagyobb közösséget is szervezte-irányította. Ek-
kor vont be engem is intézményszervező munkájába, 1998 februárjától 
már együtt építettük a magyar tagozatot, ahogy ma mondanók a szo-
ros értelemben vett egyetemi oktató-nevelő munkán kívül beindítottuk 
a szakfolyóiratot, a Me.dokot, tudományos konferenciákat szerveztünk, 
a Me.dok Könyvtár köteteiben a doktoranduszok dolgozatainak bizto-
sítottunk közlési lehetőséget. S mert kezdetben egyáltalán nem voltak 
műhelyek, hát a tanulmányutak és más képzések pályázásával próbál-
tunk segíteni. 

Örömmel számolhattunk be a Cseke Péter 65. születésnapjára össze-
állított emlékkönyvben (Tükörjáték, 2010), hogy sikerült a szakot akk-
reditáltatni, a bolognainak nevezett oktatáskorszerűsítő folyamatban a 
magyar nyelvű képzés is teljessé vált, az alapképzésre épült a magisz-
teri és betetőzésként a doktori iskola. Az már nem rajta, rajtunk mú-
lott, hogy a természet rendjén sorra került nyugdíjba vonulásunk, és kö-
zös álmunk, a magyar Média- és Kommunikációtudományi Intézet nem 
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jött létre, és értelemszerűen a remélt önálló magyar Társadalomtudomá-
nyi Kar sem. És nem csak a külső tényezők változása miatt. 

A stafétabotot átadtuk, ettől odafelé mi inkább csak az eredmények-
nek örvendünk, s tovább szurkolunk, feladat maradt bőven.

Szabó Zsolt
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Köszöntő

Úgy emlékszem, első találkozásom Péterrel a Marianum épü-
letének első emeleti folyosóján történt. Utolsó éves bölcsész-
hallgatóként a Cseke tanár úr által tartott Sajtótörténetet vet-

tem fel opcionális tárgyként, amely választás később – mondanám, hogy 
véletlenül, ha nem tudnám, hogy nincsenek véletlenek – meghatároz-
ta tudományos érdeklődésemet, egyben egyetemi karrieremet is. Ez a 
fél éves előadássorozat volt számomra az első találkozás sajtótörténettel, 
és a tantárgy abszolválása nyomán szülelett meg a sajtócenzúráról szó-
ló szakdolgozatom, amit Péter jóvoltából a fi nnországi Hungarológiai 
Kongresszuson is bemutattam. 

Új világ volt ez számomra, a sajtó világa, amely Péternek a Györgyfalvi 
negyedi dolgozószobájában tárult fel előttem. Még most is fel tudom 
idézni az egykori szobát, ahol minden alkalommal illatos pipadohány-
füst lebegett; a tömött könyvespolcokon, az asztalon, de még az ágyon és 
a földön is könyvek voltak, és ebben az univerzumban Péter természetes 
otthonossággal mozgott, hiszen pillanatok alatt elő tudta kapni a polcról 
azokat a köteteket, melyekre éppen szükségem lehetett. 

A szakdolgozat védése után három évvel lettem Péter doktorandusza, 
folytatódott tehát a megkezdett közös munka. Sok közös emlék kötő-
dik az egyetemi élet megszervezéséhez is, a Medea Egyesület létreho-
zásához, a ME.dok folyóirat első szerkesztőségi gyűléseihez, amikor a 
dékáni irodában fi atal vagy már kevésbé fi atal doktoranduszok együtt 
ötleteltünk a tapasztalt lapszerkesztőkkel, Cseke Péterrel és Szabó Zsolt-
tal. A doktori cím megszerzése után nem sokkal kollégák lettünk Péter-
rel az Újságírás Tanszéken, és a tanár–diák viszony észrevétlenül barát-
sággá alakult át. 

Sok év telt ez azóta, Péter is elköltözött, és minap már az új, sokkal 
tágasabb dolgozószobájában fogadott. Egyvalami azonban nem válto-
zott: ugyanazzal a lelkesedéssel mesél a soron következő könyveiről, ter-
veiről és feladatairól, mint 20 évvel ezelőtt; arról, hogy határidőre be kell 



12

Győrff y Gábor

fejeznie még egy monográfi át, meg kell írnia még egy tanulmányt. Mi-
közben törődése nyomán a Minerva Egyesület alagsorában levő média-
tudományi könyvállomány egyre csak gyarapodott. Sokszor ott is össze-
futottunk – azon a helyen, ahol igazán otthon érezhette magát –, amint 
éppen a kapcsolatai révén szerzett ajándékkönyveket számba vette. 

Tíz évvel ezelőtt tanulmánykötettel köszöntöttük: tanítványai, kollé-
gái és barátai. Most, 75 éves születésnapod alkalmából azt kívánom ne-
ked, hogy a következő években is legyen még sok megvalósult terved, élj 
egészségben és szeretetben. Isten éltessen, kedves Péter!

Győrff y Gábor
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Vallasek Júlia 

„Közelebb a békéhez?”
Első világháborús hadirokkantak ábrázolása 

a Világ című napilap hasábjain

1. Hadigondozás és rokkantábrázolás az első világháború idején

Jelen tanulmányomban azt vizsgálom, milyen eszközökkel, mi-
lyen megvilágításban jeleníti meg az első világháborús magyar 
sajtó a látványos sérültsége, csonkasága miatt kikerülhetetlen 

„hadirokkant” alakját, milyen kontextusban jelenik meg, milyen érté-
kek, értelmezési stratégiák kapcsolódnak hozzá. Ezt a kutatás korábbi 
fázisában1 a „mainstream” napisajtó egyik legnagyobb példányszámú 
napilapjában, a mérsékelten konzervatív Pesti Hírlap hasábjain vizsgál-
tam, a kutatás háttereként felvázolva egyfelől a korabeli sajtónyilvános-
ság kontextusát, a hadicenzúra működési mechanizmusát, valamint az 
első világháborús magyar hadigondozás főbb jellemzőit. Ebből itt első-
sorban azt kell kiemelni, hogy a korabeli magyar hadigondozás fi lozó-
fi ája nem a sérült katonát, hanem a családfenntartó hiánya, ideiglenes, 
részleges vagy állandósult, végleges munkaképtelensége folytán nehéz 
helyzetbe kerülő családot tekintette gondozásra szoruló alapegységnek. 
(Suba, 2010, p. 123.) (Ebben a magyar és az osztrák hadigondozás nem 
a civil társadalmi összefogásra és a jótékonysági szervezetek munkájára 
alapozó angol, hanem a nemzetközi téren jóval ismertebb német példát 
követte: a háború után a weimari köztársaság az állam kötelességének 
tekintette rokkant hőseinek ellátását, és az anyagi kompenzáció, az élet-

1  Lásd Vallasek Júlia, A sérült test ábrázolása a Pesti Hírlapban az első világhábo-
rú idején. In: A tájékoztatás olvashatósága (szerk. Botházi Mária), Egyetemi Műhely Ki-
adó, Kolozsvár, 2018, 7–25..
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járadék biztosítása mellett kiemelt célja volt olyan oktatást, továbbkép-
zést biztosítani, amely még a súlyos rokkantakat is valamilyen módon 
képes visszakapcsolni a munkába, lehetőleg korábbi tevékenységi terü-
letükre. Cohen, 2001.) Ugyanakkor fontos kiemelni azt is, hogy abban, 
ahogy a hatalom a rokkant katonák fi zikai rehabilitációját, illetve ezt kö-
vetően a társadalomba való reintegrációját próbálta megszervezni, több 
szinten jelenik meg az egyén autoritásának csökkentésére való törek-
vés. A gondoskodó hatalom narratívája infantilizálta az egyént, felülír-
ta az egyéni tapasztalat érvényességét, és nem a szenvedés-narratíva, ha-
nem egyfajta „helytállás mítosz” keretei közt értelmezte azt. Ezért is vált 
roppant fontossá a hadirokkant-identitás kialakításában a született nyo-
moréktól vagy más, (munka)balesetben sérült embertől való megkülön-
böztetés: a „háborús hős”-elem beépül a rokkantság vizuálisan érzékel-
hető tünetei mellé mint vizuálisan nem érzékelhető, de feltételezett, vi-
tathatatlan háttér. Ennek hangsúlyozása különösen fontos azon pozíció 
meghatározásban, amely a rokkantak rehabilitációját irányító hatalom 
és az azt igénybe venni kénytelen egyén között zajlik.

Árnyalja a képet a rokkantság vizuális attribútumának beolvasztása a 
mobilizáló háborús propaganda elemei közé. A  korai (kb 1916-ig tartó) 
mobilizálási időszakban a hősiesség hangsúlyozása dominál, ekkor a se-
besült, csonkult test pozitív megközelítésben, hősiesként jelenik meg. A 
háború későbbi szakaszában, az egyre hangosabbá váló elégedetlenség 
idején viszont a rokkant test veszélyessé válik, mert potenciálisan hata-
lom ellen lázító jelként értelmeződik. A hatalmi narratíva tehát egyszer-
re hasznosítja a nyomorék testet, és tart tőle.

A Pesti Hírlap  hadirokkant-ábrázolása ennek jegyében a hőskultusz 
és a gondoskodó állam/hálás közösség narratív megjelenítésének jegyé-
ben formálódott, változó gyakorisággal. (Míg a háború első két évében 
viszonylag gyakori téma, amely több sajtóműfajban [hír, tudósítás, jegy-
zet] megjelenik, addig 1916 után gyakorlatilag visszaszorul a kishírek 
közé.) Maga a rokkant katona alakja ritkán kerül az írások fókuszába, a 
hangsúly a rokkantgondozást végző állam vagy civil szervezet tevékeny-
ségére, illetve az ő nevükben megszólaló, többnyire jelentős társadalmi 
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presztízzsel rendelkező személyiség (orvos, ügyvéd, fi lantróp szervezet 
vezetője stb.) véleményére, tapasztalatára esik. 

Hacsak a bűnügyi hírek idevágó anyagát nem tekintjük annak, egy-
általán nem jelenik meg a harctéri trauma hatására bekövetkezett men-
tális sérülés problémája, sem azoknak a rokkantaknak a helyzete, akiket 
nem lehet ismét munkaképessé tenni. A Pesti Hírlap hadirokkant-képe 
a korabeli valósághoz mérten indokolatlanul bizakodó. A leegyszerűsí-
tő hősiesség és a kontrollhelyzet megjelenítését preferálja a problémaér-
zékenységgel szemben, az árnyalatokat, személyes sorsok megmutatását 
mellőzik, vagy kissé bulváros, szenzációra kiélezett módon mutatják be.

Jelen kutatásom mintavételében módszertanilag a fentebb említett 
kutatást követtem, ezúttal a Világ 1914 augusztusa és 1918 decembere 
között megjelent lapszámait vizsgáltam. Véletlenszerűen generált min-
ta alapján heti egy számot, tehát összesen 234 lapszámot vizsgáltam át 
a hadirokkantsággal, hadisérüléssel, hadigondozással kapcsolatos infor-
mációk után kutatva. Így egyaránt kerültek a mintába a gyors informá-
cióközlésre, hírműfajokra jobban alapozó hétköznapi számok, és (mi-
vel a lap megjelent szombat/vasárnap is) a véleményműfajoknak, illet-
ve a színes anyagoknak kedvezőbb, azoknak nagyobb teret biztosító hét-
végi számok is. 

Bár a tanulmány fókuszában a testi sérülés, rokkantság ábrázolása 
áll, fontos jelezni, hogy a rokkantság fogalomkörébe beletartozik a „grá-
nátsokk”, „harctéri idegsokk”, esetleg „harctéri neurózis”-ként magya-
rított, a nemzetközi szak- és köznyelvben többnyire „shell shock”-ként 
emlegetett poszttraumatikus tünetegyüttes fogalma is, amely ezúttal a 
Világ hasábjain valamivel hangsúlyosabb szerepet kapott, mint koráb-
ban a Pesti Hírlap oldalain.

2. Rokkantábrázolás a Világ hasábjain

Az 1910 és 1926 közt megjelenő Világ a polgári radikális elit lapja, 
„európai magyar lap”, munkatársainak köre részben megegyezik a Nyu-
gat szerzőgárdájával. Mivel ekkor még az irodalom és újságírás terüle-
te nem szeparálódott a maihoz hasonló mértékben, nem meglepő, hogy 
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címoldalon vezércikket közlő Jászi Oszkár és a rendszeres rovatot ve-
zető Ignotus mellett Ady Endre, Móricz Zsigmond, Kosztolányi Dezső, 
Juhász Gyula, Balázs Béla és mások is visszatérő szerzői a lapnak. (Ady 
például korábban elsősorban tárcákat, a háború kitörése után főleg ver-
seket publikál itt.) A korszak nagypéldányszámú tömeglapjaihoz (példá-
ul Az Esthez vagy a Pesti Hírlaphoz) képest elenyésző, mindössze tíz-hú-
szezres (Fabó, 1996, pp. 317–330.) példányszámban jelent meg. A Buda-
pest területén postán feladott politikai hírlapokról szerkesztett kimuta-
tások szerint 1910-ben a Világ vidéki előfi zetőinek száma szinte azonos 
volt az Egyetértésével, máris felülmúlta a polgári demokrata A Polgárt, és 
mintegy hetedrésze volt a legkelendőbb Pesti Hírlapnak, ám hatása ép-
pen olvasóközönségének összetétele miatt lényegesen jelentősebb. „Ol-
vasottságát a kortársak a példányszám tízszeresére becsülték, mert kü-
lönösen orvosok, tanítók és egyetemi hallgatók révén többszörösen ter-
jedt.” (Fabó, 1996, p. 328.) A Világ tehát nagypresztízsű réteglap, amelyet 
zömében a kor értelmiségi elitje, a kulturális tőke (Bourdieu) letétemé-
nyese olvas, ily módon véleményformáló hatása, befolyása is nagyobb, 
illetve más természetű, mint a tömeglapoké.

A lap főszerkesztője 1913 februárjától kezdődően Purjesz Lajos, az 
ő kezében formálódik a lap valóban jelentős, markáns arcélű fórummá, 
ugyancsak ebben az évben indul, és a háború alatt mindvégig folytató-
dik Ignotus nevezetes tárcarovata, az Olvasás közben. 

Bár a háború közvetlen kitörését követően a többi laphoz hasonló-
an a Világ sem üt(het) meg nyíltan háborúellenes hangot, Bíró Lajos2 
A kockát elvetették című, 1914. július 26-i vezércikkében önmérséklet-
re szólít: „…múljék el az olcsó hősiesség, amely a biztonságos budapes-
ti utcán tombol”. A Világ a háborút mindvégig annak remélt végkime-
netele, a mihamarabbi békét követő társadalmi átalakulások szemszögé-
ből, azokra fókuszálva szemléli. „Ebben a háborúban (…) elpusztulnak 
megrögzült elfogultságok, konok elfogultságok, kiirthatatlannak tartott 
osztálygőgök.” (1914. augusztus 15.). 

2  Bíró később Magyar Lajossal és Pilisi Lajossal haditudósítóként dolgozik.
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 „A háború mögött igéretes gazdasági konjunktúrák érlelődnek, a 
háború mögött a társadalmi újraalakulás csirázik, a háború mögül an-
nak a sejtelme tekint felénk, hogy a társ. pol.i és nemzeti erők elhelyez-
kedése, érvényesülése majd azoknak a tapasztalatoknak alapján fog tör-
ténni, amelyeket ezeknek az erőknek a háborúban való értékéről és sze-
repéről szereztünk.” – írja a háború első időszakában Gerő Ödön (A há-
ború mögött. 1914. december 12., szombat).

A későbbiekben a nők választójogának, a társadalmi egyenlőség 
megteremtésének, a munkásság/parasztság felemelkedésének, sőt álta-
lában az emberhez méltó, kulturált életnek a megteremtését várja és sür-
geti a háború lezárását követően. 

A háborús események előrehaladtával, különösen 1916 után a lap 
egyre egyértelműbben háborúellenes hangot üt meg, miközben tovább-
ra is hangsúlyozza a társadalmi változások szükségességét.

A háborús cenzúra jelenlétére az új sajtótörvény elfogadását megelő-
zően, már a Szerbiának küldött ultimátumot (1914. július 23.) követő-
en vezércikkben felhívja a fi gyelmet a Világ, amely a sajtó és a sajtósza-
badság korlátozásának témakörét már korábban is fi gyelemmel kísérte. 
Az 1914: XIV. törvénycikkben megvalósult új sajtótörvény előkészíté-
séről, parlamenti vitájáról 1913 szeptemberétől bő tájékoztatást nyújt, 
önrefl exív módon refl ektál saját szerepére, és biztosítja olvasóit, hogy a 
nehezedő körülmények ellenére informáló szerepét a továbbiakban is el 
fogja látni.

„Világtörténeti események előtt állunk. Holnaptól kezdve a közönség 
érdeklődése az eddiginél is fokozottabb mértékben irányul a sajtó, mint 
az eseményeket a nyilvánosságnak közvetítő eleven és éltető szerv felé. 
(…) Lehet, hogy béklyókat tesznek most a sajtó mindenhez hozzányuló, 
mindent feltáró kezeire, valószínű, hogy a közeli jövő olyan helyzetbe 
sodor bennünket, amikor nagy önmegtartóztatásra lesz szükségünk és 
csak századrészét írhatjuk meg annak, amit tudunk. (…) Feszült érdek-
lődéssel, semmit szem elől nem tévesztő gonddal kísérjük fi gyelemmel a 
végbemenő eseményeket, teljes átérzésével annak, amit a közönség első-
sorban és kizárólag tőlünk, a sajtótól várhat.” (1914. július 24.)
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A hadirokkantak megjelenítésében a Világ hasábjain is jól körvona-
lazódik az a narratíva, amely a gondoskodó állam (illetve vele együtt-
működésben az együttérző civil szféra) szerepét hangsúlyozza, és a sé-
rülés, csonkulás traumájáról a gyógyulás, a társadalomba való munkás 
reintegráció irányába fordítja a fi gyelmet.

Sokkal visszafogottabb azonban a rokkantak megjelenítésében a 
hőskultusz. A rokkantságot okozó harci sérülést mint vitézi tettek bi-
zonyítékát ábrázoló, a rokkant katonát háborús hős szerepben megje-
lenítő szövegek kivétel nélkül a Sajtóirodától átvett (tehát „előre gyár-
tott”, más lapokban is szóról szóra ugyanígy közölt) hírek, tudósítások 
közül származnak. Ilyenek például a különböző fogadásokról szóló hí-
rek, ahol a harctérről vagy fogolytáborokból hazaérkező rokkant kato-
nák ünnepélyes fogadtatásáról, különféle főrangú személyiségek irán-
tuk tanúsított tiszteletadásáról, a közönség lelkes ovációjáról esik szó. 
pl. „Bécsből jelentik: Vasárnap 155 magyar és osztrák csererokkant ér-
kezett vissza orosz fogságból. Ünnepélyes fogadtatásukra a pályaudva-
ron megjelent Ferenc Szalvátor főherceg, aki a megérkezett osztrák va-
lamint a kocsikban Magyarországba továbbutazó magyar rokkantakkal 
beszélgetett, érdeklődött sebesülésük és a fogságban szerzett tapasztala-
taik iránt és szivarral ajándékozta meg őket.” (Csererokkantak érkezése. 
1917. január 16., kedd) Vagy: „Az utca közönsége zajos ovációkban ré-
szesítette az automobilokon elrobogó sebesülteket.” (1914. szeptember 
8., kedd) A bevonuló katonák vagy a hazaérkező sebesültekkel szembe-
ni szimpátiamegnyilvánulások kapcsán ugyanakkor több ízben, mind 
cikkekben, mind pedig hirdetések, akár keretes hirdetések formájában 
fi gyelmeztet a Világ arra, hogy nem szabad a bevonuló katonáknak al-
koholt adni. 

Részletesen tudósít viszont a Világ IV. Károly koronázása kapcsán az 
aranysarkantyús lovagok hagyományos felavatási szertartásáról. A koro-
názási szertartás ezen epizódjáról az esemény politikai súlyának megfe-
lelően a Pesti Hírlap is igencsak aprólékosan számol be, ugyanakkor bul-
város megközelítésben. Ott a megjelent hölgyek-urak ruhájáról, hintók 
díszítéséről, a díszebéd menüjéről kapunk részletező leírást, a koroná-
zási szertartás említett epizódjáról meglehetősén szűkszavúan, részlete-
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ket mellőzve adnak hírt. Az egyébként Bánff y Miklós által rendezett ko-
ronázási szertartás dramaturgiailag is kiemelt jelenetében, az aranysar-
kantyús lovagok avatására nem díszruhában, hanem a fronton is hasz-
nált csukaszürke egyenruhában állnak a felavatásra várók a frissen meg-
koronázott király elé. A Világ tudósítása részletesen kitér erre a mo-
mentumra, már-már a helyszíni közvetítés pontosságával követi végig a 
szertartást. A felavatandók közt a fi gyelem fókuszában, névvel kiemelve, 
egyénítve szerepel a két hadirokkant tiszt. 

„A király kíséretével kivonul a sekrestyéből. Fellép a piros baldachin 
alatt levő trónra. Felövezi és kivonja Szent István kardját. Az aranysar-
kantyús vitézek felavatása következik. Az első gróf Tisza Lajos. Fáradtan, 
megtörten mozog előre a csukaszürke egyenruhájú tiszt. Testvére, Tisza 
Kálmán és szolgája egy közhuszár támogatják a trón felé. A trón felé, 
amely mellett mereven, szempillarebbenés nélkül áll a nádorhelyettes, 
az ő testvére, gróf Tisza István. Az első sortól kezdve két botra támasz-
kodva egyedül megy. Így sem megy tovább a trón első lépcsőjénél… Ott 
megáll, térde megcsuklik. Károly király feláll és úgy érinti meg Szent Ist-
ván kardjával katonája vállát, aki a Kárpátokban harcolt a trónért és a 
hazáért. 

A többi aranysarkantyúsok a trón legfelső lépcsőjéig mennek, letér-
delnek és úgy érinti vállukat a király Szent István kardjával. A féllábú, 
mankón járó báró Rosnec is csak az első lépcsőig ment. A király újból 
felállt és úgy avatta a rokkant katonát aranysarkantyússá…” (1916. de-
cember 31.)

„Valóban Divina Comediába illő fordulat! Csak más sorrendben: A 
Paradiso előbb, azután az Inferno.” – írja ugyanerről a jelenetről Emlé-
keimből címet viselő emlékiratában Bánff y Miklós. (Bánff y, 2001, p. 39.) 
A Világ tudósítása is kiemeli ugyanezt a kontrasztot, ugyanakkor fon-
tosnak tartja jelezni, hogy ezek a „kiválasztottak” minden háborúban 
szenvedő katonát jelképeznek. „Ez a csukaszürke sor volt a legegysze-
rűbb az egész koronázáson. Ezek a csukaszürke katonák voltak a legke-
vésbé pompásak. Ezek a kiválasztottak, ne törődjünk ma azzal, hogy vá-
logatták ki őket, azokat jelentették, akik tán ma is hóban, sárban, vérben, 
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fagyban szenvedve és golyózáporban harcoltak, haltak meg Szent István 
koronájáért.” (1916. december 31.)

Mind a rokkantak életéről, mind pedig a rokkantgondozással meg-
bízott intézmények munkásságáról szóló anyagokban jellemző az egyé-
nítésre, a diff erenciáltságra való törekvés. Közölnek álláskereső apróhir-
detéseket rokkantak számára, amelyek pontosan megadják az illető kö-
rülményeit, munkatapasztalatát. Pl. „Rokkant munkás ajánlkozása. Egy 
rokkant katona, aki Komárnoknál mint honvéd szakaszvezető a lábán 
megsebesült, de aki még bot nélkül is szaporán tud járni, magát, fele-
ségét és egy gyerekét a maga keresetéből akarja eltartani. Apja gazdasá-
gában sokáig dolgozott, így a földmívelő munkához jól ért. Az ajánlko-
zó rokkanttal a Révész utcai utókezelő intézet irodavezetőjénél lehet be-
szélni.” (1916. október 13.)

A rokkantgondozással kapcsolatos anyagok közt is megfi gyelhető a 
diff erenciáltságra való törekvés, a különböző állami intézkedések ismer-
tetése nem marad meg az általános intézkedések körénél, hanem kitér 
az egyes foglalkozások (pl. tanítók, földművesek, ipari dolgozók) sajá-
tos gondjaira is.

A legtöbb rokkantakkal kapcsolatos híradás 1916. közepéig jelenik 
meg a Világ hasábjain. Eddig az időpontig nagyjából kiépül a rokkant-
gondozás intézményrendszere, törvényi/adminisztratív szabályozása. A 
téma újdonsága is csökken, a hadirokkant megszokott szereplője lesz az 
utcaképnek, és a hátország egyre súlyosbodó gondjai között a hírköz-
lésre fókuszáló napilapok fi gyelme fokozatosan más témák felé irányul.

1915-ben, amikor működni kezdenek az első fontos rokkantgondo-
zó intézmények, a Világ több riportban számol be ezek működéséről, 
méghozzá nem véletlenszerű, alkalmi módon, hanem láthatóan a téma 
„követésére” fi gyelve. 

Szenes Béla 1915. április 18-án például színes, optimista hangvételű 
riportot közöl Dollinger Gyula újpesti műhelytelepéről (Új élet felé). A 
riportban megszólaltatott, többnyire névvel kiemelt rokkantak egytől-
egyig vidámak, fél kézzel, fél lábbal, sőt lábak nélkül is munkás kedvűek. 
Az egyéni sorsok múlt és jelen összevetésére alapozó narratívája általá-
ban azt hangsúlyozza, hogy a tanulást/munkát vállaló ember a rokkant-
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ság után sem távolodik el korábbi munkájától, életmódjától. Egy mind-
két lábára amputált fi ákeres például arról beszél, hogy szíjgyártó lesz, 
hogy továbbra is köze legyen a lóhoz. Megjelenik a rokkantságból faka-
dó emancipálódás narratívája is, egy volt mészáros például tanul, és iro-
daszolga lesz. 

A Világ riportja abban különbözik a Pesti Hírlap hasonló írásaitól, 
hogy még ha zárlatban is, vagy mint eloszlatandó, indokolatlan érzést, 
de megjeleníti a megváltozott körülményektől való szorongást, illetve az 
azokat elfogadni nem tudó, passzív vagy önromboló magatartást is. Kü-
lönösen a demaszkulinizációtól való félelemnek adnak hangot a rokkan-
tak: „mit szól az asszony, ha így kerülök elé, restelli magát a férfi ember 
asszonyszemély előtt féllábbal.” 

Fél évvel később ugyancsak Szenes Béla már az áprilisban bemutatott 
műhelyből kikerült rokkantak társadalomba való visszailleszkedéséről 
ír riportot (Megmentett életek). Az intézet igazgatójával, Berecz Gyulával 
készített interjú után azokból a levelekből idéz, amelyeket az intézetben 
kezelt, munkára betanított emberek írtak. „Nézem, olvasom a leveleket. 
Horvát Imre írja az elsőt, fehér papírra, szép betükkel, kedvesen, oko-
san. Jól érzi magát, sokat gondol »haza« (ti. az intézetre) és egy pár erdő-
járásra alkalmatos csizma kéne. (…) A többi levelek is mind a boldog, új 
életekről mesélnek… a borbélyműhelyem tegnap nyílt meg,… a fél falu 
nálam varrat… beköltöztünk az új lakásba… kicsi fi am született… két 
inas segít már a műhelyben, a faluban én vagyok az egyetlen suszter…”

Míg a korabeli napisajtó elsősorban a testi rokkantságot ábrázolja, s 
csupán szórványosan utal a harctéri traumák következtében kialakult 
idegsokkra, a Világ, ha nem is a testi csonkulással azonos mértékben, de 
a lelki traumákra is kitér. Ezek a cikkek (műfajukat tekintve többnyire 
híranyagok) sosem a szenzációhajhász megközelítés jegyében íródnak, 
hanem mindig tudományos előadások, cikkek szemlézését, azokra való 
refl ektálást jelentik, így a tudományos, objektív (és a betegség jelentősé-
gét többnyire csökkentő) hangnem dominál. 

„A háborúnak nincsen külön idegbetegsége, elmebetegsége se, ha-
nem csak erős sokk azoknak a lelki életére, akik résztvesznek benne, 
akiknek tehát megvan az a diszpozíciójuk, hogy erre a sokkra betegség-
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gel reagáljanak, azoknak a betegsége kitör belőle.” (Décsi Imre: Háborús 
idegesség. 1915. február 14.)

A hírek közt nemcsak a témával kapcsolatos belföldi, de külföldi ku-
tatásokról is szó esik. 

„Az Entente orvostudósait mind intenzívebben foglalkoztatják a há-
ború által előidézett idegzavarok, illetve őrültségi tünetek. A londoni 
Lancet című orvosi szaklap utolsó száma kifejti, hogy a harctéren szer-
zett idegzavarok többnyire a bombarobbanáskor traumatikusan kelet-
keznek és igen hasonlók a földrengés esetén észlelt idegzavarokhoz. (…) 
A háború okozta idegzavarok csak ritkán hisztérikus jellegűek, többnyi-
re szervi sérülésekre vezethetők vissza. (A háború őrültjei. 1916. febru-
ár 16., szerda)

Amolyan színes, hangulatfestő anyagként a Világ alkalmanként han-
got ad maguknak a rokkantaknak is a rokkantságélmény megfogalma-
zására, mégpedig nem azon a nyelvi, intellektuális színvonalon, amely 
szerzőinek és olvasótáborának sajátja, hanem például egy fi atal paraszt-
ember egyszerű megfogalmazásán keresztül.

„Szeptember tizenegy fájdalmas napja im/ ekor fektetek rá a mütő 
asztalra/ norfl omos vattát orrom alá tettek/ hogy alugyak hosszút, ál-
modjak édeset. // Rövidet alóttam, szomorút álmotam / fölébredve töbé 
bal karom nem látam/ ez volt csak keserű ébredés én nekem/ ezt az időt 
soha el nem feledhetem// Nem felejtem soha mikor haza mentem/ ked-
ves jó anyámat mindgyán megöleltem/ És reszkető hangon igy feleltem 
neki/ Ne sirj anyám, ne sirj, enek igy kel lenni / drága jó fi adnak igy kel 
tönkre menni. ” (1915. november 28.)

Pap Károly eredeti helyesírásban közreadott naiv verse, amelyben fél 
karjának elvesztését írja meg balladai hangon, része ugyan a gondosko-
dó állam és a tanuláson/munkán keresztül korábbi szerepébe visszail-
leszkedni tudó rokkant narratívájának (hiszen a szerkesztők nem felej-
tik el megjegyezni, hogy a szerző azóta gazdasági tisztviselőként dolgo-
zik), mégis úgy ad lehetőséget a szubjektív érzések megfogalmazására, 
ahogyan azt csak a rokkantaknak szánt, általuk szerkesztett réteglapok-
ban láthatjuk.
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3. Konklúziók

Rokkant katonákkal minden korábbi háborúzás nyomán találkozha-
tott a hátországok népe, ezeknek általában kijárt a hősiességnek való tisz-
teletadás, jelenlétük azonban nem változtatott a normatív maszkulinitás 
normáin. Ezek a normák, amelyek az első világháború idején még mind 
a tágabb közösség értékítéletét, mind pedig behívott katonák énképét 
meghatározták, az ókor óta fennálló eszmét követték, amely szerint a 
katona mind külső, fi zikai, mind pedig belső, lelki tulajdonságait tekint-
ve a férfi eszményt testesíti meg. 

„Az erőteljesen gépiesített, hatalmas pusztítást okozó háborúnak, a 
fronton átélt súlyos nélkülözéseknek és traumának hatására az autonóm 
szubjektumba vetett hit megrendült, a férfi test maga pedig beolvadt az 
első ipari háború által természetellenessé változtatott tájba, ráirányítva 
a fi gyelmet az emberi lény kiszolgáltatottságára és gyengeségeire.” (Ba-
logh, 2013, p. 117.)

A csonka, megvakult, esetleg harctéri idegsokkban szenvedő kato-
nák tömeges megjelenése immár fájdalmasan mutatott rá az akár csak 
pár hónappal korábban még magabiztosan hirdetett és ünnepelt férfi -
ideálnak az abszurditására és elérhetetlenségére.

A napisajtó, amelynek elsődleges szerepe az információközlés, nyil-
ván csupán implicit módon tudja megjeleníteni az ilyen nagyívű, felis-
merhetővé igazából csak a világháborút követő évtizedek során váló fo-
lyamatokat. 

A Pesti Hírlappal összehasonlítva a Világ hasábjain összességében 
több a szignált cikk, gyakoribb a témakövetés, a helyszíni riport, a meg-
nevezett forrás. Míg a Pesti Hírlap vizsgálatánál világosan követhető a 
hadirokkant klasszikus ideáloknak megfelelő, hősnarratíva részeként 
történő, felülretorizát megjelenítése, addig a Világ rokkantábrázolásá-
ban első pillanattól fogva a „gondoskodó hatalom” narratívája kerül elő-
térbe. A Pesti Hírlap a szenzációt ígérő történetekre összpontosító, „bul-
város” megközelítést preferálja, a Világ ezzel szemben az állami hivata-
lok intézkedő, gondoskodó szerepét, illetve a rokkantgondozás tudomá-
nyos hátterét emeli ki. A rokkantak társadalmi reintegrációjának kérdé-
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sét a Pesti Hírlap inkább a hadirokkant hősi karakteréből fakadó akarat-
erő és a hálás közösség együttműködésének eredményeként ábrázolja, a 
Világ hasábjain mindez a háborút követő elkerülhetetlen társadalmi át-
alakulási folyamat szerves részeként jelenik meg.

Egyértelműen kimutatható, hogy mindkét vizsgált napilap hang-
súlyos témaként jeleníti meg a hadirokkantak kérdését (bár a téma je-
lentősége a háborús évek során mindkét lapban érezhetően csökken). 
A legnagyobb eltérés a két napilap közt abban mutatkozik meg, hogy 
mennyire refl ektáltan tárgyalják ezt a témát, a refl ektáltságot pedig egy-
aránt meghatározza az adott lapok politikai irányultsága, célközönsége 
és szerzői gárdája. 
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Tárlatjegyzetek az Utunkban. 
A művészeti élet tükröződése a hetilap hasábjain 

1965 és 1975 között

A rendszerváltás előtt az Utunk, akárcsak a kulturális kiadványok 
mindegyike, egy képzőművészeti szakfolyóirat hiányában, fel-
vállalta a művészeti élet bemutatását, sőt, a rendszeres képző-

művészeti írásoknak köszönhetően, az Utunkban tükröződnek a legjob-
ban az említett időszakra jellemző útkeresések, mind a képzőművészek 
részéről, mind a művészetkritika alakulásának/kialakulásának fázisai. A 
tárlatjegyzetek, a tartományi kiállításokról születetett beszámolók, kriti-
kák tükrözik a legjobban mindazokat a tapogatózásokat, hullámvölgye-
ket, amelyek a különböző művészeti ágakra voltak jellemzőek, és ame-
lyekkel a művészeknek egyénileg is meg kellett küzdeniük. Az Utunk, 
hetilap lévén, rendszeresen számolt be a képzőművészeti élet eseménye-
iről, ezért az útkeresések lépésről lépésre követhetőek voltak a lap ha-
sábjain is. A kiadványt ugyan Kolozsváron szerkesztették, de rendsze-
resen hírt adott a fontosabb művészeti központokban zajló események-
ről, nem mellőzve Bukarestet sem, ugyanis a főváros irányadó volt a mű-
vészet alakulása szempontjából. Ha egymás mellé helyezzük a csopor-
tos tárlatokról szóló írásokat, akkor a teljes romániai magyar lakta ré-
gió (Erdély, Bánság, Partium, Máramaros) és az egész korszak képző-
művészete kibontakozik, útkeresésekkel, hullámvölgyekkel, nem utol-
só sorban a különböző művészeti központok sajátosságaival, törekvése-
ivel. A vizsgált időszakban, 1965–1975 között Kolozsvár, Marosvásár-
hely és Temesvár volt a három legerősebb és legjelentősebb művésze-
ti központ a főváros, Bukarest mellett. Feltörekvőben volt Nagyvárad, 
Nagybánya, Szatmárnémeti, majd a hetvenes évek elejétől Sepsiszent-
györgy, Csíkszereda. 
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1965 elején Banner Zoltán írta le először a Marosvásárhelyi Téli Tár-
lat kapcsán, a „marosvásárhelyi művésztelep” megnevezést. Ez volt az a 
kiállítás, ahol „a rejtett tartalékok meggyőző ereje hívja fel a fi gyelmet a 
művészet iránti rokonszenv, sőt igény helyi növekedésére, arra, hogy ez 
a friss, fi atalos vásárhelyi művészet gyökeret vert a város talajában, szel-
lemi életének egyik legszámottevőbb minőségi mutatója”.1 A szerző ki-
emelte, hogy ezen a kiállításon a grafi ka „önálló művészeti ágként pol-
gárjogot szerzett”,2 eltűntek a gipszalkotások, és megjelent a patinás kis-
plasztika, a látványfestészet is háttérbe szorult, és ezek helyét átvették a 
„belsőbb indíttatású”3 alkotások.

Ugyancsak 1965-öt írunk, amikor a később jelentős és vezető művé-
szeti központ, Temesvár kapcsán még azt olvassuk: „Egyelőre nem be-
szélhetünk bánáti művészetről fogalom-, illetve iskolateremtés értelem-
ben. Ugyanolyan most körvonalazódó művészi tájegység, mint Dobru-
dzsa vagy a nagyváradi művészcsoport. (…) Nem alakítói, hanem még 
csak elsajátítói, felfedezői környezetüknek. S e küszöb-helyzetből adó-
dóan most kezdenek közös utat keresni az építészekkel és a városkép 
formálóival.”4 Akkor még Jetza Péter volt az egyik legfi atalabb Temesvá-
ron élő képzőművész, Victor Gagával, Constantin Flondorral, Bertalan 
Istvánnal, Podlipny Gyulával és más társával együtt. Mindannyian más-
honnan érkeztek, de ott telepedtek le. „Sokfelől jöttek és sokféle színnel 
zárkóztak fel a régi mesterek közé.”5 A kritika a temesvári grafi kát már 
1965-ben is a „bánáti fi atalok” erős oldalának tartotta.

Az 1965-ös politikai rendszerváltás a különböző művészeti ágak lát-
ványos fejlődését, fellendülését is magával hozta. Szembeötlő az ipar-
művészet előretörése, az alkotók sokkal merészebben nyúltak nemcsak 
az anyaghoz, hanem kísérleteztek is a formákkal, stílusokkal. Szinte 
minden egyes beszámoló, amely iparművészeti kiállításról született, el-
sősorban ezt emelte ki. „A dekoratív, díszítő látásmód kifi nomultsága és 
elmélyülése is nyilvánvaló, s mindez szervesen kapcsolódik nemcsak a 

1  Banner Zoltán (1965): Marosvásárhelyi Téli tárlat. Utunk, XX. évf., 6(849). sz.
2  Uo.
3  Uo.
4  Banner Zoltán (1965): Temesvári műteremsarok. Utunk, XX. évf., 10(853). sz. 
5  Uo.
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népművészet hagyományaihoz, hanem a jelenkor követelményeihez is. 
Művészeink a népművészet forrásait még több megértéssel hasznosítot-
ták, mint eddig, és éppen azt a részét tárták fel leginkább, amelyik a leg-
alkalmasabbnak bizonyult a korszerű esztétika és ízlés bemutatására és 
fejlesztésére”6 – állt az 1965-ben, a bukaresti Dalles-teremben szervezett 
országos iparművészeti kiállításról szóló beszámolóban.

A textilművészek, noha a művészeti ág a hatvanas évek derekán már 
fellendülőben volt, még azért küzdöttek, hogy kiállíthassák munkáikat. 
Pozitív változást jelzett mindenképpen 1967-ben az a kerekasztal-be-
szélgetés, amelyet a kolozsvári iparművészeti tárlat kapcsán szerveztek 
szakemberek részvételével. Akkor még négyévente került sor iparművé-
szeti tárlatra – ez derült ki Banner Zoltán írásából, illetve a cikk tartal-
mazza mindazokat a gondolat, amelyek a hatvanas évek közepén jelle-
mezték az iparművészetet. „A helyi néptanácsi szervek, a Képzőművé-
szek Szövetsége, és a Képzőművészeti Alap fordítson nagyobb gondot az 
iparművészeti alkotás ösztönzésére s keressék meg a legkedvezőbb mó-
dozatokat a termelési és építkezési vállalatokkal való szerves együttmű-
ködéshez.”7

A hatvanas évek közepén kezdett jelenséggé válni Romániában az 
addig elhanyagolt, népszerűségnek egyáltalán nem örvendő reklámgra-
fi ka. Az első ilyen jellegű táralt 1965 nyarán volt Bukarestben, az Onești-
teremben. „Sokan a kapitalista nagyüzemi termelés szellemi tartozéká-
nak tekintették. Hamarosan bebizonyosodott azonban, hogy szocialista 
iparunk és kereskedelmünk sem nélkülözheti, sőt kereteit kiszélesítet-
te – és ma már a román reklámgrafi ka nem csak művészi formába öntött 
hírverési eszköz az ipar és kereskedelem számára, hanem a tájékoztatás 
és a kulturális propaganda meggyőző és kifejező eszköze.”8 

Plakátkiállítás nemcsak Bukarestben, hanem Marosvásárhelyen is 
nyílt 1965-ben, a IX. Kongresszus előtt.  Ez az esemény a város képző-

6  Petru Comărnescu (1965): Állami iparművészeti kiállítás. Utunk, XX. évf., 30 
(873). sz.

7  Banner Zoltán (1967): Az ízlés kerekasztalánál. Beszélgetés a kolozsvári iparmű-
vészeti tárlatról. Utunk, XXII. évf., 23(971) sz.

8  Jeney Erzsébet (1965): Hirdetőművészet. I. Országos Reklámgrafi kai Tárlat. 
Utunk, XX. évf., 35 (378). sz.
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művészeti szemléletét, fejlődését is jelezte. Olyan nagynevű művészek 
plakátjait láthatta a közönség, mint Nagy Pál, Balázs Imre, Vajda János. 
Az írás szerzője, Kováts Iván, meg is jegyezte, hogy nálunk a „kínálat jó-
val megelőzte a keresletet”.9

Az 1967-es nagybányai és nagyváradi év végi kiállítást Banner Zol-
tán elemezte, hangsúlyozta előbbi „szegényességét”, utóbbit pedig „ur-
bánus szellemiségű művészetalkotásának” köszönhetően emelte ki írá-
sában. Mindkét városnak megvoltak a meghatározó képzőművészei, 
akik ekkor még javában az útkeresés időszakát élték. „A festészetben 
tudniillik éppen a szemléleti biztonsággal és megalapozottsággal van a 
baj. A sok kompozíció már címében is védekező álláspontot feltételez a 
fi atal művészek jó része esetében; egyúttal pedig elfedi és elmossa, ám 
abban a pillanatban el is árulja e művek tárgytalanságát.”10 

Ebben a korszakban a művészek többségének az önmagára találás, a 
saját stílus megerősítése volt a legfőbb gondja. Leszűrhető volt ez a cso-
portos kiállítások anyagán, jó néhány évig ugyanis a kiállításokról szó-
ló írások zöme ilyen és ehhez hasonló sorokkal indított: „Mi jellemzi az 
idei kolozsvári őszi tárlatot? Az egészséges kísérletezés és – kisebb mér-
tékben – az egészségtelen utánzás. Az új utak keresése, mint jelenség, 
az egészre rányomja a bélyegét, csakhogy sürgősen külön kell választa-
nunk azokat az eseteket, ahol a kölcsönkabátot fel lehet ismerni. Félre-
értés elkerülése végett: nem valakit utánoznak, a modernséget utánoz-
zák.”11 Mint ahogyan az 1965-ös év végi kolozsvári tárlatról is azt olvas-
hattuk: „Különös, de az az érzése az embernek, mintha mindenki tvisz-
telni akarna, azok is, akiknek a tangó vagy a valcer áll jól, sőt nemrég 
még azt is járták.”12 Lászlóff y Aladár találóan fogalmazta meg azt, aho-
gyan elsősorban az idősebb nemzedék próbált igazodni az egyre elér-
hetőbbé váló nyugat-európai irányzatokhoz, amelyeknek jegyeivel ad-
dig nem volt alkalma kísérletezni. A kolozsvári tárlattal egyetemben, ab-

9  Kováts Iván (1965): Kereslet és kínálat a plakátművészetben. Utunk, XX. évf., 
36 (879). sz.

10  Banner Zoltán (1968): Két tárlat. Utunk, XXIII. évf., 3(1003). sz.
11  Lászlóff y Aladár (1966): Tárlat Kolozsváron. Szubjektív jegyzetek. Utunk, XXI. 

évf., 1(897). sz.
12  Uo.
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ban az évben még három művészeti központ év végi kiállításáról olvas-
hattunk, a temesváriról, a marosvásárhelyiről és a nagybányairól. A ko-
lozsvárinak ellentéte volt a marosvásárhelyi tartományi kiállítás anya-
ga, legalábbis Banner Zoltán szerint: „Hagyomány és etika. Nos, éppen 
e két tényezőnek az ötvöződéséből áll elő az a korszerű művészi látás-
mód, amely ezúttal már nem csak az elmúlt tizenöt évben ‒ többségük-
ben a kolozsvári főiskolán – végzett fi atal művészek munkáinak a saját-
ja. (…) Ez az a tárlat, ahová, amint belép az ember – fellélegzik. Felléleg-
zik a tiszta levegőtől, amit színek, formák, vonalak és szerkezetek tisz-
ta kezelése áraszt”.13 Az útkeresést itt úgy tűnik, hamarabb követte az új 
út megtalálása, a szerző szerint ugyanis ezekben a festményekben ott a 
XX. század „naponként bálványt romboló elevensége, benne működnek 
a művészettörténeti korszak alapvető indítékai, benne ragyognak első-
rendű értékei”.14 Következtetésképpen: „Marosvásárhely festőváros lett, 
és a telep életerejétől függ, hogy milyen súllyal szól majd bele az egész 
ország festészetének fejlődésébe”.15  

Temesváron az év végi tárlat színvonala 1966-ban szintén dilemmá-
kat vetett fel. Kazinczy Gábor grafi kusművész megállapította: „Ez a kiál-
lítás jobb, mint a tavalyi, de vajon mennyiben fejlődtünk, és mennyiben 
segíti elő ez a lépés a további fejlődést? Mert bár a majdnem negyven 
kiállító művész nagyobb része hű maradt a tavalyi modorához – ezút-
tal egy egész sor új jelenséggel is találkozunk: a technika, a műfaj, a for-
ma és tartalom szempontjából egyaránt új hangokra fi gyelhetünk fel.”16 
A szerző szerint egyedül Bertalan István képviseli az új hangot ezen a ki-
állításon, „az ő képein mutatkozik meg leginkább a harc a világos szer-
kezet és forma fi nom mértékéért, az arány és ritmus, a biztos egyensúly 
rendje szerint való képfogalmazásért és a dúsan fakadó, szép színkért”.17 

A nagybányai tárlat kapcsán, ugyancsak 1966-ban, elsősorban azt ál-
lapította meg Murádin Jenő, hogy a beküldött képek alig 30–35 száza-

13  Banner Zoltán (1966): Tartományi tárlat… Marosvásárhelyen. Utunk, XXI. 
évf., 2(898). sz.

14  Uo.
15  Uo. 
16  Kazinczy Gábor (1966) …Temesváron. Utunk, XXI. évf., 2(898). sz. 
17  Uo. 
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léka ütötte meg a mércét, bár a kiállítást szigorú zsűrizés előzte meg. 
Az „erjedési folyamat, amely néhány éve művészeti életünkben valósá-
gunk összetettebb ábrázolásához, a modern értelemben vett festőiség-
hez vezetett ‒ itt, Nagybányán, távolabb áll talán a leülepedéstől, mint 
egyebütt”18 – írta a szerző. Összegezve a látottakat: „Jó néhány kísérletet, 
amely Nagybánya hagyományából kiindulva próbál több-kevesebb si-
kerrel újat nyújtani; a népes csoportban szereplő fi atalok a modern for-
mai útkeresés pillanatnyilag – vagy talán csak látszólag – tradíciókhoz 
még nem kapcsolható szemléletét.”19 

Az 1967-es Őszi Tárlat szobrászati anyagának elemzését nyújtotta 
Mircea Țoca. A szobrászat útkeresése szinten minden közös tárlat ese-
tében felmerült, a kritika ezt a műfajt marasztalta el a leggyakrabban: 
„Még a legbeavatottabban, legelmélyültebben készült tanulmányfejek 
sem központizhatják méltó módon az igényes szobrászi feladatok hiá-
nya által előálló űröket.”20 Mircea Țoca elsősorban Löwith Egon szobor-
fejét emelte ki rangos alkotásként, azon kívül „egyetlenegy olyan arc-
mást sem találunk, amelyik éppen a modell egyéniségének a megraga-
dását, tehát a portretisztikai hitelesség igényét is követelményként tar-
totta volna szem előtt”.21 Emlékszobrok terén már elégedettebb a neves 
művészettörténész, aki Balaskó Nándor térplasztikáját tartotta a leg-
igényesebb munkának a tárlaton, de Benczédi Sándor, Márkos András, 
Vetro Artúr, Puskás Sándor és Gergely István szobrait is említésre mél-
tónak találta. 

A hatvanas évek derekán a grafi ka azon műfajok egyike volt, amely a 
leglátványosabb fejlődésen ment keresztül, amely gyökeresen átalakult. 
Elsősorban a műfajon belüli technikai megvalósítások voltak fi gyelem-
reméltóak. Az 1966-os kolozsvári Grafi kai Tárlat képei kapcsán írta a 
kritika: „Sajátosan ellentmondásos folyamat játszódik le jelenkori gra-
fi kánkban: a képzelet mind szélesebb gyűrűket vető felszabadulásának 
egy bizonyos műfaji megcsontosodásától kísért folyamata.”22 Ebben az 

18  Murádin Jenő (1966): … Nagybányán. Utunk, XXI. évf., 2(898). sz.
19  Uo. 
20  Mircea Țoca (1967): Tanulmányok és vázlatok. Utunk, XXII. évf. 51(999) sz.
21  Uo.
22  Banner Zoltán (1966): Országos grafi kai tárlat 1966. Utunk, XXI. évf., 23(919). sz.
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útkeresésben a művészek az előző korszak és a már elérhetővé vált lehe-
tőségek között ingadoztak, ez a korabeli kritikákból nagyon jól kitűnik. 
A kritikus „megcsontosodottnak” ítélte a pusztán táblaképjellegű alko-
tásokat, a „lenyomatszerű kifejezés”23 azonban már előremutatott, és 
igazi élvezetet nyújtott. Ezen a tárlaton a legjobbak közé sorolták Feszt 
Lászlót és Bardócz Lajost, illetve az Erdős I. Pál és Paulovics László kéz-
jegyével ellátott illusztrációk rangos részét képezték a kiállításnak.

A stílusok sajátos keveredése már az 1969-es kolozsvári őszi tárlat 
kapcsán is nyilvánvalóvá vált, a szakma számára is az volt a legizgal-
masabb kérdés, „hogyan lappanganak, színeződnek, épülnek egymásba 
a XX. század jelentősebb törekvései, formarendszerei, hogyan szolgál-
ja ennek a jellegzetes közép-európai városnak a szellemi igényeit a ku-
bista, a fauvista, a szürrealista vagy a nonfi guratív expresszionista látás-
mód eszköztára”.24 A válasz már kevésbé volt reményteljes: „… ez a mi 
mai kolozsvári művészetünk nem a művészetet létrehozó társadalmi és 
szellemi szükségletet, hanem önmagát reprodukálja újra. Nem az önma-
gába néző, önmaga udvarát tágító, önmagát egyetlen gesztussal a törté-
nelem, a pillanat mérlegére tevő jelenkori ember, izgatott jelenkori in-
tellektus műtermében készült, s nyersanyagát sem arról a palettáról és 
abból a kőbányából merítette, mint Klee, Picasso, Moore és a többi kor-
társ – jóllehet eredményeik szemmel láthatóan itt munkálnak a felszín 
alatt.”25 A téli tárlat szobrászati anyagát itt is elmarasztalta a szerző, az al-
kotásokat mindössze „ujjgyakorlatoknak” tartotta, a műfaj hiányossága-
it ”művészeti rövidzárlatként” könyvelte el. 

A nyilvánvalóan gyengére sikeredett festészeti és szobrászati Őszi 
Tárlatot sokkal színvonalasabb Grafi kai Tárlat követte 1969-ben Kolozs-
váron. „A különböző technikai megoldások rendkívül friss hatást bizto-
sítanak a kiállítás egészének, ugyanakkor ez a grafi ka gazdagabb szem-
léletről, világlátásról tanúskodik”.26 A szerző megemlítette Feszt Lász-

23  Uo.
24  Banner Zoltán (1969): Meditáció. A kolozsvári Őszi Tárlat festészetéről és szob-

rászatáról. Utunk, XXIV. évf., 49(1101). sz.
25  Banner Zoltán (1969): Meditáció. A kolozsvári Őszi Tárlat festészetéről és szob-

rászatáról. Utunk, XXIV. évf., 49(1101). sz.
26  Ágopcsa Marianna (1970): Grafi ka ’69. A kolozsvári Őszi Tárlat második sza-
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ló linómetszeteit, amelyek új korszak kezdetét jelezték, Gy. Szabó Béla 
metszeteit, Tóth László, Kusztos Endre, Deák Ferenc, Bene József és Soó 
Zöld Margit grafi káit.

Az 1971-ben megjelent első lapszámok is a kolozsvári Téli Tárlat-
tal foglalkoztak elsősorban, az előző években felvetett probléma pedig 
folytatódott: a festészeti és a szobrászai tárlat igencsak gyenge alkotáso-
kat vonultatott fel, míg a grafi kusok ismét remekeltek. Nemcsak a fi atal 
grafi kusnemzedéket emelte ki a kritika, hanem az idősebb generációt 
is, amelynek tagjai szintén remek alkotásokkal jelentkeztek a kiállításra.

Nem mutatott sokkal jobb képet az 1970-es évi marosvásárhelyi Téli 
Tárlat sem, legalábbis Banner Zoltán szerint, aki úgy vélte, a kiállításon 
a „kolorizmus”, a színesség volt az uralkodó. A marosvásárhelyi kolónia 
„összes adatait és élményeit a világról és a világgal folytatott párbeszéde-
it erre az elemre és mondanivalóra vezeti vissza”.27 A szerző azt is latol-
gatja, ami már helyi jellegzetességet is tükröz, hogy vajon „miért oly val-
lomásos napjaink marosvásárhelyi piktúrája, vagyis hogy a festői mon-
danivaló kimondottan létkérdések, de legalábbis életjelenségek formá-
tumában jelentkezik.”28 

Pár esztendő múltán, 1973 telén, már ki lehetett jelenteni, hogy az 
említett időszakban, valóban a grafi ka ment keresztül a leglátványosabb 
fejlődésen, ez a műfaj érte el a legkorszerűbb változásokat. A Kolozs-
vári Őszi Tárlaton ugyanis a grafi ka vitte el a pálmát. A szobrászat, né-
hány művészt leszámítva, „nem csillogtatta meg összes erényét”.29 Ek-
kor már kijelenthető volt, hogy kialakult az a kolozsvári grafi kai iskola, 
amely „lassanként Erdély valamennyi művészeti városára rásugározza 
szemléleti és technikai színvonalát, eszményeit”.30 Az új iskola létrejöt-
tében elsősorban a neves művészek mesterségbeli tudása volt meghatá-
rozó, az, hogy ismereteiket sikeresen átadták a fi ataloknak, akik a régit 
az újjal ötvözték. A grafi ka rohamos fejlődésében nagy szerepet játszott 
a könyvkiadói tevékenység is, az illusztráció egyre szélesebb körű terje-

kasza. Utunk, XXV. évf., 2(1106). sz.
27  Banner Zoltán (1971): Festőiség és színesség. Utunk, XXVI. évf., 3(1159). sz.
28  Uo.
29  Banner Zoltán (1973): Grafi kai iskola? Utunk, XXVIII. évf., 48(1309). sz.
30  Uo. 
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dése. 1974-ben már konkrétan kolozsvári grafi kai iskoláról írt a sajtó. Ily 
módon sorolta be a szakma is, a szó pozitív értelmében, a művészeket. 

Az 1972-es kolozsvári és marosvásárhelyi Téli Tárlatról szóló kriti-
ka, mivel a kiállítás egybeesett a Köztársaság ünnepével, a 25. évforduló 
jegyében indított. Banner Zoltán 25 év kapcsán elmélkedett művész és 
művészet szerepéről, mindarról, amire a képzőművésznek fi gyelnie kell 
a társadalmi események sodrásában. Még nem elrugaszkodott emléke-
zés, bár érezni lehetett, hogy a szerző feladatként kapta a témát.  Banner 
Zoltán a két tárlat anyagából elsősorban az emberközpontúságot emel-
te ki: „A korszerű fi gurativitás az, amikor a táj, a benne mozgó embe-
ri alakok által mutatja magát színnek, formának, távlatnak, s amikor az 
alakokból egy egész tájegység drámaisága és szelídsége kiolvasható.”31 
Az erdélyi festészetre elsősorban az emberábrázolás a jellemző, az ötve-
nes években a táj- és arcképfestészetben ez rendkívül erőteljes volt, míg 
a hetvenes évek fordulójára a kompozíciós műfajok kerültek előtérbe. 
Az írás ezúttal kevésbé marasztalta el a festészeti törekvéseket, ellentét-
be állította és kiemelte a grafi ka rohamos fejlődését, illetve a műfajban 
rejlő lehetőségeket: „a grafi ka kompozíciós lehetőségeinek és útjainak 
a páratlan kiszélesedésére elsősorban a sokszorosított eljárások, tehát a 
metszettechnikák példája a mérvadó”.32 A szobrászat 1972-ben még nem 
talált önmagára, a kritika már egy ideje hiányolta a kiemelkedő alkotá-
sokat. Banner Zoltán, a műfaj mentségére, annyit jegyzett meg: „talán 
egyetlenegy képzőművészeti ágban sem oly nyilvánvaló a népi gondol-
kodás-ábrázolás és díszítőmód iránti hajlam és nosztalgia, mint a szob-
rászatban.”33

Az 1975-ös Kolozs Megyei Őszi Tárlat a bőség jegyében szervező-
dött. Egyre több volt a művész, és sok volt a jó munka, a kiállítótér las-
san szűkké vált. Festészeti szempontból érzékeny témák kerültek előtér-
be, a grafi ka továbbra is ívelt, a szobrászat azonban továbbra is az útke-
resés hálójában rekedt. „A szobrászat társadalmi funkciója elbizonyta-

31  Banner Zoltán (1972): Művek fényében. A kolozsvári és marosvásárhelyi téli 
tárlatról. Utunk, XXVII. évf., 52(1261). sz.

32  Uo.
33  Uo. 
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lanodott, fejlődésvonala pedig eklektikus. Föllép tehát a belterjes művé-
sziesség veszélye, amely még nemes anyagok ellenállásában (márvány, 
kő, fa, bronz) is nehezen győzhető le.”34

Nagyvárad szintén olyan városa volt az országnak, amelynek képző-
művészeti élete egyre inkább a fi gyelem középpontjába került. Itt a mű-
vészet „urbánus jellege”35 a meghatározó, pontosabban „nem észlelései-
ben, hanem szemléletében urbánus művészet ez”36 – írja Banner Zoltán. 
A szerző elsősorban a helyi alkotók közül Fux Pál, Tîrnovan Vid, Fekete 
József, Jakobovits Miklós nevét emelte ki, ők azok, akik nagymértékben 
alakították a nagyváradi művészeti életet. 

Az Utunk tükrén keresztül a fi atalok, a főiskolások törekvései is ki-
rajzolódnak, elsősorban vizsgakiállításaikról írt az újság. Fontos adato-
kat és meglátásokat összegeztek ezek az írások, annak a generációnak 
a bemutatkozásáról szóltak, amelynek tagjait a szocreál szelleme még 
érintette, de a szigorú kötöttségek már nem befolyásolták művészetü-
ket. 1965-ben, a Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskola diákjainak 
vizsgamumkái kapcsán írta az Utunk, hogy „az általános színvonal az 
előző évekhez képest emelkedett”.37 Figyelemre méltó megállapítás volt, 
hogy „a szobrászok között az egyetemes művészet nagyjainak hatása ke-
vésbé érvényesült, mint a festők között. (…) a grafi kai szak diákjainak 
diplomamunkái meglepő érettségről tettek tanúbizonyságot”.38 A textil 
és a kerámia szak színvonala ugyancsak fi gyelemre méltó volt. Szintén 
a végzősök év végi tárlatáról írta E. Szabó Ilona, hogy ezúttal is a meste-
rek kézjegye volt az uralkodó szinte minden munka esetén, mindössze 
két diákot emelt ki, Kancsura Istvánt és Traian Moldovant. „Kancsura 
fő erénye, hogy magától értetődő könnyedséggel ábrázolja a mozgást.”39 
Alig egy évvel később, 1966-ban, ugyancsak E. Szabó Ilona már „megle-
pőnek” találta a diákok munkáit, alig említette a mesterek hatását, any-

34  Banner Zoltán (1975): A közelkép távlatai. Utunk, XXX. évf., 49(1414). sz.
35  Banner Zoltán (1966): Nagyváradi őszi tárlat. Utunk, XXI. évf., 51(947). sz.
36  Uo.
37  Eugenia Florescu (1965): Az élet küszöbén. Utunk, XX. évf., 28(871). sz.
38  Uo.
39  E. Szabó Ilona (1965): Epigonok és egyéniségek. A kolozsvári Ion Andreescu 

képzőművészeti főiskola végzős diákjainak kiállítása. Utunk, XX. évf., 37(880). sz.
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nyit jegyzett meg csupán, hogy nem minden esetben sikerült az alkotó-
nak „világosan kifejeznie mondanivalóját”. 40

1967-ben, a végzős főiskolások diplomakiállítása kapcsán, Hans 
Loew találóan fogalmazta meg a fi atalok útkeresését: „a festészeti szak 
most kiállított munkái előtt az az érzésünk, hogy valamely modern mű-
vészet múlttá válásának vagyunk a tanúi. A magát újítónak tudó nemze-
dék éppen a saját modernsége halálos ítéletét hirdeti ki, amikor csak fe-
tisizálni, klasszicizálni tudja korszerűségét, de megértésben nem képes 
mélyre, a lényegig hatolni.”41

Ugyancsak 1967-ben már erősödő tendenciát mutatott a textil szak is 
Kolozsváron, ez derült ki az év végi vizsgamunkák kiállításából is. Mohi 
Sándor prorektorral Banner Zoltán beszélgetett, az interjú fontos infor-
mációkat is tartalmazott az akkori főiskolai oktatásról: „az egész kép-
zőművészet a dekorativitás felé tájékozódik, s így a kimondottan díszí-
tő jellegű művészetek terén – mint amilyen a textilművészet – jóformán 
ellenállás nélkül valósítható meg a korszerű művészi nyelv. A képzőmű-
vészet nagy problémái mindig is a festészetben dőlnek el.”42 Mohi Sán-
dor az újságíró azon kérdésére is választ keresett, hogy mi lehet annak 
az oka, hogy a festészeti munkák hosszú ideje gyengék? „Az ifj úság egy 
része azt hiszi, hogy az a modern, ami rossz, ami nincs megszerkesztve, 
ami nem ellenőrizhető, ha a fi gura félszemű, ha a nyaka vékony, ha hi-
ányzik a keze, vagy legalábbis el van dugva és így tovább. A folyóiratok-
ban, könyvekben és kiállításokon bemutatott művekből sajnos a modern 
megjelenésének csak a külsőségeit látják meg és ezek hatnak rájuk”.43 

Sepsiszentgyörgyön 1966 nyarán rendhagyó kiállítást szerveztek, az 
1-es számú líceum egykori végzőseinek, azóta befutott művészeknek 
alkotásaiból, akik, közben szétszóródtak az országban. Harminc festő, 
szobrász, grafi kus és iparművész alkotásai voltak láthatók egy helyen, 

40  E. Szabó Ilona (1966): Főiskolások fesztiválja. Képzőművészeti tárlat. Utunk, 
XXI. évf., 17(913). sz.

41  Hans Loew (1967): Diplomamunkák kiállítása. Utunk, XXII. 38(986) sz.
42  Banner Zoltán (1967): Vizsgaművek – mérlegen a képzőművészeti főiskolán.  

Utunk, XXII. évf., 27(975) sz.
43  Uo.
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egy olyan városban, ahol „olyan friss szellemi életerő és fogékonyság”44 
buzog, amelyet „nem lehet pusztán a színháznak és az ország egyik leg-
gazdagabb tematikájú múzeumának az áramkörébe utalni”.45 Banner 
Zoltán írásából kiderült, hogy a város egyfajta biennálét, hagyományt 
kívánt volna teremteni az eseményből. Pár évvel később jelent meg az 
Utunkban az a beszélgetés Plugor Sándor grafi kusművésszel, amely-
ben szó esett a sepsiszentgyörgyi képzőművészet intézményesedésének 
szükségességéről is. A művésszel Murádin Jenő beszélgetett, kiderült, 
hogy 1973-ban még nem telepedett le a városban hét olyan művész, aki 
tagja lett volna a Képzőművészeti Szövetségnek, így nem fi ókja, hanem 
csupán köre működött a szervezetnek. A városnak akkor még nem vol-
tak kiállítóterei, de már elkezdődött a műtermek építése, igaz még csak 
egy tömbház manzárd-részén.

A székelyföldi művészeti élet fejlődésében, terjedésében fontos szere-
pet játszott 1975-ben a Hargita és Kovászna Megyei Fiatal Művészek Al-
kotási Körének megalakulása. Az eseményre a csíkszeredai Várban ke-
rült sor a „30 fi atalok tárlata” címet viselő kiállítással egybekötve. „Kez-
dés és újrakezdés”46 folyamatáról beszélt Banner Zoltán, 30 fi atal művész 
csoportosulása kapcsán, akiknek vezetője Márton Árpád és Gaál And-
rás festőművészek voltak, de akkor már megjelentek húszas éveikben 
járó képzőművészek is a városban.  Márton Árpád és Gaál Andás festé-
szetében, „egyre határozottabban körvonalazódott az újonnan és újsze-
rűen meglátott, vagyis az elődökénél is szintetikusabb Hargita körüli táj 
és emberi sorskép”47 – állt az esemény kapcsán született írásban.

Egy másik régió, Máramaros művészete, ugyan nagybányai kiállítá-
sok révén gyakran szerepelt az Utunk oldalain, az eddigieknél sokkal je-
lentősebb volt az a tárlat, amely 1966 nyarán nyílt a Tartományi Múze-
umban, Nagybányán. Olyan művészek szerepeltek ezen, akiket a nagy-
bányai művésztelep vonzott a városba, akik rendszeresen visszajártak 
dolgozni a telepre. A különböző irányzatokhoz tartozó művészek révén, 

44  Banner Zoltán (1966): Egy kiállítás vendégkönyvébe. Utunk, XXI. évf., 34(930). 
sz.

45  Uo.
46  Banner Zoltán (1975): Táj és sorskép. Utunk, XXX. évf., 25(1390). sz.
47  Uo.
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ez a kiállítás, remek keresztmetszetét nyújtotta az erdélyi művészetnek, 
az eseményen ugyanis a stílusbeli változatosság és az útkeresések vala-
mint a már megállapodott letisztult alkotásmódok mind jelen voltak.  
A tárlat tartalmazta a nagybányai festőtelep első nemzedékének képeit 
(Hollósy, Réti, Th orma, Ziff er), az „ellen-Nagybánya”48-vonulat képvi-
selőinek alkotásait (Popp Aurél, Klein József, Jándi Dávid), azokét, akik 
valamilyen módon kötődtek a városhoz és a telephez, de nem ott éltek, 
hanem művészetük Kolozsvárhoz kapcsolódott (Szolnay Sándor, Tasso 
Marchini, Fülöp Antal Andor, Raoul Șorban, Alexandru Ciucurencu), 
de kiállítottak a máramarosi és környéki művészek is (Vida Géza, Erdős 
I. Pál, Paulovics László). A tárlat „együtt mutatta be a hagyományt, a fej-
lődés vonalát, és az új tapogatózásokkal a hagyományok folytatásának a 
szerteágazását is sejteti”.49 

Temesvár mindenképpen azon művészeti központok közé tartozott 
a hetvenes években, ahol a leghaladóbb szellemben alkottak a művé-
szek. Wagner István írásában négy temesvári művész kiállítására kalau-
zolta az olvasókat, Jecza Péter, Kazinczy Gábor, Romul Nuțiu és Gabriel 
Popa tárlatára, amely festmény, szobor, tárgy- és térkompozíció együt-
tesét mutatta be. „Valamennyi művész valamennyi műve enged a har-
madik dimenzió, a tér csábításának, sőt tudatosan törekszik a térhatás-
ra. (…) A kísérletező kedvű alkotói négyes a modern művészeti törekvé-
sek egyre magasabb lépcsőfokait sajátítja el, egyéni módon, hazai talaj-
ba ágyazva.”50 A modern művészeti irányzatok az ország nyugati részén, 
Temesváron, más táptalajra találtak. Az ott élő művészek sokkal meré-
szebben ötvözték az avantgárd jegyeket saját stílusukkal, mint Erdély-
ben, ahol a hagyományőrzés erőteljesebben volt jelen a művészetben.

*A tanulmány részlet a Képzőművészet és lapkultúra az 1968-as 
korszakváltásban. Művészeti útkeresések a romániai magyar sajtóban 
1965–1975 között című doktori disszertációból.

48  E. Szabó Ilona (1966): Máramarosi művészet. Utunk, XXI. évf., 37(933). sz.
49  Uo. 
50  Wagner István (1970): Térszomjas alkotások. Utunk, XXV. évf., 32(1136). sz.
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Műfajok és műsorok a rádióban

A rádió az a tömegmédium, amely nem csak mindenkihez kíván 
szólni (Gálik–Urbán, 2014, 137), de legegyszerűbben el is jut a 
médiafogyasztókhoz: nincs szükség előfi zetésre, nem kell drá-

ga, bonyolult felszereléseket beszerezni ahhoz, hogy rádiót hallgassunk. 
Majdnem minden elektronikai berendezéshez csatolt áruként kapjuk a 
rádiót: korábban a zenelejátszókhoz (a kazettás magnóhoz, majd a CD-
lejátszóhoz és a hifi tornyokhoz), a digitális ébresztőórához, ma a mo-
bil- vagy okostelefonhoz, a kábeltévé-szolgáltatáshoz is kapunk valami-
lyen rádiós lehetőséget, de ugyanakkor rádióműsor vételéhez elég pusz-
tán az elemes táskarádió vagy zsebrádió is.

Mindezek ismeretében kijelenthetjük, hogy a rádió az életünk ré-
sze, és ezáltal – mint minden média – hatással van ránk. Nem mind-
egy, hogy milyen rádiókat, milyen műsorokat hallgatunk, sőt, meggyő-
ződésem szerint az sem mindegy, hogy milyen műfajokban hangzanak 
el a rádiós anyagok: mennyire tájékoztatnak, mennyire nyújtanak olyan 
tartalmat, ami számunkra az eddigihez képest új ismereteket tartalmaz 
– vagy inkább csak véleményt mondanak, csak szórakoztatnak a felénk 
sugárzott műsorok. Ezért tartom fontosnak az összehasonlító elemzést 
a rádiótípusokról, a rádió műsorairól és műfajairól. A következőkben 
a szakirodalmi forrásokat összevetve igyekszem megtalálni a legismer-
tebb, leggyakrabban használt rádiós műfajokat, kiegészítve mindezt sa-
ját, megfi gyelésen alapuló tapasztalataimmal.

Mi a rádió?

„A rádió a mindennapos magyar nyelvhasználat szerint egy-
szerre jelenti a készüléket és a műsorszolgáltatót, a rádiózás ki-
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fejezés pedig szinte szinonímája a rádióhallgatásnak.” (Gálik–
Urbán, 2014, 139)

Ma már egyértelműnek tűnik, mi is az a rádió: ahonnan a zene szól, 
ahol híreket mondanak, ahol műsort közvetítenek – és, mint fentebb is 
olvashattuk, ahonnan ezt a fogyasztók hallják. Talán ezért is volt nehéz 
meghatározást találnom a kifejezésre, végül Gálik Mihály tanulmányá-
ban (Gálik, 1996, 35) sikerült:

„A rádiózás a legáltalánosabban fogalmazva hangok rádió-
hullámok révén történő továbbítása a nagyközönség részére. 
(…) A rádiózást végzőnek is az a célja, hogy a rádióhullámok 
által közvetített hangok, műsorok egy adott területen minden-
kihez eljussanak, aki megfelelő készülékkel rendelkezik.”

A rádiózás, a műsorszórás kialakulásában előzményként tartják szá-
mon a jeltovábbításra alkalmas (drót nélküli vagy szikra-) távírót és a 
lejátszásra, illetve jel- azaz hangrögzítésre alkalmas gramofont. A rádi-
ózás elterjedése az első világháború idején történt alkalmazásával hoz-
ható kapcsolatba, és ezt követően, az 1920-as években lett népszolgálta-
tás: akoriban indult el az olcsóbb, mindenki által megfi zethető készülé-
kek gyártása. Mivel a jeladó és kezdetben a jelfogó készülék is jelentős 
befektetést feltételezett, a műsorsugárzás Európa országaiban állami tu-
lajdonban lévő vállalkozásként indult meg. Magyarországon 1924. de-
cember 1-jén, Romániában 1925. november 1-jén indult el a rendszeres 
műsorsugárzás az akkor állami (ma is létező, közszolgálati) rádiókban.

Rádiók Romániában

A demokratikus társadalmi berendezkedés együttjár a médiaplura-
lizmus lehetőségének megteremtésével. Ennek megfelelően, az 1990-
es rendszerváltás után Romániában is lehetőség nyílt a magán-média-
vállalkozások beindítására, illetve ezáltal a médiapiac diverzifi kálódá-
sára. A rádiók működtetését ma a 2004/504. számú Audiovizuális tör-
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vény1 szabályozza. Az általános jogszabályi keretet kiegészítik az Orszá-
gos Audiovizuális Tanács (OAVT) működésre és médiatartalomra vo-
natkozó határozatai.2

A sugárzási terület szerint Romániában megkülönböztetünk helyi 
rádiókat, területi/regionális rádiókat és országos rádiókat. Az utóbbi 
két kategóriában csak a bukaresti központú, közszolgálati rádió kaphat 
frekvenciát, és szintén az ő tulajdonuk néhány „nemzetközi” meghatá-
rozású frekvencia, amelyeken az országgal szomszédos területekre sugá-
roznak az ott élőknek szóló műsorokat.3

A sugárzás módját tekintve, a rádió műsorait továbbíthatják műhol-
don, földi sugárzásban (közép- vagy ultrarövid hullámon), kábelen a 
fi lmcsatornák mellett, illetve – egyre gyakrabban – interneten. Ma a leg-
nagyobb rádiótársaságok már több csatornán sugároznak, de a kiseb-
bek is könnyen használhatják – és használják is – az internetet sugárzá-
si csatornaként.

Tartalmilag beszélhetünk közszolgálati, kereskedelmi, illetve közös-
ségi rádiókról. Ez utóbbi szempont szerinti felosztás már szorosabban 
kapcsolódik jelen elemzéshez, hiszen ezeket a rádiókat az különbözteti 
meg, hogy milyen műsorokat milyen arányban sugároznak.

Az Európában kialakult rádiózás modellje szerint, a rádiók a brit 
közszolgálati csatorna, a BBC példáját igyekeznek követni. Ennek értel-
mében, a rádió feladata elsősorban a tájékoztatás, másodsorban az ok-

1  http://cna.ro/IMG/pdf/LEGEA_AUDIOVIZUALULUI_CU_MODIFI CARI LE 
_ LA_ZI.pdf (2016. december 16.)

2  A hatályos jogszabályok gyűjteménye legegyszerűbben elérhető és mindig nap-
rakészen frissített az OAVT honlapján, a http://cna.ro/-Domeniul-audiovizualului-.
html webcímen. (2018. március 1.)

3  A rádiófrekvenciákra vonatkozó hazai törvényes keretről részletesen lásd: Rácz 
Éva Mária: Húsz év a hatvanból: Híradás a Kolozsvári Rádió magyar adásában. In: A 
tájékoztatás olvashatósága. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság, Kolozsvár, 2018, 
115–128.
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tatás-nevelés, és csak harmadsorban a szórakoztatás. Ez az elosztás ma 
a közszolgálati rádiókra érvényes, azok esetében beszélhetünk még köz-
szolgálati tartalmak – aktualitás- és hírműsorok, illetve oktató-nevelő 
célú rétegműsorok – sugárzásáról. A közszolgálati rádió célközönsége a 
teljes lakosság, nemtől, kortól és más tényezőktől függetlenül, sőt, több 
országban, így Romániában is, törvény szabja meg, hogy az országos, 
közszolgálati rádiók műsorának lehetőleg mindenkihez el kell jutnia. A 
reklámra szánt műsoridő korlátozását szintén törvény írja elő: elvileg 
ennek a rádiótípusnak nem célja reklámbevétel generálása.

Az amerikai típusú rádiózás-modell szerint, a rádióműsor a szóra-
koztatásra épül. Megközelítésüket követve, a kereskedelmi rádiók voltak 
előbb, amelyek célja a reklámbevétel növelése, tehát ehhez mérten ala-
kítják műsorpolitikájukat is. Célközönségük az aktív (25-49 éves) kor-
osztály, amelynek tagjai tőkeerősek, tehát potenciális hirdetőik, illetve a 
hirdetőiknek potenciális vásárlói lehetnek. 

A harmadik kategóriát, a közösségi rádiót is a célközönség alapján 
könnyű meghatározni: valamely érdek vagy érdeklődési kör mentén 
szerveződő kisközösség tagjainak érdekeit képviseli, és igényeit szolgál-
ja ki. Ennek megfelelően ide tartoznak a vallási csatornák, a sportcsator-
nák, de az egyetemi vagy iskolarádiók is.

Rádiótipológia – szakirodalmi összefoglaló

A rádiózás történetére, kialakulására (Haas–Frigge–Zimmer, 2001. 
15–30) és műfajainak ismertetésére (Traciuc, 2003, 48–142.) vonatko-
zóan több általános szakirodalmi forrás létezik. Ezek alapján is kijelent-
hetjük, hogy mai formájában a rádiós kommunikáció már nem hason-
lít ahhoz, amiből kialakult. Elég, ha arra gondolunk, hogy a médiaplu-
ralizmus korában minden országban többféle rádiócsatorna működik. 
A felosztás alapja általában a tulajdonlás, a sugárzás területe, a sugárzás 
módja és a tartalom típusa. Foglaljuk össze, milyen felosztások léteznek 
a szakirodalomban szereplő művekben!
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Farkas Zoltán több (látszólag matematikai) meghatározást is ad a rá-
dióra: „hírek + zene = rádió”, „Rádió = reklám + információ”, „Rádió = 
beszéd+ zene”. Ezek mindegyike érvényes lehet egy-egy adott helyzet-
ben a rádiózásra, csakúgy, mint az általa említett egyéb meghatározá-
sok (a rádió tanít, nevel és szórakoztat, a rádió a kormány hangja, a rá-
dió közszolgálatot teljesít). „Rádió, mint olyan, ma már tán nincs is. A 
rádiók békés vagy kíméletlen versenyben küzdenek egymással a hallga-
tók kegyeiért, jól-rosszul megférnek egymás mellett, szolgáltatásaikkal 
kiegészíthetik egymást.”(Farkas,  é.n., 164)

Mégis kísérletet tesz a szerző, hogy kategorizálja az egyes rádiókat 
(tulajdonosi forma szerint), és megkülönböztet:

-  állami rádiót, amely a kormány vagy valamely minisztérium 
felügyelete alatt működik, költségvetési támogatásból;

-  pártrádiót, valamely párt közvetlen ellenőrzése alatt álló propa-
gandaintézményeket;

-  közszolgálati rádiót, amely kormány- és pártpolitikától mentes 
műsorszolgáltató, objektíven, kiegyensúlyozottan informál, és köz-
pénzből (előfi zetési díjakból és/vagy költségvetési forrásokból) fi -
nanszírozzák;

-  közrádiót, amely közalapítvány vagy közintézmény rádiója, 
amely szintén pártsemleges, objektív, kiegyensúlyozott;

-  közösségi rádiót, amely nemzetiség, lakóhely vagy érdeklődé-
si kör szerint szerveződő csoportokhoz szól, kevés alkalmazottal és 
sok önkéntessel dolgoznak, kínálatuk kiegészíti a professzionális rá-
diókét;

-  önkormányzati rádiót, amely helyi önkormányzat felügyelete 
mellett, helyi információkat szolgáltat, és a költségeit a helyi önkor-
mányzat fedezi, kiegészítve helyi reklámbevételekkel;

-  kereskedelmi rádiót, amely gazdasági vállalkozás, ezek a rádiók 
„műsorpolitikájukat a hallgatói igényekhez igazítják”, nem vesz-
nek igénybe kormányzati vagy pártpénzeket, és csak akkor látnak 
el közszolgálati funkciókat, ha az megtérül. Szakosodhatnak is: le-
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hetnek hírrádiók, beszélő (talk-) rádiók, rock- és komolyzenei adók 
stb., mindenképpen szűk csoportokhoz szól.4

Ha így értelmezzük a kategóriákat, akkor nehéz megmaradni az ál-
talában elfogadott közszolgálati–kereskedelmi ellentétpárnál. Gyako-
ri ugyanis az a helyzet, amikor a közszolgálati rádió vezetőségét politi-
kai pártok nevezik ki,5 és így kétséges, hogy mennyire lehet biztosított 
a semleges, pártfüggetlen tájékoztatás. Szintén fi gyelemreméltó az a ki-
jelentés, hogy a kereskedelmi rádiók műsorpolitikáját a hallgatói igé-
nyekhez igazítják.6 Ez csak részben lehet igaz, hiszen nem fognak min-
den hallgatói óhaj nyomán változtatni a rádióban elhangzó műsorokon, 
még a szemléleten, hangvételen is csak nagyon indokolt esetben változ-
tatnak ennek következtében.

Balázs Géza a terjesztés köre, a fenntartás és a témakörök szerint kü-
lönbözteti meg a rádiókat (Balázs, 1999, 33).

A terjesztés köre szerint:
-  országos, határon túli;
-  regionális;
-  helyi rádió (városi rádió, falurádió, tömbrádió).

A fenntartás szerint:
-  közszolgálati (állami, előfi zetők által fi zetett díjakkal és állami 

támogatással működő);
-  kereskedelmi (magán, reklámokból eltartott);
-  társadalmi, civil (közösségi) rádió.

Témakörök szerint:
-  egyprofi lú rádió (könnyűzene, komolyzene, hírrádió);
-  többprofi lú (vegyes) rádió.

4  Narrowcasting: minél szűkebb sávra korlátozni a rádió profi lját/szakterületét, ez 
az amerikai rádiózás fő irányzata. Nyilvánvaló ellentétben áll a „broadcasting” kifejezés-
sel, ami, bár általában csak a műsorszórás megfelelőjének tekintjük, pontos értelmezés-
ben széles körű, mindenkihez szóló sugárzást jelent.

5  Romániában is ez a kinevezési rendszer.
6  Lehet, hogy a szerző a rádióformátum kialakításában gondolt a hallgatói befo-

lyásra, hogy olyat válasszanak, amely minél több hallgatót érdekel, vonz. Erről bővebben 
idézem később Radetzky András munkáját.
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Eszenyi Miklós rendszerezése ezzel majdnem megegyező (Eszenyi, 
1998, 21). Szerinte, a rádió „szöveg + zene”, és ezek aránya változó. A 
műsorok profi lja szerint a rádió lehet közszolgálati, amely főleg közér-
dekű információkat szolgáltat, illetve kereskedelmi, amelyben a reklám-
jelleg dominál (Eszenyi, 1998, 20). Megkülönböztet:

-  vételkörzet szerint
o helyi (max. 100.000 vagy egy városban 500.000 embernek 

szóló);
o körzeti/regionális (az előzőnél több embert elér, de keve-

sebbet, mint az ország lakosságának fele);
o országos (legalább az ország lakosságának 50%-át elérő);
o külföldre (is) sugárzó, nem műholdas rádiókat – ez utób-

biak vételkörzete túlnyomórészt az állam határain kívülre 
esik;

- tulajdonviszonyok szerint Eszenyi megismétli Farkas Zoltán 
fentebb ismertetett kategorizálását, de annál vázlatosabban magya-
rázza el egyes rádiók szolgáltatásait.

Radetzky András a magyarországi médiapiac felépítését ismerteti 
(Radetzky, 2011, 46–55). Szerinte a felosztás több szempont alapján tör-
ténhet.

Tulajdonosi struktúra (nem fi nanszírozás) szerint:
-  magántulajdonban lévő rádiók (magánrádiók), amelyek fő cél-

ja a reklámok megszerzése a szórakoztatás által;
-  köztulajdonban lévő rádiók (közmédiumok): 
o közvetlen állami tulajdonban: közalapítványokon, közhasz-

nú társaságokon, önkormányzatokon keresztül;
o közvetett állami tulajdonban: olyan jogi személyiségű gaz-

dasági társaságnak koncesszionálva a tulajdont, amelynek 
többségi birtokosa állami intézmény.

A műsortípus szerinti felosztás általában a tulajdonosi formákhoz 
igazodva alakul ki:

-  kereskedelmi műsortípus – főleg magántulajdonban,
-  közszolgálati műsortípus – főleg közmédiában fi gyelhető meg, 

de ma már vannak ellenkező példák is – írja Radetzky.
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Ugyanakkor, az idézett forrás azt is leírja, hogy ez nem a törvény 
szerinti felosztás, hiszen a magyar médiatörvényben három típust em-
lít: közszolgálati, közműsor-szolgáltató és nem nyereségérdekelt műsor-
szolgáltatót. Mint mondja, Magyarországon minden más kereskedelmi 
médiumnak tekinthető.

Az alapfunkciók függvényében, Radetzky szerint a rádiók három 
csoportra oszthatók:

-  szórakoztató,
-  tájékoztató,
-  kultúra- vagy értékközvetítő rádiókra. Ezek a tiszta profi lú rá-

diók inkább az Amerikai Egyesült Államokra jellemzőek. „Európá-
ban nemigen találunk tiszta profi lú rádiót” – írja (Radetzky, 2011, 
49), megállapítva, hogy a nálunk ismert rádiók arculatát tulajdon-
képpen az egyes alapfunkciók közötti arányok határozzák meg.

Hatókör (vételkörzet, a besugárzott területen élő emberek száma) 
szerint Radetzky megkülönbözteti a következőket:

-  országos műsorszolgáltató: az ország lakosságának több mint 
fele hozzáfér,

-  regionális vagy körzeti műsorszolgáltató: meghaladja a helyi 
műsorszolgáltatást, de nem éri el az ország lakosságának felét,

-  helyi műsorszolgáltató: vételkörzetében legfeljebb 100 ezer em-
ber, egy adott városban legtöbb félmillió ember él,

-  kisközösségi műsorszolgáltató: nem ér el számottevő közönsé-
get, de alkalmas arra, hogy egy egészen kis közösség speciális igé-
nyeit kielégítse – pl. egyetemi rádiók, kerületi, lakótelepi rádiók, 
adott területen élő kisebbségek rádiói.

Radetzky András szerint formátum szerint is csoportosíthatók a műsor-
szolgáltatók. A rádió formátuma elsősorban a célközönségtől függ, „meg-
határozza műsorelemeinek arányát, így a zene/próza arányát, a hírek meny-
nyiségét és a zenei arculat jellegzetességét, más szóval a tartalom, a struktú-
ra és az előadásmód specifi kus kombinációjából adódik.” (Radetzky, 2011, 
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51). Tiszta formátumok szerinte ritkán fordulnak elő, általában a követ-
kezők keveredésével találkozhatunk:

-  AC (Adult Contemporary) – a világ legsikeresebb rádiófor-
mátuma, rock- és popzene, könnyen emészthető, széles közönség-
igényt elégít ki; gyakran nevezik mainstream vagy középutas rádió-
nak; célközönsége a 20-45 éves korosztály; változatai:

o Hot AC – az AC fi atalított változata, zenéje a ’90-es évek, 
sok TOP 40-es dallal; 14-39 éves a törzsközönsége;

o Oldies-Based AC – alapja a ’70-es, ’80-as évek, de vissza-
nyúl a ’60-as évekig is, viszont kevesebb benne a napi slá-
ger; célközönsége: 20-49;

o Major AC – az előzőhöz hasonló, magasabb információtar-
talommal, diff erenciáltabb hírszolgáltatással, 30-59 évesek-
nek;

o Soft  AC – a „legpuhább” AC-változat, lassabb tempójú, 
több lírai dallal; 14-49 éveseknek;

-  CHR/EHR (Contemporary Hit Radio/European Hit Radio) 
– napi slágerekkel, fi atal felnőtteknek (14-29 évesek); az amerikai 
TOP 40 formátum európai megfelelője, sűrűn ismételt slágerekkel; 
nagyon kevés a próza benne, gyakran csak headline-híreket sugá-
roz; aktív off -air tevékenység és mobilitás jellemzi;

-  Dance-Oriented CHR – a törzsközönség 14-24 éves, diszkók-
ban, klubokban játszott zenére alapoz, fi atalos, laza hangvételű;

-  Rock – mai rockzenét játszik, 18-34 éveseknek; változatai:
o New Rock – főleg a ’90-es évek rockzenéjéből, mainstream-

rock;
o MOR (Middle of the road) – dallamos rockzene; teljes érté-

kű hírszolgáltatás, 35-55 év közöttieknek;
o AOR (Album-Oriented Rock) – slágerorientált, eredetisé-

get, különlegességet sugárzó formátum, amelyben a hír-
szolgáltatás másodrendű; 18-34 éveseknek, főleg férfi aknak 
szól;

o Classic Rock – sok régi rockzenével, akár az ’50-es évekig 
is visszanyúlhat; sok zenei kommentárral, de az informá-
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ció általánosan másodrendű; 25-45 éveseknek, főleg férfi -
aknak szól;

-  Sláger/Melódia – hagyományosan melodikus slágerzene, örök-
zöldek, sanzonok, mulatós dalok; gyakran sugároz népi, nemze-
ti hagyományú zenét; lassú, erőltetetten vidám, hagyományos szó-
használatú műsorvezetés jellemzi, 35-60 éveseknek szól;

-  Gold/Oldies – többségében régi, angolszász dalok, kevés nem-
zeti vagy modern dallal; célja a hallgatók érzelmi kötődése; 30-55 
éveseknek;

-  C (Urban Contemporary) vagy soul-black – trendorientált, az 
amerikai és a spanyol lakosság igényeire épül, táncoltató ritmusú, a 
’70-es évek fekete diszkózenéjétől a ’90-es évek hip-hop és freestyle 
zenéjéig, latin, reggae, rythm and blues és könnyű jazz; kevés szö-
veg, sok zenei kommentár; fi atal felnőtteknek (18-34 éveseknek);

-  Classic – szinte kizárólag komolyzene; többnyire 30-60 éves, jól 
szituált közönségnek; Európában főleg közszolgálati rádiókra jel-
lemző;

-  Jazz – az átlagnál magasabban szituáltakat vonzza; korcsoport 
szerint nem behatárolható;

-  N/T (News-, Talkradio) – hír- vagy beszélgetőrádiók, jellem-
zőjük a műfaji gazdagság; a legköltségesebb rádiótípus, ezért több-
nyire közszolgálatiak; 30 évnél idősebb hallgatóknak, többnyire fér-
fi aknak szólnak.

Az előző forrástól eltérően, Gálik Mihály és Urbán Ágnes könyve a 
műsorszolgáltatókat alapvető céljuk szerint csoportosítja (Gálik–Urbán, 
2014, 143–144) – s mégis az előbbiekben megismertekhez hasonló cso-
portosításhoz jut el: szerintük megkülönböztethetünk állami, közszol-
gálati, kereskedelmi és közösségi rádiót. 

-  Az állami (vagy kormány-) rádió alapvető célja az államrezsim, 
a hatalmon lévő kormányzat szolgálata. Küldetése „hogy az állam 
szócsöveként, a nemzeti értékek és a hagyományok megjelenítője-
ként, a kulturális normák őrzőjeként és teremtőjeként működik” – 
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írják róla, hangsúlyozva, hogy fontos szerepet játszottak a XX. szá-
zad történelmében.

-  A közszolgálati rádió a szerzők szerint „sajátosan brit találmány 
[…] alapvető célja tömegkommunikációs közjavak előállítása olyan 
körülmények között, amelyek lehetővé teszik a műsorszolgáltató au-
tonóm, a politikai, üzleti, ideológiai érdekcsoportok manifeszt befo-
lyásától mentes működését. A BBC példáján bemutatva, a küldetés: 
tájékoztatni, nevelni és szórakoztatni” (Gálik–Urbán, 2014, 143).

-  A kereskedelmi rádió eszerint a forrás szerint is magántársa-
ság, üzleti vállalkozás, célja „a fogyasztói igények kielégítése, nyere-
ség elérésével”, bevétele hirdetésekből, szponzorálásokból szárma-
zik. Gazdasági megközelítésű könyvről lévén szó, érdekesen meg-
fordítják ezzel a rádiótípussal kapcsolatosan a szemléletet: „A ke-
reskedelmi rádió klasszikus formájának üzleti modellje lényegében 
nem egyéb, mint a műsorok révén előállított, megszerzett közönség 
eladása a hirdetőknek és a szponzoroknak” – írják. Nem célom vi-
tatkozni a szerzőkkel, sőt, ellenkezőleg: fontosnak tartom kiemel-
ni, hogy ebből a szempontból nézve a hallgató a kereskedelmi rádió 
műsorainak fogyasztójaként így válik – tulajdonképpen a rádió cél-
közönsége helyett – a hirdetők célközönségévé.

-  A közösségi rádiókat civil szervezetek és egyének tartják fenn, 
saját pénzből vagy pályázati támogatásokból (akár állami pályáza-
tokon megszerezhető pénzből is), illetve több országban (Nagy-Bri-
tanniában és Franciaországban) reklámbevételeik is vannak. Az 
ilyen típusú rádiózás alapja az önkéntes munka, „elveti a kereske-
delmi kommercializmusát, a közszolgálati hűvös politikai pártat-
lanságát, az állami rendszertámogató, az uralkodó politikai és kul-
turális áramlatokat kiemelő, propagáló gyakorlatát. Lázad a hallga-
tó puszta fogyasztóként vagy alattvalóként való kezelése ellen, alap-
vető célja a demokratikus média intézményeként szolgálni” – írják 
(Gálik–Urbán, 2014, 144).
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Műsorok a rádióban

Eszenyi Miklóst idézve: „a rádió műsort szolgáltat. MŰSOR:7 rádi-
ós műsorszámok megszerkesztett és nyilvánosan közzétett változata” 
(Eszenyi, 1998). A műsorszám pedig szerinte „hangokból álló együttes”, 
amelynek típusai:

-  saját gyártású (alkalmazottak által készített) műsorszám,
-  átvett műsorszám (más műsorszolgáltatóktól),
-  közszolgálati műsorszám – pl. oktatási, gyermek- és ifj úsági, 

környezetvédelmi, hírszolgálati, egyházi műsorok („a vételkörzet-
ben élő hallgatók tájékozódását, kulturális, állampolgári, életviteli 
szükségleteit szolgáló műsorszám”),

-  zenei műsorszám – zenei jogvédelem alatt álló zeneművekből 
szerkesztett műsorszám.

A fenti, meglehetősen „fapados” elosztásban jogos a saját anyagok 
elkülönítése a máshol gyártottaktól, ehhez azonban kár hasonló érté-
kű kategóriaként hozzákeverni a következő kettőt. A közszolgálati mű-
sorszámokat ugyanis gyárthatja akár a szerkesztőség, akár más szolgál-
tató: például a határozottan tájékozódást szolgáló útinfó típusú anyago-
kat általában máshonnan származó információk jelentik, de nem min-
dig szerkesztik más közreműködők, mint a szerkesztőség alkalmazottai. 
Ami pedig a zenei műsorszámokat illeti: nem csak a nagy, jelentős ze-
neművek állnak jogvédelem alatt, hanem gyakorlatilag minden elhang-
zó zenei betét eredetét, szerzőjét jelenteni kell – és ez megintcsak lehet a 
kifejezetten szerkesztőségnek készült rádióazonosító, de bármely köny-
nyűzenei sláger vagy klasszikus zenemű. Az egyetlen, ami fontos ebből a 
rendszerezésből: hogy külön kiemelve, ráirányítja a fi gyelmet a közszol-
gálati műsorszámokra – anélkül, hogy konkrétan meghatározná azokat.

Gálik Mihály és Urbán Ágnes felosztása (Gálik–Urbán, 2014, 140–
141) is több szempont szerint különíti el a rádióműsorokat:

-  tartalom szerint: általános és szakosodott műsorok,

7  Kiemelés a forrásban.
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-  vételkörzet szerint: helyi, körzeti, országos8 és külföldre irányu-
ló műsorok,

-  fi nanszírozás szerint: kereskedelmi9 (üzleti alapon működő, 
nyereségérdekelt) műsorok és nem kereskedelmi (lakossági előfi -
zetési díjakra, állami támogatásra, adományokra, önkéntes munka-
végzésre stb. támaszkodó) műsorok, konrétan: 

o állami, 
o közszolgálati, 
o közösségi, 
o oktatási és 
o egyéb műsorok, 

- terjesztési technológia szerint:
o műsorszórással vagy egyéb eljárásokkal, valamint
o analóg (AM és FM) vagy digitális módon terjesztett műso-

rok.10

Kitérnek emellett az ún. szindikált műsorszámokra is, amelyek „a 
hálózaton kívüli rádiók számára felajánlott műsorszám” (Gálik–Urbán, 
2014, 150), amely több piacon is eladható.

A szerzők hangsúlyozzák: „a terjesztési technológia összefügg a rá-
dióadás akusztikai minőségével és vételkörzetének nagyságával, ilyen-
formán ez a megkülönböztetés nemcsak költségoldalról releváns, ha-
nem külön alpiacokat, iparágakat is megtestesít” (Gálik–Urbán, 2014, 
142). Mivel megközelítésük elsősorban gazdasági, a rádióműsornak 
mint terméknek a következő jellemzőit azonosítják:

- nem anyagi jellegű: a fogyasztással nem semmisül meg, ismé-
telhető,

- általánosan jelen van a piacokon: bárki eléri az adáskörzetben,

8  A helyitől az országosig nem minden országban írják körül, hogy melyik mit je-
lent; az Amerikai Egyesült Államokban a helyit és a regionálist szinonimaként használ-
ják. Lásd: Gálik–Urbán 2014, 141.

9  Ők írják le: az elnevezés eredete vélhetően amerikai: a műsorkészítést reklámok-
ból, angolul: commercials-ból fi nanszírozták. Lásd: Gálik–Urbán, 2014, 141.

10  Azért tartottam érdekesnek beemelni a felosztást, mert – 2014-es megjelenésé-
ből adódóan – már kitér a digitális technológiára is.
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-  azonnali: a fogyasztás (hallgatás) a termeléssel (műsorszolgál-
tatással, sugárzással) egyidőben történik,

-  rugalmas: egyidőben több piacon is kínálható,
-  a termelés határköltsége zérus: „még egy hallgató” kiszolgálása 

semmiben nem kerül,
-  a terjesztés szabályozás iránti igénye: a rádióhullámok inter-

ferenciaveszélye miatt államilag szabályozni kell a piacot – azaz a 
frekvenciaelosztást.

Farkas Zoltán tanulmányának (Farkas, é.n., 191–195) Rádiós műsor-
folyam című alfejezetében a következőket említi meg műsorként:

-  rádiós jegyzet, publicisztika (ideértve a glosszát is),
-  körinterjúk – azonos kérdéskörre többen reagálnak, általában 

csak nyilatkozatfüzér; 
-  vitaműsorok – a felek állaspontjának bemutatása, körüljárása, 

minden egységet lehetőleg újabb leaddel választva el, fi gyelve arra, 
hogy mindenki kifejthesse álláspontját, sarkallva őket az egymással 
való beszélgetésre is;

-  portréműsorok – egy érdekes személyiség bemutatása, tartal-
mazhat riportot, interjút, dokumentumrészleteket, róla szóló be-
szélgetést; akkor jó, ha a riporter felkészült, egyenrangú fél;

-  magazinműsorok (zenével vagy anélkül) – anélkül, hogy bárkit 
kirekesztenének, lehetnek egyházi műsorok, szakmagazinok, szó-
rakoztató összeállítások, szólhatnak nőknek, gyerekeknek vagy ki-
sebbségeknek; közös jellemzőjük az arányosság az interjúk/ripor-
tok, a zene, a műsorvezetői szöveg és a stúdióbeszélgetés között.

Fontos felhívni a fi gyelmet, hogy a jegyzet és az interjú – még ha kör-
interjú is – műfaji meghatározás, nem műsortípus. Ezek műsorokban 
kapnak helyet, de a műsor több mint a műfaj. Hasonlóképpen, a maga-
zinműsor tartalma bármi lehet: portré is lehet zenésebb, öltheti a köny-
nyedebb magazin formáját. Mindezért, az idézett felosztást nem tartom 
követendőnek.

További közszolgálati műsorok Farkas Zoltán szerint:
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o kabarék, szórakoztató irodalmi műsorok,
o műkritikák,
o hangjátékok, színházi közvetítések,
o oktató programok,
o lakossági szolgáltatások,
o zene.

Az utóbbi felsorolást tekintsük inkább közszolgálati jellegű tartal-
mak jegyzékének, mert ha csak a zenére gondolunk, az alkothat önma-
gában zenei műsort, de lehet más, például magazinműsorok szerkeze-
ti kiegészítője.

Amint a fentebbi rendszerezésekből is kiderült, ma már egyértelmű, 
hogy minden rádiótípushoz más- és másfajta műsorstruktúra kapcsol-
ható. A műsorok felosztása Balázs Géza rendszerezése alapján (Balázs, 
1999, 33–34) a következő:
 Hír, infomáció, krónika, politika-jellegű műsorok (közéleti hírek, 

információk, időjárás-jelentés, műsorközlés, politikai beszámoló, 
pl. hírek, hírpercek, hírcsokor, lapszemle);

 Zenei műsorok (komoly- és könnyűzenei műsorok, az egyes zenei 
műfajok, stílusok szerint, pl. magyar nóta, a nyolcvanas évek sláge-
rei, kínai népzene, lemezbemutató, új zenei irányzatok);

 Beszélgetős műsorok („betelefonálós”, „közönségkapcsolatos” mű-
sorok, élő interjúműsorok);

 Korosztályi, réteg- (gyermek-, ifj úsági, nyugdíjas-) műsorok;
 Kisebbségi, vallási műsorok (nemzetiségi műsor, vallási összeállítás;
 Szociálpolitikai, hátrányos helyzetűeknek szóló műsorok (mozgás-

sérülteknek, beteg gyermekeknek stb.);
 Tudományos ismeretterjesztő műsorok (csillagászati, ornitológiai, 

régészeti, természet- és környezetvédelmi, nyelvi stb.);
 Művészeti-irodalmi műsorok (rádiójáték, irodalmi, ünnepi-évfor-

dulós összeállítás stb.);
 Szórakoztazó, vetélkedőműsorok (kívánságműsor, játék a stúdióban 

vagy telefonon a hallgatókkal);
 Sportműsorok (élő közvetítés, beszámoló, összeállítás);
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 Magazinműsorok (vegyes összeállítás);
 Szolgáltatóműsorok (közlekedés, érdekvédelem);
 Ismétlőműsorok (a rádióban kidolgozott és pontos menetrend alap-

ján);
 Folytatásos műsorok (sorozatok).

A felsorolással szembeni fenntartásom, hogy a tartalom szerint in-
duló osztlyozásba bekerült néhány más szempont szerinti kategória. A 
korosztályi műsorok bármilyen tartalmat sugározhatnak, lehet szó ben-
nük az adott korúaknak szóló eseményekről (beszámolóban, interjú-
ban, kritikában), de lehet kulturális téma feldolgozása is. A „magazin-
műsor” konstrukció – több téma feldolgozása, esetenként zenei betétek-
kel elválasztva – bármely másik felsorolt esetében használható: sugároz-
hatunk kulturális magazint, sportmagazint, sőt, akár hírmagazint is. A 
magazinműsor ellenpárja az én megítélésem szerint is, a tematikus mű-
sor, amely egyetlen szakterületre koncentrál. Az „ismétlőműsorok” ka-
tegóriája semmit nem mond el a témáról, és szinte bármelyik tartalmi 
kategóriából való műsor ismételhető. Ez alól kivételnek tekinthetjük a 
hírműsorokat, de azok esetében is lehetséges ismétlés bizonyos mérték-
ben.11

Norbert Bakenhus könyve a helyi rádióról szólva magazinműsoro-
kat és tematikus műsorokat különböztet meg (Bakenhus, 1998, 80–81). 
Leírja, hogy a legfontosabb sugárzási időszakban (6-18 óra között) álta-
lában azonos a zene és a szöveges tartalom aránya, és azonosan struk-
turáltnak kell lennie minden órának: a műsorvezetői megszólalások, 
a hírek, közérdekű információkat tartalmazó rovatok, illetve a beszél-
getések és a reklámblokkok meghatározott időpontokban követik egy-
mást, zenével elválasztva. Ami megkülönbözteti az egyes órákat, az a 
kontextualizálás, a felvetett témák: reggel aktualitás-riportok, délelőtt 
általános és fogyasztói tájékoztatók, délután szabadidős programlehe-
tőségek stb.) – véli. Szerinte a magazinműsor megfelel annak a hallga-
tói elvárásnak, hogy háttérben szóljon más tevékenységek közben, azaz 

11  Például a Magyar Katolikus Rádióban elhangzó esti Hírtükör című tájékoztató 
műsort kora reggel ismétlik.
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a fogyasztók nem bizonyos műsorokat hallgatnak (hanem háttérrádióz-
nak). A rádióadókat – a felismerhető és hozzá köthető zenei formátum 
mellett – a sajátos szignálok, zeneszámok között elhangzó adóazonosí-
tók különböztetik meg. Ezt a profi lt néha megszakítják a hírek vagy az 
esetleges helyszíni bejelentkezések – modja a szerző.

Ami a tematikus műsorokat illeti, azokat Bakenhus a régebbi formá-
tumok reminiszcenciájának tekinti. Úgy véli, abból az időből maradtak 
ránk, amikor egy műsor egyetlen témáról vagy szakterületről szólt: ezek-
ben egymást követték a témához kapcsolódó megszólalások (interjúk és 
műsorvezetői szövegek), zene közbeiktatása nélkül. Meglátása szerint, 
hasonló konstrukcióban ma már csak a hírrádiók kisebbségi műsorait 
készítik, illetve ezt a formátumot követik a hírműsorok, amelyekben tu-
dósítói anyagok, rövid interjúk követik egymást, és ezek összideje nem 
kell meghaladja a 15 percet – és ennek is egy magazinműsor biztosítja a 
befoglaló keretet. Ezért a szerző ki is jelenti, hogy ezeket a hírblokkokat 
tévedés volna különálló műsornak tekinteni.

Meglátásom szerint az ilyen jellegű műsor a kereskedelmi rádiók sa-
játja, de nem kijelenthető, hogy ez az egyetlen ma létező, hiszen a köz-
szolgálati rádiókban és a közösségi rádiókban is léteznek olyan műso-
rok, amelyek esetében ez a rend felborul:

-  a közszolgálati rádiók műsorstruktúrájában léteznek 15 perc-
nél hosszab híradók;

-  a közösségi rádiók műsorstruktúrájában több lehet a helyi ér-
ték és helyi szereplő bemutatása, akár hosszabb, helyszínen készített 
összeállításokkal, illetve stúdióbeszélgetésben.

Vasile Traciuc (Traciuc, 2003, 152) leírja, hogy a hallgatóság szem-
pontjából is elkülönül a (tematikájában „generalista”, „mindenevő”) ma-
gazinműsor, amely mindenkit megszólít, közönsége heterogén, illetve a 
(tematikus vagy szakosított) rétegműsor, amely közönsége szűkített, ho-
mogén, az adott téma iránt érdeklődőkből áll. A tematikus műsor célkö-
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zönsége több szempont szerint szegmentálható, és ez a műsorokban kü-
lönböző altípusokat is eredményez:

-  életkor szerint:
o gyermekműsorok, 
o ifj úsági műsorok,
o nyugdíjasoknak szóló műsorok;

-  nem szerint:
o nőknek szóló műsorok;
o férfi aknak szóló műsorok;

-  szakma szerint:
o mezőgazdasági műsorok;
o egészségügyi műsorok;
o műszaki témájú műsorok;
o tudományos témájú műsorok;
o informatikai műsorok;
o katonai műsorok;

-  műveltségi szint szerint:
o középvégzettségűeknek szóló és
o felsőfokú végzettségűeknek szóló műsorok – bár ezek nem 

különülnek el határozottan, de a szerző úgy véli, más és más 
ugyanannak a műsornak a befogadása a két fő csoportban;

-  sajátos igényűeknek szóló műsorok:
o fi zikai sérülteknek, pl. vakoknak szóló műsorok.

A magazinműsor a szerző szerint általános, mindenkihez szól, és 
több témát dolgozhat fel: belefér a tudomány, a kultúra, a tájékoztatás és 
a szórakoztatás stb., ezért az ilyen műsor terjedelme akár több óra is le-
het, benne pontosan elhelyezett rovatokkal és szignálokkal.

A közvetítés módja szerint a műsorokat előzetesen rögzített (felvett) 
és élő műsorokra osztja a szerző. Tartalmi megközelítésben Traciuc a 
következő tipológiát ismerteti:

-  tájékoztató műsorok,
-  kommentárműsorok,
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-  vegyes műsorok;
-  tudományos-kulturális műsorok,
-  művészeti-színházi műsorok,
-  szórakoztató műsorok,
-  zenei műsorok,
-  vitaműsorok, amelyekben a moderátor provokál, vitát gerjeszt,
-  beszélgetőműsorok (talk show), amelyek általában közönség 

előtt zajlanak, és ezáltal a műsor atmoszférát is közvetít (általában 
nevetést, tapsot).

***

A szakirodalomból ismertetett felosztásokat hol kuszának, hol túl-
zottan elaprózottnak tartom, ami, természetesen, nem jelenti azt, hogy 
tévesek lennének. Másfelől, a kategóriák többsége egyértelműen a köz-
szolgálati rádiókra vonatkozik. Azért egyértelmű ez számomra, mert a 
kereskedelmi rádiókban – elméletileg – nincsenek tematikus műsorok: 
elvileg a kereskedelmi rádiók műsora sokkal nagyobb hangsúlyt fektet 
a hallgatók által minél inkább kedvelt zenére, és a fentebb is bemuta-
tott zenei formátumok egyikének kiválasztása révén kap kisebb vagy na-
gyobb jelentőséget minden további információ (beleértve a híreket és a 
műsorvezetői szövegeket is). Fontosnak tartom megjegyezni ugyanak-
kor, hogy a romániai magyar kereskedelmi rádiózás eltérést mutat az el-
mélettől. Megfi gyeléseim szerint a Romániában magyar nyelven sugár-
zó kereskedelmi rádiók a szakirodalomban foglaltnál jóval nagyobb te-
ret szentelnek beszélgetéseknek,12 gyakrabban vannak jelen meghívot-
tak a stúdióban, élő beszélgetésben. Tehát a nemzetközi szakirodalom-
ban létező formátumok egyikét sem követik szigorúan, azokat általában 
kedvük szerint megváltoztatják. A zene továbbra is a legtöbb időt tölti ki 
a műsorokban, de ritkán találunk olyan hazai magyar kereskedelmi rá-
diót, amelyben például a műsorvezetői megszólalások szigorúan 30 má-

12  A kolozsvári Paprika Rádió például egyórás beszélgetést sugárzott Guttman 
Mihály zenepedagógus-karnaggyal, ez pedig sem tematikáját, sem formáját tekintve 
nem illeszkedik a kereskedelmi rádió valamely formátumába.
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sodpercesek lennének, nem haladhatnák meg a 3x30 másodpercet. To-
vábbá, több hazai magyarul (is) sugárzó kereskedelmi rádió elindulása-
kor olvashattunk olyan nyilatkozatokat, amelyben a tulajdonos arról be-
szél, hogy „közszolgálati feladatokat is ellátni kívánó” rádiót indít.13

Műfajok a rádióban

A médiaműfajok rendszerezésével foglalkozó írások mindegyike 
szerint, a műfajok másképp alakulnak mindegyik médiaág esetében, az 
írott sajtóban, a rádióban, a televízióban és az – újabban megjelent for-
rásokban már leírt – internetes médiában. Annak megfelelően, hogy 
milyen típusú rádióról beszélünk, ezek többféle rádiós műfajjal dolgoz-
nak műsoraik szerkesztésében.

Farkas Zoltán (Farkas, é.n., 170–171) szerint, a rádióban is az alap-
műfaj a hír, erre épülnek föl a továbbiak:

-  a tudósítás – az esemény helyszínéről visszatérve készített, tár-
gyilagos, hírszerű beszámoló, amely tartalmazhat hangbejátszást, 
beszédrészletet is,

-  a hírmagyarázat – a hírrel kapcsolatos információk értelmezé-
se, az összefüggések tárgyilagos közlése,

-  a kommentár – a hír értékelése, a háttér megvilágítása, az előz-
mények felidézése, a következmények taglalása; ebbe belefér a szak-
értő kommentátor véleménye is,

-  a nyilatkozat – a hivatalos állásfoglalás közzététele,
-  a riport – helyszíni beszámoló, helyzetképpel, egy vagy többb 

megszólalóval, az igazság kiderítésére, cselekvés- és cselekményköz-
pontúan, ez lehet

o dokumentumriport,
o oknyomozó riport,

13  A legutóbbi példa: 2017 novemberében egy kolozsvári frekvencia (90,4 MHz) 
pályáztatásakor egy olyan társaság nyerte el a rádióindítás jogát, amely, bár román nyel-
vű, a magyar hallgatókhoz is szólni kíván, sok kulturális tartalmat kíván közvetíteni, 
és lesz magyar nyelvű műsora is. Részletek itt: https://www.paginademedia.ro/2017/11/
cine-este-fi rma-care-a-castigat-frecventa-de-cluj-la-concursul-radio (2018. február 2.)
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-  a montázs – olyan ellentétes, egymás után vágott mondatokból 
áll, amelyek tartalmát összesítve többletinformációhoz jut a hallga-
tó,

-  az interjú – két egyenrangú fél beszélgetése, tehát több, mint a 
puszta nyilatkozat,

-  a portréinterjú – egy személyiség, esetleg egy csoport bemuta-
tása,

-  a jegyzet – szerkesztőségi állásfoglalás, publicisztika, glossza; 
személyes véleményt fejez ki; a közszolgálati rádióban viszonylag 
ritka.

Eszenyi Miklós a tömegkommunikációs műfajok teljes rendszerét 
ismerteti, mert szerinte fontos ezek ismerete, ugyanakkor kijelenti: „a 
leggyakoribb rádiós műfajok: hír, tudósítás, interjú, kommentár, kriti-
ka, a járulékos műfajcsoport tagjai közül pedig a tanácsadás és a játék” 
(Eszenyi, 1998, 22–23).

Balázs Géza (Balázs, 1999, 34–36) leírása szerint, a rádióban a mű-
fajok két csoportra oszlanak. Az írott anyagok interpretálása esetén a 
közlés alapja az írott szöveg, amelyet hivatásos beszélő olvas fel. Ezek a 
közvetett rádiós műfajok: hír, hírmagyarázat, jegyzet, glossza, ismeret-
terjesztő előadás és részben a tudósítás. A forrás úgy véli: a hangos anya-
gok a primer rádiós anyagok, amelyek közvetlenül a rádió számára ké-
szülnek. Ezek lehetnek feldolgozott (szerkesztett, montírozott) felvéte-
lek vagy azonnal hallható élőadások: interjú, riport, dokumentummű-
sor, vitaműsor,14 műsorvezetés, játék.

Szintén Balázs Géza nevezi meg a kipusztuló, „védett” közszolgálati 
műfajokat: riport, hangjáték, gyermekműsor, tudományos ismeretterjesz-
tés stb., majd ismertet egyes műfajokat:

-  rádióhír,
-  headline (címsor),
-  rádiótudósítás,
-  rádióriport,

14  Ezek – mint nevük is mutatja – műsorok, nem műfajok.
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-  rádiós feature (hírszendvics, amerikai riport, hangmontázs, 
hangklip),

-  rádióinterjú,
-  hírmagyarázat (háttér),
-  dokumentumműsor,15

-  rádiójáték, hangjáték, hangfantázia,
-  rádiókabaré és humoros összeállítás,
-  rádióazonosító műfajok,
-  ismertető anyagok (szakanyagok).

Vasile Traciuc másképp látja a rádiós műfajokat (Traciuc, 2003, 48–
144). Szerinte ezek a következők:

-  hír (rövid/fl ash, illetve kifejtett hír), amelyek 4-5 perces hír-
blokk részeként vagy hosszabb hírműsorban hangzanak el, esetleg 
hanginzertekkel színesítve, 

-  interjú
o az elkészítés módja szerint: felvett, élő vagy te-

lefonos élő interjú,
o a riporter és a megszólaltatott közötti kapcsolat 

szerint: előkésztett vagy villáminterjú,
o tartalmilag:

 tájékoztató interjú,
 véleménykérő interjú (gyakran kör-

kérdés, „vox pop”), 
 elemző vagy szakértői interjú,
 kommentár-interjú,
 magyarázó (bizonyos jelenséget egy-

ben elemző és kommentáló) interjú,
 promováló, népszerűsítő (a tudo-

mányos, sport-, kulturális élet személyiségeit 
megszólító, eredményeiket, sikereiket bemuta-
tó) interjú,
 érzelmi (aff ektív) interjú,

15  A dokumentumműsor innen ugyanúgy kilóg, mint az előző felorolásból.
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 személyiség-interjú – ismert vagy még 
kevéssé ismert emberekkel,
 portré- – azaz ismert személyiséget 

bemutató interjú.
-  riport – többféle aszerint, hogy milyen eseményről számol be, 

hogyan készül és mi a tartalma:
o az esemény lehet:

 előrelátható,
 előrelátható, de váratlanul alakuló,
 előreláthatatlan;

o az elkészítés módja szerint:
 élőben készülő,
 felvétel,

o tartalma, a megközelítés módja szerint lehet:
 híradónak készülő riport,
 műsornak készülő riport.

-  felderítő ankét (oknyomozó riport),
-  tudósítás,
-  kommentár,
-  sajtószemle.

***

Meggyőződésem: bármelyik felosztást használhatjuk, egyikben sincs 
alapvető tévedés sem a műsorok sem a műfajok tekintetében. Egyetértek 
azzal is, hogy a rádiós műfajok megismerése együtt kell hogy járjon az 
írott sajtó, sőt, a televízió és az internetes sajtó műfajainak megismeré-
sével, mert – minden ellenkező irányú győzködés ellenére is – meggyő-
ződésem, hogy az internetes médiának is hasznos, ha műfajokban alkot. 
Azzal is tisztában kell lennünk ugyanakkor, hogy nem minden műfajt 
használnak egyformán az egyes műsorok a rádióban – de hinnünk kell 
abban, hogy mindig, mindenhol szükséges és értékes a műfaji sokszínű-
ség. Tekintettel arra, hogy például Balázs Géza már 1999-ben kihalófél-
ben lévőnek tekintett egyes műfajokat, valamint arra, hogy a kereskedel-
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mi rádiók műsorai gyakorlatilag nem lépik túl a zenére épülő magazi-
nok kereteit, joggal mondhatjuk, hogy a műfaji sokszínűség és a műso-
rok sokféleségének megőrzése főleg az állami fi nanszírozású közszolgá-
lati rádióktól elvárható.
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Egy filmfesztivál és (mediális) 
környezete.

TIFF-áttekintés

Dolgozatunkban a Transilvania International Film Festival – rö-
videbb és közismertebb rövidítéssel: TIFF – ideológiai rendsze-
reinek, arculati vonatkozásainak, fesztiválújságjának elemzését 

végezzük el. 
A TIFF-újságok már a fesztivál 2002-es kezdete óta részei az ese-

ménynek, frappáns, rövid bemutatóik, elemzéseik, fi gyelemfelkeltő írá-
saik fontos szerepet töltenek be egy-egy fi lm körül kialakuló, potenciáli-
san sikerre vezető „közösségi zsongás” indukálásában. A 2002 óta jelen-
tős arculati változáson átment időszakos kiadványnak a kinézetén kívül 
a szerepe is fontos mutációt szenvedett, hiszen míg a 2000-es évek ele-
jén információk fontos vehikulumaként funkcionált, a 21. század má-
sodik évtizedében elemzésünk tárgyául választott újságunkkal szemben 
inkább előtérbe került az a „retro” hangulat, amelyet immár a nyomta-
tott sajtótermékek és hipermodern technológiákat felvonultató művé-
szeti történések találkozásainak sajátosságaként azonosíthatunk.

Tom Williams már 2007-ben arról írt, hogy a nyomtatott újságok sa-
játos módon próbáltak „felhasználóbaráttá” és interaktívakká válni, re-
agálván az interneten terjedő információk által jelentett konkurenciára, 
többek közt rövid és frappáns cikkekkel, egyre több kép beillesztésével, 
internetes felületekhez történő csatlakozást lehetővé tevő linkek beil-
lesztésével, egyéb multimédia-tartalmakkal kiegészítő információk, de-
sign-elemek integrálásával.1 Egyértelmű, hogy ez a trend azóta szinte a tel-
jes integrációt eredményezte a médiák színterein, amint kézikönyvében kifej-

1  Williams, 2007, 11–13.
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ti a Straubhaar–LaRose–Davenport-szerzőhármas,2 azt taglalván, hogy 
mind az „ómédiák”, mind az újmédiák hatékonyan integrálják az embe-
ri kommunikáció antropológiai sajátosságait, és – vélhetőleg ebbe a fo-
lyamatba történő integrálódás során lezajlik az újmédiák (new media) 
„ómédiákat” integráló folyamata, valamint az „ómédiák” újmédiákhoz 
történő perceptív és funkcionális felzárkózása.

A fentiek fényében is kijelenthetjük, hogy a kolozsvári TIFF-en be-
lül a nyomtatott fesztiválújságok szerves szereplői a kulturális esemény 
gerincét (a fi lmeket) kísérő sajátos médiafolyamnak, és a fesztivál által 
szolgáltatott internetes és egyéb, később taglalandó multimédia tartal-
makkal együtt hozzájárulnak annak a sajátos médium-interferenciának 
a létrejöttéhez, amely erőteljessé teszi a fesztivál jelenlétét mind a közön-
ség, mind pedig a fi lmes ipar számára. 

A kezdetekben praktikusra tervezett vékony programfüzetkéket a 
fesztivál professzionalizálódásával hamar felváltották a vaskos, száznál 
is több mozgóképes műalkotás fi gyelemfelkeltő bemutatását tartalma-
zó programkiskötetek, valamint az alig néhány példányban hozzáférhe-
tő, találóan AperiTIFF fantázianévvel illetett lapokat a Kolozsvárt a fesz-
tivál teljes idejére gyakorlatilag elárasztó, naponta megjelenő ideiglenes ki-
adványok, amelyeknek mind designjában, mind nyomdai kivitelezésében 
hangsúlyos modernizálódást érhetünk tetten. Így pl. míg a 2002-es esz-
tendő TIFF-újságjai hagyományos, félfamentes újságpapíron kerültek a 
médiafogyasztók elé, addig a 2010-es esztendők már kitűnő minőségű 
papíron és kiváló technikával sokszorosítottan kínálják a szerkesztőség 
által jelentősnek tartott médiatartalmakat a fi lmkavalkádban tájékozód-
ni próbáló hazai és külföldi rajongók számára. 

A külföldi fi lmvilágok megélőinek és életre keltőinek mi sem hang-
súlyozza jobban a jelenlétét, mint hogy a TIFF a kezdeteitől tudatosan 
fi gyelt más kultúrák mozgóképes művészeti folyamataira, és azokat tu-
datosan integrálta portfóliójába, és a fi lmeket népszerűsítő médiafolya-
mába úgy integrálta őket, hogy nem csak román nyelvű írások segítsé-
gével emelte ki egyik vagy másik fi lmet vagy fi lmes staff ot. A jellemző-
en az angolt közvetítő nyelvként használó TIFF pl. magyar nyelvű cik-

2  Straubhaar–LaRose–Davenport, 2012, 16–17.
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keket is integrál hivatalos újságjába az ún. „magyar napok” kínálatát be-
mutató lapszámokban. A tavalyi AperiTIFF pl. a 6. lapszámában közölt 
magyar nyelvű oldalakat, amelyek révén valószínűleg erős népszerűsé-
get szerzett a magyar fi lmek (magyar nyelvű) tisztelői körében. Ám az 
is egyértelmű, hogy a különböző (nemzetiségű fi lm)kultúrák szinkre-
tizmusaként implementálódó Transilvania International Film Festival 
tudatosan nyit számos, sajátos nemzeti jellegzetességek által meghatá-
rozott (fi lm)világok felé. Már az első, 2002-es kiadásánál fontos szerep 
jutott szlovéniai,3 cseh,4 de francia,5 valamint izlandi6 mozgóképeknek 
is. Anélkül, hogy potenciálisan a végtelenbe futó felsorolásokba bocsát-
koznánk, jelezzük, hogy a TIFF fi gyelemreméltó hatékonysággal hoz-
za el (Romániába, Kolozsvárra – újabban a TIFF egyéb helyszíneire is, 
mint pl. Brassó, Nagyszeben, Marosvásárhely, de még Csíkszereda is) az 
itt kevésbé mediatizált, emiatt esztétikai ínyencségeknek számító fi lm-
válogatásokat, amelyek mind az általuk alkalmazott fi lmes metódusok, 
mind az őket eredeztető kultúrákból kifolyólag „sikerre ítéltettek” Ko-
lozsvár kozmopolitizmusában, valamint ezen kozmopolitizmusnak kö-
szönhetően a fesztivál idejére más országokból idelátogató vendégek, 
fi lmes szakemberek számára. 

Például 2016-ban a libanoni mozi állt a TIFF fókuszában, Assad 
Fouladkar rendező (Halal Love [and Sex] című opusával), valamint 
Joana Hadjithomas és Khalil Joreige dokumentumfi lm-rendezők (Th e 
Lebanese Rocket Society) által képviseltetve. De meghívtak rendező-
ket 2010-ben Izraelből is (Haim Tabakman – Eyes Wide Open; Samuel 
Maoz – Lebanon; David Volach: My Father My Lord stb.). Ugyanyakkor 
a TIFF a „szomszédos kultúrákról” sem feledkezik meg, így váltak szer-
ves részeivé a fi lmkínálatnak a „Magyar napok” alatt vetített alkotások, 
de számos bolgár, szerb, horvát stb. produkcióban-koprodukcióban ké-
szült fi lmet nézhettek végig a műfaj iránt érdeklődők.

3  Last Supper, rendezte: Vojko Anzeljc (a fi lmek címét a tiff .ro honlapon 2014. ja-
nuár 30-án érvényes átírásban közöljük).

4  Victims and Murders, rendezte: Andrea Sedlackova.
5  Sexes trés opposés, rendezte: Eric Assous.
6  101 Reykjavik, rendezte: Baltasar Kormakkur.
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És, amint fentebb is jeleztem, a kínálat nemzetközivé tétele szinte 
természetes követelésként váltotta ki azt, hogy az AperiTIFF-be angol 
oldalakat is beszerkesszenek a román, valamint a magyar nyelvű cik-
kek mellé.7

Ioan-Pavel Azap8 hangulatos TIFF-kismonográfi ája (amit kár, hogy 
nem frissítenek, nem bővítenek évente) is a fi lmkínálat árnyalódását, a 
nézőközönség egyre jelentősebb számban való „felvonulását” és egyre 
intenzívebb implikációját emeli ki rövid statisztikai összesítőiben, vala-
mint a fesztivál vezéralakjaival9 készült interjúiban. Tanulságos kiemel-
ni, hogy az első kiadás, amely 2002. június 3. és 9. között zajlott le Ko-
lozsváron, kb. 8000 nézővel büszkélkedhetett,10 addig a 2011-es kiadás-
ra már 70000 kolozsvári és 20000 szebeni fi lmrajongó volt kíváncsi.11 
A fesztivál honlapja 2017-re 90000, Kolozsváron eladott jegyről számol 
be,12 valamint a TIFF-karaván (románul: „Caravana TIFF”) számos vi-
déki városba történő ellátogatásáról,13 amelyek révén valószínűleg sok-
szorozódott a fi lmszemle „fővárosában” mért nézőszám. És az ingye-
nes TIFF-kiadványok szerves részét képezik ezeknek a „kiszállásoknak”.

Az ingyenesen osztogatott műsorfüzetek és napi újságok mellett a 
fesztivál rendelkezik számos, reális árú kiadvánnyal is, amelyek eladott-
ságáról, keresettségéről nem rendelkezünk számadatokkal, így nem tud-
juk felbecsülni azt a szerepet, amellyel bírnak a TIFF gazdasági szövete-
iben.14 Viszont azt sem tudtuk kideríteni, hogy vajon hány példányban 
nyomtatja a lap kolofonjában jelzett „Compania de Producție Tipografi -
că” a naponta megjelenő fesztiválújságot (ez beszédes információ lenne 
arról, hogy egy nap milyen nézőközönségre, mennyi érdeklődőre számí-

7  Az idegen nyelvű cikkek rendszerint román fordításban is szerepelnek, ugyan-
abban a lapszámban.

8  Azap, 2012.
9  Tudor Giurgiu fesztiváligazgató és Mihai Chirilov művészeti igazgató.
10  Azap, 2012, 8. 
11  Azap, 2012, 142.
12  TIFF, 2017. 2017, anul recordurilor la TIFF.
13  Arad, Nagybánya, Saztmár, Kisjenő (Chișinău), Nagyszeben stb.
14  Pl. egy TIFF-nagykatalógus 2018 januárjában 25 lejbe került. Forrás: TIFF: 

http://shop.tiff .ro/product/catalog-tiff /.
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tanak), valamint azt sem sikerült kiderítenünk, hogy mi a sorsa a remit-
tenda-lapoknak (reciklálják-e őket, esetleg megsemmisítik?), viszont a 
2017-es TIFF egyik napján sem jutottunk hozzá előző nap terjesztett 
fesztiválújsághoz (logikai kivételt képez, természetesen, az első nap), 
amely információ arról beszél, hogy mind a lap terjesztése, mind a „visz-
szaszedése” optimális, valamint korrelál az érdeklődők számával. Eh-
hez a megjegyzéshez tartozik még az is, hogy a 2000-es esztendők elején 
hamar elfogytak a lapok az ideiglenes standokról, a 2017-es „felvonás-
nál” meg még késő éjszakai vetítések után is lehetett példányokat besze-
rezni – amely tényező újólag a TIFF professzinalizálódásáról árulkodik.

Jóllehet, a fesztivál költségvetése átlátható – a nyitóünnepség alatt 
elhangzó rövid beszédében Tudor Giurgiu igazgató általában jelzi an-
nak az összegnek a nagyságrendjét, amelyből az évben gazdálkodhat a 
fi lmszemle, mégsem sikerült nekünk kideríteni, pontosan mennyit is ál-
doznak a napilapok, valamint az ezekkel együtt használható, évről évre 
vaskosabb programfüzet kiadására, amelyeket, ismételjük: ingyenesen 
terjesztenek. Jóllehet Patrick Besson ironikusan leplezi le a 21. század 
ingyenes periodikáit, kifejtvén, hogy gazdasági helyzetükből kifolyólag 
(reklámokból tartják el magukat) nem áll módjukban a reklámoztatók 
világnézetétől eltérő értesítéseket és értelmezéseket produkálni – amely 
tényező árthat a tájékoztatás objektivitásának.15 Az AperiTIFF azonban 
nem kerülhet ebbe a kategóriába, mert a fi lmszemle (viszonylag stabil) 
szponzorai mellett jelentős (kultusz)minisztériumi és helyi támogatá-
sokban is részesül – amelyek összege változik a minisztérium lehetősé-
geitől és „hajlandóságaitól”.16 

Számottevő TIFF-támogatás érkezik a helyi forrásokból is,17 amely 
szintén valószerűtlenné teszi a fesztivál vonatkozásában az anyagi ki-
szolgáltatottság tényét, emellett meg említésre méltó, hogy a fesztivál a 

15  Besson, 2007, 32–33.
16  Szintén bevezető beszédében Tudor Giurgiu fesztiváligazgató szokta jelezni a 

kapott állami támogatások rendszereit, valamint felidézni azokat a kultuszminisztere-
ket, akik megfelelő lehetőségekhez jutatták hozzá a fi lmszemlét. Giurgiu nyitóbeszédei-
nek elemzése is megérne egy rövidebb tanulmányt, ám itt most nincs erre lehetőségünk.

17  Business24, 2017. A fesztivál költségvetési forrásairól és ezek felhasználásáról 
újólag megérné részletes elemzést írni, de ez is túlmutat jelenlegi cikkünk céljain.



68

Péter Árpád

kezdetektől kozmopolita és humanista rendezvény arculatát közvetítet-
te, hatékonyan (alkalomadtán játékosan) építve le ideológiai elfogult-
ságokat, fordult pertinensen társadalmak működését zavaró ideológiák 
felé. Az arculattervezés játékossága általában kéz a kézben jár a temati-
kák széles spektrumú válogatásával, így válhatott pl. az egyik, a román 
hagyományos gasztronómiához társítható eledel, a puliszka a francia, az 
argentin kultúrák sajátos megjelenítőjévé,18 valamint a nemzetközi fi lm-
világban erős ismertségnek örvendő motívumok perszifl ázsává.19 Sajná-
latos ugyanakkor, hogy épp az egyik legszellemesebb és leginkább ta-
bukiforgató arculatú TIFF-kiadásnak volt partnere a Gabriel Resources 
vállalat, amely a verespataki ciántechnológiás aranykitermelésben tör-
tént érintettsége miatt rossz hírnévre tett szert a tudatosságra, tájéko-
zottságra, kulturális és természeti hagyatékok tiszteletére berendezke-
dett polgárok között – tehát abban a társadalmi rétegben, ahonnan a 
TIFF nyerni szeretné a közönsége oroszlánrészét.20 A verespataki arany-
bányászat betiltásáért számos civil mozgalom indult, és számos, alkal-
manként nagyon kreatív, tudatos(abb) médiafogyasztásra berendezke-
dett fi atalokat célzó kommunikációs kampány is szerveződött mellet-
te, amelyek, mint írtuk, gyakorlatilag ugyanazt a társadalmi réteget cé-
lozták meg, amelyre a TIFF is alapoz. Ezen kampányok közül megem-
líthetjük pl. a Papaya Advertising által 2012-ben gyártott, atmoszférikus 
klipecskéket, amelyekben ismert romániai médiaszemélyiségek (Maia 
Morgenstern, Dragoș Bucur) tépik le ékszereiket, tépik ki aranyfogaikat 
(valószínűleg, remélhetően… trükkös felvételek során), így tiltakozván 
a Roșia Montana Gold Corporation (RMGC) által kezdeményezett ki-
termelési projekt ellen.

18  TIFF, 2006. http://tiff .ro/content/editia-5.
19  A verespataki ciántechnológiás aranybányászati projektnek hatalmas szak-

irodalma és médiavisszhangja van. Összefoglalónak elegendő, ha elolvassuk Oana 
Romocea (2013) cikkét, vagy áttekintik a https://www.rosiamontana.org/ honlap anya-
gait, ahol sajtószemlét is lehet találni. 

20  https://www.rosiamontana.org/sites/default/fi les/cronologie+campania+SVRM-2013.
pdf.
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A 2006-os TIFF-et emiatt rengeteg bírálat is érte, és a Mentsétek Meg 
Verespatakot Mozgalom tagjai bojkottot is hirdettek a fesztivál ellen.21 
Ugyanakkor a fesztivál arculatában is törést okoztak a promóciós anya-
gok közé, így a fesztiválújságba is ágyazott – valószínűleg fi zetett – hir-
detések, amelyek rangos grafi kai kivitelezéssel, de megkérdőjelezhe-
tő igazságtartalmú tartalommal hirdették azt, amit ők igaznak tartot-
tak.22 Amúgy az akkori hirdetésekben hivatkozott „povesteaadavarata.
ro” 2018. január 30-án egy, a Gabriel Resources arculati elemeit viselő, 
zárt honlapra irányítja át a kíváncsiskodót.23 A most már lezárt honlap 
tartalmát szerencsére részben lementették egyes internet-archiváló fó-
rumok,24 amelyből kiderül, hogy az RMGC még a kevésbé avatottak ál-
tal is könnyedén „hurrá-történetekként” azonosítható beszámolókat il-
letve elemzéseket közölt, amelyekben a ciántechnológiás bányászat po-
zitív hozadékairól, valamint az ezzel járó gazdasági haszonról érteke-
zett. Valószínűsítjük, hogy ennek az ellenkampánynak nem volt nagy 
közönségsikere – a romániai fősodrú médiák, valamint a civil szerveze-
tek fórumai elsöprő többségükben a Mentsétek Meg Verespatakot Moz-
galom (Salvați Roșia Montană) médiatartalmait és üzeneteit népszerű-
sítették. Határozott civil fellépéssel támogatott médiafellépést eredmé-
nyezett 2010-ben az a – végül nem igazolódott – hír, mely szerint a TIFF 
2010-es kiadását is támogatná az RMGC. Mihai Goţiu, a Verespatak ki-
zsákmányolása és beszennyezése ellen indított civil mozgalom egyik faj-
súlyos szószólója részletesen kifejti a népszerű, a fi atalokat megcélozó 
fesztivál és a kétes hírű RMGC közti újabb potenciális társulás esetleges 
negatívumait.25 Ugyanakkor érdekes, hogy az ideológiai szempontból 

21  L. pl. AperiTIFF, 2006/6.
22  https://rmgbex.gbu.ro/uniquesig8aecbcce9d17af37b2951798131e3f14/unique-

sig0/InternalSite/Login.asp?resource_id=47BED8E67F844539A53FC11EEDD43BB1&
login_type=2&site_name=exchangeowa&secure=1&URLHASH=71f9098b-23c6-45e3-
90e2-cce6db5eacdb&orig_url=https%3a%2f%2frmgbex.gbu.ro%2fowa.

23  Pl. https://web.archive.org/web/20060718221141/http://www.povesteaade-
varata.ro:80/

24  Goțiu, 2010.
25  L. Azap, 2012, 102, 120, 132. 2008-ban 50000 néző volt a kolozsvári TIFF-en, 

3500 Nagyszebenben; 2009-ben 50000 néző Kolozsváron, míg 2010-ben már 55000 a 
kolozsvári TIFF-re ellátogató nézőt fogadott be a rendezvény, és közel 10000 érdeklő-
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másfele konvergáló cégnek sikerült az arculatát integrálnia a TIFF felsza-
badult, játékos imázsába – egyedül csak az RMGC üzenetének görcsös-
sége hívhatta fel a fi gyelmet a helyzetet nem ismerők számára is arra, 
hogy valószínűleg egymástól eltartó világnézetek kerültek itt ugyan-
arra az oldalra. Viszont, szerencsére, ez a helyzet nem okozott törést a 
TIFF történetében, és a nemsokára bekövetkező világgazdasági válsá-
got is stabil közönségszámmal vészelhette át,26 valamint a válság legrosz-
szabb esztendeiben is fenn tudott maradni az RMGC támogatása nél-
kül, annak ellenére, hogy az RMGC-nek szándékában állt újra látható-
ságot szerezni a leghevesebb bírálói előtt, kihasználván a TIFF egyre nö-
vekvő népszerűségét.27

A TIFF imázsának a koherenciája amiatt maradhatott meg ilyen gaz-
dasági és kommunikációs válságok után, mert már a kezdetektől egy-
séges koncepció köré építették fel a folyamatosan megújuló, de elvei-
ben ugyanolyannak megmaradó TIFF-kampányt. A logó, a három pár-
kánnyal-mellvéddel rendelkező bástya 2002 és 2005 között ugyanolyan, 
majd 2006-ban apró „ráncfelvarráson” esik át, és azóta a jobb alsó sar-
kában üres harántcsíkkal elválasztott testű, stilizált emblémát alkalmaz-
nak a kezdeti, jobb alsó sarkánál csak vékony derékszögű vonalat tartal-
mazó bástyán.28

Nehéz nem észrevenni a hasonlatot Kolozsvár régi címere, a négy 
mellvédes bástyák és a három mellvédes TIFF-jelkép között. A feszti-
vál ezáltal is jelzi a városhoz kötöttségét, a városhoz, amely, a nemzetkö-
zi művészmozgalmaktérképére történő szignifi káns felvétel mellett köz-
vetlen gazdasági eredményt is köszönhet a TIFF-nek. Az Alina Ciobanu 
által feldolgozott, a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Business 
Karának a hallgatói által megvalósított esettanulmány szerint a fi lm-
szemle 7,5 milliónyi eurós „impaktot” generál a város pénzügyi forgal-
mában, ami a rövid időre érkező, de a város főleg pihenést, szórako-
zást szolgáltató (a TIFF-fel nem föltétlenül szoros, intézményes kapcso-

dőt Nagyszebenben.
26  L. Știri de Cluj, 2010. 
27  A TIFF 2002–2005-ös, valamint 2006–2017-es emblémáját lásd a fesztivál hi-

vatalos online archívumában (http://tiff .ro/arhiva-editii).
28  A részletekért l.: Ciobanu, 2016.
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latban lévő) intézményeit intenzíven használó turisták tömegeitől ered, 
de a „bennszülött” kolozsváriak időszakosan megváltozó (intenzívebbé 
váló) fogyasztási szokásai is magyarázzák ezt a forgalomnövekedést.29

Valószínűsítjük, hogy a fesztivál arculatának koncepcióbeli állandó-
sága, de ugyanakkor folyamatosan megújuló utalásrendszerei is hozzá-
járultak a gazdasági eredmények eléréséhez és fenntartásához is. Való-
színűsítem, hogy készült tanulmány a TIFF-re kilátogató, oda visszaté-
rő fi lmkedvelőkről – a kezdetek óta minden esztendőben önkéntesek tu-
catjaival találkozik ezen sorok írója, akik különböző komplexitású kér-
dőíveken kérdeznek rá a fesztiválozó érdeklődési köreire, szándékai-
ra stb. – viszont komplex, egységes felmérés eredményeihez nem sike-
rült hozzájutnunk. Feltételezzük, hogy ezeket belső használatra szánja a 
fesztivál. 

Ami viszont nyilvános az arculati stratégiákból, az a legelső kiadás-
tól az általunk utoljára látogatott 2017-esig egységesen és következete-
sen a világ ikonikus mozgókép-hagyományának posztmodern módon 
ironikus-parodisztikus felvállalásából áll össze.

2002-ben a Los Angeles fölé magasodó dombokra épített 
„HOLLYWOOD”-megafelirat „TRANSILVANIA”-feliratra történő cse-
réjét végezték el – realisztikusnak ható, működő képmanipulációs tech-
nikával (gyanítjuk, hogy maketteket is használtak). A 2003-as, kissé 
erőtlenebb imázskampány a „repülő földönkívüliek” által a búzamező-
kön hagyott sztereotipikus nyomokat ötvözi erdélyi sajátosságokkal. Az 
első, igazán frappáns, könnyen felismerhető intermediális utalási rend-
szerrel dolgozó kampány a 2004-es, amely Marilyn Monroe Hétévi vá-
gyakozás (Th e Seven Year Itch), Billy Wilder által 1955-ben rendezett, vi-
tatható esztétikai értékű, viszont a populáris kultúrába mélyen beépült 
„szoknyatartós-hűsölési” jelenetet illeszti könnyen felismerhető kolozs-
vári környezetbe (a perspektíva szerint valahol a Fellegvár déli, délke-
leti oldalából készített város-felvétel képezte az imázskampány alapját. 
Marilynt meg egy pirospozsgás, a román népviselettel rokon motívu-
mokkal díszített ruhájú menyecske helyettesíti.). 2005-ben az E. T.-mo-
tívumra építették a fesztivál hangulatkampányát, ahol a Hold előtt elre-

29  A részletekért l.: Ciobanu, 2016. 
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pülő kerékpár kosarában természetesen nem egy sztereotipikus űrlény, 
hanem egy, a Miorița-motívumot idéző kisbárány foglal helyet,30 és „vi-
selkedik” egy igazi helyzeten kívüliként. Az emlékezetes 2006-os kam-
pányról fentebb írtunk, de a 2007-es is érdekes és meglepő volt, ugyan-
is a Bram Stoker-féle Drakula-megjelenítésnek a tömegkultúrába be-
épült narratív motívumait, és azok Friedrich Wilhelm Murnau rende-
ző által az 1922-es Nosferatuban feldolgozott mozgóképes kliséit dol-
gozta fel frappáns vizuális anyagaiban. A 2008-as TIFF a 007-es ügy-
nök, James Bond jellegzetes magatartását ötvözi a 19. század román be-
tyárhagyományaival – érdekessége a vizuális anyagoknak, hogy az egyik 
„007-est” színésznő játssza. 2009-ben a maga korában tabudöntögető 
Brokeback Mountain (2005, rendezte: Ang Lee) jelenetei köré épít szin-
tén tipikus öltözetű, viselkedésű román „juhászok” részvételével meg-
komponált jeleneteket. Újabb „kreatív csúcs” következett be 2010-ben, 
amikor a George Lucas-féle Star Wars-univerzum motívumaira kihe-
gyezett PR-anyagok ejtették rabul a fi lmfesztivál résztvevőit. És az is 
növelte a kampány sikerét, hogy a fesztivál arcának Kolozsvár (és Ro-
mánia) egyik leghíresebb színészét, Florin Piersic-et választották, aki 
Darth Vader „szerepében” mérkőzött meg – kivel mással, mint fi ával. 
ifj ú Florin Piersic-kel. Amint a kolozsvári portál, a Ziua de Cluj is meg-
írta, a 2011-ben befejezett felújítása után a régi Köztársaság (romá-
nul: Republica) mozi Florin Piersic nevét viseli,31 amely szokatlan tény-
be maga Piersic is beleegyezett, jóllehet, később nézeteltérései támad-
tak a Kolozsvár városának közigazgatásával, annak hajdani polgármes-
tere, Sorin Apostu (szolgálati idő: 2009. január 14.–2011. november 11.) 
döntéseiből kifolyólag.32 Ez a történet is megérdemelné, hogy egy má-
sik cikkben, oknyomozó riportban mélyebben utánajárjanak – abból a 
premisszából kiindulva, hogy a művészet és a politikai szempontból is 
adminisztrált közélet interakciója számos tanulságos történettel szol-
gálhat. Timon Beyes (Beyes, 2009) frappáns cikkében kifejti, egy ber-

30  A Miorița híres román népballada, számos változattal, vitatott motívumokkal. 
Egyik legfrissebb elemzéséhez l. Drăghici, 2017. 

31  Ziua de Cluj, 2011.  
32  Şoica, 2015. 



73

Egy fi lmfesztivál és (mediális) környezete. TIFF-áttekintés

lini középület sorsán keresztül, azokat a kényes erőviszonyokat, melyek 
mentén érzékenyen tételeződhet a kultúra, a hagyomány, a gazdaság és a 
társadalmi hasznosság vonatkozásrendszere. Beyes szerint (Beyes, 2009. 
95.) a művészet feladata az, hogy „átalakult tereket” hozzon létre az ur-
bánus térben, illetve hogy a társadalom átalakulásainak biztosítson le-
hetőséget – vehikulumot, tehetjük hozzá mi. Azzal nem számolhatunk, 
hogy „mi lett volna, ha” a Florin Piersic nevét felvevő intézmény admi-
nisztrálásába nem úgy szólt volna bele a helyi adminisztráció, illetve ha a 
fi lmszínház (és névadója) által képviselt esztétikai sajátosságok másképp 
érvényesülhettek volna a mozi vendéglátó-ipari egységében is, viszont 
az kijelenthető, hogy az épület közönségi és közösségi létesítményei kö-
zötti összhang mind esztétikai, mind pedig a művészeti történések po-
tenciális kontextualizációja szempontjából fontos tényezők. Természe-
tesen ezt a kijelentésünket annak a tudatában tesszük, hogy optimális 
integráció e két tértípus közt nehezen megvalósítható, viszont, ameny-
nyiben a Kolozsvári Állami Magyar Színház és a Kolozsvári Állami Ma-
gyar Opera épületében elhelyezkedő vendéglátóipari egységet tekintjük 
viszonyítási pontnak, megállapíthatjuk, hogy az utóbbi mind szerkeze-
tében, mind funkcionalitásában, mind pedig esztétikai vonatkozásaiban 
jobban illeszkedik mind az épülethez, mind pedig az ott zajló, hangsú-
lyosan esztétikai vonatkozású történésekkel.

Függetlenül attól, hogy miképpen adminisztrálódott utólag a „La 
Mărgelatu”33 mozikávézó sorsa, ezen sorok írója kizárólag csak a na-
gyobb események alkalmával tapasztalt jelentősebb integrációt a fi lm-
színház művészet-megjelenítő terei és társasági terei között. Ezeken kí-
vüli esetekben, akárcsak a multiplex mozik személytelen, gépies kiszol-
gálói világában, a legtöbb néző csak nassolnivaló vételezésére használja 
az amúgy többre hivatott zónát.

Szerencsére, újólag, ezek az utólagos, a Florin Piersic mozi körül ki-
alakult, mind esztétikai, mind pedig adminisztratív szempontból hálát-

33 Mărgelatu a főszereplője a ’80-as évek tipikusan romániai „betyár-romantiká-
val” és játékos történelmi utalásokkal átszőtt hatrészes, könnyed sorozatnak. Ez a sze-
rep szinte „egybenőtt” az őt megjátszó a Florin Piersic-kel, a nyugati típusú westernek 
amolyan „vadkeleti” vonulataként funkcionálva a romániai médiapalettán. Ugyanakkor 
Piersic színházi színészként is jelentős életművet tudhat maga mögött.
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lan bonyodalmak sem akasztották meg a TIFF szárnyalását, amely 2011-
ben elnyerte a FIAPF34 (Filmproducerek Egyesületeinek Nemzetkö-
zi Szövetsége) akkreditációját, amely által bekerült a világ 40 legjobb fi lm-
fesztiválja közé – Sydney, Szarajevó, Mumbai, Isztanbul stb. fi lmfesztiváljai 
mellé.

Amellett azonban, hogy nemzetközi kontextusban meghatározó a 
TIFF, Romániában egyre hangsúlyosabb fi lmipar-meghatározó szerep-
pel, bír, egyre jelentősebb katalizátora a fi lmvilág történéseinek. Kezdve 
attól, hogy tudatosan igyekezett abban, hogy Kolozsváron gyakorlatilag 
a teljes várost lefedje kínálatával, eljuttatván így a jelenlegi médiaviszo-
nyok mellett a tömegléptékű terjesztést – a jelenleg érvényben lévő gaz-
dasági szabályszerűségek miatt – nem „megbíró”, keskenyebb társadal-
mi rétegek érdeklődési köre alapján létrehozott, olykor sajátos, de min-
dig hatásos esztétikummal bíró mozgóképes alkotásokat olyan terekbe 
is, ahol azok nem otthonosak, ahol az ilyen fi lmek befogadásának nin-
csenek a társadalmi rítusok által „szentesített” terei és módozatai.

Ennek a „kulturális térfoglalásnak” a logikája mentén a fesztivál be-
lakta a város Főterét, mielőtt hajdani barokk iskolaépületek udvarán 
próbálta volna ki a szabadtéri vetítés fortélyait és veszedelmeit, majd ki-
ment a város külső negyedeibe is, a monostori tömbházrengetegbe és 
a Dónát negyed félreeső zugaiba. Különlegesen hangulatos vetítések 
helyszíne a bonchidai Bánff y-kastély, ahol a romjaiból feltámadó rene-
szánsz épületcsoda mindig funkcionális kiegészítésként szolgál a vász-
non vagy az ideiglenes színpadon vagy mindkettőn egyszerre játszódó, 
performance-számba menő művészeti eseményeknek – itt megemlít-
hetjük pl. a 2012-es, Georges Méliès nevéhez fűződő retrospektív ve-
títéssorozatot, ahol a méltatlanul keveset említett fi lmrendező frissen di-
gitalizált és feljavított, több mint száz esztendővel azelőtt forgatott al-
kotásait csodálhatták meg a Bonchidára kilátogatók, élő zenei kíséret 
mellett, Méliès leszármazottai, hagyatékának gondozói társaságában. 
Ugyanilyen érdekes és tanulságos „tértapasztalattal” szolgálhatott egy 

34  Fédération Internationale des Associations de Producteurs de Films; Interna-
tional Federation of Film Producers Associations; 1933-ban, Párizsban megalapított 
fi lmszakmai szervezet.
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másik érdekes, szintén szabadtéri helyszín is, a Magyarfenes határában 
elterülő Archai szoborpark is, ahol a Bartha Ernő által készített „széna-
szobrok” árnyékában állva-ülve lehetett megtekinteni a TIFF 2017-es kí-
nálatának ízes-zamatos darabjait. 

Emellett meg bátran kijelenthetjük, hogy számos más tényező miatt 
is jelentős a Transilvania International Film Festival, amely, mint láttuk, 
fontos szerepet tölt be mind Európa médiaéletében, mind pedig Romá-
nia fi lmvilágában. Érdemes fi gyelemmel kísérni ezt a fesztivált, hiszen 
a 2002-es debütje óta egyre nagyobb léptékű, egyre komplexebb, egy-
re áttekinthetetlenebb (2017-ben már 200-nál több mozgóképes alko-
tást csodálhattak meg a nézők az esemény tíz napja alatt), de ugyanak-
kor sikerült megőriznie valamit abból az egyember-léptékű mivoltából, 
ami a kezdetekben jellemezte: tematikusan csoportosított mozgóképes 
alkotások, találkozások a fi lmek alkotóival, szakmai fórumok, híressé-
gek testközelből stb., stb.

A TIFF-ről szóló diskurzus lezárása azonban még elképzelhetetlen, 
hiszen a fesztivál hivatalos honlapján már 2018 elején megjelentek az 
első, a seregszemlén „fellépő” műalkotások, amelyek fényében mind a 
néző, mind a kritikus újabb „teljes rendszerű” esztétikai tapasztalatra 
számíthat. 
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Hírek, tabuk, álhírek, Erdély. 
Tematizáció és hírszelekció az átalakuló kisebbségi sajtóban

Újságírónak, szerkesztőnek lenni a digitális média új tereitől 
meghatározottan ma kisebbségi sajtókörnyezetben sem azt je-
lenti, mint mondjuk egy évtizeddel korábban. Egyszerűnek 

tűnhet a kérdés, ám az állandó híréhség miatt fellazult témaigényű, 
tabloidizálódó média korában mégsem tekinthető annak: mi tekinthe-
tő ma hírnek a kisebbségi sajtóban? Azaz a hírek megítélése mennyi-
ben változott az elmúlt évtizedben? Bulvárosodtunk-e, lazultunk-e, a 
tematizáció, a hangvétel – pl. közösség, hagyományos értékek védelme, 
„etnikai fegyelem”, sajátosan kisebbség témák – változott-e? E kutatási 
kérdést – amelyet egy átfogóbb, az újságírók változó szerepét és az átala-
kuló újságírást leíró vizsgálat keretében tettem fel1 - a kisebbségi/erdé-
lyi magyar média fókuszába állítom, annak átalakuló tendenciáit próbá-
lom nyomon követni. A vonatkozó szakirodalom mellett régóta a szak-
mában dolgozó erdélyi újságírók segítségével.

A kutatás elvégzéséhez tizenöt erdélyi újságíró megkeresése után ti-
zeneggyel sikerült interjút készítenem, igyekeztem jellegében és sajátsá-
gaiban lefedni az erdélyi magyar médiát, közszolgálati és kereskedelmi, 
írott és elektronikus sajtóbeli munkatársakat megkérdezni. Válaszadóim 
mindannyian szerkesztők2 a következő médiaorgánumoknál: 

1  A vizsgálat 2018 februárjában készült.
2  A beszélgetések óta eltelt időben változások is történtek: Vig Emese a ma a 

Maszolnál szerkesztő, Katona Zoltán pedig időközben kilépett az Uh.ro szerkesztőségé-
ből, és rádiósként, valamint az Erdélyi Sport és a Liget.ro újságírójaként, emellett a Szé-
kelyföldi Kézilabda Akadémia munkatársaként dolgozik.
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Balog Levente – Krónika, lapszerkesztő
Bartha-Libeg Zsuzsa – Agerpres, szerkesztő
Cseke Péter Tamás – Maszol.ro, főszerkesztő
Gazda Árpád – MTI, tudósító
Kulcsár Andrea – RTV, Marosvásárhely, szerkesztő
Rácz Éva – Kolozsvári Rádió, szerkesztő
Papp Attila Zsolt – Főtér.ro, főmunkatárs
Sipos Zoltán – Átlátszó Erdély, főszerkesztő
Pál Edit Éva, Katona Zoltán – Uh.ro, főszerkesztő, szerkesztő
Vig Emese – RTV, Kolozsvár, szerkesztő

A híreket és a hírszelekciót illető válaszok három, jól elkülöníthe-
tő tematikai egységbe sorolhatók, amelyek összképet nyújtanak arról, 
miként dolgozik ma az erdélyi (hír)szerkesztő, és milyen folyamatosan 
jelen lévő tényezők befolyásolják az újságírók hírszelekciós döntéseit a 
napi sajtó taposómalmában. 

1. A közösség védelme, etnikai fegyelem
Az első tematikai egységbe sorolható kérdés megfogalmazásakor há-

rom gyakran idézett tanulmány felvetéseiből indultam ki. Az egyik Papp 
Z. Attila tanulmánya,3 amelyben a kilencvenes évek romániai magyar 
sajtónyilvánosságát vizsgálja. Ebben egy érdekes fogalmat vezet be, a 
„keretizmus” fogalmát: az újságíró saját maga igazodik a saját maga által 
felállított, kijelölt keretekhez, s e keretek az általa képviselt etnikai cso-
port védelmét szolgálják. A keret működtetése „ellentmondásba kerül-
het a szakmai érvekkel, a lelkiismerettel, ám mégis folyamatosan fenn-
tartják”.4 A cenzúra felszámolása után fennmarad az öncenzúra, a ki-
sebbség egységének, a többséggel szembeni közös fellépés szükségessé-
gének mindenek fölöttisége „keretbe foglalja” a honi magyar sajtó dis-
kurzusát.5

3   Papp Z. Attila: A romániai magyar sajtónyilvánosság a kilencvenes években. A 
működtetők világa. – doktori dolgozat, ELTE, Budapest, 2005.

4   Vö. i. m. 82–126. 
5   Vö. uo.
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A másik két cikk, a Horváth Istváné és a Magyari Tivadaré,6 részben 
hasonló szempontokból foglalkozik szintén a kilencvenes évek romániai 
magyar sajtójával. Közös alapkérdésük: miért hiányzik a romániai ma-
gyar közélet, közszereplés bírálata az akkori magyar sajtónyilvánosság-
ból. Horváth István megállapítja, (akkori) sajtónyilvánosságunk önkor-
látozó, konfl iktuskerülés jellemzi. Mindez a kisebbségi helyzet sajátos-
ságaiból ered, és az egység illúziójára támaszkodik. Arra, hogy a romá-
niai magyarságnak mindenekfölött egységbe kell kovácsolódnia, a konf-
liktusok tükrözése védtelenné, kiszolgáltatottá tenné az ellenség, azaz a 
román többség számára. A sajtónak az egységes ellenálló imidzs fonto-
sabb, mint más, alapvető feladatainak ellátása, és e kisebbségi neurózis-
ból fakadó magatartás következtében az önkorlátozás, az önkorlátozó 
sajtónyilvánosság legitimmé válik.

Magyari Tivadar tanulmányának az a megállapítása volt fontos szá-
momra a kérdés megfogalmazásakor, amely a romániai magyar elitnek 
a romániai magyar tömegkommunikációval való egyedi viszonyára mu-
tat rá. Minthogy a kilencvenes években hiányoznak a közéleti tevékeny-
séghez az intézményes lehetőségek, a romániai magyar közéleti-értelmi-
ségi elit „a médiában keresi a közvetlen közéleti szereplésnek azt a hely-
színét, amelyet ő maga alakíthat, használhat”.7 „A közbeszédben a bí-
rálásnál sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonítanak az identitási-legiti-
mációs körbe való tartozás megállapításának, nyugtázásának.” 8 Az em-
lített tanulmányok óta e kontextusban sok minden átalakult a románi-
ai magyar nyilvánosságban, bár a válaszokból az is kiderül, van, ami vál-
tozatlan maradt. Azzal kapcsolatosan, hogy ezek a változások miként 
foghatók meg, szakirodalom még igen kevéssé áll rendelkezésre, legin-
kább a jelenségek említésszerű megfogalmazásával találkozni.9 A kétez-

6   Horváth István: Önkorlátozó sajtónyilvánosság és Magyari Tivadar: A sajtó 
önállóságának kérdése a romániai magyar köztájékoztatás esetében. A romániai magyar 
sajtónyilvánosság határai. Korunk, 1996. 1. 39–47.

7   Magyari Tivadar: A sajtó önállóságának kérdése a romániai magyar köztájé-
koztatás esetében. A romániai magyar sajtónyilvánosság határai. Korunk, 1996. 1. 45.

8   I. m. 47.
9  Vö. Péter Árpád, Győrff y Gábor, Rácz Éva, Orbán S. Katalin és e sorok szerző-
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res évek átalakuló erdélyi magyar sajtójának és nyilvánosságának elem-
zése még várat magára. Talán némiképp hozzájárulhat jelen tanulmány 
is a jelenségek átfogó leírásához, érdekes nézőpont lehet a szerkesztők 
önrefl exiója és munkájuk sajátságainak olykor igencsak objektív meg-
fogalmazása. 

Nézzük tehát, miként látják a szerkesztők: változott-e (és ha igen, 
mennyiben) a tematizáció, a hangvétel a közösség, hagyományos érté-
kek védelme, „etnikai fegyelem”, sajátosan kisebbségi témák kontextu-
sában? 

A válaszok közt fontos topik a tabusítás. Több szerkesztő szerint is 
az amúgy is a tabuktól terhelt erdélyi magyar sajtónyilvánosság nem le-
építi a tabukat, nem próbálja oldottabbá tenni az ezekhez köthető be-
szédmódot, hanem éppen hogy további tabukat „termel.” Ennek oka le-
het a magyarországról importált polarizált gondolkodás- és beszédmód, 
amely a média művelőit és fogyasztóit egyaránt befolyásolja Erdélyben 
is, de az internet népének kollektív hajlama is akár, hogy rögtönítélő bí-
róságként törjön pálcát bármi felett, ami más, ami eltérő, ami bármi-
vel szemben fogalmazódik meg. „Lassan nem lehet kérdéseket feltenni, 
mert olyan a közhangulat, hogy ha bizonyos dolgokra rákérdezel, akkor 
valamilyen táborba tartozónak titulálnak, és ettől fogva a hitelességed 
csorbul” – mondja Pál Edit Éva, az Uh.ro főszerkesztője. 

Többen is úgy látják, Magyarország mindenestől tabuvá vált. Nem 
lehet például töprengeni azon, hogy jó irányba haladnak-e a dolgok. Az 
RMDSZ-téma is tabusodott. Korábban volt egy kritikus attitűd is az er-
délyi magyar sajtóban, ez mára szinte teljesen eltűnt. Amíg a Fidesz az 
erdélyi ellenzéki hangokat, ellenzéki sajtót támogatta, az RMDSZ pedig 
a saját álláspontját visszhangzó sajtót, egymással összemérhető befolyá-
sú támogatók álltak az erdélyi magyar sajtó hátterében, és a sajtótermé-
kek versenyeztek is egymással. Azóta, hogy az RMDSZ rendezte a vi-
szonyát a Fidesszel, tulajdonképpen minden politikai téma tabuvá vált. 

je az erdélyi sajtó és az erdélyi sajtóorgánumok történetét, jelenségeit, működését leíró 
munkáit. 
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Van, aki üdítő kivételnek tartja az Átlátszó Erdély portált, mely minden-
ki orra alá borsot tör olykor egy-egy tényfeltárásával. 

 Az etnikai fegyelem szavak szintjén ma talán a korábbiaknál is erő-
sebben megnyilvánul, és elsősorban az önrefl exiós diskurzushoz köt-
hető, ahhoz, hogy hogyan beszélünk magunkról mi, erdélyi magya-
rok. Mert nem beszélhetünk akárhogy, mára már jó bejáratott beszéd-
mód szolgál alapul ahhoz, hogy leírjuk/megírjuk/körülírjuk önmagun-
kat. Magyarán: a sajtó mára kialakította saját paneljeit, szóhasználatát 
arra vonatkozóan, hogy hogyan kell és illik az erdélyi magyarságról be-
szélnie, és immár az olvasók azok, akik számon kérik ezt tőle.  Ahogyan 
Pál Edit Éva fogalmaz: „továbbra is létezik egyfajta beszédmód, ahogyan 
refl ektálni szabad önmagunkra, és ha eltérsz ettől, akkor megkapod a 
polgárpukkasztó címkét. Az idealizált Erdélyt nem illik lerombolni.” A 
szóhasználatnál maradva: van egyfajta „tartása” stílusban, szóhaszná-
latban, mondatszerkesztésben az erdmagyar sajtónak, véli Vig Emese, 
aki interjúnk idején a Román Televízió Kolozsvári Területi Stúdiója Ma-
gyar Adásának volt a főszerkesztője, jelenleg azonban a Maszol portál 
szerkesztőjeként dolgozik. Ő a „régmúlt idők klasszikus báját” látja saj-
tónk nyelviségében, Bayer Zsolt-féle szóhasználat nálunk nem gyökere-
zett meg, mint mondja, érdekes lenne megvizsgálni, hogy miért. A ki-
sebbségi sajtó egy része helyzetéből adódóan sajátos tematikai kényszer-
pályán mozog, és mindennek hírértéket tulajdonít, aminek valamilyen 
módon köze van a közösség belső életéhez. „Ez sok szempontból érthe-
tő is, de többek közt olyan következményei is vannak, mint hogy „ala-
nyi jogon” jelennek meg pusztán kommunikációs aktusként értelmez-
hető, társadalmi relevanciával nemigen bíró pártközlemények és hason-
lók” – véli Papp Attila Zsolt, a Főtér.ro portál főmunkatársa. 

Vig Emese szerint a megmaradás, együttmaradás nagyon sok más 
szempontot felülír. Az igazi kritika továbbra is hiányzik, a kulturális ren-
dezvények mind jók, szépek és hasznosak, pusztán csak azért, mert van-
nak. Ugyanakkor „nincs kitekintés, a világ leáll, megszűnik létezni a 
nagy magyarországi határokon túl. Minden magyar eredményre túlzott 
mértékű pozitív reagálás. Kevés egyéni hangvételű újságíró, kevés egyé-
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ni tematika, mindenki ugyanazt hozza le. A Bayer Zsolt-féle szóhaszná-
lat nálunk nem gyökerezett meg. Érdekes volna megnézni, hogy miért.”

Van, aki a kisebbségi témákat illetően markáns eltérést lát a kínálat 
és a kereslet között. Amit ma a kisebbségi sajtó vezető helyen kínál, az 
korántsem bizonyos, hogy a közönség érdeklődését is hasonló mérték-
ben felkelti. Ám minthogy az erdélyi magyar média nem önfenntartó, 
minthogy kisebbségi voltánál fogva nem is tud, nem is lehet az, megen-
gedheti magának, hogy a befogadói elvárás ne feltétlenül befolyásolja a 
szerkesztői munkát. A szintén tévés szerkesztő Kulcsár Andrea úgy lát-
ja, a média tematizációjában még mindig vezető helyen állnak a sajátos 
kisebbségi ügyeinket illető témák, de ezek mintha kevésbé fontosak len-
nének az olvasóknak. Sokkal nagyobb fi gyelem irányul a globalizált té-
mákra, illetve, az ingerküszöb emelkedésével egyenes arányban, a bul-
város témákra. Az „etnikai fegyelem” szerinte jobban érdekli az újság-
írókat és a romániai magyar sajtót fenntartó pártokat és szervezeteket, 
mint az olvasók zömét. 

Bartha Zsuzsa, az Agerpres hírügynökség szerkesztője mégis úgy 
érzi, hogy a sajátosan kisebbségi témákat ma jobban „megszűri” az 
erdmagyar média, mint korábban, például már nem számol be min-
den Gyöngykoszorú találkozóról, szavalóversenyről, és – szerinte a fő-
leg a közösségi médiának és a megosztásoknak köszönhetően – az el-
múlt években sokkal inkább a romániai, mint a magyarországi valóság-
ba gyökerezve élünk, legalábbis többen, mint eddig.  Katona Zoltán, aki 
interjúnk idején az Uh.ro szerkesztője volt, de közben kiszállt a sajtó-
ból, úgy véli, hogy a hagyományos értékek inkább megszokásból kap-
nak helyet a médiában, de már nem tekintünk rájuk olyan fontosságú-
ként, mint a kilencvenes években. „A keresztúri vagy farkaslaki disznó-
toros ünnep ma attól ünnep, hogy megjelenik rajta Borboly és kísére-
te, a csíkszeredai magyar konzul pedig kénytelen szóba állni pálinkagő-
zös Öcsi bácsikkal, akiket a háta közepére sem kíván, de kénytelen alkal-
mazkodni ezekhez a dolgokhoz. Egyik helyi kiskirály igyekszik túllici-
tálni a másikat – ez nem etnikai jellegű dolog, hanem emberi probléma. 
Az újságíró pedig jobb esetben arra felé sem néz, rosszabb esetben beül 
a zsűribe és estére úgy megrészegedik, hogy csak másnap, fájó fejjel tud 
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összekaparni tíz mondatot a fotók alapján. Ez nem sajátosan kisebbségi 
téma – kisebbségi témának az EMNP vagy SZNT nevetséges próbálko-
zásait tartom, amikor az autonómiát, szabadságot harsogva saját elkép-
zeléseiknek nyernek meg 90 százalékban falusi környezetből származó, 
aluliskolázott középrétegeket saját maguk legitimizálására. Ugyanez az 
RMDSZ helyi és országos vezetőire is illik.”

Érdekes kiegészítést tesz Rácz Éva, a Kolozsvári Rádió munkatársa. 
Szerinte ugyanis az internet korában sem ér el mindenhová az erdélyi 
magyar média, amely elég hézagosan/esetlegesen épített ki például szór-
ványban tudósítói hálózatot: „ezért néha úgy érzem, hír az, ami kijön a 
közösségből, és elér a sajtóhoz. Persze, ez elég abszurd, hiszen minden-
hová el kellene tudni érni a világot behálózó internet korában. De a háló 
is épp oda nem jut el, ahol az újságíró (s a madár) sem jár. Ezért a szór-
ványról mi magunk is néha skanzen-képet sugárzunk, ünnepi közlemé-
nyek alapján.”

Cseke Péter Tamás, a Maszol főszerkesztője arra hívja fel a fi gyel-
met, hogy az online sajtó a médiafogyasztók preferenciáihoz igyekszik 
alkalmazkodni, egyre fontosabb mutató lett az adott tartalom olvasott-
sága. Ez történik a kisebbségi sajtóban is, amely szerinte „tömeglapo-
sabb” lett. Az alkalmazkodási kényszer oda vezetett, hogy a kisebbsé-
gi léthez kapcsolódó témaválasztás is eltorzult: az „ismét bántják a ma-
gyart” típusú tartalmak kerültek túlsúlyba. „Az erdélyi magyar sajtó 
tematizálóképessége minimális. Tünetértékű, és akár egy disszertáció 
témája is lehet az, hogy a mai napig adósak vagyunk a metoo-jelenség 
erdélyi magyar vonatkozásainak a feltárásával. Volt erre egy próbálko-
zás, ami azonban csak a sajtó hitelének rombálásához járult hozzá, to-
vábbá rávilágított egy riasztó jelenségre: az erdélyi magyar médiában 
gyakran képzetlen, az újságírás alapvető szabályait sem ismerő szemé-
lyek kerülnek vezető pozícióba.”

Balogh Levente azt tapasztalja, a legkelendőbb hírek a kisebbségi saj-
tóban az etnikai vonzatú hírek, különös tekintettel azok, amelyek konf-
liktusról szólnak. Ezeket olvassák, kattintják, osztják és kommentelik 
szanaszét az olvasók, ezek futnak a legjobban.
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„Ez persze kiemelt felelősséggel is jár, mert ott a kísértés, hogy az 
ember klikkvadász üzemmódba kapcsoljon, és szinte kizárólag az ilyen 
témákra álljon rá, lehetőleg minél provokatívabb címekkel, felvezetők-
kel megspékelve. Ezzel pedig egyrészt torzíthatja a valós képet, mintha 
csupa-csupa etnikai konfl iktusból állna az életünk, másrészt a meglévő 
konfl iktusoknak is az indokoltnál nagyobb dimenziót adhat. Vagyis fon-
tos az ésszerűség és az önmérséklet.” 

Szerinte az etnikai fegyelem annyiban lazult, „hogy itt is megjelent az 
oknyomozó portál műfaja, amely korábban tabunak számító témákat is 
feszeget. Kérdéses ugyanakkor, hogy a működtetők politikai meggyőző-
dése mennyire nyomja rá erre a bélyegét, még akkor is, ha próbálják azt 
a képet sugallni magukról, hogy függetlenek és objektívek, ezért mind-
két oldal titkolni kívánt ügyeiben próbálnak kutakodni. Igaz, ez nem er-
délyi magyar sajátosság, minden oknyomozó vagy leleplező orgánum-
ra igaz.”

2. Online jelenlét és a bulvár térnyerése
Minthogy az online média akár percenként frissülő hírfolyamára 

már nem is használható a hírciklus fogalma, hiszen a készenlét állan-
dó, és a hírek feltöltése folyamatos, korábban nem ismert méreteket öl-
tött a híréhség. Ahogyan azt kiváló összefoglalójában Bajomi Lázár Pé-
ter megállapítja: „ennyi hírérdemes esemény nem történik. Sokasodnak 
azok az álesemények: sajtótájékoztatók, koszorúzások, nyilvános viták 
és PR-rendezvények, amelyeket pusztán azért szerveznek, hogy a mé-
dia tudósítson róluk.”10 Ezt az erdélyi szerkesztők is tapasztalják, az ál-
landó hírverseny-kényszer ma már a kényelmesebb tempóban dolgo-
zó nyomtatott sajtót is érinti, mivel minden lapnak van online felülete. 
Az erdélyi magyar sajtó jelentős része ma még mindig a hírügynöksé-
gi tartalmak multiplikálását tekinti egyik fő feladatának – állapítja meg 

10  Bajomi Lázár Péter: Hírközlés tegnap és ma. Médiakutató, 2009 ősz. 
https://mediakutato.hu/cikk/2009_03_osz/10_hirkozles, letöltve: 2019. 06. 21.
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Papp Attila Zsolt – vagy legalábbis a könnyebb megoldásnak a hírver-
senyben való részvételhez. „Ennek több oka van, az egyik például az, 
hogy az erdélyi magyar szerkesztőségek többségében kevés és rosszul 
fi zetett munkatárs dolgozik, akik részben úgy gondolják, hogy azért a 
pénzért, amit (nem) keresnek meg, elég, ha teljesítik a mindennapi pen-
zumot – és ennek az attitűdnek a jogosságával nehéz vitatkozni. (Annál 
is inkább, mert az állandó forráshiánnyal küszködő médiacégek tuda-
tosan tartják alacsonyan a béreket, ami azt eredményezi, hogy nem túl 
képzett és gyakran cserélődő munkaerővel – is – dolgoznak, tehát folya-
matosan reprodukálják ezeket a viszonyokat.)” Másrészt a már említett 
gyors hírszolgáltatás az, véli több szerkesztő is, ami a copy+paste mód-
szer felé tereli a szerkesztőségeket. Ez azt eredményezi, hogy a legtöbb 
médiafelület között jelentős tartalmi átfedés van, és rengeteg olyan tar-
talom jelenik meg, aminek a hírértéke csekély. Nyilván ez a jelenség nem 
csak az erdélyi médiumokra jellemző, a már említett Bajomi Lázár Pé-
ter is kitér a hírverseny, a növekvő forráshiány és a copy+paste újságírás 
összefüggéseire tanulmányában. És miközben állandó a híréhség, a hír-
verseny is intenzívebbé válik: „soha annyi médium nem versengett még 
a közönség fi gyelméért, mint ma, miközben a közönség létszáma – leg-
alábbis a fejlett országokban a második világháború utáni évtizedekben 
– csak korlátozott mértékben gyarapodott. Az egyre intenzívebb hírver-
seny felgyorsítja a bulvárosodás folyamatát.”11 

A bulvárosodás kérdésében megoszlanak a szerkesztői vélemények. 
A közszolgálati médiumoknál dolgozó szerkesztők úgy látják, nem jel-
lemző az erdélyi sajtóprérire a bulvár előretörése, míg az online média 
szerkesztői bulvárosodó tendenciákról számolnak be. Vig Emese szerint 
vannak a „sárga újságírásra” jellemző hírek különböző felületeken, „de 
igazi bulvárosodást nem tapasztaltam. (…) Mi a hír ma nálunk? A ma-
gyarországi választások. Mi a nem hír? Hogy a törvény értelmében min-
den munkavállalónak 14 szabadnap jár egy naptári évben, ha azt igazolt 
önkéntesmunkára fordítja. Kit érdekel?” 

11  Uo.
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Nem látja a bulvártémák előretörését Rácz Éva sem a hagyományos 
médiában. A digitális média szerinte pedig inkább a témák diverzifi ká-
lásában igyekszik más, nyitottabb lenni. 

A többség szerint viszont egyértelműen tetten érhető a bulvároso-
dás a híreket illetően. „Ma az elsőszámú hír az, ha valaki beszólt, vere-
kedett, balesetezett, beteg lett, meghalt” – fogalmaz Katona Zoltán. De 
úgy tűnik, a jelenség főként témakezelési és nyelvi kérdés, a valódi erdé-
lyi bulvártartalom azért még mindig várat magára.  Pál Edit Éva inkább 
a lazulás szót használná jelenség erdélyi vonatkozásaira: „igazán bulvá-
ros tartalmaink nincsenek. Az viszont sokszor előfordul, hogy a klikk-
vadász cím mögött értékes tartalom, valódi kérdésfelvetés van, csak a 
címmel adjuk le a cikket. Ezért jobban tetszik a lazulás kifejezés. A ma-
gyarországi közélet és sajtó ilyen értelemben rendkívül negatív hatással 
van az erdélyi magyar közéletre, médiára és a médiafogyasztókra. S fi -
noman szólva, a román sem tartja meg az ellensúlyt. Én továbbra is ab-
ban hiszek, hogy a hír az, amit valaki el akar titkolni, minden más csak 
hirdetés. De ilyenből kevés van az erdmagyar médiában, üdítő változa-
tosságot jelent, ha mégis megjelenik egy-egy ilyen cikk. Ezekkel meg az 
a gond, hogy ha nem közvetlenül húsbavágóak – pl. megmérgezik az 
ivóvizet, vagy nem viszik el a szemetet, bezárnak egy gyárat, stb. –, ak-
kor ritkán érik el a kritikus tömeget.” 

A bulvárosodás egyértelmű, véli Balogh Levente, az erdélyi, partiumi 
magyar olvasó is szívesen olvas pletykákat, főleg, ha a soraiból szárma-
zó személyeket érintenek, és bár elég ritka a mezőny, például a budapes-
ti tehetségkutatókban indult, és befutott itteni sztárok, celebek már bő-
vítik a merítést. Szerinte a laza témák vagy a laza hangvételű témakeze-
lés iránt mindenképpen nőtt az igény.

Ám ezt a lazulást nem feltétlenül érzik üdvösnek a szerkesztők, 
a sorok közül kiviláglik, hogy sokan nem tartják ezt követendőnek. 
„Ma elsősorban a gyorsaságban versenyeznek egymással a különböző 
hírforrások. A pontosság, igényesség, szakmaiság másodlagossá vált.” 
(Gazda Árpád) „Sajnálatos az, hogy egyre kevesebb az az újságíró, 
aki odafi gyel az egyes sajtóműfajok kereteire, azaz nem keveri a hír- 
és vélemény műfajait.” (Kulcsár Andrea) Az egyébként a kutatásból 
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kiviláglik, hogy az erdélyi magyar sajtóorgánumok dolgozói igen 
fontosnak tartják a szakmaiságot, és azokat az értékeket, amelyek ehhez a 
fogalomhoz köthetők.  Többen is úgy látják, hogy soha nem volt annyira 
szükség felkészült, tapasztalt, önállóan gondolkodó, kreatív újságírókra, 
mint ma, a felgyorsult hírverseny és a mindent fel- és megemésztő 
hírfogyasztás korában. „Az ingyenes hírügynökségi szolgáltatáson, a 
küldözgetett közleményeken keresztül szinte mindenki minden olyan 
dologról egy időben értesül, amit valaki el akar mondani. Az ilyen 
hírek, közlemények azonnal bekerülnek a közösségi médiába is. Szinte 
értelmetlen ma már olyan híreket, tudósításokat publikálni, amelyekhez 
mindenki hozzáfér.

Ezek a hírek azonban (beleértve az MTI híreit is) olyan információkat 
tartalmaznak, amelyeket valaki el akar mondani. Azok az információk, 
amelyeket el akarnak hallgatni, hiányoznak ezekből a hírekből. Csak 
akkor kínálják őket tálcán, ha az ellenérdekelt felek is el akarják 
mondani az ő változatukat. Ma nagyobb szükség lenne, mint bármikor 
máskor az önálló újságírói gondolkozásra, arra, hogy a közélet ne a 
felkínált témákról, hanem az újságírók által megtalált témákról szóljon. 
Mehetnek a felkínált információk is, de a lényeg a hozzáadott értékben 
van. Abban, hogy ki milyen egyedit tud hozzátenni ahhoz, ami bárki 
számára elérhető.” (Gazda Árpád)

„Egy olyan nyilvános térben, ahol ezernyi forrásból hozzá lehet jut-
ni ugyanahhoz az információhoz, már nem maga az információ válik 
fontossá, hanem a hír feldolgozásának módja, az, hogy mennyire tudok 
vonzóvá tenni egy tartalmat annak érdekében, hogy pont az adott fe-
lületen kattintsanak rá az olvasók, ne máshol; illetve hogy olyan tartal-
makat gyártsak, amelyek máshol nem találhatóak meg. A versenyszerű, 
automatizált hírszolgáltatás helyett ez képes valódi arculatot adni egy 
médiaterméknek, és élő közösségi, interaktív ‚mágneses teret’ létrehoz-
ni körülötte – és ez alól az erdélyi médiaszcéna sem kivétel.” (Papp At-
tila Zsolt)

A hírhomogenizáció jelensége egyébként világszerte szerves és – fo-
galmazzunk úgy – nemkívánatos része a kortárs médiának. Boczkowski 
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átfogó 2010-es kutatása12 különböző módszerekkel – tartalomelem-
zés, etnográfi a, mélyinterjú, terjedéskutatás – vizsgálta a nyomtatott és 
online hírek kiadását és fogyasztását. Megállapítása szerint a különböző 
médiumok egyre nagyobb hasonlóságot mutatnak témaválasztás – tar-
talom – hírszelekció tekintetében, különösen a komoly, közéleti hírek 
vonatkozásában. Boczkowski és Mitchelstein 2013-as kutatása13 pedig 
több földrész és ország 15 vezető online médiumának hírelemzése nyo-
mán arra a következtetésre jutott, hogy a hírkínálat és a hírkereslet kö-
zött szignifi káns a szakadék, a szerkesztők és a befogadók hírpreferenci-
ái igencsak eltérőek. Míg a szerkesztők a közéleti témákat taglaló hí-
reket tekintik fontosnak és meghatározónak, addig az olvasók ko-
rántsem ezekre „kattannak rá” elsősorban, a legolvasottabb cikkek 
nem ezek közül kerülnek ki. Ez a tendencia és az olvasói preferenciák 
ezirányú alakulása ugyanígy megmutatkozik az erdélyi online médi-
umok esetében is – a tendencia tavalyi, a Transindex, a Maszol, a Fő-
tér és a Székelyhon legnépszerűbb anyagait elemző tanulmányomból 
is jól kiolvasható.14 

Mint Aczél Petra rámutat, Boczkowski és Mitchelstein tanulmánya 
azt a meglátást is eloszlatta, amit egyébként fennebb a kutatásban részt-
vevő szerkesztők is követendőnek tartanak, hogy „a hírek szerkezeti lá-
gyulása, a történetmesélősebb feldolgozás csökkentené ezt a szakadé-
kot – nem efelé vezethet tehát a hírszelekció és prominencia hasznos át-
gondolása. Valószínűbb, hogy a „journalism-centered” újságírásnak kell 
a „public-centered” irányba történő elmozdulás minőségi módozatait 
végiggondolnia.”15

12  Boczkowski, Pablo J. (2010): News at Work. Imitation in an Age of Information 
Abundance. Chicago, University of Chicago Press, idézi Aczél Petra: Az álhír. Kommen-
tár a jelenség értelmezéséhez. Századvég, 2017/2, 16–17. 

13  Uo. 
14  Botházi Mária: Online médiatér Erdélyben: van-e értelme a hírversenynek?, In: 

A tájékoztatás olvashatósága (szerk. Botházi Mária), Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozs-
vár, 2018, 87–115.

15  Aczél, i. m. 18.
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3. Az újságírók esete az álhírekkel
A megkérdezett szerkesztők saját bőrükön tapasztalják, amit média-

elemzők, köztük az amerikai médiaszakember, Peter Gross ekként fo-
galmaznak meg: „jelenlegi legsürgetőbb problémánk az álhírek és a di-
gitális médiumok, együtt és külön-külön is.”16 A szerkesztők szempont-
jából a valós információk kiszűrése felértékelődött, hiszen „az álhírek 
hosszú távon a médiába vetett bizalmat erodálják.”17 Ugyanakkor a szer-
kesztők egyben médiafogyasztók is, akik, bár széleskörűbb tudással és 
tapasztalattal olvassák a szembejövő információkat, maguk is gyakran 
védtelenné válnak a szándékos félrevezetéssel szemben. Mint Gazda Ár-
pád fogalmaz az információk hitelességének vizsgálata vált az újságírói 
munka legfontosabb elemévé. „Párszor elsütöttem már, hogy ha nekem 
valaki azt nyilatkozza, hogy reggel felkelt a nap, azt is igyekszem ellen-
őrizni.” A folyamatos hírdömpingben és a hatalmas hírmerítésben gyak-
ran álhírekbe futnak a hírek előállítói is, többnyire csak szimatuk, ta-
pasztalatuk, állandó gyanakvásuk segítheti őket az igaztalan informá-
ciók kiszűrésében. Több-kevesebb sikerrel. „Egy hírszerkesztőnek ma a 
legfontosabb forrása a Facebook-hírfolyam, nem az intézmények, hír-
ügynökségek, stb. Az is, de nem elsősorban. Emiatt a sajtóorgánumok 
egyfajta hibridek lettek, ahol vegyülnek az álhírek a valódi hírekkel, az 
olvasó aztán döntse el, hogy ez hogy is van. Én a havi álhír-teszten tíz-
ből nyolc-tíz esetben eltalálom, hogy igaz-e vagy hamis, de szakmabeli-
ként ez sem egy jó eredmény. Akkor mit mondjon egy nem szakmabe-
li, s mit mondjon az, akinek érdekében áll, hogy legyenek álhírek, az ott 
közöltek miatt félelem, bizalmatlanság és gyűlölet embertársaink, vagy 
adott esetben kisebbségek, más országok, nemzetek, szervezetek ellen?” 
(Katona Zoltán)

 „Az információt (az igazat és a hamisat egyaránt) tálcán kínálják 
a legtöbb esetben. Az újságírónak a feladata, hogy megvizsgálja, hitelt 
adhat-e az információnak. Az elmúlt időszakban több olyan példa is volt, 

16  Peter Gross: Fake News and the Digital Media. Th e Changing Battle for People’s 
Hearts, Minds and Illusions. Studia UBB Ephemerides, LXII, 1, 2017, 36.

17  Szitás Péter: Mit kezdjünk a médiával a fake news korában? https://barankovics.
hu/cikk/jovoido/mit-kezdjunk-a-mediaval-a-fake-news-koraban, letöltve: 2019.06.29.
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amikor országos botrányok dagadtak hamis vagy félreértett információk 
alapján. (Udvarhelyi Kaufl and-ügy, Tudose-nyilatkozat, a temesvári 
kórházban megalázott kézdivásárhelyi kosárlabdás lányok esete). 
Az a tapasztalatom, hogy mindent kell ellenőrizni, még a szemtanúk 
nyilatkozatát is, mert sok esetben túloznak, nem mondanak igazat. Volt 
tavaly egy eset, amikor a bodoki vasútállomáson a vonat által elgázolt 
medvéről írtam hírt. Hívtam a polgármestert, aki amúgy vadász is, és 
ott volt a helyszínen a történtek után. Kérdeztem, hogy milyen távol van 
az erdő a helyszíntől. Azt mondta, hogy legalább 25 kilométerre. Nekem 
ez gyanús volt. Nem tudom, hogy Székelyföldön van-e olyan település, 
amelyik 25 kilométeres körzetében ne lenne erdő. Megnéztem a Google 
Mapsen, és persze, hogy ott volt az erdő a falu mellett. 

A román hírügynökségek, hírtelevíziók előszeretettel közölnek nem 
hivatalos forrásokból származó híreket. Ezekkel nagyon óvatosan kell 
bánni. A Ráduly Róbert elleni DNA-akció során egyszer megégettem 
a kezem, és azóta nem közlök olyan hírt, amely meg nem nevezett 
bírósági vagy ügyészségi forrásokra hivatkozik. Ráduly esetében a DNA 
a vizsgálat elindításakor azt szivárogtatta ki, hogy 10 ügyben gyanúsítják 
a polgármestert. Ezekből a későbbi hivatalos DNA közleménybe már 
csak öt ügy került be, a vádemelésbe pedig három pitiáner ügy maradt.” 
(Gazda Árpád)

Összegzés
E tanulmány az erdélyi magyar kortárs hírek világába igyekezett be-

tekinteni a hírek előállítóinak szemszögéből, és azt próbálta vizsgálni, 
mit tekintenek ma hírnek azok szerkesztői, a tematizáció és a szelek-
ció miként változott az elmúlt évtizedben, továbbá miben eltérő és mi-
ben azonos ez a hírvilág a nemzetközi trendekkel. A tizenegy megkér-
dezett szerkesztővel készült interjú válaszaiból az alábbiakra következ-
tethetünk:

1. Az erdélyi magyar sajtónyilvánosság ma is tabukat „ter-
mel”, erősebb a tabusítás, mint korábban. Új tabu lett Magyaror-
szág és politikai élete, és új tabu lett az RMDSZ is. 
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2. Az etnikai fegyelem szavak szintjén ma talán a koráb-
biaknál is erősebben megnyilvánul, és elsősorban az önrefl exiós 
diskurzushoz köthető, ahhoz, hogy hogyan beszélünk magunk-
ról mi, erdélyi magyarok.

3. Az etnikai fegyelem annyiban lazult, hogy megjelent az 
oknyomozó portál műfaja, amely korábban tabunak számító té-
mákat is feszeget.

4. A hírhomogenizáció – a nemzetközi trendekkel egye-
temben – az erdélyi magyar sajtónak is sajátja. Az erdélyi ma-
gyar sajtó jelentős része ma a hírügynökségi tartalmakat mul-
tiplikálja. Ugyanakkor a média tematizációjában még mindig 
vezető helyen állnak a sajátos kisebbségi ügyeinket illető témák, 
de mintha kevésbé fontosak lennének az olvasóknak. A hírkíná-
lat és hírkereslet közti szakadék, a szerkesztői és befogadói pre-
ferenciák közti eltérés – akárcsak világszerte – nálunk is meg-
lévő jelenség.

5. Az erdélyi média inkább hangvételében és témakezelé-
sében lazul, mint bulvárosodik. A hagyományosan értelmezett 
„valódi” bulvár még mindig hiányzik a média kínálatából.

6. Akárcsak világszerte, nálunk is az információk hiteles-
ségének vizsgálata vált az újságírói munka egyik legfontosabb 
elemévé.
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 Digitális bennszülöttek
szülői szerepben

Az új média szerepe az Y generációs szülők 
gyereknevelési gyakorlatában

Bevezető

Az  Y generáció (1980 és 1994 között született nemzedék) egyre 
masszívabban jelen van a munkaerőpiacon, a társadalmi és gaz-
dasági folyamatok alakításában, a vezetői pozíciókban. Ők az 

első digitális bennszülött nemzedék, akinek a virtuális világ a minden-
napjai részévé vált, és ez sok szempontból változást eredményezett a ko-
rábbi generációk életviteléhez képest. Ábrázolásukban legtöbbször mint 
digitális bennszülött fi atalokkal találkozunk velük, illetve a munka vilá-
gába való betörésük is láthatóvá vált. Kevesebb szó vagy ugyanakkor ar-
ról, hogy ők a legújabb szülői generáció: 2016-os adatok szerint 40%-uk 
már szülő és 10 éven belül ez a szám megkétszereződik.1 Az új média vi-
lága pedig a szülői szerepet, a gyermeknevelési gyakorlatokat is jelen-
tősen megváltoztatta. Ennek egyik folyománya az ő gyerekeiket, az alfa 
generációt érinti, melynek tagjai már szülői minta alapján sajátítja el az 
okostelefonok, táblagépek használatát. A legkisebbek médiahasználatá-
ról számos kutatás készült, jelen tanulmány azonban elsősorban a szü-
lőkre fókuszál. Az ő tájékozódási, médiahasználati mintáik, megválto-
zott gyereknevelési gyakorlataik eredményeképp csökken lassan a digi-
tális szakadék a szülők és a gyermekek között. Ez egyfajta paradigmavál-
tást von maga után az ifj úság médiahasználatának tanulmányozásában.

Kolozsvári, Y generációs, kisgyermekes anyákkal készített mélyin-
terjúk alapján azokat a kérdéseket járjuk körül, hogy milyen problémák-

1  Interjú Ryan Jenkins generációs szakértővel. Verywellfamily.com: https://www.
verywellfamily.com/forget-helictopter-parents-millennials-are-into-drones-1095054 
(2018. 11. 11.)
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kal szembesülnek az újdonsült szülők és ezekre hogyan találnak megol-
dást, hogyan jutnak hozzá az információhoz, milyen forrást tekintenek 
hitelesnek, és milyen szerepet játszik mindebben az ő szüleik generáci-
ója. A vizsgálat nem széles körű: olyan édesanyák tapasztalatait mutat-
ja be, akik a kolozsvári Kismamaklub felhívására önként jelentkeztek, 
ezért nagyban támaszkodtam az ő refl exióikra a saját generációjuk meg-
fi gyelésével kapcsolatban.

Általános tendenciák az Y generációs szülőkkel kapcsolatban

Drón szülők

Az előző generációkhoz képest a technológiai eszközök használata 
az, ami alapvetően befolyásolja az Y generációsok életvitelét: gondol-
kodását, kommunikációját, munkáját, problémamegoldási, vásárlási 
és gyereknevelési gyakorlatait – foglalja össze Ryan Jenkins generációs 
szakértő.2 Ez utóbbival kapcsolatban kifejti egy vele készült interjúban, 
hogy míg korábban helikopter szülőkről beszélt a szakirodalom (akik 
folyamatosan a gyermekük feje fölött köröznek), a digitális bennszülöt-
tek nemzedékével megjelentek az ún. drón szülők, akik ugyanarra a cél-
ra technológiai megoldásokat alkalmaznak. Ugyanakkor, Jeff  Fromm 
kutatása alapján az Y generációs szülők 62%-a tudatosan is azt vallja, 
hogy a gyerekeknek szüksége van szabad, felügyelet nélküli játékidőre.3

Együtt töltött idő

Jellemző továbbá, hogy az Y generációs szülők többet maradhatnak 
otthon a gyermekükkel, mint a korábbi generációk. Ez az apákra is ér-
vényes, mindkét nem esetében jellemzőbb a rugalmas munkaidő, és a 
munka–magánélet egyensúly életük egyik fontos kérdése lett. Ennek el-
lenére az anyák 30%-ban, az apák 45%-ban érzik úgy, hogy hasonlóan 

2  U.o.
3  Jeff  Fromm: New study reveals how this generation’s behavior and buying habits 

change aft er kids. Millenial Marketing: http://www.millennialmarketing.com/2013/07/
new-research-the-millennial-generation-becomes-parents/ (2018. 11. 11.)
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élik az életüket, mint szülővé válásuk előtt (MM). A több közösen töl-
tött idővel párhuzamosan 2000-től 2010-ig 35%-ról 49%-ra nőtt a szop-
tató anyák száma, a Centers for Disease Control and Prevention4 ada-
tai szerint.

Tájékozódás, hitelesség

A Business Insider cikke szerint az Y generációs szülők gyermekne-
velési tanácsokért is gyakran az internethez fordulnak: „A Google az új 
nagyszülő, az új szomszéd, az új dadus.” Ugyanakkor másik fontos jel-
lemzőjük Jenkins szerint az, hogy jelentősen megnő a kortárs szülők 
szerepe az őket befolyásoló tényezők között. Összehasonlítva a koráb-
bi generációkkal, az Y generációs anyák 57%-a bízik a saját gyerekneve-
lési képességében, míg ez az arány az x generáció esetében 47%, a baby 
boomereknél pedig 41% volt.5

Értékrend

Szintén Jeff  Fromm összefoglalójából tudjuk, hogy a felmérések sze-
rint az Y generációs szülők értékrendjére jellemző, hogy a társadalmi 
konvenciókat kevésbé tekintik fontosnak (pl. kisebb arányban háza-
sodnak, mint a korábbi generációk, nem tradicionális családokat alkot-
nak, többen támogatják a gender-semleges eszközöket, játékokat), azon-
ban fontosnak tartják a közösségi élményt, a jótékonyságot és a politi-
kai korrektséget. Legfőbb aggodalmaik közé az egészséges életmód ke-
rült: 52%-uk szorosan fi gyelemmel követi a gyermekük által elfogyasz-
tott ételeket, míg 64% a környezeti hatások miatt aggódik leginkább.

Az Y generációs szülőkre általánosságban jellemző a magasabb már-
katudatosság és médiatudatosság (pl. National Retail Federation report 
szerint 44%-uk olyan márkákat preferál, amelyek tükrözik az értékrend-

4  https://www.cdc.gov/media/releases/2013/p0731-breastfeeding-rates.html 
(2018. 11. 11.)

5  Pew Research Center: Parenting in America. Outlook, worries, aspirations 
are strongly linked to fi nancial situation (2015. 12. 17.) http://www.pewsocialtrends.
org/2015/12/17/parenting-in-america/ (2018. 11. 11.)
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jét, 48%-uk nem ad ki magáról személyes információt marketing célok-
ra)

Nagyszülők

Rebecca Parlakian, a Zero to Th ree szervezet6 programigazgatója 
szerint az Y generációs szülők leginkább fi zikai, anyagi segítséget vesz-
nek igénybe a saját szüleiktől.7

A fent említett kutatások közül több is úgy foglalja össze az Y gene-
rációs szülők gyakorlatainak pozitívumait, hogy ezek a szülők tudato-
sabbak, tájékozottabbak sok gyereknevelési kérdésben, többet tudnak 
gyerekük fejlődéséről, mint eddig bármelyik generáció, negatívumaként 
pedig leginkább a túl sok információt említik, amit Katy Steinmetznek 
a Time magazinban megjelent felmérése szerint is az Y generáció érez a 
legfrusztrálóbbnak a többi szülői generációhoz képest.8 9

Magyar, értelmiségi Y generációs szülők tájékozódási gyakorlatai 
Kolozsváron és környékén

A következőkben bemutatom a kolozsvári anyákkal folytatott beszél-
getések legfontosabb elemeit, refl ektálva a nemzetközi tendenciákra és a 
helyi specifi kumokra is. Az interjúk 2018 február-április között készül-

6  A szervezet 1977 óta tanulmányozza a fi atal szülőket.
7  Bruce Feiler: Ap p Time for Nap Time: Th e Parennials Are Here. Th e New York 

Times: https://www.nytimes.com/2017/11/04/style/millennial-parents-parennials.
html?_r=0#nws=mcnewsletter (2018. 11. 11.)

8  Time: How Millennial Parents Th ink Diff erently About Raising Kids: https://
docs.google.com/document/d/1tTeFsp0Ovl0Q5hKVpsSgCJ37LSddvgy5wvfdcM2yO
Zc/edit# (2018. 11. 11.)

9  Shana Lebowitz: 20 ways millennials are raising kids diff erently than any 
generation before them. Business Insider (2017. 11.15.): https://www.businessinsider.
com/diff erences-millennial-gen-x-baby-boomer-parents-2017-11#millennials-turn-to-
the-internet-not-just-family-and-friends-for-parenting-advice-1 (2018. 11. 11.)
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tek feltáró, tematizáló céllal, zömében olyan Y generációs anyákkal, akik 
Kolozsváron élnek, és 0-3 év közötti gyermeket nevelnek (két kivételtől 
eltekintve: egyikük gyerekei nagyobbak, egyikük pedig csak részben él 
Kolozsváron, részben külföldön. 

A legfontosabb témák, amelyek kapcsán felmerül a technológia 
szerepe a szülők életében:

Terhesség

Általánosan jellemző volt a vizsgált csoportban, hogy a(z első) ter-
hességet a magzat fejlődésével kapcsolatos információk kísérik végig, 
melyek  blogokról, hétről hétre kapott hírlevelekből és applikációkból 
származnak. Sok esetben videó vagy 3D ultrahang illusztrálja a baba 
fejlődési állapotát, „hogy az elvontat konkréttá tegye”. Az applikációk 
esetében fontos, hogy jók legyenek az értékelések. Internetes keresés-
kor legtöbben angol kulcsszavas kereséssel indulnak, amíg megtalálják 
a nekik tetsző forrásokat. Sokak szerint az angol oldalakon részletesebb 
az információ, a magyar oldalak ezek lebutított változatai. Van, akinek 
magyarul könnyebb az olvasás, de a legtöbben három nyelven működ-
nek, és ezek közül a magyar nem a legfontosabb műszaki nyelv. Ebben 
a fázisban még a legtöbb forrás ugyanazt írja, ezért ki-ki egy idő után 
megtalálja a saját kedvenceit (de azért el is kalandozik, mert a linkek 
mindig hívogatnak, hogy más, fi gyelemfelkeltő témákra is rákattintson 
az felhasználó). Általánosabb kérdésekben a Babanet.hu, a Szülők lap-
ja, konkrétabb kérdések, problémák esetén az Academy of Pediatrics, a 
La Leche Liga és a brit egészségügyi rendszer oldala került szóba. Néhá-
nyan könyveket is említettek, amelyek megvásárlását időnként interne-
tes keresés előzte meg.

Bizonyos kérdésekben már itt is találkoztak vitákkal a kismamák, pl. 
arról, hogy meddig kell hallgatni egy terhességről, vagy mikor kell elin-
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dulni a kórházba, de jellemzően kevesebb ellentmondásos kérdés me-
rült fel, ameddig a baba a pocakban lakott. 

Jellemző volt szinte mindenik esetben, hogy mindig a jelenre kon-
centráltak, vagy maximum a szülésre, és sosem szaladtak előre addig, 
hogy mi lesz majd a gyermek születése után. 

Az internetes információk mellett természetesen a külvilág is hatott 
a gyermeket váró anyukákra, de ez gyakran a tapasztaltabbaknak (időn-
ként családtagoknak) a szüléssel kapcsolatos (rém)történeteikben me-
rült ki, amiket a legtöbb anyuka nem talált hasznosnak.

A megkérdezettek zöme járt valamilyen szülésfelkészítő tanfolyam-
ra is, amit a következőképpen értékeltek: (1) azért volt hasznos, mert 
első kézből, szakembertől származtak az információk, strukturálva volt, 
a szakember tapasztalt anyukaként is hiteles volt, (2) addigra már min-
dent elolvastak, nem sok újat mondott, más szülésfelkészítők interenetes 
anyagából készültek fel, (3) túlságosan a természetes szülésre összponto-
sított, ezért nem volt teljes körű. 

A harmadik jelentős információs forrásként az online fórumok és 
csoportok jelentek meg: pl. azoknak az anyukáknak a csoportja, akik 
egy adott kórházban szültek: innen sok hasznos információt meg lehe-
tett szerezni a személyzettel, a kórházi protokollal, a kórházi csomaggal 
stb. kapcsolatban, vagy a császármetszésen átesettek támogató csoport-
ja, ami inkább lelki támaszt nyújtott a kismamáknak, hogy a történetü-
ket megosszák, feldolgozzák.

A második terhességnél jellemző volt, hogy már szinte semmilyen 
információt nem kerestek az anyák, sokszor azt sem tartották számon, 
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hogy mennyi idős terhesek. Egyrészt az időhiány miatt, másrészt a ta-
pasztalatra, befele fi gyelésre hivatkozva.

A gyermek megszületése után több anyuka megfogalmazta a hiány-
érzetét a terhesség alatti felkészüléssel, tájékozódással kapcsolatban:

 „A szülésfelkészítőn egy álomvilágot építettek fel ne-
künk a természetes szülésről.”

 „Nem volt szó arról, hogy csak akkor kezdődnek az iga-
zi problémák, amikor a gyermek megszületik.”

 „Nagyon keveset tudtam, mert főleg a szülésre kon-
centráltam, óriási parám volt a szülés. (…) Egyszerűen nem 
tudtam ezzel a periódussal foglalkozni, semmit nem tudtam a 
gyereknevelésről, lehet, hogy passzív információim voltak, de 
ezek egyáltalán nem voltak tudatosak, úgyhogy így belevág-
tunk… és egy csomót szívtunk

 „Szülés után minden összeomlott (összeomlott az az 
idillikus kép), azt éreztem, hogy nincs az a fi ók, amit kinyissak, 
és ott az infó, a nagy család már nem működik”.

Támasz
A második nagy kérdéskör az volt, hogy ki jelentett támaszt és segít-

séget az első periódusban. Itt a legtöbben a családot és az anyukatársa-
kat említették.

Az újdonsült szülők szülei (ahogy a nemzetközi trendekben is lát-
szik) elsősorban fi zikai, anyagi jellegű segítséget nyújtottak. Ez a követ-
kezőkben mutatkozott meg: tartani a babát, (részben vagy ideiglenesen) 
otthont adni a fi atal párnak, vagy gyakrabban meglátogatni őket, és se-
gíteni a háztartásban, érzelmi támaszt nyújtani. Az együtt lakás csak két 
esetben fordult elő, de mindkettő nagyon sok problémát vetett fel a se-
gítség terén: azok a nők számoltak be jó kapcsolatról, érzelmi támasz-
ról, akik a saját otthonukban, önálló szülőként fogadták el a segítséget.

Sok esetben még nagyobb hangsúlyt kapott a kortársak, sorstársak 
csoportja, ebben az esetben pedig az online és az offl  ine nem különíthe-
tő el teljesen egymástól: a szülésfelkészítőre közösen járó anyák a gyer-
mek születése után főleg a Facebook-csoportban tartották a kapcsola-
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tot, és jelentettek nagy segítséget egymásnak (de időnként babás talál-
kozókat is tartottak). Az anyukabarátnők messengeren tárgyalták meg 
a gondjaikat, akár éjjel is, vagy szoptatás közben. Sokan pedig nagy, is-
meretlenekből álló csoportokban találták meg a támogatást, de ezekről 
több szó lesz a későbbi fejezetekben.

Összességében az volt jellemző, hogy az anyáknak nagy igényük van 
a társaságra, a hasonló helyzetben levőkkel való kommunikációra, és ez 
személyesen a legjobb, de ennek a lehetőségnek a hiányában az internet 
is nagyon sokat segít. A szervezéssel kapcsolatos, praktikus infókat pe-
dig jobb a neten megbeszélni, mert az mindenkinek adott (és nem kell 
tölteni ezzel az időt fölöslegesen).

További támaszként vagy ellenpéldaként szerepelt a dúla és a védő-
nő: előbbi, az anyuka által választott dúla nagyon jó támasznak és infor-
mációs forrásnak bizonyult akkor, amikor az anyuka tanácstalan volt, 
utóbbi, a rendszer által kinevezett védőnő viszont használhatatlannak 
bizonyult a 70-es évek könyveivel megegyező tanácsaival.

Tájékozódás
Más volt a helyzet abban az esetben, amikor nem lelki támaszra vagy 

fi zikai segítségre, hanem konkrét információra volt szükségük az anyák-
nak. Ebben az esetben feltűnően nem fordultak a szüleikhez, sőt az elté-
rő ismeretek inkább konfl iktusok forrását jelentették.

Itt az egyik eset az volt, amikor a szülők „próbálkoztak, de aztán rá-
jöttek, hogy semmi értelme” (tanácsokat, információkat adni), mert 
„rég volt, amikor ők voltak szülők, mások voltak a nézetek”. Ezekben 
az esetekben nem származott gond a nézetkülönbségekből: „A szüle-
inket udvariasan meghallgatjuk, nincs köztünk vita, de van egy szaka-
dék”, vagy „Apósom néha beleszól, van, hogy kioktatom, van, hogy el-
engedem a fülem mellett, de nem veszem rossz néven”. Az is gyakori 
volt, hogy a szülők eleve nem szóltak bele a gyereknevelési kérdésekbe. 
Más esetekben viszont a fi atal szülők úgy élték meg, hogy nem a megfe-
lelő információkat kapják a szüleiktől: egyik anyuka az első gyermeké-
nél úgy érezte, teljesen gyerekstátusban van, az anyja biztos jobban tud-
ja, mert 4 gyereket nevelt fel. És elfogadta, hogy nem tud szoptatni, vi-
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szont a második gyerekével, már idősebben és tapasztaltabban, nem volt 
ilyen gondja.

Vizsgálódásom egyik legnagyobb kérdése volt, hogy a sokféle infor-
máció közül és egy világos támpontokat nyújtó minta hiányában (ami 
generációkon át működött), kit fogad el ez a generáció hiteles forrás-
ként.

Erre természetesen nem egyértelmű a válasz, a beszélgetések alap-
ján csak lehetőségek, forgatókönyvek merültek fel a „helyes” ismeretek 
megszerzésére, a biztos választ ezeknek a kérdéseknek a szélesebb körű 
vizsgálata adná meg. A következőkben viszont bemutatok néhány jel-
lemző tájékozódási gyakorlatot.

Online keresés
Google: kulcsszavas keresés, utána pedig azok az oldalak élveznek 

előnyt, amik eddig jót mondtak, vagy amit  többen ajánlottak, ami má-
soknak (ismerősöknek) bevált. Ha nem súlyos a probléma (pl. hogy kell 
kidugítani a baba orrát, milyen popsikrémet használjunk), akkor eny-
nyi elég, de komolyabb ügyben komplexebb keresést kell végrehajtani, 
kombinált kulcsszavakkal, jobban megnézni a forrásokat, ha lehet, ak-
kor írja szakértő. Egyik anyuka refl ektált arra is, hogy termékek esetén 
az első találatok fi zetett hirdetések, akkor ez biztos az információval is 
így van, ezért a Google nem annyira jó barátunk, mert szelektál.

Facebook: főleg szervezési kérdésekben, mert nincs más olyan 
(offl  ine vagy online) fórum, ahol minden infó össze lenne gyűjtve. Ezért 
az ember sokmindenről csak Facebookon értesül. 

Szakértők: általános vélekedés, hogy a szakértőtől származó infor-
máció a legjobb, legyen az egészségügyi kérdés, pszichológia, vagy akár 
szoptatás, babahordozás. Elsősorban személyesen vagy valamilyen elő-
adáson (az élőbeszéd még mindig fontos szerepet játszik a hitelesség 
megítélésében) vagy ezek híján technikai eszközök segítségével. 

A legnépszerűbb online szakértő Vida Ágnes volt, akinek a tudo-
mányosságát többen megkérdőjelezik, viszont a legtöbben azzal tudnak 
azonosulni, amit ő ír. Ezért az is gyakori, hogy a felkínált találatok kö-
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zül az ő oldalára kattintanak inkább, vagy eleve nála keresnek. Volt, aki 
refl ektált arra, hogy ha a Facebookos ismerőseik is a Vida Ági cikke-
it promoválják, mindenki az ő oldalát osztja meg, akkor nyilván az em-
ber gyakrabban találkozik vele, és őt fogja olvasni, az azonban nem ke-
rült szóba, hogy Vida Ágnesnek a legjobb a közösségi média marketing-
je (a legtöbb poszt, amit tőle látunk, nem ismerős megosztása, hanem fi -
zetett hirdetés). Mivel azonban a szövegei népszerűek, ez a részlet sen-
kit sem zavar/érdekel.

Fórumok, csoportok: ezeket sokan hasznosnak, jónak találják, de 
nem hagyatkoznak teljesen az ott szerzett ismeretekre, tudatában van-
nak, hogy szűrni kell a véleményeket, tapasztalatokat. „Nem vala-
mi nagy segítség, inkább csak ott vagyunk egymásnak, mindenkinek 
ugyanaz a baja, és már ez is jó” – mondta egy anyuka az altatással kap-
csolatos csoportról. Viszont a Facebook-csoportokról is elmondható, 
hogy annyira sokfélék, mint az offl  ine közösségek. Vannak kifejezetten 
szakértői válaszadásra, információcserére épülő csoportok is, de ezek-
be is gyakran keveredik vélemény és tapasztalatcsere. Azonban úgy tű-
nik, hogy ez nem okoz akadályt, mint ahogy egy offl  ine beszélgetésben 
is a résztvevő maga szűri ki a számára hasznos dolgokat. Olyan anyu-
kával is beszélgettem, aki a csoportokat jelentős információs forrás-
nak tekintette, és konkrét eljárásokat alakított ki az ezekben való kere-
sésre („mert az e-mail, a honlap az nehézkes”). Sőt, még szülésfelkészí-
tő tanfolyam választásban is jelentős szerepet játszott az, hogy az ille-
tő közösség Facebook-csoportjaiba csak azokat veszik be, akik ott vé-
gezték a tanfolyamot. „Van főzős csoportjuk, utazós csoport, minden-
re van egy csoport, de ha tudod, hogy hol és hogy keress, akkor megta-
lálod az infót, ami érdekel.” Továbbá: „jó, ha minél nagyobb a csoport, 
ezért inkább a román csoportokban vagyok, a nyelv nem akadály. Per-
sze a magyar közösség is jó, de az kicsi és a szakértő nehezebben elér-
hető” – mesélte az anyuka. A csoportok iránti bizalom többek között az 
adminisztrátorokra való ráhagyatkozásnak köszönhető: „nagyon szigo-
rúak, ellenőrzik a linkeket, sok az ismeretanyag (fi le-ok, linkek), és csak 
tudják, hogy mit csinálnak, ha több ezer ember van alattuk.” Ugyanak-
kor „a csoport tagjai is segítenek megtalálni a jó forrásokat”. A csopor-
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tok közti különbségek nem csak a témából adódhatnak, hanem lehetnek 
kulturálisak is. Többen beszámoltak arról, hogy hasonló témájú csopor-
tok mennyire másképpen működnek Romániában, Magyarországon és 
nemzetközi szinten.

Barátok: a támogatás mellett a barátok, kortársak és sorstársak az in-
formálódásban is fontos szerepet játszanak. Sokan tekintik őket egy első 
szűrőnek, akit előbb megkérdeznek, mielőtt további keresést folytatná-
nak, illetve a barátoknak a jónak tartott források megtalálásában is fon-
tos szerepük lehet.

Offl  ine közösségek: Külön kategóriát képeznek azok a közösségek, 
klubok, baráti körök, tevékenységek köré szerveződő csoportok, ame-
lyek offl  ine közegben születtek, és később kaptak online formát is. Ezek-
nek nagyon nagy szerepük van az információ szűrésében, egy szakem-
ber vagy egy online forrás hitelét erősen befolyásolja az a vélemény, ami 
az ismerősökből álló közösségben kap hangot. Pl. „sok mindent keres-
tem az elválasztással kapcsolatban, s végül egy kangás anyuka receptjét 
alkalmaztam.”

A beszélgetések alatt többször felmerült, hogy a mások tapasztalata 
is nagyon sokféle, a szakértői vélemények is különböznek, és az online 
források között mindenre lehet találni alátámasztó szövegeket. Hogy 
mégis kinek mi a meggyőző, arra többféle mintát is láttam:

 Van, akit leginkább a tudományos tények győznek meg, 
és arra törekszik, hogy a forrás tudományos szintjét mérje fel, a 
tudományos ismeretekből szintetizáljon.
Másokat az győz meg leginkább, ha az olvasottakban 

van logika, és olyan módon vannak levezetve, hogy ő is megér-
ti, átlátja az összefüggéseket.
 Egyesek számára a tapasztalat teszi hitelessé az infor-

mációt (pl. a szakértő se csak elméletileg értsen a témához, ha-
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nem a gyakorlatban is legyen tapasztalata, de a csoportokban is 
a tapasztaltabbakat keresi).
 Az is jellemző, hogy a személyes jelenlét egy plusz hite-

lességet ad a szakértőnek, mert a kommunikáció nem egyolda-
lú, vissza lehet kérdezni.
 Továbbá sok esetben a megerősítési torzítás működik: a 

meglévő ismeretekkel, személyiséggel, életstílussal nem ellent-
mondó információ sokkal elfogadhatóbb.

A legfontosabb témák, amelyek kapcsán felmerült a tájékozódás 
szerepe

Szoptatás
Az egyik olyan téma, amiben nagy szakadék van az idősebb generá-

ció ismeretei és az Y generációs szülők között. Amint a nemzetközi tren-
dekből is látszik, ma többen és hosszabban szoptatnak, ez azonban nem 
csak az otthon maradásnak köszönhető, hanem a laktációs ismeretek 
széleskörű elterjedésének is. Ezek szerint a szoptatás körüli problémák 
legnagyobb részét nem anatómiai problémák okozzák, és ezt támasztot-
ták alá az anyukák történetei is: „Jöttek a negatív kommentárok a csa-
lád részéről, hogy az a gyerek egész nap a mellen lóg, de én eltökélt vol-
tam, tudtam, hogy ha eleget teszem mellre az első hetekben, akkor ké-
sőbb nem lesz semmi gond, és így is lett, pedig a kórházban sem indult 
jól a történet.” Az első időkben több anyuka fordult fórumokhoz (ahol 
szakértő vagy adminisztrátor is válaszolt a kérdésükre), tapasztalt barát-
nőhöz vagy szoptatási tanácsadóhoz, és ezek mind használtak, mert „a 
legtöbb esetben nem egészségügyi probléma van, csak önbizalomhiány, 
„rossz gyakorlatok”, és erre elég a lelki támasz, a megerősítés. Továbbá az 
anyukák szerint az idősebb generáció fejében a munkába való visszaté-
rés sem kompatibilis a szoptatással, erre szintén a kortárs környezetben 
látnak ellenkező mintákat az anyukák. Az „elapad a tej”, a „még mindig 
van tejed” típusú kommentárok szintén az idősebb generációhoz köthe-
tők, az anyukák ismeretei szerint azonban ezek elavult nézetek. A témá-
ban többek által említett oldal a Kellymom, ahol nagyon sokféle infor-
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máció megtalálható, és „van egy orientációja, de azért leírja, hogy mi-
lyen irányzatok vannak. Az ilyen jellegű infók sokkal hasznosabbak, de 
azt is elmondja ez, hogy te döntöd el, hogy neked mi a legjobb.”

Etetés
Az új irányzatok megjelenésével (pl. BLW) a hozzátáplálás is azok 

közé a témák közé került, amelyek alkalmat adnak arra, „hogy az idő-
sebbek űrlényként nézzenek az új anyukákra”. A klasszikus hozzátáplá-
lásban is sokat változtak az irányelvek, újabb és újabb kutatások jelennek 
meg azzal kapcsolatban, hogy mi a legegészségesebb táplálék a babák-
nak az első időkben. Itt a következőket szűrtem le a beszélgetésekből:

Több kismama próbálta ötvözni az új irányzatokat a klasszikussal, de 
nem is az elvekkel volt a baj, hanem azok gyakorlatba ültetésével. Mert 
hiába dönti el az ember, hogy mi lesz a legjobb irányzat, „amikor a gye-
rek magasról tojik a fejedre, ott megáll a tudomány”.

Az új irányzatokat követő anyukáknál jellemző volt a nagyon alapos 
tájékozódás, „mert ha meg akarod indokolni, hogy másképp csinálod, 
nagyon fel kell legyél készülve”, s ezalatt értendők a weboldalak, csopor-
tok, könyvek átböngészése is, de még a megfelelő könyvek megtalálásá-
hoz elolvasott rengeteg review is. 

Olyan is volt az anyukák között, aki nem tulajdonított túl nagy je-
lentőséget a kérdésnek: „a neten van egy csomó táblázat, hogy mit mi-
kor lehet adni, s az elég, nem kell a szomszédba menni ezért az infóért.”

A speciálisabb esetekben szintén az internet, a különböző fórumok 
állnak leginkább az anyukák rendelkezésére: egyik történetben, egy in-
tolerancia esetén a következőt mesélte az édesanya: „Amennyire tudom, 
itt az orvosok nem nagyon értenek ehhez, az orvosunk is egy netes ol-
dalt adott, aztán facebookos csoportokhoz csatlakoztam, ahol tapasz-
taltabb emberektől kértem tanácsot a diétáról, mert nagyon bonyolult-
nak érzem. Volt, amihez forrást adtak, orvost ajánlottak (Magyarorszá-
gon), vagy labort, ahol lehet teszteket csinálni, mert nagyon fontos a 
probiotikum, de nem mindegy, hogy milyen, mert lehet, hogy többet 
árt. Ilyenekről az itteni orvosok nem tudtak. Az orvosunknak mond-
tam, hogy milyen teszt kéne ehhez, s azt mondta hogy Romániában 
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ilyent nem csinálnak. S akkor a csoportban ajánlottak helyet, Magyar-
országon.”

Egészségügyi kérdések
Az utóbbi történettel már át is tértünk a következő témakörre: az 

Y generációs anyukák egészségügyi kérdésekben is sok esetben az 
internethez fordulnak, amit részben a román egészségügyi rendszerrel 
való negatív tapasztalataik eredményeznek. Érdekes módon az idősebb 
generáció iránti bizalmatlanságuk nem csak a szüleikre, laikus környe-
zetükre terjed ki, hanem az egész nemzedékre: „Nekem nagyon kevés 
itthoni ismerősöm van, és sokszor látom, hogy miért érzik úgy, hogy 
nincs, mit kapjanak tőlük (a szüleiktől – a szerző). Pl. az egyik barátnőm 
anyja orvos, aki totál rossz tanácsokat ad.” A családorvossal és más or-
vosokkal való kapcsolatra is rákérdeztem, és gyakran találkoztam olyan 
megfogalmazással, ami eleve a fi atalabb orvosokat tekintette képzet-
tebbnek, ez pedig a tapasztalatnál fontosabb szempontnak bizonyult: 
„A családorvos olyan 50 és 60 közötti, DE nagyon fi atalos, képzett”, „A 
családorvosunkat nem szeretjük, mindig felír egy rakás orvosságot, an-
tibiotikumot, PEDIG nem is egy nagyon idős forma”, „A gyermekorvos 
aki szintén az idősebb generáció, APÁM LEHETNE, azt mondta, hogy 
tegyek cukrot az ételébe.”

A megkérdezetteknek általában azokkal az orvosokkal volt jó tapasz-
talatuk, akik nyitottabbak voltak a különféle kommunikációra:

 Telefon: ha valami gond van, az anya előbb telefonál, 
részletesen leírja a problémát, és ha átlagos esetnek tűnik, kap 
valami megnyugtató tanácsot, az orvos nagy tapasztalatára ha-
gyatkozva. Az orvos csak akkor hívja be, ha a leírtak alapján a 
probléma nem tűnik egyértelműnek.
 E-mail: az asszisztensnő rendszeresen válaszol az 

e-mailekre, ezzel sok időt meg lehet spórolni. Egy esetben, pén-
tek délután már nem volt idő személyes konzultációra, ezért a 
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lefotózott véres kakit e-mailen nézte meg a doki, és adott továb-
bi instrukciókat.
 SMS: az orvoshoz nehéz volt bejutni, utazás előtt me-

rült fel egy probléma, amire sms-ben adott nagyon jól bevált ta-
nácsot. 

Ezeket az élményeket általában rossz tapasztalatok egészítették ki: a 
rendelőben sokat kellett várni, senki nem foglalkozott velük, meg sem 
nézték a gyereket, csak felírtak valamit, letolták az anyát valamiért, stb.

Jellemző, hogy egy orvosi diagnózis vagy tanács után is utánanéz az 
anyuka a neten a témának, s meggyőződik, hogy a döntés jó volt-e vagy 
nem. Egyik esetben az anyuka elolvasta a felírt orvosság prospektusát, 
és ott azt látta, hogy az orvos nagyobb dózist írt fel. Mivel a gyermek ki-
hányta az orvosságot, a Peditelen keresztül kért tanácsot, és ott nyugtat-
ták meg, hogy ebben az esetben ez a dózis rendben van. 

Többen említették azt is, hogy az oltások kapcsán keresnek informá-
ciókat, azonban a csoportban kevesen akadtak, akiket elbizonytalanított 
volna a sok különböző híresztelés. Többen mondták viszont, hogy eb-
ben a témában inkább távol tartják magukat a fórumoktól, egyikük fel is 
vázolta az alapos tájékozódása lépéseit: a prospektus letöltése, a kocká-
zatoknak és mellékhatásoknak való utánanézés, továbbá annak ellenőr-
zése, hogy más országokban mi a direktíva.

Gyermekpszichológia
Bár az egészségügyi kérdésekben is vannak különböző irányzatok, 

mégis sokkal több konkrét útmutatást találni, mint a „lelki dolgokkal” 
kapcsolatban. A gyermek lélektani fejlődése, a sírás, a hisztik, a félelmek 
kezelése, az altatás mind olyan témák, amelyekkel kapcsolatban még na-
gyobb a zűrzavar az interneten fellelhető információk között.

„Elég intuitív módon álltam hozzá, mert eléggé felkavar, amikor 
olyan irodalmat olvasok, ami velem nem kompatibilis” – mondta az 
egyik anyuka erről a kérdésről. Egy másik anya pedig arról számolt be, 
hogy sokat keresett könyvet ilyen témában is, de semmi használhatót 
nem talált, úgy, mint a fi zikai dolgokban. Itt sokkal inkább működik 
a megerősítési torzítás, valamint a gyakorlati tanulás: „Egyszerűen né-



110

Kassay Réka

zem magunkat, hogy mi az, ami nekünk működik, mi az, amit meg tu-
dunk tenni.”

Pszichológiai kérdésekben Vida Ágnes az egyik legelfogadottabb 
tanácsadó. Altatás terén elhangzott még William Sears neve, akinek a 
könyvét Bibliaként említette az egyik anyuka, mivel leginkább a benne 
való hit, mint az igényes kivitelezés tette fontos olvasnivalóvá.

Óvoda-, iskola- és bölcsődekeresés esetén is nagy szerepet játszott 
a tájékozódásban az internet és a mai ismereteknek megfelelően a ha-
gyományos nevelés elutasítása. „Én az a generáció vagyok, aki körmöst 
kaptam a tanító nénitől, nem írtam elég szépen, a tanító néni azt mond-
ta, hogy ezért megbuktat. Én úgy érzem, hogy azokat a traumákat a mai 
napig dolgozom fel” – mesélte az egyik anyuka, aki alternatív iskolába 
íratta a gyerekeit, mert egy egészen másfajta oktatásban hisz, mint ami-
lyenben ő részesült.

Életmódbeli kérdések
A fentieken kívül egyéb, életmódbeli kérdések merültek fel az online 

információgyűjtés kapcsán:
 A hordozásról kiderült, hogy ez az a téma, amiről a leg-

többen videókból tájékozódnak (hogyan kell felkötni a külön-
böző hordozóeszközöket), továbbá ez is egy olyan témakör, ami 
nagy vitákat vált ki. Egy, a hordozással szakszerűen is foglalko-
zó anya azt fi gyelte meg, hogy a tanácsadók néha nyitottabbak, 
mint egy-egy anyuka, aki vallást csinál a hordozásból. 
 Továbbá a mosható pelenkázás, a különböző termé-

kek keresése (babakocsi, gyerekkönyvek) és az azokkal kapcso-
latos információgyűjtés (melyik a legjobb napolaj, mikor lehet 
visszahelyeztetni a spirált stb.) is felmerült, mint sokat keresett 
téma. És mivel az anyukáknak már nincs annyi idejük boltba 
járni, a vásárlás gyakran otthonról, az internetről történik.

Egy interjúalany, miután elmesélte a babakocsi-vásárlásának és eh-
hez kapcsolódó dokumentálódásának viszontagságait, így fogalmazott: 
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„Az ember a mai világban, főleg ha anya, mindennek utánanéz, ez bor-
zasztó.”

Refl exió az Y generáció tájékozódási gyakorlataira

Az interjúk során arra is kértem az anyukákat, hogy refl ektáljanak 
a környezetükre, illetve arra, hogy mennyire látják a saját tájékozódá-
si mintázataikat általánosnak az ismerőseik körében. Itt a következő ta-
pasztalatokat foglalták össze:

 Az emberek általában nem tájékozódnak, max. ilyen 
fórumokról, ahol kiönthetik a lelküket, és ez tökéletesen elég. 
Erre jó is az internet, mindenre ad gyógyírt, rövid, felületes 
infókhoz könnyen hozzá lehet jutni. Többnyire nem ismerik fel 
a hiteles forrásokat, ami a gyereknevelés terén nem biztos, hogy 
olyan nagy gond, mert sokszor tényleg rövid, felületes infóra 
van szükség. Akkor van baj, ha súlyosabb kérdésekben is ilyen 
forrásokhoz folyamodnak. 
 Sokan inkább mennek az árral, család, orvos, 

szomszédnéni, hiába vannak az új tudományos nézetek bizo-
nyítva. 
 Az embereket nem frusztrálja a túl sok információ, in-

kább csak megkérdeznek valakit, nincs is idejük az alapos tá-
jékozódásra. Engem eleinte zavart (az információdömping – a 
szerző), de most már elvagyok az irányzataimmal.
 Olyan sok az infó, mégsem jutnak hozzá az anyukák a 

megfelelő tájékoztatáshoz, nincs egy központi szerv, ami ösz-
szefoglalja a helyes, hiteles információkat. Vida Ágnes eléggé 
irányadó, de azért többen megfogalmazzák a kételyt, hogy hogy 
érthet mindenhez.
 „Van, aki igényli, hogy megmondd neki, hogy ez így jó, 

ez így rossz, annak sokkal könnyebb, mert megtalálja az ilyen 
forrásokat, s másra nem is igen nyitott. De ha az ember nem 
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ilyen típus, akkor néha nagyon nehéz, amikor mindenki mást 
mond.”
 „Mi egyetemet végeztünk, a barátaink is, sok infóhoz 

hozzájutunk, és meg is tudjuk szűrni, de mikor anyaként más 
társadalmi rétegekkel érintkezünk, rádöbbenünk, hogy bubo-
rékban élünk: sokan egyáltalán nem tudnak tájékozódni, egy 
nagy ködben élnek, vagy félre vannak informálva.”

Refl exió az Y generáció és szüleik közti különbségekre a gyerek-
nevelés terén

 
Arról is kérdeztem az anyukákat, hogy szerintük miben vagyunk 

mások, mint az előző generáció a gyermeknevelés terén. Itt nagyon so-
kan nagyon sokmindent meséltek, a vélemények gyakran találkoznak 
egymással.

 Többen említették, hogy a szüleiknek annak idején 
nem volt annyi idejük a gyerekeikkel lenni: „Én egy negyedik 
gyermek vagyok, és azon kívül, hogy megetettek, nem foglal-
koztak semmilyen szinten velünk, nem volt lelkizés, nem volt 
beszélgetés irányt adó dolgokról, csak úgy felnőttünk valahogy, 
nem is nagyon volt más lehetőség.”
 Az is többször elhangzott, hogy a szüleiknek nem volt 

annyi információjuk, pl. hogy a gyerekek lelki fejlődését nyo-
mon kövessék – ugyanakkor nem is volt elvárás, hogy annyit 
foglalkozzanak a gyerekkel, mint ma.
 A verés, a pofon is természetes volt régebb
 Az is többször felmerült, hogy ugyanazok a szülők, akik 

ma nagyszülők, az unokáikhoz már sokkal inkább a mai irány-
elveknek megfelelően viszonyulnak, sokkal szeretetteljesebbek, 
már nem helyeslik a sírni hagyást (holott a saját gyerekeikkel 
annak idején így jártak el).
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Refl exió az apák és a segítők szerepére

Ami az apa szerepét illeti, esetenként előfordult, hogy az ő hozzájá-
rulását is kiemelték a tájékozódásban (keres infókat, de másfajta forrá-
sokból, tudományos vagy technikaibb szövegeket) vagy a beszerzések-
ben és ahhoz kapcsolódó informálódásban, azonban a legtöbb esetben 
azzal találkoztam, hogy a tájékozódásnak is az oroszlánrésze az anyáé, s 
legfennebb az eredményeket vitatják meg.

 Csak támogat, a döntést teljes mértékben anyára bízza.
 „Én hozom a forrásokat az infókat, de mindent megbe-

szélünk, együtt döntünk. Besegítenek, de nem proaktívak.”
 „Nem keres, mert én úgyis túl sokat keresek, néha meg-

kérdőjelezi, néha mondja, hogy milyen jó, hogy erre vagy arra 
rájöttem.”
 Apa kérdez, anya válaszol, ami a gyereket illeti.

Más szereplőkkel kapcsolatban még hangsúlyosabb ez a helyzet, 
hogy az anyáé a teljes kontroll. Mert könnyebb, ha mások is segítenek, 
de minden érdemi kérdésben az anya dönt.

Azt senki sem említette, hogy a szüleivel megbeszélne dolgokat, 
egyetlen esetben viszont a fi atal dadus megjelent tanácsadóként is, mert 
nagyon tapasztalt (ikrekkel is, külföldön is volt bébiszitter).

A legjellemzőbb végkövetkeztetés azonban így fogalmazódott meg: 
„Mindenki azokat az irányzatokat követi, amiket én diktálok, mert én 
intézem, én vagyok vele a legtöbbet.”

Zárszó

A fenti tapasztalatok az Y generációs anyukák egy nemzeti kisebb-
séghez tartozó, lokálisan is behatárolt, képzettebb rétegének beszámoló-
iból származnak, ennek megfelelően leginkább olyan narratívákat tar-
talmaznak, amelyek egy-egy általánosabb kérdésre, problémára mutat-
nak rá. Így is több olyan téma van, amiben a megfi gyelések megegyez-
nek nemzetközi trendekkel. 
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Szakirodalom
A technikai eszközök, applikációk használata a gyereknevelés min-

den szintjén elterjedt
A megkérdezett szülők között is többen rugalmas munkaidőben tér-

tek vissza dolgozni, többet tudtak a gyerekeikkel maradni szülés után, 
egy esetben az apuka vállalta el a gyereknevelési szabadság egy részét.

A legtöbben az újabb irányzatokat követik a szoptatás, a hozzátáplá-
lás terén, élnek a különböző hordozóeszközök nyújtotta lehetőségekkel, 
ami meg is könnyíti a különféle ügyintézést, munkavégzést, egyáltalán a 
kimozdulást, akár a szoptatás mellett.

Hasonlóan alakul a nemzetközi tendenciákhoz a nagyszülők szere-
pe is: leginkább fi zikai, anyagi segítséget nyújtanak, a tájékozódásban 
azonban óriási szakadék keletkezett a két generáció között. Elképzelhe-
tő, hogy ez az olvasottabb, képzettebb rétegekben hangsúlyosabb, egyes 
refl exiók alapján a kevésbé tájékozott fi atal szülők jobban hallgatnak a 
saját szüleikre, de hogy ez mennyire általános, azzal kapcsolatban csak 
feltételezéseink lehetnek.

Ami nem körvonalazódott annyira élesen a nemzetközi kutatások-
ban, viszont számomra nagyon erősen megjelent a beszélgetésekben, az 
az anyák erőteljes kontrollja minden fölött, ami a gyerekneveléshez kap-
csolódik. Habár rengeteg időt és energiát emészt fel, rengeteg bizonyta-
lanságot szül (ami ilyen vagy olyan formában azért mindenkinél megje-
lenik egy mélyebb beszélgetés alatt), mégis természetesnek tűnik, hogy a 
legapróbb részletekig való tájékozódás, az információk sokszor többféle 
szűrőn keresztül való felkutatása is szinte teljesen az anyák hatáskörébe 
tartozik. Ennek az előnyei (pl. a támogató csoportok segítsége) explici-
ten, a vele járó energiabefektetés, a felelősség súlya pedig nagyon rejtett 
módon, de megjelennek a beszélgetésekben. 
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A humor forrásául szolgáló 
sztereotípiák a magyar 

stand-up comedyben

A stand-up comedy a popkultúra fontos részét képezi (Mintz, 
1985). A műfaj az elmúlt néhány évtized során világszerte nagy 
népszerűségre tett szert (Jakoaho–Marjamäki, 2012). Ez a ma-

gyar nyelvterületeken sincs másképp: az elmúlt évtized kereskedelmi te-
levíziós csatornákon futó magyar stand-up comedy műsorok felvételei-
ből hetente közel hétszáz órányi anyag kerül fel illegálisan újra és újra a 
YouTube-ra, csak a nyolc legnépszerűbb stand-up humorista fellépése-
iből.1 A műfaj népszerűségét és az érdeklődést jelzi, hogy bár az eltérő 
címek alá rejtett, új műsort ígérő tartalmak nagyon gyakran azonosak, 
ugyanazok az összeollózott régi műsorok ismétlődnek, mégis képesek 
három hét alatt tizenötezer (Kőhalmi, 2018) vagy akár tíz nap alatt két-
ezer (Aranyosi, 2018) megtekintést is elérni, méghozzá akár több alkalom-
mal is, hiszen a szerzői jogok miatt gyakran törlődnek a hanganyagok, ame-
lyek akár többedszerre feltöltve is nagyszámú kattintást eredményeznek.

Nemcsak a YouTube-mutatók jelzik a magyar stand-up comedy si-
kerét, hanem a televíziós nézettség is. A műfajt Magyarországon meg-
honosító Showder Klub – a műsor, amelyből a YouTube-ra illegálisan 
feltöltött videók és hanganyagok zöme származik – 2008-as indulása-
kor a sorozat első része közel egymilliós nézettséget eredményezett, ez 
a teljes első évad során fél- és egymillió nézőszám közt maradt. Hat év-

1  2018. január 28-án, nyolc, népszerű magyar stand-up comedy fellépő nevé-
re egyenként rákeresve, csak az elmúlt egy hét találatait szűrve, abból a nem releváns, 
egyéb videókat kiszűrve, Aranyosi Péter 112, Bödőcs Tibor 99, Dombovári István 60, 
Hadházi László 96, Kovács András Péter 109, Kiss Ádám 50, Kőhalmi Zoltán 115, Litkai 
Gergely neve pedig 10 találatot eredményezett. Ez összesen 651, többnyire egyórás vagy 
hosszabb terjedelmű videó.
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vel később, tizenkét évad után, a tizenharmadik évadban is félmilliónál 
járt a nézettség (Sorozat Wiki, 2014). A magyar stand-up comedy elő-
adások a televíziós és online csatornák mellett a Dumaszínház társulat 
fellépésein élőben is megtekinthetőek. A Dumaszínház – népes társula-
tának köszönhetően – naponta több, akár öt-hat különböző helyszínen 
is szervez fellépést önálló és közös estek formájában. A 2003-ban létre-
jött társulat fennállásának tizenötödik évét jellemző, meglehetősen zsú-
folt program is a műfaj keresettségére, népszerűségére enged következ-
tetni (dumaszinhaz.hu, 2018).

Egy ennyire népszerű szórakoztató műfaj vizsgálatra érdemes. Egy-
részt, mert egy széles közönség fogyasztja rendszeresen, a stand-up 
comedy egyes szerzők szerint modern társadalmi rítusként írható le; a 
humoristára egyfajta sámánként tekintenek (Goldman in Mintz, 1985), 
aki olyan jogosítvánnyal (Mintz, 1985) rendelkezik, amely felhatalmaz-
za őt erre a szerepre, ezáltal legitimálva az általa elmondottakat, formál-
va a közönség tagjainak kulturális értelmezéseit (Yus, 2002). Másrészt 
ezek a diskurzusok tolmácsolják az uralmi rendszereket és társadalmi 
viszonyokat, illetve formálják azokat (Foucault, 1971).

A stand-up comedy normaalakító szerepe, illetve hatása a társada-
lomra fokozottan jelentős lehet a magyar nyelvű stand-up comedy elő-
adások esetén, hiszen a nézettségi számok tükrében elmondható: egy 
nagyon népszerű és keresett műfajról van szó, amely produktumai a tár-
sadalom jelentős részéhez jutnak el. Ezért jelen elemzés az elmúlt évti-
zed magyar nyelvű stand-up comedy előadásainak áttekintését és elem-
zését tűzte ki célul, azonosítva a sztereotip módon bemutatott csoporto-
kat, a humor forrásául szolgáló sztereotípiákat, azok indítékait és feltéte-
lezhető társadalmi következményeit, sztereotípianormalizáló hatását. A 
stand-up comedy előadások tartalmainak szöveges vizsgálatán keresztül 
szeretném az előadások szövegei által létrehozott társadalmi reprezen-
tációkat azonosítani, ugyanis a stand-up comedy elméleti megközelíté-
seinek és konkrét esettanulmányainak ismeretében feltételezhető, hogy 
ezek az előadások egyszerre képzik le a társadalmi viszonyokat, amely-
ben létrejöttek, és alakítják aktívan ezt a társadalmi kontextust.
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A magyar stand-up comedy előadások elemzése és a humor forrásá-
ul szolgáló sztereotípiák azonosítása előtt röviden áttekintem a stand-up 
comedy meghatározását, történetét, műfaji sajátosságait, az előadó és a 
közönség közti interakció működését, illetve a nőkről és különböző ki-
sebbségekről szóló viccek jellemzőit, a sztereotípiák működését, vala-
mint a politikai korrektség fogalmát és annak a stand-up comedy-hez 
való viszonyát. 

Stand-up comedy, sztereotípiák, in-group és out-group, politikai 
korrektség – fogalmak és elméletek

A stand-up comedy

 A stand-up comedy olyan előadásforma, amely során egyetlen elő-
adó, humorista rögtönzött előadás látszatát keltve humoros hangvétel-
lel beszél közvetlenül a közönséghez, mindenféle kellék vagy jelmez nél-
kül (Mintz, 1985). A műfajt minden fellelhető meghatározás a tengeren-
túlról eredeztethető műfajként defi niálja. Kialakulása a tizenkilencedik 
századra tehető, a műfaj az akkor népszerű énekes-zenés vígjátékokbó, 
és varietéműsorokból született, az előadásmód fokozatos egyszerűsödé-
se és az előadók közönség felé fordulása által. Bár a komikum minden 
varieté elengedhetetlen eleme volt, ez rendszerint előregyártott, csoma-
golt rutinok, viccek sorozatát jelentette. Ebből az előadásmódból tűntek 
ki, és alkották meg, majd tették a huszadik század elejére népszerűvé a 
műfajt azok a szólóelőadók, akik képesek voltak helyben rögtönzött mű-
soraikkal, a többi előadóval közösen előadott színjáték helyett egyene-
sen a közönséghez szólni (Zoglin, 2010).

Bár a stand-up comedy kifejezést először 1966-ban alkalmazták 
(Limon in Jakoaho–Marjamäki, 2012), már az 1950-es évektől datálha-
tó a stand-up comedy új hulláma, amely stílusában a műfaj mai formá-
jához hasonló. Az ekkorra már a tömegmédiába, azaz fi lmekbe, rádió-
ba és televízióba is beszivárgott stand-up comedy műfaj előadóiból ki-
vált humoristák egy csoportja, akik visszautasították a pártatlan stílusú 
viccmesélést. Az új hullámmal a megszokott gagek és viccek mesélésé-
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nek helyét átvették a társalgási stílusban előadott, az ’50-es évek konzer-
vatív Amerikájának politikai vezetőit, popkultúráját, közéletét illető csí-
pős kommentárok. A stílus képviselői egyre merészebb provokátorokká 
váltak. Ez a stílus és az ellenkultúra hívta életre a hatvanas évekre jellem-
ző műfajt, amely szembement a mainstream stand-up comedyvel, kigú-
nyolta a szerinte álszent középosztályt, a háborút, de akár az egyházat is. 
A hetvenes években az improvizáció dominált (Zoglin, 2010).

A műfaj a kábeltelevíziónak köszönhetően vált egyre népszerűbbé: 
a stand-up comedy a televízió fénykorának számító évtizedek késő esti 
talk-show-jaiba való beszivárgása által egyre szélesebb közönséghez ju-
tott el (Rappoport, 2005; Sjöbohm, 2008). Szintén a televíziós stand-up 
comedy műfajnak köszönhető, hogy az egy ideig csak az Egyesült Álla-
mokban virágzó műfaj, más kontinensekre is átszivárogva, a világ más 
országaiban is meghonosult (Sjöbohm, 2008). Míg egyes szerzők szerint 
a stand-up comedy egy univerzális műfaj, amely lényegében ugyanazt a 
társadalmi és kulturális szerepet tölti be minden társadalomban (Mintz, 
1985), addig mások szerint a stand-up comedy kultúránként olyannyira 
eltérő kommunikációs forma, hogy kirajzolódik belőle egy-egy kultúra 
értékrendje, identitása és hagyományai (Sjöbohm, 2008). 

A stand-up comedy témája igen sokféle lehet: a közéleti, kulturális 
és politikai témától egészen az előadó saját magát becsmérlő, személyes 
történeteket mesélő stílusú előadásokig terjedhet. A stand-up comedy 
gyakran feszeget tabukat, olyan témákat, amelyekből más diskurzusok-
ban és egyéb kontextusokban nem születne vicc (Jakoaho–Marjamäki, 
2012). Leggyakoribb technikái a túlzás, sztereotipizálás, szóviccek, illet-
ve sértés és ugratás (Filani, 2015).

A stand-up comedy közönségének a szórakozás a célja. Ezért válta-
nak jegyet az előadásra, vagy ezért kattintanak az interneten, az előadás 
során azonban ugyanennek a közönségnek a szórakozás mellett kisebb 
vagy nagyobb mértékben alakul a világról való elképzelése a humoris-
ta előadásának és a közönség háttértudásának interakciója következté-
ben. A stand-up comedy során a humorista különböző társadalmi kér-
déseket érinthet, kibontva olyan kulturális aspektusait, amelyet a közön-
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ség addig nem ismert, nem teljesen értett vagy elkerülte fi gyelmét (Yus, 
2002).  

Mintz (1985) szerint a stand-up comedy humorista az általa nyilvá-
nosan elmondottakkal megerősíti, vagy éppen felforgatja a létező kultú-
rát, a humorista ugyanis „egy komikus szóvivő, mediátor, a kultúra köz-
vetítője, kortárs antropológus”.

A stand-up comedy előadó kulturális tudatosságának lehetséges for-
rásai lehetnek addig személyesnek vélt hiedelmek, amelyekről az előadás 
során, a humorista szavai révén derülnek ki, hogy általánosak, egy cso-
port osztozik rajtuk; a kulturális reprezentációk megerősítése (ha nyil-
vánvaló az egyetértés az előadó és a közönség közt) vagy újraértékelése 
(ha az előadó eloszlatja az ellentmondásokat); addig személyesnek vélt 
benyomásokkal szembeni refl ektív attitűd, amelyekről az előadás során 
kiderül, a közönség más tagjai is azonos benyomással rendelkeznek; il-
letve az igazságtalan kulturális reprezentációkra való rámutatás és azok 
átalakítása. Ezek gyakran erős archetípusok, sztereotípiák (Yus, 2002).  

A magyar nyelvű stand-up comedy műfaj megjelenését többen 
Hofi  Géza humorista kabaréműsoraitól datálják (Magyar Elektroni-
kus Könyvtár, 2010; Benedek, 2014). Bár Hofi  Géza, kezdetben inkább 
paródiáival és varietészerű műsoraival vált ismertté, valóban a stand-
up comedy műfaji sajátosságait hordozza egy-egy előadása, amelyben 
megírt jelenetek és előregyártott viccek helyett, közvetlenül a közönség-
hez beszél aktuális kérdéseket és témákat érintve, emellett a stand-up 
comedy előadókra valló, kiváló improvizációs készséggel jellemzik, il-
letve úgy emlékeznek rá, mint aki közvetlenül a közönségéhez beszélt, 
és gyorsan reagált annak visszajelzéseire. A hetvenes évektől a kétezres 
évek elejéig volt aktív (Kalmár, 2008).

Bár a magyar stand-up comedy-ről manapság mindenkinek legin-
kább a Showder Klub és a Dumaszínház juthat leginkább eszébe, Fábry 
Sándort és Hajós Andrást is magyar stand-uposként emlegetik, még a 
Dumaszínház 2003-as megalakulása előtti időszakból. Fábry Sándor 
először a Rádiókabaréban tűnt fel, majd 1998 óta létezik önálló tévé-
műsora, az Esti Showder Fábry Sándorral. Fábry esetén sem beszélhe-
tünk tiszta stand-up comedy-ről, csupán viccekkel és humoros történe-
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tekkel tarkított monológokról, amelyek poénjait gyakran nem az előadó, 
hanem a stáb írja (Kalmár, 2008).  Műsorában azonban több fi atal hu-
morista kapott lehetőséget a bemutatkozáshoz, illetve a műsor számos 
szövegírója vált később a Showder Klub vagy Dumaszínház előadójává 
(Kremenczy, 2008) Fábry Sándor jelenleg a Dumaszínház társulatának 
vendégfellépője (dumaszinhaz.hu, 2018).

Hajós András stand-up comedy műfajban két tévéműsorral, a Ma-
gánszámmal és a Késő este Hajós Andrással című tévéműsorokkal jelent-
kezett, majd később a Showder Klubban és a Comedy Central televíziós 
csatornán is feltűnt a Dumaszínház társulatának körében (dumaszinhaz.
hu, 2017).

A Dumaszínház társulat nevét a stand-up comedy műfajának ma-
gyar megfelelője után kapta. Az első Dumaszínház 2003 őszén nyílt meg 
Budapesten, a Godot Kávéházban Sáfár Zoltán, Ardai Tamás és Litkai 
Gergely, a társulat jelenlegi igazgatójának irányításával. Kezdetben a 
Godot Kávéház adott otthont az akkor még kis létszámú társulat elő-
adásainak. Az előadások mellett folyamatosan zajlott a tehetségkutatás, 
így a társulat folyamatosan nőtt. Ennek, illetve a 2008-ban, az RTL Klu-
bon induló, Showder Klub című műsornak köszönhetően vált a társu-
lat és a műfaj egyre ismertebbé a magyar nyelvterületeken. Később, az 
ország különböző részein, franchise rendszerben újabb Dumaszínházak 
nyíltak. 2010-ben a hálózat Budapesten három, vidéken ötvenöt hely-
színből állt. A társulat humoristáinak műsorai a televízióban jelenleg az 
RTL Klub, Showder Klub című műsorában, illetve a Comedy Central a 
Comedy Central bemutatja című műsorában láthatóak, emellett a tár-
sulat tagjai szinte naponta lépnek fel az ország különböző pontjain, és 
évente többször jelennek meg a határon túl is, amikor a külföldön élő 
magyar közönségnek lépnek fel (dumaszinhaz.hu, 2018).

A kezdeti töretlen sikert, hatalmas tévés nézettség, rendszeres telt-
házas előadások és celebekké váló humoristák időszakát követően, a ké-
tezres évek végén egyre többen emeltek szót a Magyarországon frissen 
meghonosított műfaj felhígulása, a tartalom egyre kínosabbá és kevés-
bé humorossá válása ellen. Nyugodj békében, stand-up comedy!; (Bene-
dek, 2014), Dumaszínház – a  magyar imád fi ngós vicceket hallgatni va-
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csora közben (Lavati, 2011); Roast: káromkodós rutinhakni zsidóviccekkel 
(Varga, 2017) és hasonló címekkel több publicista és kritikus is beszállt 
abba a diskurzusba, amely szerint a magyar stand-up comedy egyre in-
kább káros, mint szórakoztató. Az utóbbi cím egy, a stand-up comedy 
szintén Amerikában népszerű alműfaját, a roastot imitáló műsor kriti-
káját foglalja össze. A roast műfaj lényege, hogy egy közismert személy 
önként vállalja, hogy humoristák csoportja és egyéb ismert személyisé-
gek stand-up comedy stílusú monológokban leégessék, humoros stílus-
ban megalázzák. A kevés kiadást megélt műsor első kiadását, amelyben 
Ganxsta Zolee zenész vállalta a központi szerepet, a publicista így jelle-
mezte: „Azért kellett a Metallica, mert Döglégy Zolee = kemény, és az 
égetése/rósztolása/pörgetése alatt nem elég a buzivicc, a zsidóvicc, a né-
gervicc és a ribancvicc, kell a metál is” (Varga, 2017).

A néhány kritikusabb hangvételű kritikát, cikket leszámítva, a ma-
gyar stand-up comedy népszerűsége mára sem csökkent számottevő-
en, a televíziós és online nézettség, valamint a rendszeres fellépések is 
arra engednek következtetni, hogy az említett típusú tartalom és stílus, 
illetve az obszcenitás és az idézett kritikában említett stílusú viccek elle-
nére a magyar stand-up comedy-t továbbra is széles közönség fogyaszt-
ja szívesen.

A sztereotípiák működése és hatása 

A stand-up comedy-t leíró szakirodalom gyakran műfaji sajátosság-
ként emeli ki a sztereotípiákon alapuló etnikai vicceket, hangsúlyoz-
va, hogy az elit diskurzusban előforduló sztereotípiákkal ellentétben a 
stand-up comedy előadásokban megjelenő etnikai sztereotípiák csök-
kentik azok negatív hatását, illetve az etnikai alapú sztereotípiák élét ve-
szi, hogy maguk az előadók is különböző etnikai kisebbségekhez tartoz-
nak (Jakoaho–Marjamäki, 2012; Setyaningsih, 2013). Zimbardo (2014) 
a humor kultúrpolitikáját vizsgáló tanulmányában szintén arra mutat 
rá, hogy hogyan képesek arab származású amerikai stand-up comedy 
előadók műsoraikon keresztül leépíteni az arabokkal kapcsolatos, féle-
lem táplálta, erőteljes előítéleteket, és tompítani az iszlamofóbiát. Ma-
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gyar viszonylatban ez a helyzet azonban nem teljesen áll fenn, ugyan-
is a későbbiekben, a magyar stand-up comedy előadások elemzésénél 
és a humoristák említésénél jól látszik majd, hogy alig néhány női és 
különböző etnikai kisebbségekhez tartozó előadót leszámítva, a magyar 
stand-up humoristák zöme a többségi magyar társadalomhoz tartozó, 
fehér férfi .

Egy másik megközelítés szerint a humor az egyén attitűdjének ki-
fejeződése. Benda sztereotípiákon alapuló vicceket vizsgáló tanulmá-
nyában több különböző humorelmélet bemutatása után arra jut, hogy a 
„sztereotipikus, előítéletes, gúnyolódó humor a viccmesélő (és -hallga-
tó) sztereotipikus, előítéletes, gúnyolódó beállítódását tükrözi” (Benda, 
1999).

A sztereotípiák Allport szerint irracionálisak, és megelőzik a tény-
leges tapasztalatot, olyan kedvező vagy kedvezőtlen leegyszerűsített 
és felnagyított tulajdonságok alkotják, amelyek segítenek egy csoport 
megkülönböztetésében és jellemzésében (Allport in Benda, 1999). Ez-
zel szemben azonban Jakoaho és Marjamäki (2012) McGarty nyomán 
három irányelvet nevez meg, amelyek segítenek megérteni a sztereotí-
piák természetét: a sztereotípiák segítik a magyarázatokat, azaz segíte-
nek megérteni vagy értelmet adni egy-egy helyzetnek; a sztereotípiák 
energiatakarékosak, egyszerűbbé teszik a megértést; a sztereotípiák cso-
porthiedelmek, amelyeken azonos nézetekkel és normákkal rendelke-
ző egyének osztoznak. Ezek azonban nemcsak egy-egy csoport visel-
kedésének megértésében segíthetnek, hanem gyakran félreértésekhez 
is vezetnek. A szerzők Niemannt és társait idézve mutatnak rá, hogy 
a sztereotípiák általában negatívak, így kisebbségek egyéni és csopor-
tos stigmatizációjához vezethetnek. A sztereotípiák nemcsak leegysze-
rűsítik a világot, hanem legitimálják a diszkriminációt és az egyes cso-
portok iránt érzett ellenséges érzelmeket. A szerzőpáros kiemeli, hogy 
Mindiola és társai meglátásai is hasonlóak: a sztereotípiák a rasszizmust 
igazolhatják (Jakoaho–Marjamäki, 2012).

A stand-up comedy tartalmakat elemző tanulmányok szerint a szte-
reotípiák használata a közönséggel való közös tudásra és hiedelmekre 
támaszkodás kézenfekvő, egyszerű módja a vicc kontextusának megte-
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remtésére és a poén célba juttatására (Filani, 2015). A popkulturális je-
lenségeket vizsgáló tanulmányok a viccek működésének leírásában egy-
re nagyobb fi gyelmet fordítanak a közönségben lezajló folyamatokra, 
kiemelve a néző aktív szerepét és a képességüket, amellyel az elhang-
zottakat dekódolják, ellentétben azzal az eddig uralkodó szemlélettel, 
amely a vicceket történeti és szociális kontextus nélkül, csak szövegként 
vizsgálta (Zimbardo, 2014). A közönség nélkülözhetetlen szerepét a 
vicc működéséhez és az értelemadáshoz a poénbefogadás folyamatának 
négy lépése is bizonyítja. A kétoldali megállapodást a felismerés, megér-
tés, elismerés és megértés lépések alkotják (Smith in Zimbardo, 2014). 
Zimbardo szerint az etnikai viccek kontextusában a felsorolt folyamatok 
a humorista és a közönség közti politikai aktussá válnak.

Ilyen sztereotípiákkal dolgozik az etnikai vicc, a humor azon válfaja, 
amely egy csoportot, illetve annak tagjait gúnyolja ki vélt vagy valós jel-
lemzői alapján (Apte in Benda, 1999). Benda összegzi azokat a társada-
lomtudományi humorelméleteket, amelyek az etnikai humor becsmér-
lő jellegét kifogásolják, és ennek pszichológiai és szociológiai funkci-
ót tulajdonítanak. Ezek szerint a viccek „az agresszió katartikus feltöré-
sét, a csoportközi helyzetből származó csoportkonfl iktus kifejeződését, 
a külcsoporttal szembeni előítéletek kiengedését, illetve a saját csoport 
kohéziójának erősítését vagy a csoportidentitás hangsúlyozását” szolgál-
ják (Benda, 1999). Apte szerint az etnikai viccek kevéssé különböznek a 
nyílt agressziótól, ez a fajta humor kifejezésre juttatja az eff ajta humort 
használó egyén előítéleteit, hiedelmeit, képzeteit a humor tárgyát képe-
ző egyénekről (Apte in Benda, 1999).

Zimbardo (2014) a humor társadalmi hatását vizsgáló, multidiszciplináris 
kutatások több elméletét is felsorolja válaszul arra a kérdésre, hogy mi 
bírja nevetésre a közönséget. A felsőbbrendűség-elmélet szerint akkor 
nevetünk embereken vagy embercsoportokon, ha alsóbbrendűnek, ala-
csonyabb státuszúnak, nevetségesnek találjuk őket. A katarzis-elmé-
let szerint a közös nevetés a pszichológiai nyomás vagy elnyomás ki-
törése, egyfajta megkönnyebbülés. Az egyik legnépszerűbb elmélet az 
inkongruenciával, az össze nem illéssel magyarázza a nevetést, a humor 
ugyanis a felállított elvárások és a váratlan fordulat össze nem illéséből 
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születik. Egy másik megközelítés szerint a humor működését az a ket-
tősség okozza, hogy a poén egyszerre vált ki tetszést és nemtetszést.

A humor azon formája, amely sztereotípiákra épít, vagy faji ábrázolá-
sokkal dolgozik, egyértelműen hatalmi viszonyokat fejez ki (Zimbardo, 
2014). Mindenfajta viccmesélés rámutat a vicc mesélője és a vicc ala-
nya közti hatalmi mintákra, és újakat teremteni is képes (Purdie in 
Zimbardo, 2014).

 In-group és out-group

Az Egyesült Államokra jellemző stand-up comedy – amely mintáját 
követi a magyar műfaj is (port.hu, 2017) – egy in-group, azaz mi-cso-
port létrehozása által próbálja csökkenteni a humorista és a közönsége 
közti távolságot annak érdekében, hogy az interakció, a szórakoztatás 
működhessen (Katayama in Filani, 2015). Ennek az in-groupnak tag-
ja a közönség és az előadó, így a mindenki más, legfőképpen a humo-
ros történetek szereplői, a csoportok, amelyekkel kapcsolatos sztereotí-
piák szolgálnak a humor forrásául, alkotja az out-groupot, azaz az ők, a 
többiek csoportját.  A rasszizmus, bár sokkal erősebb, de ugyanilyen, bi-
náris szerkezettel írható le, ez a szerkezet a többségi társadalom érdeke-
it szolgálja. (Matheson, 2005, p. 141) Zimbardo Moira Smith megfi gye-
léseit kölcsönözve világít rá arra, hogy a humor mint a társadalmi szoli-
daritás kifejezése működhet mind a befogadás, mind a kizárás módsze-
rének alkalmazásával (Smith in Zimbardo, 2014).

A stand-up comedy esetén az in-group és out-group közti éles határ 
meghúzásának egyik módszere, hogy a két csoportot úgy különböztet-
jük meg egymástól, hogy míg a mi csoportot a közös nevetés, a poénok 
mindenki általi hasonló dekódolása köti össze, addig a sztereotipizált 
out-group gyakori bemutatási módja az, hogy ők az a csoport, akiknek 
nincs humoruk. Zimbardo ezt két, erőteljesen sztereotipizált csoporttal 
illusztrálja: az arabokkal és a feministákkal. A feministákkal kapcsola-
tos hiedelmek és előítéletek, amelyek szerint mindannyian dühös, indu-
latos, a humor befogadására képtelen személyek, annyira áthatóan éltek 
a köztudatban, hogy ezt a feltevést egy pszichológiai kutatással cáfolták 
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1996-ban, ahol bebizonyosodott, hogy semmilyen ok-okozati összefüg-
gés nincs a két dolog közt (Zimbardo, 2014).

A múltban a nők gyakran szolgáltak a humoros műfajok témájául, a 
humor forrásául és csak ritka esetben voltak a humor előadói (Kotthoff , 
2006). A nemi sztereotípiákon, leginkább nők vélt vagy valós attitűdjén 
és jellemzőin alapuló viccek az etnikai humorhoz hasonlóan működnek. 
A humor forrásául szolgáló nemi sztereotípiák, egyéb társadalmi szte-
reotípiákhoz hasonlóan a szemlélődő felületes megfi gyelésein, benyo-
másain alapulnak, így ha a szemlélődő egy adott csoportot gyakran fi -
gyel meg egy bizonyos tevékenység közben, hajlamos arra következtet-
ni, hogy a csoport vagy egyén képességei és személyes vonásai ezt a fajta 
tevékenységet írják elő az egyén és – megkülönböztetés nélkül – minden 
csoporttag számára (Eagly, 1984). Ezek a nemi sztereotípiák működte-
tik a szexizmust, azt a fajta előítéletességet vagy diszkriminációt, amely 
az egyén biológiai vagy társadalmi nemén alapul (Masequasmay, 2014).

Mills szerint kétféle szexizmus létezik: nyílt és indirekt. Míg a 
nyílt szexizmus egyértelmű, világosan azonosítható, addig az indirekt 
szexizmus csak kontextusában értelmezhető, a beszédmód fi gyelembe-
vételével. Szerinte ez a második kifejezetten gyakori és nehezebben azo-
nosítható. A különböző diskurzusokban a szexizmus a nyelvben érhe-
tő tetten. Amikor más alternatívák is a beszélő rendelkezésre állnak, a 
szexista terminusok használata egy döntés, amely célja jelezni a beszélő 
nézeteit a nők társadalomban elfoglalt helyéről. A szexizmus nyelvi ki-
fejezése hatással van mind a beszélőre, mind a hallgatóra, illetve diskur-
zus tárgyát képező egyénre (Mills, 2008). 

Yas (2002) Portert idézi, aki szerint a férfi  humoristák sokkal széle-
sebb körből választhatnak témát, mint nőtársaik. Yas a stand-up comedy 
és a nemi szerepek kapcsolatát vizsgáló tanulmányában a nemek nyelv-
használatával kapcsolatos sztereotípiáit tartja fontosnak a humor szem-
pontjából. A következő hiedelmeket emeli ki: a nők gyakrabban hasz-
nálnak udvarias nyelvi markereket, és kevesebb obszcén kifejezést alkal-
maznak, sokat beszélnek, erős pletykára való hajlandósággal, illetve lé-
teznek kifejezetten női témák (Yus, 2002). 
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A nemi sztereotípiák olyannyira hozzátartoznak a stand-up comedy 
műfajhoz és váltak elvárássá a gyakori használat következtében, hogy – 
az amúgy elenyésző számú – női humoristák is alkalmazzák. A nők ott-
honülő feleségekként, illetve a külsejükkel megszállottan elfoglalt egyé-
nekként jelennek meg a stand-up előadásokban, sőt a közönség tagjai ál-
tal is hitt nemi sztereotípiákat olyannyira felerősítette az ebből humort 
kovácsoló stand-up comedy, hogy a női humoristák komoly kihívás elé 
néznek, nagyobb ellenállással és elutasítással kell megküzdeniük, mint 
férfi társaiknak. Ez ellen, saját bevallásuk szerint a nőkről élő sztereotí-
piák lerombolásával próbálkoznak, például szándékosan, az indokoltnál 
több obszcén kifejezést használnak, és igyekeznek, hogy a külsejük ne 
legyen túlságosan feminin (Yas, 2002). 

Ez a jelenség arra enged következtetni, hogy a nemi sztereotípiák-
ra épülő stand-up comedy előadások sikeresen járultak hozzá a nők-
ről szóló sztereotípiák normalizálásához is. A stand-up comedy a kul-
turális reprezentációk rituális ismétlése által alakítja a normákat (Yus, 
2002), így a humor forrásául szolgáló motívumok és sztereotípiák sze-
repe fontos. 

A politikai korrektség és a stand-up comedy viszonya

Williams úgy fogalmaz, a kultúra egy olyan jelentésrendszer, ame-
lyet az általa közvetített reprezentációk, értékek és identitások alkotnak 
(Williams in Fairclough, 2003). Fairclough szerint ez a megközelítés se-
gít szemléltetni a kultúra és a nyelv viszonyát, a kultúra a nyelven ke-
resztül, azaz a diskurzusain keresztül létezik. A szerző szerint ugyan-
is ez a társadalmi gyakorlat természeténél fogva refl exív, az emberek in-
terakcióba lépnek egymással, és rendszeresen önmaguk és mások rep-
rezentációját továbbítják egymás felé. Ez a nézőpont alkotja a társadal-
mi konstruktivizmus alapját. A társadalmi konstruktivizmus elmélete 
szerint a világ nem rajtunk kívül álló képződmény, hanem az emberi 
gondolat, kimondott szó, tevékenység eredménye. A konstruktivista dis-
kurzuselmélet segítette elő a PC-ként, politikai korrektségként (political 
correctness) ismert eszme születését (Fairclough, 2003).
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A politikai korrektség kifejezés olyan nyelvezetet jelöl, amely igyek-
szik minimalizálni különböző kulturális, etnikai és vallási közössé-
gek megsértését, különösen a többségi társadalomtól eltérő rasszú, et-
nikumú, szexuális orientációjú kisebbségek leírásakor használt kül-
ső markerek esetén (Roper, 2013). „A politikailag helyes nyelvhaszná-
lat célja egy olyan nyelv kialakítása, mely nélkülöz minden elemet, ami 
gyűlölethez, kirekesztéshez, agresszióhoz vezethet. (…) Nyelvészeti kö-
zelítésből a politikai korrektség elsősorban nyelvhasználaton belüli szó-
készleti szelekciót jelent; a nemkívánatos konnotációjú megnevezések 
és kifejezések kiselejtezését, illetve felváltásukat semlegesre. Az eszmé-
nyi cél a közélet és a közfelfogás előítéletektől való megtisztítása a nyelv 
előítélet-mentesítése által.” (Szerecz 2006, p. 47)

A kifejezés először az 1917-es forradalmat követően jelent meg a 
marxista-leninista szókincsben. Az akkori jelentése a Szovjetunió Kom-
munista Pártjának elveihez és irányvonalához való hűséget jelentette. Az 
1970-es évek végén, ’80-as évek elején a kifejezést liberális politikusok 
kezdték el használni a jobboldal szélsőséges retorikájával kapcsolatban. 
A politikai korrektség kifejezés használata az 1990-es évek elején ug-
rott meg. Míg 1990 előtt elvétve fordult elő a médiában, addig 1992-re 
a ProQuest, egyesült államokbeli újságokat és magazinokat archiváló 
adatbázis szerint több mint 2800 alkalommal jelent meg különböző cik-
kekben (Wegel, 2016). Ekkor a konzervatív oldal is elkezdte használni a 
kifejezést, megkérdőjelezve az éppen virágzó liberális baloldal irányvo-
nalát (Roper, 2013).

Bár a politikai korrektség célja valóban a közélet és a közfelfogás előí-
téletektől való megtisztítása volt a nyelv előítélet-mentesítése által, az el-
múlt évek diskurzusaiban egyre erősebb kritikák fogalmazódtak meg a 
politikai korrektség eszméjével kapcsolatban, főként az Amerikai Egye-
sült Államokban. Az elmúlt évek történéseiben többek látják a politikai 
korrektség kudarcát, szerintük ugyanis az a politikai korrektség, amely a 
kilencvenes éveket jellemezte, és valóban a kirekesztés és gyűlöletbeszéd 
ellen harcolt, mára egy túlérzékeny gyakorlattá vált, amely gátolja a szó-
lásszabadságot, ekképpen bár a politikai korrektség kezdetben az into-
lerancia ellen harcolt, mára az eszme maga is intoleránssá vált. Ezt a je-
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lenséget előszeretettel példázzák szerintük „a szürrealitás határát súrló”  
példákkal, amikor egyesek a politikai korrektség nevében olyan tartal-
makat kifogásolnak, amelyek expliciten valóban nem kirekesztőek vagy 
bántóak, de közvetetten kiválthatnak súlyos érzelmi reakciókat (Sanneh, 
2015). Ez az úgynevezett triggering. Kelefa Sanneh ebben a témában írt 
cikkében, ahol ő maga is a „túlzásba vitt politikai korrektség” hátránya-
it sorakoztatja fel, egy olyan példát hoz, amelyben egy szórakozóhely 
dj-jét azért távolították el, mert a közönség néhány tagjának tiltakozá-
sa ellenére lejátszotta Robin Th icke Blurred Lines című számát, amely 
sorai úgy hangzanak „I hate these blurred lines, I know you want it, I 
know you want it”. A dj ellen fellépők szerint a dal sorai szexuális erő-
szakra utalhatnak, a szexuális erőszak jelenségét idézik meg. A szerző 
Kirsten Powers írását idézi, aki könyvének a Th e Silencing: How the Left  
Is Killing Free Speech címet adta. A könyv szerzője is azok közé tarto-
zik, akik szerint a baloldal pontosan olyanná vált, ami ellen küzdött: ag-
resszív, illiberális féllé, amely elhallgattatja az embereket, és intoleráns 
az általa intoleránsnak tartott véleményekkel szemben, ezáltal gátolva a 
szólásszabadságot (Sanneh, 2015). 

A politikai korrektség mai formáját többen is a közösségi médiafe-
lületek számlájára írják. Szerintük ugyanis ez volt az első felület, amely 
mindenkinek lehetőséget nyújtott arra, hogy mindent véleményezzen, 
döntsön, hogy politikailag korrekt megfogalmazásról van-e szó, illetve 
módosította az eddigi erőviszonyokat, mert a közösségi médiának kö-
szönhetően ma akár egy csapat egyetemistának is lehet akkora hatalma, 
mint az egyetem vezetőségének, ha nyilvánosan, a közösségi médiafelü-
leteken hallatja a hangját. 

A politikai korrektség jelenségének vitatottsága politikailag még job-
ban polarizálja a társadalmat (Lukianoff –Haidt, 2015). Az oldal, amely 
Barack Obama egyik beszédéről – amiben arra intette az állampolgá-
rokat, hogy ne tolerálják a börtönökben történő nemi erőszakot azál-
tal, hogy viccet alkotnak belőle a popkultúrában – úgy gondolta, hogy 
elnyomó, hiszen nem az elnök dolga megmondani az állampolgárai-
nak, milyen vicceket mesélhetnek, elfogadja, ha a politikai korrektsé-
get harsányan és expliciten elutasító Donald Trump a mexikói beván-
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dorlókat erőszaktevőnek, az iszlám vallásúakat pedig terroristának ne-
vezi (Wegel, 2016).

A politikai korrektséget tematizáló diskurzusban pontosan a Do-
nald Trump által képviselt, a politikai korrektséget a szólásszabadság 
fontosságára való hivatkozással elutasító mozgalmat és az ezzel járó 
cenzúrázatlan, rasszista, szexista hangvételt teszik felelőssé a jelen-
leg az Amerikai Egyesült Államokban és Európában is hódító politikai 
populizmusért (Wegel, 2016). A politikai korrektséget a szólásszabad-
ság nevében ellenzők leggyakrabban a szerintük túlságosan PC, külön-
böző amerikai egyetemi kampuszok alulról szerveződő, diákok kezde-
ményezte irányvonala ellene szólalnak fel, gúnyt űzve a szerintük túlsá-
gosan óvatoskodó trigger warning és safe space jelenségekből. A trigger 
warning jelentése fi gyelmeztetés, ami azoknak az olvasóknak, nézők-
nek, hallgatóknak szól, akikben az esetleges poszttraumás stressz zavar-
juk következtében az adott tartalom egyes részei traumás emlékeket hív-
hatnak elő, például valamilyen bántalmazás vagy erőszak említése által. 
A safe space, azaz biztonságos hely jelentése, hogy egy intézmény nem 
tűri meg a gyűlöletbeszédet, a homofóbiát, a transzneműek megkülön-
böztetését, a fajgyűlöletet, a zaklatást. Bár ezek a körülmények eseten-
ként valóban olyan ideális és biztonságos helyet biztosítanak az egyete-
misták részére, amellyel később az élet más területein nem találkozhat-
nak majd. Így néha már a baloldali magyar sajtó is Az amerikai egyete-
mistákra ráomlik a politikailag korrekt álomvilág (Plankó, 2015) címmel 
foglalja össze az egyesült államokbeli helyzetet. Többen belátták, hogy 
Donald Trump populista retorikájú elnök hatalomra kerülése óta oly-
annyira továbbsúlyosbodott a kirekesztő, gyűlöletkeltő hangvételű köz-
beszéd, hogy az említett egyetemisták és fi atal aktivisták harca jogos. 
Dave Schilling úgy fogalmaz, hogy az amerikai szólásszabadság és poli-
tikai korrektség körüli diskurzus nem egy átgondolt párbeszéd, hanem 
erőszakos pofozkodás. A diskurzus civilizálatlan és ésszerűtlen, így tel-
jesen érthető és örvendetes, ha a fi atal generáció igyekszik fellépni ez el-
len (Schilling, 2015).

A politikai korrektség tehát politikai eszköz mind a jobb, mind a bal-
oldal kezében, amely ürügyén mindkét oldal a másik fél vélt vagy va-
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lós túlkapásai ellen kíván fellépni. A baloldal a jobboldal szerinte szél-
sőséges, nacionalista és autoriter retorikáját szeretné tompítani, míg a 
jobboldal a politikai korrektség démonizálásával, a szólásszabadsághoz 
való jogra hivatkozva folytat kirekesztő retorikát (Wegel, 2016; Sanneh, 
2015).  McElwee (2017) szerint a jelenség, amelyre gyakran politikai 
korrektségként utalunk, valójában csupán egy befogadó magatartás, 
míg azok, akik elutasítják a politikai korrektséget, ezzel palástolják a ki-
rekesztést.

Többen, köztük George Carlin amerikai humorista is, úgy vélik, nem 
lehet a politikai korrektség nevében szavakat, kifejezéseket tiltani be, 
vagy javasolni azok kerülését, mert egyes csoportok számára sértő lehet, 
hanem a kontextus, a használat és a mondanivaló számít és teszi gyűlöl-
ködővé vagy sértővé az elhangzottakat (Carlin, 2016).

A politikai korrektség főként a többségi társadalomtól eltérő csopor-
tok kirekesztése ellen küzd és előítélet-mentességre törekszik. A stand-
up comedy műfaji sajátosságainak leírásánál látható, hogy a sztereotí-
piahasználat nem idegen a műfajtól, sőt a túlzások, felnagyítások, szte-
reotípiák a leggyakoribb elemei a stand-up comedy-nek, ennek ellenére 
mégis aggályokat vethetnek fel a későbbi példákban említett, kifejezet-
ten direkt és éles, kisebbségekről szóló sztereotípiák. A műfajjal kapcso-
latos diskurzusokban egyre többször merül fel, többnyire a humoristák 
részéről, hogy a politikai korrektség megöli a poénokat, korlátok közé 
szorítja a humoristákat, és ellehetetleníti a stand-up comedy-t (Gomez, 
2017). Ez a jelenség eleinte csak az amerikai humoristákat és közönsé-
güket foglalkoztatta, de mostanra a magyar műfajban is megfi gyelhető 
jelenséggé vált. Aranyosi Péter egy későbbiekben is idézett jelenete is a 
politikai korrektségen gúnyolódik: „Azt mondta, nem szabad azt mon-
dani, hogy cigánybűnözés, mert mi van, ha az elkövető egy perui indi-
án.”  

A humoristák innen eredeztetik, hogy egyre nehezebb a fi atal stand-
up comedy közönség megnevettetése, szerintük ez a generáció ugyanis 
túlságosan érzékeny és elutasító a nemi, faji, etnikai, vallási hovatarto-
zást érintő humorral és egyéb politikai és társadalmi jelenségeket tartal-
mazó viccekkel kapcsolatban. Több humorista jelentette ki, hogy nem 
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hajlandó egyetemek kampuszain lépni fel, mert a fi atal, „túl PC” közön-
ség hálátlan (Belkin, 2015).

A politikai korrektség elvárását okoló panaszokra érkező válaszok 
szerint azonban a humoristák nem valamiféle PC cenzúra áldozatai, a 
közönségnek nem az említett területeket érintő tartalmakkal kapcsolat-
ban vannak fenntartásai, hanem egyszerűen csak „borzasztóan laposak”, 
nem elég kreatívak, túlságosan egyszerűek a viccek, nem elég kifi nomult 
ez a direkt és egyszerűsítő stílus, illetve nem tart lépést más kulturális je-
lenségekkel (Fornarola, 2016).

Emellett, bár a magyar stand-up comedy az egyesült államokbe-
li műfajt követi és tekinti példaképének, az Egyesült Államokénál jó-
val homogénebb, sokkal kisebb számban és sokkal kevesebb (a többségi 
társadalomba sokkal kevésbé integrálódott) kisebbségi csoport alkotta 
magyar társadalma nem hasonlítható össze a heterogénebb, különböző 
faji és etnikai csoportok lakta amerikai társadalommal, így a műfaj tár-
sadalomra ható mechanizmusai közt sem vonható párhuzam. Továbbá, 
a mindkét oldalról bemutatott politikai korrektség körüli diskurzus egy, 
az egyesült államokbeli helyzetet tükröző diskurzus, a hazai, magyar vi-
szonyok nem olvashatóak ki belőle és nem teljesen jellemzi például a ha-
zai helyzetet. Egyrészt a közbeszédet, illetve a médiát is egy politikailag 
kevésbé korrekt hangvétel jellemzi. Ligeti (2008) szerint „a magyar mé-
diumokban tömegével vannak jelen a rasszista, szexista, idegenellenes, 
homofób tartalmak”, másrészt egy 2018. márciusi reprezentatív felmé-
rés eredményei szerint a „megkérdezettek 63 százaléka nem is hallotta 
még azt a kifejezést, hogy »politikai korrektség« vagy »politikailag kor-
rekt«, és csak 36 százalékuk nyilatkozott úgy, hogy hallott már ilyesmit” 
(Herczeg, 2018).

Az egyesült államokbeli helyzethez hasonlóan a politikailag amúgy 
is polarizált társadalmat még élesebben megosztja a politikai korrekt-
ség körüli diskurzus. Míg a magyar miniszterelnök például így ünne-
pelte Donald Trump győzelmét: „végre visszatérhetünk a politikai kor-
rektség megbénító kényszerétől megszabadult, egyenes, őszinte beszéd-
hez” (Cseri, 2016), addig magyar szakemberek is úgy gondolják, a po-
litikai inkorrektség, a politikai korrektség elutasítása együtt jár a ki-
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sebbségi csoportokkal szembeni előítéletek erősödésével. Cseri (2016) 
György Muhi Erikát, a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda ku-
rátorát idézi, aki szerint például „a romák ellen elkövetett, rasszista in-
díttatású gyilkosságsorozatnak számos kiváltó oka volt ugyan, de azok 
között egész biztosan szerepelt az előítéletes gondolkodást erősítő ellen-
pc is.” Nagy Zsófi a szociológus szerint mára az emberek jelentős részé-
nek szemében a politikai korrektség „önmaga paródiájává vált, valami-
lyen elit morális felsőbbrendűségének, gondolatrendőrségének, a poli-
tikailag inkorrekten beszélők megbélyegzésének eszközét látják benne”, 
csakhogy szerinte is szükség van a kisebbségeket képviselő progresszív, 
akár a többségi társadalommal konfrontatív politikára, a kisebbségek 
védelmére (Cseri, 2016).

A vizsgálat módszere

A humorkutatás elterjedt módszere a szövegközpontú megközelí-
tés. Jakoaho–Marjamäki (2012) a diskurzuselemzést ajánlja, szerintük 
ugyanis a kortárs humor és stand-up comedy olyan vicceket használ, 
amelyek több szempontból is eltérnek a hagyományos etnikai viccek-
től, így a diskurzuselemzés segíthet az etnikai humor, illetve esetünk-
ben egyéb sztereotípiákon alapuló humor és azok indítékainak értelme-
zésében. A magyar stand-up comedy produktumok elemzésében a dis-
kurzuselemzést alkalmazom. A stand-up comedy előadások tartalmai-
nak szöveges vizsgálatán, a gyakori motívumok és sztereotípiák azono-
sításán keresztül szeretnék rámutatni az előadások szövegei által létre-
hozott társadalmi reprezentációkra, ugyanis a stand-up comedy elmé-
leti irodalma és konkrét esettanulmányai arra engednek következtetni, 
hogy a stand-up comedy előadások a szórakoztatás mellett leképzik a 
társadalmi viszonyokat, amelyben létrejöttek, és aktívan formálják ezt a 
társadalmi kontextust.

Az elmúlt évtized online hozzáférhető, televíziós csatornák archívu-
maiban található, illetve a YouTube-ra feltöltött stand-up comedy elő-
adások közül a szakértői mintavételi eljárást alkalmazva szeretném be-
mutatni a különböző kisebbségekről, out-groupokról és marginalizált 
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társadalmi csoportokról szóló sztereotípiákat, azt a fajta humort, amely 
etnikai, vallási vagy nemi sztereotípiákra épülve termeli újra ezeket a 
sztereotípiákat és egyenlőtlenségeket. A szakértői mintavételt indokolja, 
hogy a feltett kérdés megválaszolásához legalkalmasabb minta ez eset-
ben akkor nyerhető, ha annak alapján választunk mintát, amit a minta 
elemeiről előzetesen tudunk (Babbie, 2008).

Minden minta esetén az in- és out-group körvonalazására, a sztere-
otípiák azonosítására és a diskurzusok lehetséges hatásainak megfogal-
mazására törekszem.

Az elemzett előadások jeleneteinek átiratait cenzúrázatlan közlöm, 
illetve a YouTube-videók címeit betűhűen, változtatás és helyesírási ja-
vítás nélkül mutatom be.

A magyar stand-up comedy diskurzusai 

A diskurzusokhoz való hozzáférés

Foucault (in Jakoaho–Marjamäki, 2012; Foucault, 1971) szerint a ha-
talom gyakorlásának legfőbb eszköze a nyelv. A diskurzus kritikai meg-
közelítése megpróbálja a szövegből kiolvasni a lehetséges hatalmi struk-
túrákat. Géring a diskurzuselméleti megközelítéseket összefoglaló írásá-
ban Mills nyomán kiemeli, hogy „a diskurzus nem szimplán mondatok 
halmaza, hanem olyan kijelentések összessége, melyek az adott társadal-
mi környezetben jelentéssel és hatással bírnak”, illetve „a diskurzust al-
kotó megnyilatkozások nem elkülönülten léteznek, hanem a társadal-
mi környezet által meghatározottak”, a környezetre reagálnak (Géring, 
2005). Ez a stand-up comedy előadásokra is jellemző, hiszen azok – 
ahogy a műfaj leírásában, a témaválasztásnál is látszott – arra a környe-
zetre reagálnak, amelyben születnek. A magyar stand-up comedy elő-
adók is rendszeresen aktuális társadalmi, közéleti, politikai vagy akár 
bulvárjelenségekre reagálnak: Kovács András Péter Bevándorlóteszt 
című jelenete a Magyarországot is érintő menekültválságra, illetve a 
magyar kormány bevándorlással kapcsolatos kampányára reagál (Ko-
vács, 2016),  Bödőcs Tibor Gyere haza, fi atal! a magyar fi atalok kiván-
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dorlásának jelenségét dolgozza fel (Bödőcs, 2017), Kiss Ádám egyik, a 
későbbiekben részletesebben elemzett jelenete a #metoo-mozgalomra 
épít (Kiss, 2017), a különböző celebekkel vagy politikusokkal kapcso-
latos bulvárhírek előadásba való beépítése pedig szinte minden fellépé-
sen  tetten érhető.

Van Dijk kritikai diskurzuselemzés elveit bemutató írásában jelentős 
fi gyelmet fordít a diskurzushoz való hozzáférésre mint a társadalmi erő-
források egyikére, szerinte ugyanis a csoportok hatalma mérhető a dis-
kurzus feletti ellenőrzésük alapján (Van Dijk, 2000). A dolgozat fókuszá-
ban álló stand-up comedy produktumok érdekessége, hogy azok a tar-
talmak, amelyek eredetileg csak korlátozottan férhetőek hozzá – példá-
ul a Dumaszínház stand-up előadóinak élő előadásai több ezer forintos 
jegyvásárláshoz, a Showder Klub műsor pedig az RTL Klub tévécsator-
na előfi zetéséhez kötött – ellenőrizetlenül terjednek és válnak illegálisan 
elérhetővé újra és újra a YouTube-on és más online videómegosztókon. 
Ennek ára azonban a tartalom torzulása és a minőség romlása. Az egy-
egy humorista előadását ígérő címekhez általában több különböző elő-
adásból összevágott, többnyire egyórás videók társulnak, amelyek gyak-
ran a mondat közepén vannak megvágva. Stilárisan ennél is feltűnőb-
bek az említett YouTube-videók címei. A címek egymáson túllicitálva 
próbálják kommunikálni, hogy a sok azonos tartalom között, ezek a vi-
deók – legtöbbször csak hangfelvételek – valóban újabb előadások, il-
letve a címbe egy-egy viccet is megpróbálnak belefoglalni ezáltal kelt-
ve fel a YouTube-on stand-up comedy előadást kereső néző érdeklő-
dését. A címbe foglalt, ismert vicceket vagy utalásokat gyakran nem is 
tartalmazza az adott hangfelvétel vagy videó:  Showder Klub UJJ Rekop 
György Megváltozótt az életem amióta Nővel élek ! (966 megtekintés két 
hét alatt);2 Hajdú Balázs 2017 Eltörtem a személyi igazolványomat | Lu-
xemburg vs Magyarország | Showder klub (3356 megtekintés egy hét 
alatt);3 Showder Klub Kormos Anett Nem megy a sex 2017 (31 211 meg-

2  https://www.YouTube.com/watch?v=HsCCStHD-FA (Utolsó letöltés: 2018. ja-
nuár 30.)

3  https://www.YouTube.com/watch?v=M826ltG6GGs (Utolsó letöltés: 2018. ja-
nuár 30.)
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tekintés négy hónap alatt);4 Showder Klub - 2017 - Kőhalmi Zoltán- Mo-
sakodjon az aki lusta vakarózni! (5 150 egy hónap alatt);5 Valóban Újj!!! 
2017.dec.30. Showder Klub Kőhalmi Zoltán Rideg csajózás, Az év Kará-
csonyfája...STB... (17 735 megtekintés három hét alatt).6 

 
 Sztereotipizált out-groupok és a kisebbségek autosztereotípiái

A YouTube-ra illegálisan feltöltött videók címeinek másik sajátossá-
ga, hogy a feltöltők gyakran pont egy-egy kisebbségről szóló sztereotí-
pián alapuló viccre utaló kifejezéssel jelzik már a címben, hogy az adott 
vicc megtalálható az általuk feltöltött előadásban: Aranyosi Péter - Az el-
követő egy Cigány bünőző vagy csak egy Perui Indián!stb (4 314 megte-
kintés 4 hónap alatt).7  

A romák a magyar stand-up comedy előadások egyik leggyakrabban 
visszatérő, sztereotipikusan bemutatott kisebbsége. A poén vagy a ro-
mák jellegzetes beszédstílusának túlzott, rájátszott imitálásából születik, 
vagy – ahogyan az alábbi stand-up comedy jelenet is illusztrálja – a ro-
mák attitűdjével és viselkedésével kapcsolatos sztereotípiák szolgálnak a 
humor forrásául: 

„Azt mondta, nem szabad azt mondani, hogy cigánybűnözés, mert 
mi van, ha az elkövető egy perui indián. Mondom, éhgyomorra ekko-
ra poént belőni, hát egy humorista egy fél életet leél, nem tud ekkora 
poént kitalálni. Ugye, én miskolci vagyok, nálunk rengeteg perui indi-
án van, azok ugye jönnek-mennek. Maradjunk annyiban, hogy pánsí-
pon játszanak és várják, hogy essen az eső. (…) Volt egy másik ügy, aki 
emlékszik rá: egy öreg bácsinak a telkére jártak a perui indiánok szüre-
telni. Hát, amilyen gyümölcsök vannak ott Peruban, ugye (…) ezeket 

4  https://www.YouTube.com/watch?v=Zc5poZr5uRg (Utolsó letöltés: 2018. janu-
ár 30.)

5  https://www.YouTube.com/watch?v=ZMUhqbs5DWc (Utolsó letöltés: 2018. ja-
nuár 30.)

6  https://www.YouTube.com/watch?v=_YN7t3hmEkA&t=1s (Utolsó letöltés: 
2018. január 30.)

7  https://www.YouTube.com/watch?v=iYAYUSyA3Tg&t=1207s (Utolsó letöltés: 
2018. január 30.)
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vitték teljes erőből, az öreg meg nem bírta a feszültséget és bedrótoz-
ta a kertet árammal (…). Na, megint jött, ugye egy perui indián, szü-
retelési célzattal, húzta maga után a lámáját, a lámát kikötötte a kak-
tuszhoz (…) mászott át a kerítésen, hiába volt kiírva, ne mássz át a ke-
rítésen, mert megbaszik az áram, de hát, ugye ő perui volt, nem tudta 
elolvasni a magyar feliratot, átmászott és a poncsója pont beakadt az 
áramba, és hát elköltözött az örök vadászmezőre, illetve magához szó-
lította a tollas kígyó, mert Peruban tollas kígyó van. (…) Na, az öreget, 
szegényt, elvitték a börtönbe, dráma, satöbbi, satöbbi. Kiment az egyik 
tévécsatornának a közvetítő kocsija az élő kocsival, oda, Peruba. Le le-
het tölteni a netről. Áll a riporter ott a perui falu főterén. Hogy miért 
őt küldték ki, nem tudom, úgy néz ki a  pali, egy ilyen szőke, két mé-
teres, szőke, kékszemű csávó. Úgy néz ki – aki látta a Halál ötven órá-
ja című fi lmet –, mint Hessler ezredes, a páncélos dandár parancsno-
ka, egy ilyen full náci gyerek. (…) Hát ugye ott volt mellette a néni ott-
honkában, akinek elvitték a férjét, meg a polgármester, és körülöttük 
csak perui indiángyerekek voltak. Kecsuák. Azok fúvócsővel pumára 
vadásznak, a szőttesről nagyon híresek. A háttérben a Machu Picchu. 
(…) Tessék mondani, lopják még az uborkát? Hát, egy ilyen nyolcvan-
két éves nagymama: »már nem lopják!« S fordult a polgármesterhez a 
riporter, de félhangosan azt lehet hallani a felvételen, hogy azt mondja 
a néni: »mer’ visszakapcsoltam a generátort.«” (Aranyosi Péter).8 

Az előadás során a humorista és a közönség ugyanannak az in-
groupnak a tagja. A szóban forgó kisebbséget ehhez képest határozza 
meg. A humor megértéséhez szükséges kontextust, közös tudást, a roma 
kisebbségről vélt hiedelmek biztosítják. A romákkal kapcsolatos sztere-
otípiák hívják életre és működtetik a tulajdonképpen etnikai alapú vic-
cet: a romák nem dolgoznak („pánsípon játszanak és várják, hogy essen 
az eső”), illetve más tulajdonát károsítják meg, lopnak („egy öreg bácsi-
nak a telkére jártak a perui indiánok szüretelni”). Ez a jelenet túllép a 
hagyományos etnikai viccen, amely bizonyos sztereotípiákból kiindulva 

8  Aranyosi Péter: Az elkövető egy Cigány bünőző vagy csak egy Perui Indián!stb 
https://www.YouTube.com/watch?v=iYAYUSyA3Tg&t=1207s (Utolsó letöltés: 2018. ja-
nuár 30.)



139

A humor forrásául szolgáló sztereotípiák a magyar stand-up comedyben

mutat be egy csoportot. Fontos megjegyezni, hogy nem egy fi ktív hely-
zetről, előregyártott viccről, úgynevezett canned jokeról van szó, hanem 
Magyarországon történt, halálos kimenetelű balesetről.9 Megjelenik az 
erősen stigmatizáló cigánybűnözés kifejezés, illetve az, a szintén élő szte-
reotípia, hogy Miskolc egy romák által sűrűn lakott település, ahol emi-
att rossz a közbiztonság. 

A következő két példában is hasonló az in- és out-group szerkezete, 
illetve az out-grouphoz tartozó roma kisebbséghez fűződő sztereotípiák. 
Bár más-más hiedelemre épít a két jelenet, közös vonásuk, hogy mind-
két előadás humoristája által vélt – és valószínűleg a közönség szerint is 
valós, hiszen a poén működik –, romákra jellemző kiejtéssel, hanghor-
dozással szólaltatja meg a viccek roma szereplőit, illetve az egyik példa 
a romák csoportját tanulatlannak, műveletlennek leíró sztereotípiával 
dolgozik, a másikban ismét a tisztességtelen, munkakerülő, tolvaj cigány 
sztereotipikus képe jelenik meg: 

„Feldolgozhatatlan témáim kettő: megyek a Nyugati aluljáróban. Ne-
vezzük cigányasszonynak, kiabál a gyerek után: »Richárdka! Richárdka!« 
De így, mint az állat. Richárdka le se szarta anyát, így ment előre és egy-
szer csak lefagyott. De nem fordult vissza. Gondolom, akkor lett száz 
százalékos a feldolgozottság és így visszafordult, hogy: »Mi?!« Az anyja 
meg összehúzta a szemét és azt mondta »nem mi, hanem mi van.« Hát 
én nem vagyok öreg, de az én időmben még az volt, hogy nem mi, ha-
nem tessék.” (Kiss Ádám)10 

Ismét fellelhető egy településsel kapcsolatos előítélet is: Borsod, a lo-
pásból élő romák lakta hely: 

„Na, most én nagyon örülök, hogy megépítették ezt a kerítést.11 Ugye, 
hát, ez drótból van. Nagyon jó, hogy a déli határ nem Borsodnál húzó-
dik, mert amit a katonák délelőtt, azt délután, mint Ariadné fonalát. És 
ha odamennél hozzájuk, hogy helló, helló, helló, akkor azt mondanák: 

9  Enyhítették a kerítésébe áramot vezető férfi  ítéletét. Index.hu https://index.hu/
belfold/2011/03/21/ma_szuletik_itelet_a_keritesebe_aramot_vezeto_gazda_ugyeben/ 
(Utolsó letöltés: 2018. január 30.)

10 Showder Klub: Best of Kiss Ádám. 2. rész http://rtl.hu/most/rtl2/showderklub/
showder-klub-best-of-kiss-adam-2-resz (Utolsó letöltés: 2018. január 30.)

11  A menekültválság során épült határzár Magyarország déli részén.
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»csak a Helsinki Bizottság ajánlásával«(roma beszédet sztereotipikusan 
imitáló stílusban), úgyhogy nem tudsz okos lenni.”(Aranyosi Péter)12

Az idegenekkel kapcsolatos sztereotípiák egyik visszatérő példája a 
kínaiakkal kapcsolatosak. Az előző csoportéhoz hasonlóan működnek 
az idegenekkel kapcsolatos előítéletek is: gyakran képezik a humor for-
rását a kínaiak vélt beszédstílusával, külsejével kapcsolatos sztereotípiák 
és a kínaiak által gyártott olcsó és rossz minőségű termékekre való asz-
szociáció. 

„(…) és így mondják, hogy a kínaiak egyformák lennének, de ez nem 
igaz, mert van három típus is: férfi , nő gyerek. De ez nem, nem igaz. 
Nem igaz, mer’ a nő meg a gyerek az ugyanaz.” (Kőhalmi Zoltán)13 

A humor forrásául ismét az idegenek out-groupjáról alkotott sztere-
otípia szolgál, miszerint minden kínai ugyanúgy néz ki, egymástól meg-
különböztethetetlenek az egyének. Gyakoriak a magyarországi kínaiak 
magyar kiejtését túláltalánosító jelenetek. Ezekben rendszerint a kínai-
ak vélt kiejtését, attitűdjét utánozza az előadó: 

„Én a kajájukat is bírom a kínaiaknak. Múltkor bementem egy ilyen 
kínai büfébe, beállok szépen a sorba, mondom, egy ilyen tavaszi omlós 
csirkét vagy mi a fenét fogok kérni. Sorra is kerültem, mondom, tava-
szi omlós csirke, azt mondja a csávó: kicsoda? (kínaiak magyar kiejtését 
imitáló kiejtéssel). Há’, mondom, én. Mondom neki, hogyhogy kicsoda? 
Hát én szeretnék. De kicsoda? (kínaiak magyar kiejtését imitáló kiejtés-
sel). Hát, hogy én kérem. És addig üvöltözött, hogy a végén valaki azt 
mondta: azt kérdezi, hogy kis adag?” (Hajnóczy Soma)14  

A kínai étteremben elhangzott „kis adag” kifejezés több különbö-
ző humorista jelenetében is feltűnt más-más verzióban. Egyik esetben  

12  Aranyosi Péter Star Wars migránsok VIDEÓ!!! SE16 E03, https://www.
YouTube.com/watch?v=PjQR4HnRtBU (Utolsó letöltés: 2018. január 30.)

13  Kőhalmi Zoltán - ugyanolyan (kínai) https://www.YouTube.com/
watch?v=M0szaN-W4UM (Utolsó letöltés: 2018. január 30.)

14  Showder Klub S20E02 2017.11.06 Dombóvári István, Sz.Produkciós Iroda, Haj-
nóczy Soma, Bellus István https://www.YouTube.com/watch?v=rHhJiX1ZjVQ&index=
3&list=PLZ6OBak7Aa1ny6elwt8w8sIALMi-lIZ8H (Utolsó letöltés: 2018. január 30.)
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a sztereotipikusan bemutatott kínai szereplő kiejtése miatt, a kiss adag 
Kiss Ádámként hangzik.15

Az idegenek csoportjaként több nemzetiség, vallás is előfordult már, 
mindig az adott csoportról élő sztereotípiákhoz hangolt viccel, csatta-
nóval. A románok csoportja esetén a románokhoz társított ápolatlan-
ság, igénytelenség alkotta sztereotípiával, az arab társadalom esetén pe-
dig az elnyomott nők helyzetének túláltalánosításával dolgozik a poén: 

„Továbbgondoltam: ennek így a román verziója a Feleségek luxuski-
vitelben: minden este fürdenek, tudod, kapnak borotvát, ilyenek. Szaud-
Arábia, Feleségek luxuskivitelben: kimehetsz nélkülem öt percre az ut-
cára, szívem. Ez már azért keményebb.” (Kiss Ádám)16

A romákról, kínaiakról és más idegen csoportokról szóló sztereotípi-
ákkal dolgozó stand-up comedy előadásokban a humor forrásául a kü-
lönböző out-groupokat jellemző, vélt vagy valós hiedelmek szolgálnak, 
a vicc működése pedig a Zimbardo (2014) által felsorolt humorelmé-
letek közül a felsőbbrendűség-elmélettel magyarázható. A közönség és 
az előadó alkotta in-group közös hiedelmeken, közös tapasztalatokon 
osztozva, közös háttértudással alsóbbrendűnek, alacsonyabb státuszú-
nak vagy éppen nevetségesnek találja azt a külcsoportot, amely egyénei 
vélt vagy valós tulajdonságainak túláltalánosított, sztereotíp bemutatá-
sáról szól a jelenet. 

Rendszeresen visszatérő motívum a székelyek csoportja. Itt azonban 
már két különböző jelenség fi gyelhető meg a székelyekről alkotott sztere-
otípiák használatával kapcsolatban. Ezek auto- és heterosztereotípiaként 
is előfordulnak. Néhány erdélyi humorista, magát is székelyként defi -
niálva termeli újra a székelyekkel kapcsolatos sztereotípiákat: pálinka, 
medve, tömör beszédű, szűkszavú emberek. Magyarországi humoristák 
gyakran visszatérő motívumai az Erdélyben vagy Székelyföldön tett va-
lós vagy elképzelt látogatásokkal kapcsolatos történetek. A székely cso-
port esetén az in-group és az out-group által használt sztereotípiák szin-

15  https://www.YouTube.com/watch?v=Ykkt-dszv7U (Utolsó letöltés: 2018. janu-
ár 30.)

16  Showder Klub S20E02 2017.11.06 Dombóvári István, Sz.Produkciós Iroda, Haj-
nóczy Soma, Bellus István https://www.YouTube.com/watch?v=rHhJiX1ZjVQ&index=
3&list=PLZ6OBak7Aa1ny6elwt8w8sIALMi-lIZ8H (Utolsó letöltés: 2018. január 30.)
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te teljesen azonosak, így nemcsak a magyarországi humoristák felelősek 
a sztereotípiák erősödéséért, hanem maguk az erdélyi, magukat széke-
lyekként defi niáló humoristák. A legnépszerűbb, Magyarországon rend-
szeresen fellépő humoristák – a Szomszédnéni Produkciós Iroda társu-
latának két humoristája, illetve Felméri Péter – rendszeresen, a székelye-
ket erőteljesen sztereotíp módon bemutató jelenetekkel szórakoztatnak, 
amelyekben a humor forrása rendszerint az erről a csoportról élő sztere-
otípiák ismétlése. Ezek szerint például a székely nyelvjárás és a magyar-
országi magyar nyelv olyannyira különböző, hogy értetlenséget okoz, 
félreértésekhez vezet, ez humoros jeleneteket szül. Az elképzelt széke-
lyek a vélt vagy valós tulajdonságaikkal a magyarországi magyaroktól 
való felnagyított különbözősége szolgál a humor forrásául. Erre a jele-
netek címei is utalnak: Székely-magyar csajozós szótár,17 Hogyan telefo-
nálnak a székelyek?18 Ezekben az esetekben egyszerre érvényesülhet a 
felsőbbrendűség-elmélet, illetve a nyelvi különbségek okozta félreérté-
sek generálta humor esetén az össze nem illés elmélete, a humor forrá-
sát ugyanis a váratlan poénok, megfejtések képezik.

A nőkről alkotott sztereotípiák is hasonlóan vannak jelen. Bár na-
gyon kevés női stand-up humorista található a magyar stand-uposok 
között, mégis ők is rendszeresen a nőkről élő hiedelmek, sztereotípiák 
újratermelésével szórakoztatnak. Kormos Anett 2010-es megjelenéséig 
nem is beszélhettünk foglalkoztatott, magyar női stand-up comedy elő-
adóról, bár azóta még feltűnt néhány női előadó, de a nemek aránya to-
vábbra is kifejezetten egyenlőtlen. 

A férfi humoristák tartalmaiban a nők rendszeresen anyaként, fele-
ségként jelennek meg, felruházva a nők társadalomban elfoglalt helyé-
hez társított szokásokkal és attitűdökkel: ezek a családos nők főznek, ve-
zetik a háztartást, nevelik a gyereket, korlátozzák a férjet szabadsága ki-
élésében, szellemileg is együgyűbbek férjeiknél, és vagy túlságosan érzé-
kenyek, vagy esetleg a klasszikus sárkány metaforával írhatóak le. Vásá-

17 Szomszédnéni: Székely-magyar csajozós szótár https://www.youtube.com/
watch?v=erbUAEYj6PM&t=40s (Utolsó letöltés: 2018. április 20.)

18 Szomszédnéni: Hogyan telefonálnak a székelyek? https://www.youtube.com/
watch?v=tD7sAuJjGPU&t=2s (Utolsó letöltés: 2018. április 20.)
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rolnak, szórják a férjük által megkeresett pénzt saját külsejükre. Ameny-
nyiben nem feleségként vagy anyaként jelenik meg a nő, akkor több-
nyire név és arc nélkül, passzív cselekvőként tűnik fel legtöbbször va-
lamilyen szexualizált kontextusban: milyenek az adott nő testi adottsá-
gai vagy milyen szexuális partner. A leggyakoribb a klasszikus családos 
asszony és a csinos, tárgyiasított nő képe. A női stand-uposok műfaj-
ba való beszivárgása nem hogy javítana ezeken a hiedelmeken, hanem 
autosztereotípiaként is ráerősít ezekre a vélekedésekre: 

„Egyébként én gyakorló anyuka vagyok, és tisztában vagyok vele, 
hogy egy gyerek neveléséhez két szülőre van szükség, de azzal is tisztá-
ban vagyok, hogy ha kicsi korukban az apjukra hagytam volna, akkor a 
hatodik életévüket sem töltötték volna be. Úgyhogy meg is beszéltem a 
szomszédasszonnyal, hogy ha azt látod, hogy apa vigyáz mindkét kicsi-
re, akkor vagy meghaltam, vagy az ő vacsoráját csinálom. Más lehetőség 
nincsen.” (Redneczki Mária)19 

A következő jelenetben az a meglepetés szolgál csattanóként, hogy 
eleinte úgy tűnik, egy nőkkel kapcsolatos sztereotípiát szeretne leépíteni 
az előadó, de ehelyett még inkább ráerősít: 

„Állítólag mi nők nem tudunk takarékoskodni. Na, most ez nem igaz, 
csak mi a megtakarításainkat ruhákba, táskákba és ékszerekbe szoktuk 
tartani. Tesszük ezt azért, hogy jól nézzünk ki. És honnan tudjuk, hogy 
jól nézünk ki? Hát onnan, hogy megdicsérnek minket.” (Redneczki Má-
ria)20

A női stand-up előadók gyakori témája a saját test, amely azért szol-
gálhat a humor forrásául, mert a női testhez társított elvárásoknak nem 
felel meg: 

„Így került a háztartásunkba a huszonötödik Barbie–Ken páros. A 
gyerekeim minden babát levetkőztetnek, ennek én nem nagyon örülök, 
lényeg a lényeg, hogy Ken alulról tök ugyanúgy nézett ki, mint Barbie. 
Ennél sokkal sokkolóbb volt az élmény, amikor levetkőztették Barbie-t, 
aki felülről nézett pont úgy ki, mint Ken, Tényleg, ezzel minden eddigi 

19  Redenczki Mária - 2013. április – Rádiókabaré https://www.YouTube.com/
watch?v=rz7l2Ulko-M (Utolsó letöltés: 2018. január 30.)

20  Uo.
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munkámat áthúzták a játékgyártók, mert közel két-két és fél éve próbá-
lom a gyerekeimet meggyőzni arról, hogy minden más nőnek van mel-
le, csak anyának nincs.” (Kormos Anett)21 

„Én alapvetően egy dolgot vártam a terhességtől. Azt, hogy majd 
lesznek melleim, hogy a 70B-től elindulunk fölfelé. Na, most annyit ér-
demes erről tudni, hogy mindkét szülés alkalmával egyre kisebb lett a 
mellméretem. Számoljatok vissza a 70B-től, hogy most hol tartok nagy-
jából. És hát, amikor először a két lányommal betértem egy fehérne-
mű üzletbe és mondtam, hogy fehérneműt szeretnék, majd megsúgtam 
a számot is, akkor mindjárt kérdezte az eladócsaj, hogy a kisebbiknek 
lesz?” (Kormos Anett)22

Az, hogy a nők is így beszélnek saját in-groupjukról, még erősebbé 
teheti ezeket a hiedelmeket, hiszen a saját magukról alkotott sztereotí-
piákat osztják meg a közönséggel, nem egy másik csoport tagjai aggat-
nak rájuk ilyen jellemzőket és attitűdöket, hanem a meglévő sztereotí-
piákat veszik át.

A stand-up comedy előadások erőteljesen építenek az aktuális köz-
életi történések biztosította közös tudásra is. Gyakran emelnek be kur-
rens témákat, történeteket stand-up monológjaikba, viszont normaala-
kító szereppel bírhat az, hogy mely témát hogyan emelik be, hogyan ad-
ják elő. A 2017-es év végén indult, nők elleni szexuális visszaélések ellen 
fellépő #metoo-mozgalom következtében feltárt magyarországi zaklatá-
si ügy sem a tudatosság növelése, a szolidaritás kifejezése, hanem öncé-
lú vicc okán került be az előadásba. Bár a műfaji leírások szerint a közös 
viccmesélés, a különböző traumák stand-up comedykben való felhasz-
nálása segítheti a traumák közös feldolgozását, a történtekkel való meg-
birkózást (Zimbardo, 2014), a következő jelenetben a humorista nem el-
ítéli a szexuális zaklatást, hanem elbagatellizálja azt, ugyanis ez nemcsak 
az egyik, hanem az egyetlen alkalom, hogy ezt a témát érinti:

„Most már nyolc nő jelentkezett. Amúgy van ilyen előadás a Játék-
színben, hogy A nyolc nő. Sajátos rendezése ez a Marton úrnak. Nyolc 

21  Showder Klub Kormos Anett Nem megy a sex 2017 https://www.YouTube.
com/watch?v=Zc5poZr5uRg&t=1363s (Utolsó letöltés: 2018. január 30.)

22 Uo.
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nő. Most még ketten jelentkeztek. Most már végre ő is megtudja, hogy 
milyen úgy szopni, hogy nem akarsz” (Kiss Ádám)23

A stand-up comedy-t leíró szakirodalom szerint a sztereotipizált 
csoportok tagjai általi sztereotípiahasználat képes denormalizálni, le-
építeni azokat, mert az etnikai alapú sztereotípiák élét veszi, hogy ma-
guk az előadók is a szóban forgó etnikai kisebbségekhez tartoznak 
(Jakoaho–Marjamäki, 2012; Setyaningsih, 2013; Zimbardo, 2014), a 
magyar stand-up comedy esetén azonban alig beszélhetünk kisebbsé-
gi előadókról. A Dumaszínház társulatában és a Showder Klubban ösz-
szesen egyetlen, magát romaként defi niáló előadó, és négy félig arab, fé-
lig magyar származású humorista tűnt fel hosszabb-rövidebb időre. Az 
előadásaik minden esetben többnyire azokból a kisebbségről szóló szte-
reotípiákra épített poénokból állnak össze, amelyeknek ők maguk is tag-
jai. Ezen jelenetek többsége azonban az említett szakirodalomban elem-
zett példákkal ellentétben, ahol az előadók leépítik, tompítják a sztereo-
típiákat, ráerősítenek ezekre azáltal, hogy a sztereotípiák mesélése köz-
ben maguk is elhatárolódnak a szóban forgó csoporttól. Másik visszaté-
rő elem, hogy a maguk is kisebbséghez tartozó előadók más kisebbsé-
gekről beszélnek erősen sztereotipikusan. Az alábbi példában egy arab 
származású előadó a romákról. A példában aláhúzással jelölöm azokat a 
részeket ahol a humorista a romák erősen sztereotipikus beszédstílusát 
imitáló stílust alkalmaz:

„De a mamának nem sikerült [megmenteni a helyzetet]. Odame-
gyek, mondom: Al-Gharati Magyed vagyok. »Nem is mondták, hogy… 
hogy… roma vagy.« S akkor mondják neki, hogy nem, mama, ő nem 
roma, hanem arab (a mamát imitáló elképedt, ijedt arc). Úgy felidegesí-
tettem magam rajta, nem, nem idegesítettem fel magam, de eszembe ju-
tott, hogy ha valaki legközelebb felismer, azt megtrollkodom. Jött is az 
eset: füles a fülemben, megkocogtatja valaki a vállam. Egy hölgy az. Ki-
veszem a fülest, mondom: szia. »Szia, nem te vagy az az arab humorista 
a tévéből?« Én meg ránéztem: Dikk, te kihez beszélsz? Az csak egy sze-

23  Showder Klub 20.évad 4.epizód 2017.11.20 (Kiss Ádám) https://www.YouTube.
com/watch?v=O3nI7FmWO5Y&list=PLZ6OBak7Aa1ny6elwt8w8sIALMi-lIZ8H 
(Utolsó letöltés: 2018. január 30.)
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rep. Tudod, ki az arab? A Gáspár Győző. Az arab. Amúgy így, nagyon 
jó dolgok ezek. Tényleg, én örülök neki, hogy így eladható vagyok ci-
gánynak. De komolyan. Hát, én bérletet még nem vettem. (Agresszív, 
sztereotíp romákat imitáló mozdulattal) Így mutatom. Alkudni? Bár-
miből. Mennyit engedsz? Az akcentust egyébként, a Gunarasban dol-
goztam úszómesterként, ott tanultam meg. Ott fürödtek a tezsvíreim’, 
és szólni kell a testvéreknek, hogy ha fehérneműben fürödnek, azt nem 
szabad. És odamegyek hozzá, mondom, tesó, ne haragudj, fehérnemű-
ben nem szabad fürdeni. Dikk, há’ mé’ nem szóltál, itt van! (leveszi a fe-
hérneműjét). Egyébként nem csak cigánynak vagyok eladható. Eladható 
vagyok én olasznak is.” (Al-Gharati Magyed)24

A következő jelenet az egyetlen, magát romának valló humorista 
első szereplésének részlete a Dumaszínház tehetségkutatója során. A 
humorista azzal indít, és veszi fel a nézőkkel a kapcsolatot, hogy fel-
tételezi, bőrszíne feltűnt a közönségnek, ezzel felhívva a fi gyelmet egy 
sztereotípiára:

„Először is szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy sem a szemük, 
tévéjük, egyéb képernyőjük nem romlott el, csupán az én színtónusom 
van más színtartományban, mint az előttem szólóké és ahogy néztem, 
az utánam lévőkéi.”

A későbbiekben az a váratlan fordulat szolgál a humor forrásul, hogy 
úgy tesz, mintha romákkal kapcsolatos sztereotípiákat cáfolna, de a 
poén csattanója, hogy a sztereotípiákat igazolja:

„Most, hogy van lehetőségem szólni a nagyérdeműhöz, szeretnék 
rombolni azon a bizonyos sztereotípián. Nyolc általánossal rendelke-
zem, érettségim van, diplomám pedig folyamatban van. Csak a nyom-
tatómból kifogyott a festék, a kínait meg már bezárták. (…) Jelenleg va-
gyonőrként tevékenykedem: dolgozom. Szóval, hogyha, ne adj’ isten, 
bárkinek eltűnik valamije, hozzám bizalommal lehet fordulni. Higgyék 
el, van tapasztalatom az elhagyott, ellopott tárgyak terén. Hogy miért 
lettem vagyonőr? Hát, az nagyon egyszerű. Most a kollégák, a drága kol-

24  Így NE csajozz A szürke 50 árnyalatával! (Al-Gharati Magyed) http://rtl.hu/
rtl2/showderklub/igy-ne-csajozz-a-szurke-50-arnyalataval-al-gharati-magyed (Utolsó 
letöltés: 2018. április 18.)
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légák – mindenki tudja, hogy kikről beszélek – van egy szószerkezet, 
amit szeretünk használni, az nem más, mint a »pakoljá’ mán’ ki«. Na, 
most vagyonőrként annyiszor mondom, ahányszor akarom, úgy, hogy 
egy percet nem fogok érte ülni. Vagyonőrként néha úgy érzem magam, 
mint Penge, nem azért, mert fekete volt, hanem mert a sajátjaira vadá-
szott.” (Lakatos László)25 

Az iskolázatlanság, a munkakerülés, a bolti lopás, börtönviseltség 
mind a leggyakoribb, romákról szóló sztereotíp motívumok közé tar-
toznak. Ezek a későbbiekben is előfordulnak az előadónál: iskolázatlan-
ság, analfabetizmus, színesfém-tolvajlás.

„Így elsősorban szeretnék beszélni arról, ami így nyilvánvaló. Igen, 
jól látjátok, én kiskorom óta küzdősportolok: írás-olvasás. Mostaná-
ban úgy belejöttem, hogy még könyveket is írok. A legismertebb köny-
vem, amivel díjat is nyertem, az Életem első milliójának története. Ez-
zel elnyertem a legjobb sci-fi  és fantasy díjat. A másik, ami még úgy is-
mertebb az Az olthatatlan tudásszomj, avagy 12 év az általánosban. S 
ami most van készülőben, az Nem minden színesfém, ami fénylik. Sze-
rintem így, ahogy van, ez magáért beszél. (…) A másik kedvenc ilyen 
Walt Disney-mese, mintha rólam írták volna, az Aladdin. Tolvaj cigány-
gyerek összejön a szultán lányával. Ez napjainkban úgy nézne ki, hogy 
én beházasodnék az Orbánékhoz. Utálnak engem elég dolog miatt, az 
Orbánékat már nem tudnám a nyakamba venni.” (Lakatos László)26

A női és roma fellépők esetén az autosztereotípiák használata több-
féleképpen is magyarázható. Egyrészt a jelzett csoportokról szóló szte-
reotípiák olyannyira a magyar stand-up comedy részét képezik, hogy 
elkerülhetetlen, hogy egy-egy, a szóban forgó csoporthoz tartozó fel-
lépő ne érintse azokat vagy elmenjen mellettük (lásd Lakatos Zoltán: 
„Először is szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy sem a szemük, 
tévéjük, egyéb képernyőjük nem romlott el, csupán az én színtónusom 
van más színtartományban, mint az előttem szólóké és ahogy néztem, 

25  Lakatos László első standup https://www.youtube.com/watch?v=317qIiBQ3ec 
(Utolsó letöltés: 2018. április 18.)

26  Lakatos László Stand up dumaszínház https://www.youtube.com/
watch?v=knS77x_F2gU (Utolsó letöltés: 2018. április 18.)
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az utánam lévőkéi.”). Másrészt ezek a sztereotípiák olyannyira sulykol-
tak és gyakoriak, hogy egy egészen kézenfekvő, de egyszerű stratégi-
át kínálnak a kisebbséghez tartozó fellépőnek a nevettetéshez: előve-
szik a sztereotípiát, úgy tesznek, mintha cáfolni szeretnék, majd a csat-
tanót az képezi, hogy éppen ellenkezőleg, ráerősítenek arra. Ez az elő-
ző példákon keresztül női és roma fellépőknél is megfi gyelhető, illetve 
a következő jelenetekben is tetten érhető, ahol szintén kisebbségi, arab 
származású előadók beszélnek. Az arabok szintén túláltalánosított, le-
egyszerűsített módon, a következő sztereotípiákon keresztül vannak 
megjelenítve: agresszív egyének, gyros-árusok, terrorizmussal, így a 
bombagyártással hozhatóak kapcsolatba. Az első példánál már a kon-
feranszié meghatározza, megadja a témát a felvezetőjében:

Konferanszié: „Aram az egyetlen fellépő, akire a stylist nem sálat tett, 
hanem elvett a rajtalévők közül. Komolyan. De gondolom, van oka en-
nek a sok sálnak. Miért hordotok ilyen sok sálat?” Aram: „Nálunk, Irán-
ban minden iráni pasi szokott felvenni sálat. Nem azért, mert művé-
szek vagyunk, hanem bármikor lehet nálunk egy polgárháború, azt’ ak-
kor így felhúzzuk (a sálát maszkként az arcára húzza), és így dobáljuk a 
köveket. Műszaki egyetemre jártam, műszaki mérnök szerettem volna 
lenni, gyrosos sikerült. El is mondom, hogyan történt. Gyros első vágá-
sa – nehéz a magyar nyelv amúgy – a gyros aznapi első vágása teljesíti a 
kívánságot. Reggel megettem a gyrost, nekem nagyon ízlett, s azt kíván-
tam, hogy mindennap gyrost akarok enni, szóval nekem bejött az élet. 
Vigyázzatok, hogy mit kívántok gyrosevés közben.” (Aram)27

 
 „Azért van ilyen furcsa nevem, mert félig arab származású vagyok. 

Hát, meg is kérdeztem apámat, hogy van két öcsém, nekik európai ke-
resztnevük van, és nekem miért van ilyen autentikus arab keresztnevem. 
Ő erre csak annyit mondott: hát mit akarsz, a vezetékneved francia. Hát 
– gondoltam –, remek, akkor most már nemcsak terroristának néznek, 
hanem melegnek is. Egyébként rettenetes volt a kilencvenes évek köze-
pén félig arab kissrácként felnőni, mert sztereotípiák mindenhol, még 

27  Aram, a stand-up perzsa hercege http://rtl.hu/rtlklub/showderklub/
videok/365705 (Utolsó letöltés: 2018. április 18.)
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általános iskolában is. Alsóban például még gyurmázni sem engedtek. 
Jól emlékszem, egyszer ragasztottam egy rágót a pad aljára, akkor nem 
intőt kaptam, hanem kihívták rám a tűzszerészeket. Viszont van jó ol-
dala is annak, ha az ember arab, mert szilveszterkor csak a mi kutyánk 
nem fél a petárdázástól. (…) Így kerültem el az ELTE TTK vegyész sza-
kára egy évre, hát, ami ugye, származásomat tekintve elég ésszerű dön-
tésnek tűnik” (Nidal)28

A felsorolt olvasatokon kívül a kisebbségi előadók autosztereotípia-
használata, sztereotíp viselkedése azzal is magyarázható, hogy a róluk 
szóló, a közvéleményben élő, a többségi társadalom humoristái által is 
sulykolt sztereotípiák olyannyira áthatóak, hogy igyekeznek ezeknek 
megfelelni, ezekbe beleilleszkedni, aszerint viselkedni (Bargh–Burrows, 
1996), vagy éppen ezeket továbbéltetve kacsintanak össze a közönség-
gel, de úgy, hogy bár ők is szóban forgó csoport tagjai, igyekeznek tő-
lük elhatárolódni.

A magyar stand-up comedy diskurzusait erős, kisebbségekről szó-
ló sztereotípiák jellemzik. Ezek a sztereotípiák lehetnek etnikai kisebb-
ségről, más vallású csoportokról, más nemzetiségről, idegenekről vagy 
éppen a nőkről vélt előítéletek. Az előadó és közönsége interakciója azt 
jelzi, hogy az adott előadásban használt valamely csoport ellen irányuló 
sztereotípia már élő, létező, többek által osztott sztereotípia, hiszen más-
képpen nem szolgálhatna a viccet működtető, a poénnak kontextust adó 
közös tudásként, mindkét fél által osztott hiedelemként. Ilyen értelem-
ben a magyar stand-up előadások a társadalmi környezet által megha-
tározottak. Ez a jelenség azonban mindkét irányba működik. A sztereo-
típiák a gyakori ismétlődések révén erősödhetnek és normalizálódhat-
nak, hiszen nem mindegy, hogy ki mondja, egy a közönség számára le-
gitim előadó alkalmazza ezeket a sztereotípiákat.

Fokozott jelentőséggel bír, hogy egy ennyire széles közönség által kö-
vetett és elfogadott beszélő milyen történeteket, jelenségeket tematizál, 
kikről és hogyan beszél. Természetesen a magyar stand-up comedy elő-
adók között is akad olyan kivétel, aki enyhébb, inkább ironikus sztere-

28  Nidal: Alsóban gyurmázni sem engedtek http://rtl.hu/rtlklu b/showderklub/
videok/365706 
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otípiákkal dolgozik, de a dolgozatban illusztrált stílus vonatkozik a hu-
moristák zömére. A magyar stand-up comedy produktumait mind az 
auto-, mind a heterosztereotípiák használata jellemzi. A sztereotípiák 
használatának mindkét módja erősíti ezeket a hiedelmeket, hiszen vagy 
egy, a közönségből és előadóból álló in-group beszél a hozzájuk képest 
idegennek, külsősnek, kisebbségnek számító másik  csoportról (pl. ro-
mák, románok, idegenek), vagy egy csoport tagjai (pl. nők, székelyek) 
dolgoznak autosztereotípiákkal, amelyek szintén normalizálhatják eze-
ket a sztereotípiákat, hiszen az adott csoporthoz tartozó egyén vall ezek-
ről az attitűdökről.
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