


Kolozsvár, 2020

2020/4



Szerkesztőbizottság:
Balázs Géza (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest,
  Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad)
Reinhold Stipsits (Universität Wien)
Rostás Zoltán (Universitatea Bucureşti)
Szabó Zsolt (Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár)
Szíjártó Imre (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest,
   Eszterházy Károly Főiskola, Eger)
Szijártó Zsolt (Pécsi Tudományegyetem)
Tudor Vlad (University of Georgia, USA)
Zirkuli Péter (Keleti Nyelvek és Kultúrák Intézete – INALCO, Párizs)

Alapító főszerkesztő (2006–2018): Cseke Péter
Főszerkesztő: Botházi Mária
Szerkesztőség: Győrff y Gábor, Tibori Szabó Zoltán, Vallasek Júlia
Felelős szerkesztő: Péter Árpád

Korrektúra: András Zselyke
Lapterv: Könczey Elemér
Műszaki szerkesztés: Péter Árpád

Lapszámunkat Mircea Albu felvételeivel illusztráltuk.
- Fedőlap: 1976 Expo Echinox, Mircea Albu
- Hátlap: Mircea Albu, Stelian Ploscaru és Toró Zoltán, az Universitatea fotóklub alapítói

Kiadja a Kolozsvári Kommunikáció- és Médiakutató Intézet

Támogatók:

Postacím: Str. Napoca nr. 16., 400009 Cluj-Napoca, România
e-mail: kmki.kolozsvar@gmail.com
Adószám: 18529617
Adományokat a RO74RNCB0113040737460001 (RON) és a
      RO47RNCB0113040737460002 (HUF) bankszámlaszámra, a 
      BCR Kolozsvári fi ókjában fogadunk (BCR Agenţia Unirii Cluj)

Lapunk megvásárolható Budapesten az Írók boltjában. 
Megtalálható: az OSZK-ban, a Petőfi  Irodalmi Múzeumban, a Szabó Ervin Könyvtárban.
Szemelvényei olvashatóak a http://medok.ro honlapon.

PRINT   ISSN 1842 - 2498
ONLINE ISSN 2601 - 503X 
            ISSN-L 1842 - 2438



Tartalomjegyzék
ME.FOTOGRÁFIA  4 

AULA

Győrff y Gábor: A médiatörténet interdiszciplináris kutatása   5

ORAL HISTORY

Orbán Katalin: „A tévé létrehozása bennünket is meghatározott”. Médiakörkép és 
oral history – fókuszban az RTV kolozsvári területi stúdiója 1990–2015  19

Rácz Éva Mária: A közszolgálat megítélése a közszolgálati rádiósok körében  39

Csibi László: Fotografi a lui Mircea Albu, între limbaj și poezie   49

FÓKUSZ

Péter Árpád: Tudományos tájékoztatás a romániai magyar online portálokon. Fő 
irány: a Transindex és a Maszol, exkurzus: Főtér.ro   69

Sarány Orsolya: Hitelesség, tájékoztatás és támogatás – a 2018-as Btk.-módosítás a 
romániai magyar nyomtatott sajtó tükrében   85

Szuszámi Zsuzsa: Képzőművészet az Igaz Szóban 1965–1975 között. Különlegessé-
gek tárháza (is) a folyóiratban   105

MARGÓ

Botházi Mária: Egy professzió története (Győrff y Gábor: A média története című 
könyvéről)   117

Szerkesztési alapelvek   121

CONTENTS   122
CONŢINUT   123



ME.dok • 2020/4

4

ME.fotográfi a

Mircea Albu (Csibi László felvétele).jpg



5

A médiatörténet interdiszciplináris 
kutatása

A 19. század második felében önállósuló sajtótörténeti kutatások a tradi-
cionális történetírás leíró módszereit használva mutatták be az egyes sajtókiad-
ványokat. A módszer megfelelt a kor tudományos szintjének, hiszen az emberi 
tevékenység minden területére kiható modernizációs átalakulási folyamat ekkor 
még csak a kezdetén tartott, ezért a jelenségek közötti összefüggések vizsgálata, a 
változások dinamikájának és kölcsönhatásainak feltárása még nem tartozhatott a 
kutatások célkitűzései közé. 

Az új médiumok – a rádió és a televízió – megjelenése a 20. század első fe-
lében lényegében nem változtatott a kutatási módszertanon, amely ekkor már az 
egyes médiarendszerek leírását kellett volna szolgálnia, azonban hiányzott belőle 
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a médiatörténeti perspektíva, és így nem mutatott túl az egyes médiumok megje-
lenésének kronologikus bemutatásán. Ez a kijelentés annak ellenére is fenntart-
ható, hogy az 1920-as évektől kibontakozó hatás- és befogadásvizsgálatok már 
nyitást eredményeztek az interdiszciplináris kutatások felé. 

A látványos áttörés csak a 60-as években következett be, két nagy hatású ku-
tató színre lépésével, akik új irányokat szabtak a médiakutatásnak. Egyikük a ka-
nadai Marshall McLuhan, aki elsőként hívta fel a fi gyelmet arra, hogy a médium 
jellege befolyásolja a közvetített információ tulajdonságait, illetve ebből kifolyó-
lag az új médiumok rendszert alkotnak a régi médiumokkal, amelyben egyes sze-
repek átöröklődnek vagy átalakulnak. McLuhan kutatásainak hatására született 
meg az irányzat, amely a médiatörténet mélyebb összefüggéseire, a médiumok át-
alakulásának törvényszerűségeire koncentrált, ugyanakkor a kommunikáció- és 
a médiatörténet közötti összefüggéseket és átfedéseket igyekezett tisztázni (lásd 
McLuhan ([1962] 2001). 

Ugyanebben az időszakban lépett színre Jürgen Habermas, akinek a polgári 
nyilvánosság létrejöttéről, szerkezetéről és átalakulásáról szóló könyve új távlato-
kat nyitott a médiatörténeti kutatásoknak (lásd Habermas ([1962] 1971). Tette ezt 
elsősorban a történeti szociológia alkalmazásával és a társadalomtörténeti aspek-
tusok jelentőségének megfogalmazásával, ugyanakkor felvetette a nyilvánosság- 
és a médiatörténet kapcsolatának kérdését. 

A nyugati-európai és amerikai kutatók által vázolt új irányvonalak azonban 
ekkor még csak kevéssé mutatkoztak meg a rendszeres médiatörténeti kutatások-
ban. Fokozottan igaz a fenti kijelentés a magyarországi sajtó- és médiatörténeti 
kutatásra, amely még két évtizeddel később is megmaradt a tradicionális leíró 
módszernél. Ebben a szellemben készült a hetvenes-nyolcvanas években az Aka-
démiai Kiadónál megjelent árfogó kiadvány is, amely elakadt az 1892-es évnél, 
mintegy jelzésként arra, hogy nem tudott megbirkózni a tömegmédiummá váló 
sajtó és az új médiumok megjelenésének feladatával. 

A továbbiakban az interdiszciplináris kutatások által kialakított keretben 
helyezem el a médiatörténet tárgyát, vázolom az általuk létrehozott narratívákat. 
Ezáltal próbálom defi niálni a médiatörténeti kutatás tárgyát, az egyes diszciplí-
náktól elválasztó határvonalait és a lehetséges átfedéseket. 

A médiatörténet tárgyának defi niálása

A sajtó- és médiatörténeti kutatások értelmezéskerete a 20. század végére 
módosult alapvetően, pár évtizedes késéssel követve a médiumok rendszerré 
alakulását. Az új kutatási irányvonal a médiumok átalakulásának történeté-
re koncentrál, és magában foglalja annak vizsgálatát is, hogy az új médiumok 
megszületése miként módosítják a már meglévők szerepkörét. Ennek értelmében 
szükségesnek mutatkozik a sajtótörténet – mint fejlődési folyamat és kölcsönha-
tások alapján szerveződő rendszer részének – visszamenőleges átértékelése a mé-
diatörténeti perspektíva szempontjai szerint. 

Ezt az álláspontot fejti ki Szajbély Mihály, aki a sajtótörténetet a médiatörténet 
részének tekinti, és abban látja az utóbbi feladatát, hogy a feltárja a médiumok 
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átalakulásának belső logikáját, tehát ezzel felülírja azt a hagyományos felfo-
gást, mely szerint a médiatörténet az elektronikus médiumok történetével lenne 
egyenlő (Szajbély 2005). A médium tehát – mint közvetítő közeg – olyan átfogó 
fogalom, amely a sajtót és az elektronikus eszközöket is tartalmazza. 

Szajbély az általa idézett Schanze tételére támaszkodik, mely szerint az új 
médium megszületése nem teszi fölöslegessé a már előtte létezett médiumokat, 
hanem melléjük lép, és egyúttal újradefi niáltatja a helyüket, a jelentőségüket és a 
lehetőségeiket (Schanze 2001: 210). Ennek alapján javasolja Szajbély a sajtótörté-
net kutatásának funkcionális modelljét, melyben hangsúlyt kapna a sajtótermé-
kek típusának elkülönülése és a betöltött szerepük vizsgálata. A vázolt elmélet 
megegyezik Peter Burke felfogásával, mely szerint a médiatörténet a médiumok 
egymás mellett létének és átértékelődésének története, egy olyan versenyé, mely-
nek következményeként létrejön köztük egyfajta munka- és feladatmegosztás 
(Briggs&Burke 2004: 47). Burke vizsgálódásai a szóbeli kifejezésformák, a kézira-
tos és a nyomtatott sajtó párhuzamos létére és szerepmegosztására vonatkoznak, 
ami már tulajdonképpen a médiatörténeti perspektíva visszamenőleges alkalma-
zását jelenti az elektronikus médiumok előtti korszakra.

Schmidt és Zurstige szerint négy összetevő együttes jelenléte esetén be-
szélhetünk médiáról. A kommunikációra használt eszközökön kívül a média 
komponensei a médiatechnikák (írás, nyomtatás, rádiós és televíziós techni-
kák), amelyek közvetítik a médiakínálatot, az intézmények (kiadók, rádió- és 
televíziócsatornák), amelyek alkalmazzák a médiatechnikákat, és megszerve-
zik a médiakínálat előállítását, illetve maga a médiakínálat (újságok, audiovi-
zuális média), amely az előbbi elemek szerves együttműködése révén alakul ki 
(Schmidt&Zurstiege 2000).

A kutatási narratívák leírása során a Schmidt–Zurstiege-féle médiamodell-
nek egy módosított változatát alkalmazom: az első két összetevőt a médiakínálat 
elemének keretén belül vizsgálom, ugyanakkor új elemként értelmezem a befoga-
dót (olvasó, hallgató, néző), amely jelenléte nélkül nem képzelhető el médiarend-
szer, annál is inkább, mivel nem csupán passzív résztvevője a kommunikációs 
folyamatnak, hanem alkotója, szabályozója és felhasználója is médiaterméknek 
(lásd Lipták, 2002: 21). Ennek alapján a következő három elemet tartom releváns-
nak a médiakutatás szempontjából: 

1. A médiaterméket előállító intézmény (újságíró, kiadóvállalat, 
szerkesztőség, TV-csatorna stb.);

2. A médiatermék (médiakínálat), amely magában foglalja az elő-
állításra használt eszközöket és médiatechnikákat;

3. A befogadó/közönség. 

Interdiszciplináris narratívák 

 A médiatörténet leírásához számos résznarratíva alkalmazható, amelyek 
a társadalomtörténet, technológiatörténet, gazdaságtörténet, politikatörténet, 
eszmetörténet, intézménytörténet stb. kutatási területeihez kapcsolhatók. A 
hazai szakirodalomban a narratívák megkülönböztetésére tesz kísérletet Bajo-
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mi-Lázár Péter, aki az intézményekre fókuszáló nyilvánosságtörténeti és tech-
nológiatörténeti megközelítés mellett a médiatörténetnek további két jelentős 
narratíváját különíti el: a sajtószabadságért vívott küzdelem, illetve a szakmai 
professzionalizálódás történetének leírását (Bajomi-Lázár 2006: 12–46). A tár-
sadalomtörténeti megközelítésre hívja fel a fi gyelmet Gyáni Gábor, akinek ta-
nulmányában számos kutatási irány fogalmazódik meg (Gyáni 2006). Ugyanezt 
a szemléletet követi a nemzetközi szakirodalomban Asa Briggs és Peter Burke. 
(Briggs & Burke 2004) A kutatási irányok közé tartozik a sajtóvállalkozások gaz-
daságtörténeti vizsgálata, az újságírói szakma kialakulásának és szerepfelfogá-
sának társadalomtörténeti elemzése, valamint a befogadói kódok és attitűdök 
vizsgálata, amely magában foglalja az olvasás szociológiai történetét, a sajtó társa-
dalmi funkciójának és a közvéleményre/néphangulatra kifejtett hatásvizsgálatát. 

A médiaterméket előállító intézmény vizsgálata
 A  médiakínálatot létrehozó szervezeti struktúrák vizsgálatához 

alkalmazható a szakmai professzionalizálódás narratívája, amely a sajtóintéz-
mények munkafolyamatainak szakszerűsítését, illetve az előállítás különböző 
fázisainak elkülönülését írja le. A folyamat első lépése a nyomdász, a kiadó, a 
szerkesztő és az újságíró szerepköreinek fokozatos szétválása. Ekkor fejeződik 
be a levelezői újságírás korszaka, a lapok elkezdenek saját munkatársakat foglal-
koztatni, akik eleinte még nagyrészt szépírók. A feladatok további széttagolódása 
nyomán jönnek létre a 19. században a mai értelemben vett szerkesztőségek. A fo-
lyamatnak természetesen komplex társadalom- és technikatörténeti háttere van. 
Például a riporteri/tudósítói szakma megjelenéséhez nagymértékben hozzájárult 
a hírösszeköttetés fejlődése, a hírügynökségek létrejötte az 1800-as évek közepén, 
a sajtófotó pedig a fotográfi ai eljárások és nyomdatechnikák tökéletesítése nyo-
mán alakul ki a század második felében. A folyamat ugyanakkor az írói és új-
ságírói foglalkozás elkülönüléséhez vezet, tehát a profi  újságíró szakma, illetve a 
szerkesztőségi újságírás megjelenéséhez. 

Itt alkalmazható a Gyáni Gábor által javasolt társadalom- és gazdaságtörté-
neti megközelítés, amely a létrejövő újságíró-társadalom és a sajtóvállalkozások 
leírását szolgálja. A tömegsajtó létrejöttével egy időben alakulnak ki a gazdasági 
tényezőként is jelentős sajtóimpériumok (például Pulitzer és Hearst lapjai Ameri-
kában vagy Magyarországon Rákosi Jenő Budapesti Hírlapja, Légrády Károly Pes-
ti Hírlapja, Tolnai Simon vagy Miklós Andor lapvállalkozásai), amelyeket tehetős 
és társadalmilag elismert vállalkozók működtetnek. Ebben a keretben változik 
meg az újságírói szerepfelfogás, kialakul a társadalmi elkötelezettségből eredő 
hivatástudat, amelyre gyakran a létbizonytalanság és politikai kiszolgáltatottság 
körülményei hatnak ki (Buzinkay 2000). Az újságírók megélhetésével kapcsolat-
ban megvizsgálható továbbá az újságírók javadalmazásának kérdése, a lapok által 
fi zetett honoráriumok összegének alakulása. 

A lapok üzleti erejének és befolyásának növekedésével egyre gyakoribbá 
válnak a sajtó elleni támadások, amelyek megkövetelik az érdekvédelem meg-
szervezését. Magyarországon a századforduló előtt jönnek létre az újságírók ér-
dekvédelmi és segélyező szervezetei (Hírlapírók Egyesülete, Budapesti Újságírók 
Egyesülete, Magyarországi Hírlapírók Nyugdíjintézete, Magyar Újságkiadók 
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Országok Egyesülete), amelyek feladata, hogy képviseljék az újságírók érdekeit a 
hatóságokkal és a társadalommal szemben (Buzinkay 2000). 

A sajtóéletben tapasztalt visszaélések miatt az említett szervezetek a szakmai 
önszabályozás feladatát is felvállalják. Az újságírással kapcsolatos etika fogalma 
1889-ben jelenik az Egyesült Államokban, az etikai kódexekben megfogalmazott 
objektivitásdoktrínát az angolszász sajtóban alkalmazzák először (lásd Bajomi-
Lázár, 2003). A sárga újságírás elterjedésének megfékezése és a minőségi újság-
írás iránti igény hozza létre az egyetemi szintű újságíró-oktatást, amely Joseph 
Pulitzer kezdeményezésére 1912-ben indul a Columbia Egyetemen. Az újságíró 
társadalmi elkötelezettsége és feladatvállalása ugyanakkor a munkamódszerek-
ben is változást eredményezett. A leleplező újságírásból kifejlődő oknyomozó-
tényfeltáró újságírás hivatásává válik, hogy a társadalom érdekeit védelmezze a 
hatalommal szemben. 

Ugyanitt vizsgálható azoknak a körülményeknek a története, amelyek gaz-
dasági szempontból nyereséges vállalkozássá tették a sajtóvállalkozásokat: az 
egyre nagyobb példányszám, a terjesztés megszervezése és a fi zetett hirdetések. A 
példányszám növekedése a sajtó tömegmédiummá válása időszakában egyfelől a 
technikai vívmányoknak (a rotációs gép és a sorszedő gép bevezetése révén órán-
ként százezres példányszámok nyomtatása válik lehetővé), másfelől a demográfi ai 
növekedésnek és az írás-olvasás elterjedésének köszönhető. A példányszám növe-
kedése ugyanakkor az újságok árának csökkenését eredményezte, ami lehetővé 
tette, hogy megnőjön a kereslet. 

A terjesztés kérdése egy másik fontos tényező a médiatörténet gazdaságtör-
téneti narratívájában, hiszen a sajtó üzletiesedése nem lett volna lehetséges a ter-
jesztési hálózatok kialakulása nélkül. A sajtó első évtizedeiben a terjesztés kérdése 
még másodlagos tényező, hiszen a néhány száz példányban megjelentetett lapok 
kizárólag előfi zetések útján terjednek. A 19. század közepéig, a vasút megjelené-
séig még a terjesztés technikai feltételei is kezdetlegesek, a lapokat postakocsikkal 
szállítják, amelyek napok alatt tesznek meg pár száz kilométeres távolságot. A 
példányszám növekedése, valamint a sajtószabadság nagyobb foka a 19. század 
második felében a terjesztés módszereit is megváltoztatta. Magyarországon az 
előfi zetések mellett trafi kokban, könyvesboltokban, vidéken szatócs- és fűszer-
üzletekben árusítják a lapokat. Az utcai árusítás először az 1848-as forradalom 
után merül fel, de ténylegesen csak az 1890-es években valósul meg a fi lléres lapok 
megjelenésekor. (Buzinkay 2017)

A nyereségességnek egy másik fontos gazdasági tényezője a fi zetett hirdeté-
sek megjelenése. A magyar sajtóban a legelső hirdetés a Hazai Tudósítások 1806. 
november 25-i számában jelent meg, s egy papírkereskedés kínálatát ajánlotta 
(Lakatos 2004: 63). Az 1850-es évektől már rendszeresen jelennek meg hirdetések, 
azonban ezek nagyrészt a lap kiadójának vagy nyomdájának a termékeit és szol-
gáltatásait hirdették. Az árukínáló hirdetések az 1870-es évektől váltak rendsze-
ressé, amikor a nagyobb lapok már hirdetési ügynököket alkalmaztak, a kisebbek 
pedig hirdetési irodát tartottak fenn (Kókay et al. 1994: 141–143). A századforduló 
előtt jelentek meg Magyarországon az első újságok, amelyek nem a lappéldányok 



ME.dok • 2020/4

10

eladásából, hanem elsősorban a közétett hirdetésekből terveztek anyagi hasznot 
teremteni. 

A rádió és a televízió, majd az internet megjelenése gazdasági szempontból 
is átalakította a médiapiacot. Az internet kihívást jelent a tradicionális hírmédi-
ának, ezen belül is legfőképpen a napilapok és az elektronikus média hírműso-
rainak pozícióit fenyegeti. A régi és az új média közötti verseny kimenetele még 
nyilvánvalóan bizonytalan. Az internet és a nyomtatott lapok egyaránt változnak, 
az új versenyhelyzetre mindkettő folyamatos alkalmazkodással válaszol. (Bodoky 
2005, Bajomi-Lázár 2010: 135–148)

A médiaterméket létrehozó intézmények történetének keretén belül alkal-
mazható a Bajomi-Lázár Péter által idézett narratíva, amely az intézmények és a 
hatalom kapcsolatára fókuszál, és ezen belül a médiatörténetet a sajtószabadság 
kivívásának történeteként értelmezi (erről a témáról lásd még Kunczik 2001). A 
narratíva az eszmetörténet, politikatörténet és jogtörténet felől közelít a média 
történetéhez, magában foglalva a sajtószabadságról való gondolkozás és a vele 
kapcsolatos jogalkotás, illetve a sajtószabadság korlátozásának történetét. 

A cenzúra története a vallási cenzúrával kezdődött, majd a nyomtatás el-
terjedésével és a hírlapok megjelenésével kezdett jelentős tényezőként fellépni a 
politika cenzúra, melynek eltörlése a polgári forradalmak idején jelenik meg a 
követelések között. A sajtószabadságot először az angol polgári forradalom iktat-
ta törvénybe 1694-ben, majd hasonló eredményt ért el 1789-ben a francia forra-
dalom, valamint az 1848-as európai forradalmak. A cenzúraellenes harc azonban 
ezzel nem ért véget. A sajtószabadság eszméje a polgári liberalizmus eszmerend-
szerében öltött formát a 19. században, és vált a 20. századi demokráciák alappil-
lérévé. A sajtószabadság kérdése ugyanakkor magával vonja a sajtó működését 
szabályozó jogi háttér problémáját, amely a történelem során a sajtórendszer fej-
lődéséhez, az új médiumok megjelenéséhez kellett, hogy igazodjon.    

A sajtócenzúra keretén belül megvizsgálhatók mindazok a jogi előírások 
(szabályzatok, sajtótörvények stb.), amelyek korlátot szabtak a szabad tájékozta-
tásnak. A vizsgálat tárgyát képezik a lapalapításra vonatkozó szabályok és privi-
légiumok, az előzetes és utólagos cenzúra alkalmazása, a lapbeszüntetések és a 
sajtóperek, a gazdasági cenzúra intézkedései (kaució/óvadék előírása, bélyegadó 
és hirdetési adó stb.), a háborús időkben és diktatórikus rendszerekben működő 
cenzúra. 

A 20. század második felében felmerült a sajtószabadság kérdése, és több 
síkon futó vizsgálat mentén képzelhető el. A gazdasági folyamatként megjelenő 
sajtókoncentráció folyamata is felvetette a sajtó valódi szabadságának a kérdé-
sét: mivel a fennálló érdekcsoportok hallgatólagos együttműködése meggátolja az 
esetleges új versenytársak felbukkanását, egyes politikai irányzatok nem képesek 
pozíciókat szerezni a médiában.
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A médiatermék/médiakínálat vizsgálata

A médiatermékek történetének vizsgálata elsősorban a professzionalizáció 
szempontjából közelíthető meg, amely magában foglal egy társadalomtörténeti 
és egy technológiatörténeti narratívát. A kettő ugyan több ponton összefonódik, 
hiszen sok esetben nem dönthető el pontosan, hogy a társadalmi változások vagy 
a technikai fejlődés okozta-e az adott eredményt, avagy mindkettőnek az együt-
tes hatása. 

A társadalomtörténeti narratíva a Szajbély Mihály által vázolt funkcionális 
modell alapján vizsgálható, amely abból a kérdésből indul ki, hogy mire szolgál-
tak, milyen funkciót láttak el az adott korban az egyes laptípusok/médiatermé-
kek (Szajbély 2005). A sajtó története szempontjából érdekes tényező a megjele-
nés rendszeressége (periodicitás) és a tájékoztatás aktualitása, illetve azoknak a 
körülményeknek a vizsgálata, amelyek befolyásolták a megjelenés gyakoriságát, 
tehát a közölt hírek aktualitását is. Az első hírlevelek esetében a 13–15. században 
még nincs igény a rendszeres megjelenésre, ezt csak az áruforgalom fellendülése 
eredményezi a vásári tudósítások többé-kevésbé periodikus kiadásával. A tájé-
koztatás/tájékozódás iránti igény és hírösszeköttetés fejlődése hozza létre az első 
heti- és napilapokat a 17–18. században, amelyek a 19. század végére a hírverseny 
résztvevőivé válnak. Ekkor jelennek meg a különféle lapok reggeli és esti kiadá-
sai, amelyek már egy meghatározott célközönségre számítanak. Az elektronikus 
médiumok színre lépésével a sugárzott műsoridő terjedelme, illetve az informá-
ciók aktualitása került középpontba: a 20. második felében már szokásossá vált az 
események egyidejű közvetítése. A nyomtatott sajtó cikkei és az interneten meg-
jelenő szövegek közötti leglényegesebb különbség a gyorsaság, amely a hírciklus 
végletekig történő lerövidülésében mutatkozik meg. A hírekről percről percre 
beszámoló online hírportálok megjelenésével a hírciklus fogalma gyakorlatilag 
értelmét vesztette, hiszen mindenről azonnal tudósíthatnak.

Szintén a funkcionális modell alapján vizsgálható a sajtótípusok kialakulás-
nak története. Magyarországon a 18. század végén indul el a folyamat, amikor 
a folyóirat elkülönül a hírlaptól. A reformkor táján újabb laptípusok jelennek 
meg: a hírlapokból a pártsajtó, az enciklopédikus folyóiratokból az enciklopé-
dikus szórakoztató lapok, a divatlapok, majd ezekből az ismeretterjesztő lapok 
és szaklapok. A kiegyezés után jön létre a tömegmédia jellegzetes kiadványa, a 
profi torientált független lap, amelyből a 20. század elején ágazik le a bulvársajtó. 
Az elektronikus médiumok fejlődése egy hasonló funkcionális modell szerint kö-
vethető, amelyben létrejönnek a specializálódott rádió- és TV-csatornák, azzal a 
különbséggel, hogy ebben az esetben sajátos szerepet kapnak a közszolgálati adók. 

A sajtótípusok megjelenésével, illetve az újságírói szakma 
professzionalizálódásával párhuzamosan halad a sajtóműfajok fejlődése. A leve-
zői újságírást még a referáló típusú tudósítás jellemzi, majd fokozatosan elkülö-
nülnek a véleményműfajok. A lap élén álló publicisztika Magyarországon a 19. 
század második felében válik meghatározó műfajjá, elsősorban a pártsajtó térhó-
dítása következtében, miközben az üzleti sajtó megjelenése megköveteli a köny-
nyedebb, szórakoztató műfajokat is. 
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A rádiózás és a televíziózás saját műfajait hozza létre, miközben az internet 
fejlődése a web 2.0 (vagy webkettő) létrejöttével tartalom-előállítóvá léptette elő 
a felhasználót. Ellentétben a korábbi szolgáltatásokkal, amelyeknél a tartalmat a 
szolgáltatást nyújtó fél biztosította (például a portáloknál), a webkettes szolgálta-
tásoknál a szerver tulajdonosa csak a keretrendszert biztosítja, a tartalmat maguk 
a felhasználók hozzák létre (user generated content), osztják meg vagy vélemé-
nyezik. Ilyenek például a weblogok, a közösségi oldalak (például iwiw, MySpace, 
Facebook) a képmegosztó oldalak (pl. Flickr, Picasa), videómegosztó portálok (pl. 
YouTube), szabadon szerkeszthető ismerettárak (pl. Wikipédia és a többi wiki-
alkalmazás). 

A web 2.0 korszaka a média világát is gyökeresen megváltoztatta azáltal, 
hogy a felhasználók által készített tartalmak versenybe szálltak a hagyományos 
média tartalmaival. A 21. századi média korszakában az interneten létrejövő 
újabb és újabb csatornák egyre több participatív lehetőséget hoznak létre. Míg a 
hagyományos tömegkommunikációban az információ a hírforrástól egy irány-
ban áramlott a közönség felé, az internet korában a felhasználó szabadon válo-
gathat a források közül, sőt bármely közösséghez hozzászólhat, véleményt nyilvá-
níthat, interaktívan részt vehet a tartalom működtetésében, és maga is előléphet 
információk előállítójává azáltal, hogy közölheti saját médiaproduktumait a vi-
lághálón. (Rétfalvi 2012: 361–396, Terestényi 2006: 233–237, Deuze 2003)

A második jelentős megközelítése a médiatermékek történetének a technika-
történeti narratíva, amely technikai fejlődésként értelmezi a médiatörténetet (ezt 
a megközelítést alkalmazza például Giovannni 1993; Barbier & Bertho Lavenir 
2004).  Ennek keretén belül vizsgálhatók mindazok az eszközök és technikák, 
amelyek megváltoztatták a médiatermékek előállításának feltételeit. A tipográfi ai 
eljárások korszerűsödésével a lapok külalakja is megváltozik: megjelenik a több-
hasábos tördelés, a nagyobb betűkkel szedett cím, használni kezdik a különböző 
betűtípusokat. A lapokban egyre több illusztráció jelenik meg, amelyek kezdet-
ben rajzokról vagy festményekről készített metszetek. A fotográfi a feltalálása a 
sajtó számára is új lehetőséget kínál a 19. század második felétől: a lapokat fény-
képekről készület metszetekkel, majd kliséről nyomtatott fényképekkel illusztrál-
ják. A sajtófotó fejlődését ily módon végig lehet követni egészen a mai digitális 
technikák alkalmazásáig. 

A szakirodalom általában mérföldkőként említi meg az elektromos távíró 
megjelenését, amely gyökeresen megváltoztatta a hírközlés rendszerét, és először 
valósította meg a kommunikációban a pillanatnyiság álmát. Mindez természe-
tesen annak a technikai rendszernek a része, amely a közlekedési eszközök és a 
nyomdai technikák fejlődésével együtt tette lehetővé a tömegsajtó kialakulását 
(Barbier & Bertho Lavenir 2004: 143–145). A hang közvetítésére szolgáló te-
lefon (1876), a rögzítését és visszaadását megvalósító fonográf (1877) már az új 
médium, a rádió előfutárai, amely az első világháború után válik tömegtájékoz-
tatási eszközzé. A televíziózás szintén a már meglévő eszközöknek, a rádiónak 
és a mozinak a továbbfejlesztéséből ered, és válik az 1960-as évekre első számú 
médiummá. A számítógépes technológiákat alkalmazó digitális médium – az in-
ternet – már az évezred utolsó évtizedének a találmánya, amely a kommunikációs 
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technológiák integrációjára törekszik. Ebben az értelemben a Th omas Kuhn által 
meghatározott tudományos forradalmak áttételeként beszélhetünk a tájékoztatás 
terében lezajlott médiaforradalmakról is (Kuhn ([1962] 1984). 

A 21. század elejének médiakörnyezetét technikai szinten a digitalizáció, 
strukturálisan pedig a médiakonvergencia teszi lehetővé. A hálózatban történő 
digitális kommunikáció egyesíti a különböző információ-közvetítő technológi-
ákat: a hang-, a kép- és mozgókép-technológiák egyszerre kezelhetők, egyetlen 
médiumon belül. A mobilkommunikációs technológiák fejlődésével megszűnt a 
hálózati kapcsolat helyhez kötöttsége: a telefonon keresztül bárki bárhol elérhető, 
és bárhonnan felléphet a világhálóra. (Terestényi 2006: 233–237, Rétfalvi 2012: 
390-396)

Az új médiakörnyezet eltérő jellegű hibrid médiumok hálózatából áll, hiszen 
a médiumokban bemutatott médiatartalmak klasszikus műfaji határainak ösz-
szemosódása mellett maguk a médiumok is hibrid jegyeket hordoznak, így egyre 
kevésbé értelmezhető a korábbi médiatípusok szerinti kategorizálás. A rádió, a 
televízió, a nyomtatott sajtó és az internet médiumainak elkülönítése értelmetlen-
né válik, hiszen a tartalmak vándorolnak az eltérő platformok között, a használók 
fogyasztási szokásaihoz és az adott platform technikai jellegéhez igazodva. (Myat 
2010, Szűts 2018) 

Napjainkban már a hagyományos médiarendszerek helyett az intézményes 
elektronikus média, nyomtatott és online sajtó, valamint a civil újságírás öko-
szisztémájáról beszélhetünk, amelyek kiegészítik egymást, ugyanakkor verseny-
társai is egymásnak. 

A befogadó/közönség vizsgálata

A modell harmadik eleme a médiakínálat fogyasztója, amelynek kutatásá-
hoz leginkább a társadalomtörténeti narratíva alkalmazható. Ebben a keretben 
vizsgálható a széles körű olvasóközönségnek a létrejötte, ami egy komplex tár-
sadalmi folyamatként értelmezhető. Szerepet játszik benne az olvasási kultúra 
átalakulása, ami kapcsolatba hozható a könyvek számának robbanásszerű növe-
kedésével a 18. század végétől kezdve, az extenzív olvasás kialakulásával, ami már 
nem korlátozott számú – általában vallásos – könyv olvasását jelentette, hanem 
többféle és nagyobb számú könyvét. Ezek kínálata egészült ki később a hírlapok-
kal és folyóiratokkal (az olvasás történetét illetően lásd Cavallo & Chartier 2000). 
A folyamat természetesen nem mehetett volna végbe az írni és olvasni tudás elter-
jedése, valamint a közönségnek – például női olvasókkal történő – kiszélesedése 
nélkül. Az üzleti sajtó létrejöttével indult el a harc az olvasókért, az előfi zetők 
toborzása.  

Az olvasók számának növekedésével egy időben következik be a közönség 
szegmentációja, az egyes laptípusok olvasóinak elkülönülése. A Habermas által 
leírt véleményalkotó nyilvánosság létrejöttének feltétele az a gondolkozó és vi-
tatkozó közönség, amely célközönsége és egyben fenntartója a sajtónak. A mé-
diafogyasztási szokások változásokat idéztek elő a közösségi térben, kihatottak 
a társadalmi kapcsolatokra, a társadalmi kommunikációra és ennek intézmény-
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rendszerére. A makroközösségek szintjén a kommunikációs csatornák kiszélese-
dése, a nemzeti nyelv nyomtatott formában történő megjelenítése átértelmezte a 
nemzeti közösség fogalmát, és szerepet játszott a polgári nemzetek kialakulásá-
nak folyamatában (Anderson 2006).

A kultúra áruvá válásának hatására a korábbi okoskodás fogyasztássá ala-
kult át, a mikroközösségi – családi – autonóm intimszférák pedig az uniformizá-
lódás felé fejlődtek. A kommunikáció technológiája tehát alapvetően befolyásolja 
a társadalom szerveződését és arculatát. Az átalakulás folyamatát nagymértékben 
gyorsították a 20. században az elektronikus médiumok, főleg a világháló térhó-
dítása.  

A közönség fogalmának jelenlétét a modell keretén ugyanakkor belül az is 
indokolja, hogy a média minden korban szorosan kapcsolódott ahhoz a társadal-
mi közeghez, amelyben működött, jelenlétével hatásokat idézett elő, ugyanakkor 
hatásoknak volt kitéve a társadalom részéről. Az említett kölcsönhatás első ré-
sze a manipuláció és propaganda fogalmaival hozható kapcsolatba, amely már a 
legrégibb időktől megmutatkozott a sajtó történetében. Megemlíthetjük például, 
hogy az első magyarországi sajtókiadványt, a Mercurius Hungaricust az az el-
gondolás hozta létre 1705-ben, hogy ellensúlyozza a bécsi udvar propagandáját 
a Rákóczi-szabadságharc idején, tehát a sajtó már abban az időben a diplomácia 
része volt. A média így manipuláló hatású, de másfelől manipulált is. A közönség 
igényeinek kiszolgálása kihat a médiatermékek jellegére, ami például felveti a 20. 
századi bulvárosodás okainak kérdését. 

A sajtó térhódításával a 19. században egyre jelentősebb lett a nyomtatott 
médium hatása a társadalomban. Kiderült, hogy a sajtó nagymértékben képes 
befolyásolni a közvéleményt, tehát fel lehet használni arra, hogy egy bizonyos 
szándék szerint módosítsa a tömegek gondolkodását és viselkedését. Az első vi-
lágháborús propagandára vonatkozó kutatásai során Harold Lasswell először ele-
mezte azt a világméretű hadjáratot, amelyet a modern propaganda megszületése-
ként tartanak számon (Lasswell 1928). Ezzel vette kezdetét a médiahatás-kutatás, 
amelynek újabb lendületet adott az elektronikus média megjelenése, valamint 
a médiaimperializmus kialakulásának folyamata. A televíziózás tömegméretű 
elterjedése ugyanakkor újraértelmezte az írásbeliség korábbi gyakorlatát, és új 
feltételeket teremtett a közösségi élet megszervezésének, létrehozva egyfajta min-
taadó nyilvánosságot, ahol a társadalom és az egyén, valamint a különféle erköl-
csi értékek ábrázolásai ütköznek és szerveződnek újra (Barbier & Bertho Lavenir 
2004: 20–21).

Az internet korában az információk közvetítésének hatására új modellek 
szükségesek. A kommunikációs médiarobbanás által létrehozott közeg az in-
formáció minőségét is lényegesen átalakította, mivel eltűnt a médiaintézmények 
korábban létező kapuőrszerepe, ami egyben bizonytalanná tette, hogy mely in-
formációt tekinthetünk referenciaértékűnek. 
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Következtetés

 A médiatörténet klasszikus leíró megközelítése már nem alkalmazható a 
médiarendszer működésére jellemző összefüggések feltárására, ezért a kutatások 
olyan narratívák mentén képzelhetők el, amelyek egy bizonyos interdiszciplináris 
keret alapján közelítik meg kutatás tárgyát. Ezek elkülönítése esetenként önké-
nyesnek tűnhet, hiszen nem mindig lehet pontosan meghatározni a tudomány-
ágak közötti határvonalat, illetve az adott jelenséghez kapcsolódó ok-okozati 
összefüggéseket, főképp olyan esetekben, amikor megjelenésében több feltétel is 
közrejátszik. Ilyen például az üzleti sajtó példányszámának növekedése, amely 
egyaránt tekinthető a technikai fejlődés és a társadalmi változások következmé-
nyének.   

Az egyes narratívák egy adott szempontot követnek, különbözőségükben ki-
egészítik egymást, anélkül, hogy logikai ellentmondást hoznának létre a jelensé-
gek magyarázatában. Ezért az átfogó médiatörténeti szintézisnek fi gyelembe kell 
vennie, illetve egy koherens rendszerben kell egybeolvasztania az összes lehetsé-
ges narratívát, hogy teljes és kimerítő képet nyújtson a médiumok létrejöttéről és 
fejlődésük törvényszerűségeiről.  
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„A tévé létrehozása bennünket is 
meghatározott” 
Médiakörkép és oral history – fókuszban az RTV kolozsvári területi 

stúdiója, 1990–2015

Mindannyian tudjuk, hogy a személyes visszaemlékezés, a személyes emlé-
kezet mindig részleges, és éppen ebből kifolyólag, megkérdőjelezhető. Fennáll a 
veszélye annak, hogy valami folytán a mesélő kihagy vagy kifelejt bizonyos infor-
mációkat a történetből, vagy akár politikai meggondolásból nem mond el bizo-
nyos adatokat, benne van az információ torzításának a veszélye, hiszen mindenki 
személyesen emlékezik, és ebben a személyes emlékezésben benne van a szubjek-

Rezumat (Viziune de ansamblu asupra unei instituţii media prin oral history. Studioul teritorial TVR Cluj 
1990-2015)

Prezentul studiu se bazează pe amintirile acelor angajaţi ai studioului teritorial din Cluj ai Televiziunii Române, care erau 

deja prezenţi şi activi în instituţie în momentul înfi inţării acesteia sau imediat după acel moment. Scopul studiului este de a 

determina rolurile asumate de instituţie, recurgând la metoda denumită oral history (istorie transmisă oral). În procesul de a 

colecta datele, cercetătorul a apelat la interviuri realizate pentru emisiunile aniversare anterioare. Aceste date au fost apoi 

clasifi cate metodologic, analizate, iar studiul s-a încheiat cu nişte concluzii referitoare la unele roluri, a căror credibilitate este 

subliniată de amintirile personalului instituţiei.

Cuvinte cheie  TVR Cluj, oral history, arhive, memorie subiectivă

ORBÁN KATALIN, PHD, Társult egyetemi adjunktus, BBTE. Televíziós 
újságíró – RTV kolozsvári területi studió / Associate Professor, BBU,  –  
television journalist, TVR Cluj

E-mail: oskatalin@gmail.com

Abstract  (Capturing the “Time Lapse” of a Media Organization through Oral History. The Territorial TV 
Studio TVR Cluj 1990-2015) 

The present study is based on the recollections of those employees of the territorial studio from Cluj of the Romanian 

Television, who were already actively involved in the life and work of the institution at the moment of its establishment or 

immediately afterwards. The study is meant to defi ne the roles of said TV broadcaster institution relying on oral history. To 

gather the necessary data, the researcher looked through personal interviews recorded for previous anniversary broadcasts. 

These were methodologically categorized, analyzed, and as fi nal conclusions some roles were highlighted, the credibility of 

which is supported by the recollections of the staff  of the institution.

Keywords  TVR Cluj; oral history; archives; subjective memory
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tivitás rizikója is. Erre hívta fel a fi gyelmet a Román Tv Kolozsvári Területi Stúdi-
ójának egykori főmunkatársa, Cristina Berceanu1 is, aki arra kérte a vele interjút 
készítő beszélgetőtársat, hogy inkább ne kérdezze őt a beszélgetés időpontjában 
éppen 25 évvel azelőtti periódusról, mert túl szubjektív lesz a visszaemlékezése, 
hiszen ennyi év távlatából már csak a kellemesre emlékezünk. 

Ezzel a felvezetővel már bele is vágtam jelen tanulmány kutatási témájába, 
amely valójában eddigi médiatörténeti kutatásaim folytatása. Ezzel a próbálko-
zással is megkísérelek olyan szerepkörökre rámutatni, amelyek a Román Köz-
szolgálati Televízió regionális stúdióira vonatkoztathatóak. Esettanulmányként a 
kolozsvári regionális tv-adót veszem górcső alá.

Előző tanulmányomban, amelynek címe „Lieu de mémoire” – a kolozsvári tv 
stúdiójának archívuma2 címet viseli, már előrevetítettem annak lehetőségét, hogy 
személyes emlékeket felsorakoztatva is megpróbálok összeállítani emlékezeti 
képeket a kolozsvári stúdió kezdeti periódusáról, megpróbálva vázolni egy korhű 
helyzetképet, hangulatképet, és rávilágítani azokra az ideológiákra, amelyek 
mentén 1990. január 3-án beindult a Román Tv kolozsvári területi adója. Az 
említett tanulmányban az archívum fontosságát emeltem ki, abból egy bizonyos 
kazettát, az úgynevezett első kazetta tartalmát elemeztem annak érdekében, hogy 
rálátást nyerhessek a Román Tv kolozsvári stúdiójanak kezdeti korszakára, az 
első napok, az első adás hangulatára és konkrét adataira, amelyek a továbbiakban 
majd alapul szolgálhatnak ennek a regionális médiaintézménynek a mélyebb 
megismeréséhez. 

A médiatörténeti kutatáson túl, jelen tanulmányom célja a szerep-
kör-meghatározás. Arra világítok rá, hogy milyen gondolatok mentén jött létre, 
milyen funkciókat töltött be már a kezdetekkor ez a médiaintézmény, és hogy 
ezek a funkciók hogyan érvényesültek a mindennapi munka által, hogyan vál-
tak ennek a régiónak a társadalomépítő kockáivá. Míg az előző tanulmányomban 
konkrét emlékképeket, rögzített történéseket mutattam be és elemeztem, ezúttal 
személyes és ezáltal sokkal szubjektívebb tartalmat vizsgálok: a „szavakkal meg-
jelenített történelem feljegyzése”3, illetve felhasználása a cél. 

Interjúkra alapozom a kutatást. Ezek az interjúk a Román Televízió 
Kolozsvári Területi Stúdiójának munkatársaival készültek a 2015-ben ünnepelt 
25 éves fennállás évfordulóján készített dokumentumfi lmekhez. A kutatáshoz 
a beszélgetések eredeti formáját használom, hiszen csakis az információk 
teljességéből olvasható ki az a korkép, amit a tanulmány bemutatni szeretne. 
A dokumnetumfi lmek szerkesztői ezt az információhalmazt a meghatározott 
időkeret miatt szerkesztés és vágás folyamata során kiszelektálták, csak az általuk 
fontosnak vélt információkat tartották meg belőlük. Egy tudományos kutatáshoz 
azonban a beszélgetések egésze szükséges ahhoz, hogy érdemi információkat 
nyerhessünk.  

2015-ben, a 25 éves évforduló kapcsán minden belső munkatárs szemé-
lyes emlékeit, élményeit, visszaemlékezéseit videószalagra rögzítettük4, amely 
anyag nemcsak a dokumentumfi lmek alapanyagaként szolgált, de megmarad 
az archívumban mint elbeszélt történelem, személyes szubjektív tanúságtétel 
arra vonatkozóan, hogy hogyan alakult ennek a médiaintézménynek az élete a 
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létrejöttét követő első negyedszázadban. Mivel nagyon sok interjú készült, olyan 
kollégák is emlékeztek, akik az utóbbi 15 vagy éppen 5–10 évben váltak a csa-
pat tagjává, a kutatáshoz kifejezetten azok elbeszélése közül válogattam, akik az 
indulás első éveiben is jelen voltak az intézmény életében. Elemzésem tárgyát 
tizenegy (11) beszélgetés képezi, ezek az alanyok 1990 és 1995 között váltak al-
kalmazottakká az akkor még Román Rádiótelevízióként működő intézménynél, 
és utána évekig ott dolgoztak, meghatározó személyiségei lettek a Kolozsvári 
Tv-nek. Fontosnak tartottam beválogatni az elemzett interjúk közé azt a három 
egykori és/vagy jelenlegi munkatársat is, akik az intézmény vezetői szerepét is 
ellátták. Ők: Horia Bădescu (igazgató: 1990–1994), Ioan Mușlea (igazgató: 1997–
2003), Romeo Couți (igazgató: 2003–jelen).5

Az elemzés tárgyát képező interjúk esetében közös: 
- az interjú kontextusa: nyersanyag a Kolozsvári Tv 25 éves fenn-

állására készült dokumentumfi lmekhez
-  a kérdezés időpontja: 2014. december–2015. január
-  Az alanyok munkaviszonyának időbeli behatárolása: 1990 és 

1995 között már az intézményben dolgoztak.
- Az alanyok meghatározott viszonya az intézményhez: alkal-

mazottak először a Román Rádiótelevízió Társaságnál, majd 1994-től a 
Román Televíziótársaságnál.

- A három fent kiemelt személy esetében közös, hogy különböző 
időszakokban az intézmény igazgatói funkcióját is ellátták, így 
menedzseri szempontokra alapozott információkkal is szolgálni tudnak.

A kiválasztott interjúk alanyai: Bardocz Sándor (elhunyt, 2017), Kostyák 
Alpár (elhunyt, 2016), Márkus Etelka (nyugdíjazás, 2018), Pákai Enikő szerkesz-
tő, Ghiță Andrea-Julika fordító-szerkesztő, Romeo Couți jelenlegi igazgató, 
Cristina Berceanu (felmondás, 2015), Dumitru Buzoianu (nyugdíjazás, 2006), 
Horia Bădescu (volt igazgató: 1990–1994), Dan Curean szerkesztő, Ioan Mușlea 
(volt igazgató: 1997–2003). Az alanyokat a fent meghatározott kritériumok szerint 
válogattam ki az interjúk sokaságából. 

Hogy jelen tanulmányom eredménye véglegességet nyerjen, egy vagy több 
levonható következtetés által, arra a saját meglátásra alapozok, miszerint: ha egy 
bizonyos történet kapcsán az emlékezők válaszaiban kellő mennyiségben fellel-
hetőek azonos információk, ezek érvényesként, objektív adatként kezelhetőek. 

Az elemzett interjúk tartalmát három kategóriába sorolom: 
1. adatszerű emlékek
2. benyomásokra, hangulatokra alapozott emlékek
3. tapasztalati úton alkotott vélemény

Ezek a beszélgetések, amelyeket a fent említett dokumentumfi lmek létre-
hozásához készítettünk, valójában szubjektív emlékezések, és mivel többen 
voltunk kérdezők, nem egy strukturált kérdésfolyamra adnak választ, amelyet az 
interjú módszerével könnyen kibonthat és elemezhet a kutató; ezek esetlegeseb-
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bek.6 Célom, az interjúszövegek értelmezése, interpretációja az oral history 
kutatási módszer  segítségével.

A kutatási módszer meghatározása:  
Oral history – egy olyan kutatási módszer, amely történelmi, társadalomtu-

dományi, szociológiai kutatások esetében bizonyult hatékonynak. Feltételez egy 
olyan kérdezőt, aki a témában jártas, tapasztalattal rendelkezik, és egy, a témában 
beavatott, jól informált válaszadót. Szóbeli visszaadása a történteknek, a válasz-
adó saját szubjektív élményével összefüggésben.  Mivel elsődleges forrásról van 
szó, nem megfelelő azonnali és végső konklúziók levonására vagy a történések 
objektív jelölésére, de több elsődleges vagy másodlagos forrással kiegészítve be-
tekintést nyújthat és segítheti a megértést egy korábbi történés esetében.7

Ebből az általánosan elfogadott meghatározásból kiindulva, úgy kezelem 
jelen tanulmány kutatási eredményét, mint egy részeredményt vagy lehetséges 
hozzáadott értéket korábbi és következő, szintén ezt a témát kutató8 tanulmánya-
im eredményeihez. 

A következőkben a kutatás tárgyát képező tizenegy (11) interjúból szemlézek, 
a fent felsorolt három kategória szerint. Amint a kategóriák elnevezése is mutat-
ja, adatokat, benyomásokat és tapasztalati úton megfogalmazott véleményeket 
keresek. 

Az interjúk elemzése során kizárólag azokat a válaszokat használom fel, 
amelyek a három kategória egyikébe sorolhatóak, a más vonatkozású válaszokat 
kiegészítő információként kezelem, amelyek azt hivatottak bizonyítani, hogy a 
megkérdezettek tényleg reális tapasztalattal rendelkeznek ahhoz, hogy megfelel-
jenek a kutatás elvársainak.  

A kiválogatott információkat kategóriánként ömlesztve tálalom, hiszen jel-
en esetben nem releváns, hogy egyes információk melyik alanytól származnak, a 
lényeg az információk többszöri előfordulása vagy egyáltalán az elhangzott adatok 
felsorolása, előkészítésük az elemzésre és a következtetések megfogalmazására.  

ELEMZÉS
I. Kategóriák:

I./1. Adatszerű emlékek
- Akkor kezdtem, amolyan önkontrollszerűen, egyre többet tájékozódni, újsá-

gokat olvasni, minél több forrást megkeresn…menet közben kellett megtanulnom 
nekem is, mint még jó néhányunknak, a szakmának, amely egyben hivatás is, a 
csínját-bínját.

- A 90-es évek elején, de még utána is, ahova csak lehetett elmentem azért, 
hogy ilyen gyorstalpalásos tanfolyamokon vegyek részt, újságírói szakképzésen, 
rengeteget olvastam, valóban könyvekből tanultam a szakmát, a szakkifejezéseket.

- Fordulópont… amikor először kezdtünk BETA kamerával dolgozni… a 
BETA kamerákkal együtt kaptunk BETA vágóberendezést is.

- Magyarországi pályázat útján sikerült annyi millió forintot szereznünk, 
hogy megvásároltunk a szerkesztőség számára egy digitális vágórendszert, a Media 
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100-at. A mi szerkesztőségünknek már akkor volt digitális vágórendszere, amikor 
itt még tulajdonképpen a BETA-t kóstolgatták a stúdióban.

- Az intézmény szintjén történtek olyan, nem biztos, hogy jó irányú változá-
sok, például költségvetés visszavágása, külső munkatársak elbocsátása, a belső át-
szervezés.

- Az első gondolat az volt, hogy új szakmát kell tanulni…– mindent kell tud-
junk elvégezni, minden témához kell, hogy értsünk…– Ezt a helyzetet csak úgy le-
hetett megoldani, ha az ember kellőképpen tájékozódik.

- A műszaki dolgok kellene, hogy javuljanak.
- Nagyon érdekes volt, és nagy fegyelemre nevelt, hogy tudtad, hogy VHS-ka-

zettára kell fi lmezni, nem lehet fedőképeket venni, akkor előreforgattuk a szalagot, 
akkor közben fedőképeket húztunk, végül is biztosra kellett menni, vágva kellett 
fi lmezni.

- Vonattal mentünk, kellett vinni a kamerát a bőröndben, az állványt, a fé-
nyek állványát, fényeket, és még átszállásunk is volt.

- Technikailag szinte sehol nem állt az újonnan alakult stúdió… az emberek 
adták önmagukat, lehetőségeiket, minden eszközüket arra, hogy elkészülhessenek 
az adások.

- Én rádiózással kezdem a pályafutásomat, mint nagyon sokan a kollégák kö-
zül. És aztán rövidesen televíziózni is kellett. Ez volt a szabály, hogy tv-s műsorokat 
is készítünk.

- Egy nagy fordulópont, amikor elkezdtük az élő műsorokat szerkeszteni itt, a 
kolozsvári televízióban.

- Azt is szem előtt tartottuk, hogy ezeket a dolgokat megismertessük a többségi 
lakossággal…nagyon sok olyan műsor volt, amelyekben román anyanyelvű meghí-
vottaink is voltak.

- Most amit teszünk, megörökíteni azt, ami még fellelhető a hagyományaink-
ból, és talán hangsúlyosabbá vált az, hogy a mindennapi életünket megmutassuk 
úgy, hogy abban, a közösség, amelyet kiszolgálunk, felismerje önmagát.

- Egy időben háromféle kazettára dolgoztunk, háromféle rendszert használ-
tunk a műsorok elkészítéséhez, hogy VHS-, UMATIC- és BETA-kazettákról dol-
goztunk, és ezekhez megfelelő felszerelések. Amikor terepre mentünk, ott derült ki, 
hogy a kazetta nem az a kazetta, ami abba a gépbe kellene.

- Csép Sándor… kitalált egy olyant, hogy szerkesztői-fordítói állás. Azt hi-
szem, ez volt az egyetlen olyan, hogy a kettőt összekapcsolva írta oda.

- Akkor még a tv a rádióval együtt létezett, és az volt, hogy inkább rádiót 
szerkesztettem az elején, és fordítottam a tv-nek. Addig senki nem csinált olyasmit.

- Meg kellett tanulni a programot, meg kellett tanulni azt, hogy mit jelent, 
hogy fordítás, és eljött Bukarestből egy hölgy, aki megtanított minderre egy nap 
alatt.

- Úgy vágtunk Essig Jóskával, hogy ő mondta, hogy most fedünk, én nem tud-
tam, mit jelent, aztán lassan-lassan megtanultam, hogy azt jelenti, hogy képet te-
szel rá a hangra.

- Volt a BBC-től egy csapat, akik minket tanítottak tv-zni.
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- Amikor én idekerültem, akkor volt a magyar adás, aminek nagyon sok adás-
ideje volt , lekapcsolták egész Erdélyt, tulajdonképpen egész délelőtt a relén le volt 
kapcsolva Erdély, és mindenki Erdélyből a kolozsvári adót nézte, akkor nagyon is-
mertek voltunk.

- Ez nem volt kisebbségi szerkesztőség, ez magyar szerkesztőség volt.
- Párhuzamosan létezett egy német nyelvű adás, ami működött egyszer egy hé-

ten, de az is több percig tartott, és amit Zorin Diaconescu nagyon ügyesen készített. 
Ő egy tiszta erdélyi személyiség volt, aki három erdélyi nyelven beszélt.

- Nem volt olyan, hogy főcím, hanem azt mondták, „să punem cartonul”, volt 
egy felirat papíron, s oda volt írva, hogy Deutche Sendung, utána bejött Zorin, és 
beszélt. Vagy magyaradás-karton, majd bejött a bemondó s beszélt…– bemondónk 
is volt, Sebesi Karen volt a bemondó.

- Más kisebbségekről csak időnként volt szó, ha valami történt például Sza-
mosújváron, elmentek, s magyarul elkészítettek egy örmény jellegű műsort. Vagy 
egy szerkesztő készített valamit, amiben a romák helyzete volt megemlítve. De nem 
volt kisebbségeknek szóló vagy kisebbségi rendszeres adás, ez sokkal később indult 
el, valamikor a 2000-es évek előtt.

- Ha egy kicsit is visszatekintünk, a 25 éves intézményünk nagyon sokat jelent, 
szakmai teljesítmény, a nemzeti csatornák munkájához való hozzájárulás, olyan 
embereket, akik innen mentek el, és ma a nemzeti adók sztárjai. Statisztikailag 
tehát nagyon sokat jelent.

-1991 elején kerültem a stúdióba, még egyetemista voltam, a csatorna egyik 
első arca lettem.

- Akkoriban még csak alig egy óra adásunk volt, egyszer egy héten a TVR1-es 
csatornán, ha jól emlékszem. Reggelente volt híradó, aztán később hétvégenként 
voltak hosszabb műsoraink. 

- A népzenei műsorok hatása különösen nagy volt, emlékszem, amikor meg a 
nemzeti adókon volt látható Kolozsvár, a második helyen voltunk nézettség szem-
pontjából.  

- Számításaim szerint több mint 300 olyan népzenei előadónk van, akiket a 
kolozsvári tv népzenei műsora nevelt ki, és nekünk köszönhetik a karrierjüket.

- Srâmbu nevű faluban Dés mellett, ahonnan a művelődési ház igazgatója 
szólt, hogy lenne egy nagyon szép helyi esküvői hagyomány, amit jó lenne lefi lmez-
ni. Egy egész nap erejéig az egész falu a mi rendelkezésünkre állt.

- A forradalom utáni Románia első regionális tévéstúdiójáról beszélünk…– 
Mert Kolozsvár volt a kezdeményező, és vállalta a pionírszerepet abban, hogy mit 
is jelent regionális médiaintézmény lenni, ő volt az etalon.

- Mindenki ide jött tanulni, látni, hogy kell elindítani, megvalósítani egy ilyen 
mérvű tervet.

-1989. december 22-én sugárorzott a rádió, két héttel később a tv.
- Hideg téli napokon mentünk Bukarestbe, fűtetlen hotelekben hálva… hogy 

a bukaresti nemzeti tv elismerjen bennünket, és még fontosabb, hogy szert tegyünk 
technikai felszerelésekre, mert ezek hiányoztak. 
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- Az elején a legtöbb technikai eszköz egy németországi adományból szárma-
zott…majd utána sikerült sorban BETA CAM-re áttérni, majd azokra az eszközök-
re, amelyek nagyon sokáig kiszolgálták a tv-t.

- Ezek mind oda vezettek, hogy fő műsoridőt kapjunk, az első olyan produkció, 
amelyet nem Bukarestben készítettek.

- Mindannyian, akik ide jöttünk a kolozsvári adóhoz, újságírói, 
médiaszakemberi előképzettség nélkül jöttünk ide, és időközben tanultuk meg a 
szakmát.

- Ezzel a sorozattal például beválogattak Európa egyik legfontosabb doku-
mentumfi lm-kiképzésére, a Discovery Campusba. Ott meg is kérdezték, hogy ti 
ilyeneket csináltok ott, egy regionális stúdiónál, valahol Európa szélén? 

- Ez az egyik márkája és specifi kuma a TVR Cluj adónak, hogy nemzetközi 
mérvű projektjei vannak. 

- Egy nagyon furcsa pillanatban kerültem a kolozsvári tv-hez. A váltás pilla-
nata volt ez, amikor a parasztpárt hatalomra került, és ahogyan az ország veze-
tősége is kicserélődött, kicserélődtek lassan-lassan azok is, akik különböző fontos 
intézményeket vezettek. Így kerültem be a kolozsvári tv-be, azzal a misszióval is, 
hogy megváltoztassak néhány dolgot, és hogy segítsem még jobbnak lenni a tv-adót, 
hogy még jobban refl ektálja azoknak a véleményét, akik abban a periódusban az 
országot vezették.

- Magabiztosak voltak, részt vettek különböző ösztöndíjakkal és projektekkel 
külföldi tanulmányutakon, tudták, hogy honnan kell megfogni a dolgok végét, hogy 
kell azt csinálni, és mi az elvárás a közönség részéről.

- Ahogy a központi stúdióknál súrlódások voltak a hatalomért, és különböző 
táborok alakultak ki, ugyanazt éltük meg a kolozsvári adónál is.

I./2. Hangulati elemek
- elkötelezettségbagázs
- Az elhivatottságérzés továbbra is megmaradt, a szakmaiságban sikerült fej-

lődnöm.
- Bohémebb volt, mint most, lelkesebb volt, mint most…– Talán jobb volt a 

csapat…Most mintha kevesebben lennénk, de atomizáltabbak lennénk.
- Éleződött a versenyhelyzet, és rossz vért szült az, hogy kevesebb pénzből meg-

növekedett adásidőt, és természetesen, megnövekedett minőségi elvárásoknak ele-
get téve kell dolgozni.

- Kevesebb volt a lehetőség, de fegyelmezettebbek voltunk.
- Nagyon összetartottunk, egy irányba mentünk, nagyon hasonló dolgokat 

akartunk.
- Olyan értékeket próbáltunk felmutatni, amit azelőtt nem lehetett, és ez egy 

nagyon nagy dolog volt.
- A hangulat nagyon jó volt, nagyon nagy munka folyt, nagyon lelkes csapat 

verődött össze a stúdióban, mindenki mindent megtett, saját eszközeit, saját erejét 
és lendületét felhasználva azért, hogy elkészülhessenek a műsorok.
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- Nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy felmutassuk azokat az értékeket, ame-
lyeket a magyar közösség magáénak tud…– megszólaltassunk olyan embereket, 
akiket addig nem lehetett, hogy megmutassunk olyan történelmi és hagyományos 
értékeket, amelyekről hosszú évekig nem lehetett beszélni.

- A közösséget kellene szolgáljuk, és azt is tesszük 
- Azt kívánom még, hogy olyan helyet foglaljunk el a romániai magyar média-

piacon, amely számít, hogy számontartsanak magyar médiatermékként, hiteles, 
megbízható médiatermékként. 

- Szerintem a legfontosabb az, hogy csapatmunka. Mindenkinek megvan a 
saját része, de összhangba kell kerülni.

- Nagyon sokat számított a fordítás, mert egy olyan időszakban voltunk, ami-
kor kicsit furcsállták, hogy magyar műsor is van, és hogy most mit akarnak azok 
a magyarok, de azért is számított, mert mi szerettünk volna nyitni a többség felé, 
hogy értse meg, hogy miről van szó. Ezért nagyon fontos volt, hogy mit fordítunk, 
milyen román nyelven fordítjuk azt, hogy tükrözze mindazt, amit a szerkesztő el 
akart mondani, abban a stílusban, amelyikben el akarta mondani.

- Mindenki átugrik a fordításon, de nem, nagyon fontos volt ez a része, mert 
sokszor mi jeleztünk vissza, hogy vigyázz, mert ott valami nem logikus, vagy vi-
gyázz, ez nem úgy van, mert azt a valakit másképp hívják, mert utánakérdeztünk. 
Mi voltunk az első feed-back. 

- Az erdélyi médiatérképen a TVR Cluj volt az első igazán regionális csatorna.
- Az első olyan közvetítő, amely meghonosította a regionális információ fogal-

mát. Ez azt jelentette, hogy a regionális hírek, amelyek azelőtt is léteztek, felzárkóz-
tak, jobbakká váltak, sokkal helyesebben és konkrétabban világítottak rá az erdélyi 
realitásra. Ez jelentette a többletet, azt, hogy regionális médiafaktorrá váltunk.

- A 25 éves TVR Cluj véleményem szerint egy olyan regionális tv-csatornát 
jelent, amely létezik a médiapiacon.

- Egy olyan projektet jelöl, amely bebizonyította, hogy a területi stúdióknál 
felkészült technikai, művészi és szerkesztői gárda dolgozik

-A kolozsvári tv első évei az én fi atalságom évei voltak.
- Nem tudom, hogy azok a mostani kollégák, akik még be sem töltötték a 25 

évet, meg tudnának-e érteni valamit is abból, hogy hogyan dolgoztunk mi akkor. 
Másképp készültek az interjúk, másképp készültek a híradók, riportok. Ebben az 
emlékezőhelyzetben az a jó, hogy úgy emlékezhetünk vissza a kezdetekre, mint egy 
nagyon szép időszakra. 

- Felismertük, hogy a népzenének is van kereskedelmi jellege, és azt is felis-
mertük, hogy jobb, ha ezt a jelleget professzionálisan kezeljük. Így az előadóművé-
szeknek ott volt egy elismert tv-adó, mint garancia, szakemberek, akik az ő művészi 
produktumukért jót tudtak állni. 

- Ennek az volt a célja, hogy bemutassa mindazt a spirituális és anyagi hagya-
tékot, amit az erdélyi falvak fel tudnak mutatni. Szerencsénk volt, mert azokban az 
időkben még nagyon sok hagyományt éltettek, az emberek pedig igényelték annak 
lehetőségét, hogy megmutathassák, bemutathassák azokat.

- Akkoriban tudatosabbak voltak az emberek, azt akarták megmutatni, mi-
lyen értékekkel rendelkeznek.
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- Az első adásokat nem is lehet sem adásnak, sem műsornak nevezni, egysze-
rűen bemutatkoztunk, elmondtuk, hogy vagyunk, létezünk, és hogy egy olyan hang 
akarunk lenni, amely ahhoz a közönséghez szól, amely már várta a megjelenésün-
ket.

- A várakozások szerint a sajtó szabad hangját akarta a nép, egy korrekt in-
formálást, és mind a rádió, mind a tv akkor már a teljes objektivitást, tárgyilagos-
ságot felvállalta, ami az információk átadását illette. Korrektség, kis hibákkal, ami 
mindig benne van, de mondhatom, hogy 99%-ban megvolt a hírek, az információk 
korrektsége. 

- A kolozsvári rádió és a belőle született kolozsvári tv – amely az ő árnyékában 
és az ő értékrendje mentén fejlődött ki – is a kulturális jelleget fontosnak tartotta, 
azt a spiritualitást, amely egy nemzet számára összetartó erőt jelent.

- A régió kulturális intézményeinek a bemutatására fordítottunk fi gyelmet, a 
kulturális és művészeti élet csúcspillanataira, olyan dolgokra, amely tudja alakíta-
ni a nézők lelkivilágát.

- Persze, hogy volt bennünk egy nyugtalanság, de mindannyian bevállaltuk.
- Akkor mindannyian lelkesek voltunk. Kidobott energiákra emlékszem, felál-

dozott időre vagy egészségre, ha úgy tetszik, amelyben a tv technikai személyzetével 
együtt vettünk részt, akik azokban az első napokban biztosították az amatőr tech-
nológiát, amivel indultunk.

- Egy új intézmény, a tv létrehozása bennünket is formált, meghatározott. 
Megpróbáltuk visszahozni azt az érzést, amely a rádió 1986-os kényszerbezárása 
előtt uralkodott, vagyis családias szellemben dolgozni, családként funkcionálni.

- Ha meg lehet nevezni, hogy mi hiányzik a tv-ből, de nemcsak a kolozsváriból, 
hanem a nemzeti adókból is, az, hogy nem használják ki teljes egészében az archí-
vum nyújtotta lehetőséget.

-A mai kolozsvári tv annak a bizonyítéka, hogy jól vetettünk, hogy jól ápoltuk, 
mert megérte a 25 évet.

- Ugyanakkor ennek a fontos földrajzi térnek a lelkületét, kulturális, szociális 
hangját is jelenti. Annak a térnek, amely nagyon sokat jelent, és amely, sajnos, még 
ma sincs kellő rangján kezelve.

-1997 körül történt, amikor azt mondtuk, gyertek, csináljunk valamit, ami 
valami más. Ez a bizonyos más, azt jelentette, hogy kacagtassuk meg az embereket. 
Azért tudta megkacagtatni, mert egy olyan humort közvetített, amelyet addig nem 
láttak itthoni tv-kben. Mert reális szereplők jelentek meg innen, Erdélyből.

- Azok a híressé vált szövegek, mint a „na, binye, tu, Rozi, tu”, még mindig 
fellelhetőek az erdélyi folklórban, beépült az erdélyi szóhasználatba.

- Figyelembe vettük a jóérzés határait.
- Nálunk a munkát nem lehetett elválasztani a magánélettől, és még akkor is, 

ha óriási erőfeszítéseket igényelt, de szeretettel csináltuk. Éjszakákat ültünk bent, 
nem számoltuk a túlórákat, és ez a lelkesedés hozta létre azokat a projekteket, hoz-
ta létre ezt a TVR Cluj brand-et, azokat a programokat, amik meghatározták ezt 
az adót.
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- Ott volt a szükségessége annak, hogy valami más adjunk, másképp mond-
junk. Ez a másképp nemcsak azokban a szórakoztatóműsorokban volt látható, ha-
nem a dokumentumfi lmekben is.

- Ha valahol megjelentél, elismertek, mikor megtudták, hogy a kolozsvári tv-
től vagy.

- Azt akarta megmutatni, hogy az erdélyi sokszínűség, főképpen a nemzeti 
kisebbségi közösségek egy olyan plusz értékkel rendelkeznek, amely meghatározó 
itt Erdélyben.

- Valójában dokumentumértékű fi lmeket, képeket és momentumokat akar-
tunk megörökíteni. Mert ezek az értékek ma már szinte nem is léteznek, csak a 
fi lmszalag emlékezete őrzi őket. 

- Ez a hivatástudat, hogy hagyjunk valamit magunk után, ez volt a hajtóerő.
- A TVR Cluj tükre mindannak, ami itt Erdélyben történik.
- Mindig azzal a tudattal dolgoztunk itt, hogy amit csinálunk, túllép a pro-

vincializmuson.
- Ez mindig is megszállottságot okozott ennek a munkaközösségnek, hogy át-

lépjünk ezen a megbélyegzésen, hogy provincia vagyunk. És azt hiszem, hogy azál-
tal, amit csináltunk, bebizonyítottuk, hogy túlléptünk ezen a megbélyegzésen.

- Mi itt baráti csapatként dolgoztunk, nem munkatársakként, mi ezeket a feje-
zeteket, mint a fi lmek, riportok, a saját életünk fejezeteiként határozzuk meg.

- Maga az adó korrektnek tűnt, más szót nem tudok rá használni.
- Megértettem, hogy fi atalítani kell a munkaközösséget és a vezetőséget.
- A TVR Cluj egy világítótorony volt az erdélyiek számára.
- Olyan programokat kreáltak, amelyek többnyire az erdélyiség problematiká-

ját, az erdélyiek berögződéseit és hagyományait emelték ki. 
- Meg vagyok győződve arról, hogy a kolozsvári tv a legdinamikusabb, legjob-

ban teljesítő regionális adó volt.
- Ahogy manapság teszik fel a problémát, és megpróbálnak egy új regionalizálási 

tervet Romániában, egy új struktúrát felállítani, felmerül a szükséglete annak, 
hogy a kolozsvári tv sokkal intenzívebben, sokkal élőbben, sokkal inkább időben 
közvetítse mindazt, ami Erdélyben történik. Ez teljesen kötelező.

I./3. Tapasztalati elemek
 - A romániai magyar közösséget valóban szolgálni kell.
- A köznek a szolgálatát érzem benne…olyan műsorokat készítsek rádióban 

is, és aztán televízióban is, amelyek valóban tágítják a látókörét annak a nézőnek, 
hallgatónak…Tanulni tud belőle, és tovább tud lépni, hasznára válhat.

 - A köznek a szolgálatát tekintettem végül is feladatomnak.
- Az erdélyi embereknek a mindenféle bukaresti vagy budapesti szűrő nélkül 

adjam át az információt. Tehát akkor erdélyinek erdélyitől erdélyi információt 
nyújtsak.

- Mindenképpen a hiteles információ és a manipulálásmentes műsor… ez a 
feladatunk. Ne feküdjünk le senkinek, becsületesen, hitelesen közöljünk.

- Őszintének kell lenni, a kamera mindkét oldalán.
 - Ezt a szakmát is lopni kell, ellesni a fortélyait.
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- Nekünk a feladatunk: ezekkel az eszközökkel, ilyen körülmények között jó 
adásokat produkálni.

- Úgy emlékszem, hogy a közszolgálatiság valami nagyon lelkes dolog volt. 
Bennem az volt akkor, hogy mindent a magyarságért… Áldozatot kell hozni.

- Mi volt a prioritás…, hogy mit közölj a nézőkkel? Egy értékrendet, ami első-
sorban bennem kellett kialakuljon.

- Attól erdélyi a mi adásunk, hogy mi itt élünk, itt érzünk, belülről látjuk a 
dolgokat, teljesen más az értékrendünk avval ellentétben, hogy ha valaki kívülről 
jön, és próbál rólunk műsort készíteni.

- A közszolgálati televízió úgy hiszem, hogy egy sajátos kommunikációs közeg.
- Hiszem azt, hogy a közszolgálati televízióban dolgozva is lépést kell tartani 

a korral.
- Tudom, hogy hitvallásunkban annak is helyet kell kapnia, hogy a valós ér-

tékeket mutassuk fel folyamatosan, hogy hiteles információforrás legyünk, és hogy 
vélemény- és ízlésformálók legyünk.

- Én úgy gondolom, hogy általában a média közszolgálati kellene, hogy legyen.
- Hogy mit jelent a tv? Azt jelenti, hogy elsődleges a tv-néző, elsődleges az, 

akiért dolgozol, és akinek információt szolgáltatsz, vagy el akarsz mondani vala-
mit, ami fontos. És alázattal, tv nézőnek kell elképzeld magad. Ezt jelenti nekem a 
közszolgálati tv.

- A társadalomban meghatározó szerepe van egy olyan médiaintézménynek, 
mint amilyen a kolozsvári tv is. Ezt a meghatározó jelleget fenn kell tartani a tar-
talom minősége által.

- A legfontosabbnak azt mondanám, hogy az emberek magukénak tudták, 
magukra találtak… a kolozsvári adót.

- Abba a munkába, amit az újságírás jelent – ha azt korrektül, az etikai sza-
bályok szerint csinálod. Mert így csinálják az újságírást. Feláldozod magad más 
hasznáért. Ezért haszonnal hozol áldozatokat. 

- Az embereket lehet tanítani, lehet nekik fogékonyságuk, ismeretük, nevelte-
tésük, ami ehhez a területhez szükséges, de ha ez nem egészül ki a motivációval, az 
akarattal, szenvedéllyel, akkor semmi nem lesz belőle. Minden ebből fakad. És ez a 
szenvedély volt, ami hajtott bennünket, a TVR Cluj csapatát.

- A 25 éves kolozsvári tv éppen ezt a mértéket nyújtja a jelenlegi hazai média-
piacon: stabilitás. Egy olyan kontextusban, amikor minden nagyon izgatott, insta-
bil, minden változó, és nincsenek kiindulópontjaink. 

- egy médiaiskola volt és van, tükörként adja vissza, egyedülálló módon, en-
nek a térnek az arculatát, egy stabilitási pont. 

- Egy olyan történet, amit érdemes volt megélni, megéri újraélni, és legfőkép-
pen megéri továbbvinni, folytatni, azon csapatok által, akik hisznek az ő hivatásuk-
ban, abban, amit csinálnak, és abban, hogy tükrözni kell az erdélyi történéseket, 
az erdélyi hitet.  
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II. Összegzés:
II./1. Kategória: Adatszerű emlékek

Az emlékezők többsége arra világít rá, hogy a kezdeti periódusban senkinek 
nem volt szakmai tapasztalata, ami a televíziós munkát illeti. Menet közben kel-
lett megtanulniuk a szakma fortélyait, ahogy többen is fogalmaznak. Majd utána 
kihasználták a lehetőségeket, nyugati országokba mentek továbbképzőkre, szak-
mai fórumokra, vagy éppen neves külföldi adók munkatársai jöttek ide televízió-
zást tanítani, így a későbbiekben egyeseknek már volt némi alapjuk ahhoz, hogy a 
soron következőknek átadják kevéske, majd egyre több szakmai tudásukat. Ebből 
következhet az úgynevezett médiaiskola-funkció, amelyre a következtetéseknél 
bővebben is kitérek. 

Az a szerkesztőség, amelyet ma Nemzeti Kisebbségi Szerkesztőségnek ne-
vezünk a kolozsvári stúdió keretében, és amely ma a magyar, német, zsidó, roma 
és ukrán műsorokat koordinálja, a kezdetekkor nem létezett, akkor csak magyar 
adás volt, és egészen kevés műsoridővel német műsor. Ez is mutatja a fejlődést a 
kisebbségi nyelven történő műsorokat illetően – annak szükségszerűségét, hogy 
egy regionális adó esetében az adott régió kisebbségeinek nyelvén meg kell szólal-
ni, be kell mutatni azok kulturális életét, hagyományait, mindennapjait. A tény, 
hogy már a kezdetekkor Erdély három legelterjedtebb nyelvén szólalt meg az adó 
(románul, magyarul, németül), azt bizonyítja, hogy tényleg az erdélyiség jegyében 
képzelték el ezt az intézményt. A folytatás pedig annak bizonyítéka, hogy a későb-
biekben is felismerték ennek szükségszerűségét, bővítették a nemzeti kisebbségi 
műsorok palettáját, így vált igazán erdélyivé, sokszínűvé, a „mienké” a kolozsvári 
regionális adó.

Az adatszerű emlékek rámutatnak arra is, hogy a magyar szerkesztőség már 
a kezdetekkor kihasználta különleges helyzetét, és magyarországi támogatásokat 
is felhasznált arra, hogy a stúdió érdekében dolgozzon. Saját technikai felszere-
lést vásároltak, amelyet, annak ellenére, hogy az emlékezések szerint a magyar 
adások szerkesztésére használtak fel, valójában az intézmény érdekének rendelték 
alá. Hiszen az így elkészült televíziós anyagok a kolozsvári adó produktumai let-
tek, tapasztalati meglátásom pedig az, hogy azáltal, hogy saját erőből megszerzett 
technikát használtak, felszabadították, és a román műsorok rendelkezésére bo-
csátották a meglévő, amúgy kisszámú felszerelést, amellyel a stúdió rendelkezett.

Az adatokból kiderül a technikai rendszerek fejlődési menete is: UMATIC-
kazetta, VHS-, SVHS-kazetták, BETA-rendszer, majd digitális kazetták, ma pe-
dig már modern technika, számítógépes rendszer. Az elmesélésekből tehát össze-
áll a technikai fejlődés térképe a kezdeti időszaktól egészen napjainkig. 

Arról is képet alkothatunk, hogy a kezdetlegesebb technikai rendszereknek 
is megvolt a maguk haszna, hiszen, mivel analóg rendszerekről beszélünk, tuda-
tosságra kötelezte a szerkesztőket, vágókat. Nem volt meg annak lehetősége, mint 
a mostani számítógépes, digitális rendszer esetében, hogy egyszerű lépésekkel ki-
cserélj mondatokat, képeket egy riport vágásakor, akkor, ha tévedett a szerkesztő 
vagy a vágó, elölről kellett kezdeni a vágást. Ezért ez a technika fegyelemre nevelte 
a szerkesztőket, összeszedettségre, koncentráltságra kötelezte őket. 

Szintén a technikai felszereltség kezdetlegességére utaló jel az is, hogy az első 
hónapokban nem volt olyan, amit ma videografi kának nevezünk, amely révén 
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főcímeket, logókat gyártanak a tv-adók, a kezdetlegességre az is utal, hogy a fő-
címek, logók egy-egy kartonlapra felírt szövegből álltak, amelyet behelyeztek a 
kamera objektívje elé. 

Az emlékezésekből az is kiderül, hogy milyen körülmények között dolgoztak 
kezdetekben a Román Tv kolozsvári stúdiójának munkatársai. Vonattal is utaz-
tak, a szerkesztők is cipelték a technikai felszereléseket, amelyek (szintén tapasz-
talati megjegyzés), akkoriban egész komoly kilókat nyomtak, hiszen nagy méretű 
kamerákról, állványokról, hangosító- és világítóeszközökről beszélünk. 

Kiderül az is, hogy a legelején még Rádiótelevízió Társaságként működött az 
intézmény, a szerkesztőknek meg mindkét adót, mind a rádiót, mind a televíziót 
ki kellett szolgálniuk. Az összegyűjtött adatok rámutatnak arra is, hogy a magyar 
adás esetében már a kezdetekkor fontosnak tartották a műsorok tartalmának le-
fordítását román nyelvre, hogy román anyanyelvű meghívottakat is beszerveztek 
a magyar műsorokba – ez mind az erdélyiség eszméjét támasztja alá, a kölcsönös 
megértés elvét, ez együttmunkálkodás, együttgondolkodás elvét. 

Az is látszik, hogy az évek folyamán több fordulópont is történt az intézmény 
életében, ami bizonytalanságra utal, a fejlődés bizonyos szakaszait határozza 
meg. Voltak tömeges elbocsátások, volt költségvetési probléma, belső átszerve-
zés – ezek mind arra világítanak rá, hogy egy épülő, fejlődésben lévő, a saját útját 
kereső intézményről van szó. 

Ami a műsorokat illeti, kiderül, hogy ez a regionális adó már a legelejétől 
igen fontos tényező lett az országos csatornákon, az országos adók megrendelé-
séből készültek itt tv-s produkciók, vagy, belső szóhasználat szerint, „műsorveze-
tőket vitt el Bukarest”, tehát az itt jól formált szakemberek végül a bukaresti köz-
ponti stúdiókhoz kerültek, ahol meg tudták állni a helyüket. Az is kiderül, hogy 
igen hamar kezdtek készülni élő magazinműsorok, amelyek összetettsége tapasz-
talatot, technikai tudást igényelt, vagy olyan népzenei műsorok, amelyek dobban-
tódeszkát jelentettek az erdélyi népzenészeknek, hogy megmutatkozzanak, nevet 
szerezzenek maguknak. Kiderül az is, hogy közösségek képviselői keresték meg a 
szerkesztőket, és kérték meg, hogy bemutassák az ő világukat, hagyományaikat. 
Ebből következtethető, hogy élő kapcsolat volt az intézmény és a nézők között, a 
nézők pedig ily módon beleszóltak, alakították a csatorna tartalmát. 

A szerkesztők lelkesedése odavezetett, hogy egyre többen vettek részt saját 
produkciójukkal külföldi megmérettetéseken, fesztiválokon, ezzel is minél széle-
sebb körben megismertetve a kolozsvári stúdiót, feltéve azt a nemzetközi térképre 
is. 

Az adatszerű elemek összegzésének végére hagytam azt a nyilatkozatot, 
amely egy külön kutatás célját képezheti, de amely ez esetben is fontos. Ponto-
sabban arról van szó, hogy alá volt-e rendelve vagy alá van-e rendelve egy ilyen 
regionális tv-adó a mindenkori politikai hatalomnak? Hogy beleszól-e a poli-
tikum annak működésébe, műsorpolitikájába, tartalmába? Ioan Mușlea egy-
kori igazgató interjújából az olvasható ki, hogy őt a Demokratikus Konvenció 
(Convenția Democrată)9 pártszövetség bízta meg az intézmény vezetésével, ami 
egyértelműen bizonyítja a kérdésre adott pozitív választ, de ami egy objektív ku-
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tatás szempontjából koránt sem elég ahhoz, hogy megalapozott következtetést 
vonhassunk le. 

Azt, hogy valójában médiaiskola volt, az is bizonyítja, hogy az elmondások 
szerint ide jöttek tanulni azok, akik, a kolozsvári adó sikerén felbuzdulva, maguk 
is létre akarták hozni saját regionális adójukat a Román Tv keretében, lásd Temes-
vár, Craiova, Jászvásár. 

Az adatszerű elemekből levonható funkciómeghatározások:
- A regionális stúdió médiaiskola-szerepköre – mind belső, 

mind külső vonatkozásban. Belsőmédiaiskola-szerep: lehetőséget adott 
és ad az ott dolgozóknak, hogy tapasztalatot szerezzenek, hogy önképzés 
útján váljanak jó tévés újságírókká. Külsőmédiaiskola-szerep: tapaszta-
latot szerezni jöttek ide a többi induló regionális stúdió vezetői, mun-
katársai. Majd, miután lett Kolozsváron újságíróképzés a Babeș–Bolyai 
Tudományegyetemen, a Román Tv kolozsvári stúdiója befogadta mind-
azokat a diákokat, akik gyakorlatozni, fejlődni szerettek volna ebben a 
médiaágazatban.10 

- A közösségi tv-szerepkör – azzal támasztható alá, hogy elme-
sélések szerint, különböző közösségek vezetői adtak ötleteket a szerkesz-
tőknek arra, hogy mit is érdemes fi lmezni az ő térségükben, ők hívták a 
televízió munkatársait, hogy náluk is fi lmezzenek, őket, az ő hagyomá-
nyaikat is bemutassák. Tehát a közösség, a nézők is alakították a tartal-
mat.

- A helyi-/regionálishírügynökség-szerepkör: azzal bizonyítha-
tó, hogy az adó produkciói az országos csatornákon jutottak el a nézők-
höz, hogy olyan produkciókat rendelt meg az országos adó, amelyeket 
a regionális stúdió gyártott le, regionális hírekből, a régióhoz köthető 
eseményekről.

- Az erdélyiség-szerepkör: azzal magyarázható, hogy már a kez-
detekkor fontosnak tartották mindhárom nyelven megjelenni, románul, 
magyarul és németül. Fontosnak tartották lefordítani a magyar és német 
adások tartalmát, hogy azt a többségi lakosság is értse, hogy a magyar 
műsorokba nemcsak magyar anyanyelvű, de románul beszélő meghí-
vottakat is hívtak. 

II./2. Kategória: Hangulati emlékek
Ez a kategória benyomásokra, hangulatképekre épít, ezek összegzése való-

jában az adatszerű bizonyítékok sorát támasztja alá. Éppen ezért az utóbbi két 
kategóriából származó következtetések mintegy kiegészítésképpen, megerősítés-
képpen kapcsolódnak az adatszerű emlékek alapján levont következtetésekhez. 

A hangulati elemeknél közös az elhivatottságérzés megjelölése, az elmesélők 
közül többek többször használták a lelkes jelzőt, annak a hangulatnak a leírására, 
amely az első periódus munkalégkörét jellemezte. De használták a fegyelmezett, 
összetartó, jó jelzőket is, amikor a munkára, a csapatra utaltak. És egy nagyon 
fontos benyomás, amely több esetben is megfogalmazódik: értékek felmutatása. 
Olyan értékeké, amelyeket azelőtt nem lehetett megmutatni, amelyekről azelőtt 
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nem lehetett beszélni. Ez akár értékmentő szerepkörre is utalhat, mint a regio-
nális adó egyik lehetséges funkciója. Ezt a szerepkört pedig a közösség szolgálata 
egészíti ki, pontosabban azzal függ össze. Hiszen az értékmentés közösségi ügy. 
Egy kisebb vagy nagyobb, összetartozó közösség célja, hogy hagyományait, kul-
túráját megmentse, átörökítse. Ehhez a feladathoz mint mentőöv járult hozzá a 
Román Televízió kolozsvári regionális stúdiója. 

A hangulati emlékek kategóriában is megjelennek a fordítások fontosságára 
utaló benyomások. Hogy valójában a nyitás jele ez magyar részről a román több-
ség felé. Vagy az összeköttetés jele, ha tovább gondolom, az összetartozás jele, 
amelyet akár szerepkörként is meghatározhatunk. Ugyanakkor más funkciót is 
betöltött a fordítás, szakzsargonnal élve tisztafejezésként működött. Egy-egy szö-
veg vagy másfajta médiatartalom átnézésére, kijavítására utal ez a szakzsargon. 
Mivel a televíziós tartalmakat fordították-fordítják, a fordító maga tisztafejként 
működik, ő jelez vissza, ha hibát lát, ha elírást talál, vagy bármit, ami hibának 
számít a tartalomban. 

Érdekes és fontos az a meglátás, miszerint ez a regionális csatorna 
honosította meg valójában a regionális információ fogalmát. Hiszen létrejötte 
arra késztette a már létező vagy éppen akkor létrejövő médiaentitásokat, hogy 
jobban odafi gyeljenek az információértékre, az információ feldolgozására és 
továbbadására. Ez bizonyítja valójában a regionálismédiafaktor-szerepkört.

Szintén fontos része a benyomások kategóriában megfogalmazottaknak, 
hogy az elbeszélők úgy tesznek utalást az intézményre, mint saját fi atalságuk meg-
testesítőjére. Ez, az elmondottak alapján, arra vonatkozik, hogy abban a lelkese-
déssel teli időszakban, amelyről már szó esett, nem volt szétválasztható a munka 
és a szabadidő fogalma. Mert a munka igazi hivatás volt, amelyet nem a letöltendő 
órákban számoltak a munkatársak, hanem amely összefolyt a magánélettel. 

Ez a kategória továbbá megerősíti, hogy már a kezdetekkor fi gyeltek a kor-
rektség, az objektív tájékoztatás fontosságára, a kulturális, spirituális jelleg erős 
jelenlétére, amely, amint elhangzott, egy nemzet összetartó ereje tud lenni. Ez 
szintén az összetartozás mint funkció elvét támasztja alá. De ennek párhuzamára 
megfogalmazható akár a világítótorony-funkció is, ahogy az egyik interjúalany 
mondta – hiszen az intézmény által felvállalt és bemutatott értékrend egy mutató, 
egy eligazodási pont a kiszolgált közösség számára. 

Egy másik érdekes és továbbgondolandó ötlet, amelyet az egyik interjúalany 
megfogalmaz, az archívum szerepének a fontossága. Hiszen, amint azt egy koráb-
bi tanulmányomban már bebizonyítottam,11 a Román Tv kolozsvári stúdiójának 
archívuma egy teljes régió történelmének, hagyományainak, szokásainak, nyel-
vének, spiritualitásának stb. gyűjteménye. Ha egymás mellé, egymás után ten-
nénk ennek az archívumnak az elemeit, és kronológiai sorrendben néznénk azt 
végig, újrajátszható lenne Erdély múltja, kulturális, szociális, politikai stb. szem-
pontból. Ezért az értékmentő, értékmegőrző funkció. Mint egy könyvtár vagy 
egy levéltár, csak itt videoszalagokról olvasható le a történelem. 

Egy kicsit később ugyan, de 1997 körül megjelenik a szórakoztató funkció 
is. Természetesen addig is jelen van például a népzenei műsor gyanánt, de azt 
inkább a kulturális, nevelőműsorok közé sorolnám, persze, nem elhanyagolható 
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szórakoztató funkciója sem. De ezúttal olyan műsorok jelennek meg, mint pél-
dául a Știrile de sâmbăta asta, amely a sajátos erdélyi humorra épít, amelyben a 
helyi realitást imitáló szereplők jelennek meg, és nyelvezete az erdélyi nyelvezetet 
tükrözi. 

Mind a szórakoztató, mind az informáló funkció segítségével a sokszínűség-
re, a nemzeti kisebbségek által többletet jelentő erdélyiségre terelték a hangsúlyt. 
Megmutatni, bemutatni, megörökíteni. A tükörfunkció, amely már bizonyítást 
nyert korábbi tanulmányaimban, itt is létjogosultságot nyer.12 Ezzel a funkcióval 
sikerült bemutatni, visszaadni az erdélyiség problematikáját, az erdélyiek berög-
zült gesztusrendszerét, sematikus gondolkodás- és viselkedésmódját. 

Még egy érdekes meglátás, amelyet külön tanulmányban lenne érdemes ki-
bontani: a provincializmus kérdése. Bukarestből Kolozsvár, Erdély provinciának 
tűnik, de hogy ezt a ráragasztott bélyeget viselték-e, viselik-e az itt készült, ké-
szülő műsorok, érdemes lenne kutatni, elemezni. Egy rövid meglátás a provin-
cializmus cáfolására, amely, természetesen, szubjektív cáfolat, hogy a Román Tv 
kolozsvári stúdiója már a kezdetektől részt vett olyan nemzetközi megmérette-
téseken, fesztiválokon, továbbképzéseken, ahonnan díjakkal, elismerésekkel tért 
haza. Vagy a bukaresti központi stúdiók már egészen a kezdetek óta tűztek fő mű-
soridőre itt készült produkciókat, amilyen a már említett Știrile de sâmbăta asta 
című pamfl etműsor is volt. Mindez azt bizonyíthatja, hogy ez a stúdió túllépett a 
provincialista megbélyegzésen. 

A hangulati elemekre, benyomásokra alapozó kategória végén hadd említ-
sem meg azt a véleményt, amely szerint: egy regionális szempontból újraszerve-
ződő országban nagyon fontos egy regionális tv-adó intenzív, élő jelenléte. Az 
interjúalany úgy fogalmaz: ez teljesen kötelező. 

II./3. Tapasztalati elemek
Ebbe a kategóriába azok a válaszok, válaszrészek kerültek bele, amelyekből 

kiolvashatóak a szakmai tapasztalat útján levont következtetések. Az itt megfo-
galmazottak alapján dolgoztak, dolgoznak a Román Tv kolozsvári stúdiójának 
munkatársai – ezek személyes defi níciók a közszolgálatiságra, az erdélyiségre, a 
regionális gondolkodásmódra vonatkozóan.  

A megkérdezettek általában a közösség szolgálatát, a magyar kisebbségi 
szerkesztőség munkatársai a magyar közösség szolgálatát látják feladatuknak. A 
köznek a szolgálatát így értelmezik: látókör tágítása, amelynek segítségével to-
vábbléphet, ami hasznára válhat – ez az egyik defi níció. 

A másik szerint: akkor ér el valós célt az Adatszerű emlékek kategóriában 
meghatározott regionális információ fogalma, ha az különböző külső szűrők nél-
kül ér el a hallgatóhoz-nézőhöz. Ha olyan szakemberek adják át a befogadónak az 
információt, akik helyiek, akik ismerik a helyi realitásokat, akik értik az informá-
ció mögötti információt is. 

Becsületesség, hitelesség az információátadásban. Manipulációmentesség, 
őszinteség, áldozathozás a közösségért, értékrend kialakítása, vélemény- és íz-
lésformálás, a néző elsőrendűsége, alázat, magunk beleképzelése a néző helyébe, 
meghatározó jelleg, az etikai szabályok szerinti eljárás, magad feláldozása más 
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hasznáért, tanítás, akarat, szenvedély, stabilitás, kiindulópont, az erdélyi történé-
sek, az erdélyi hit objektív tükre.

Így lehetne összegezni az elemzett megszólalók saját meghatározásait, 
amely arra a kérdésre ad választ, hogy mit jelent az intézmény munkatársainak 
az erdélyi regionális közszolgálati média. 

III. Következtetés:
A bevezetőben kifejtettem, hogy a médiatörténeti kutatáson túl, jelen tanul-

mányom célja a szerepkör-meghatározás. Arra világítok rá, hogy milyen gondol-
atok mentén jött létre, milyen funkciókat töltött be már a kezdetekkor ez a médi-
aintézmény, és hogy ezek a funkciók hogyan érvényesültek a mindennapi munka 
által, hogyan váltak ennek a régiónak a társadalomépítő kockáivá. 

Érdemes fi gyelmet szentelni az Elemzés részben vázolt kategóriák tar-
talmának, amely információk már önmagukban is egy médiatörténeti korképet 
mutatnak be.  

Az Összegzésből kitűnnek azok az elemek, amelyek valójában a kutatás 
útján levont következtetést jelentik. A három kategóriából nyert információk 
elemzése során megfogalmazható, hogy a Román Tv kolozsvári területi stúdió-
ja már a kezdetekkor és azt követően is a következő szerepköröket töltötte be: 
tükörfunkció, szórakoztató funkció, értékmentő, értékmegőrző funkció, 
világítótorony-funkció, regionálismédiafaktor-funkció, az összetartozás 
mint funkció, értékmentő funkció, erdélyiségfunkció, helyi-regionális-
hírügynökség-szerepkör, közösségi-tv-szerepkör, médiaiskola-szerepkör.  

Ezen szerepkörök közül egyesekre már korábbi tanulmányaimban rámutat-
tam, azáltal, hogy jelen kutatás során ismételten bizonyítást nyertek, valójában 
mind a kutatónak, mind a kutatás tárgyát illetően megerősítést, a bizonyítás 
véglegesítését jelenti. 
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vagy magyarázatot váró kérdések. Ezért nevezem az interjúszituációt ez esetben félig 
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A közszolgálat megítélése a köz-
szolgálati rádiósok körében 
(Példa: A Kolozsvári Rádió magyar adásának munkatársai)

Doktori kutatásom témája volt a közszolgálati rádiózás változása, a Román 
Rádiótársasághoz tartozó területi stúdió, a Kolozsvári Rádió magyar nyelvű adá-
sának példáján keresztül, 1989–20161 között. A kutatáshoz elég kevés, hiányos 
forrásanyag áll rendelkezésre, ezért az ott dolgozók személyes archívumaira, em-
lékeire is támaszkodtam. A vizsgálat részeként, a rádiónál dolgozó munkatársak-
nak küldtem el egy online (Google sheets) felületen keresztül kitölthető kérdőívet 
nyílt és zárt kérdésekkel. Voltak kérdések a korábbi műsorokra, rádiózási szo-

Rezumat (Percepţia radioului public în rândul radiofoniștilor. Radio, serviciu public, rolul radioului 
public, misiune)
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ce se potrivește cu misiunea radioului public. Concluzia este că angajaţii sunt conștienţi de rolul și misiunea radioului regional 
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kásaikra vonatkozóan, valamint arról is kérdeztem, ők hogyan látják saját kül-
detésüket/szerepüket: milyen témákat tartanak fontosnak, illetve a jelenlegi és a 
jelenleg nem létező, de lehetséges műsorok közül mi az, ami szerintük ebbe a kül-
detésbe illeszkedik, és szívesen csinálnák, ha választhatnának. Ez utóbbi, a kül-
detésre vonatkozó kérdéscsoportra adott válaszaikról is írok jelen tanulmányban.

A Rádiókutatás 2018 címmel összeállított kérdőívet az adott időszakban ott 
dolgozó 22 kollégának küldtem el, közülük 14 töltötte ki. A válaszolók közül tí-
zen az 1990–1995 közötti időszakban kezdtek el a rádiónál dolgozni főállásban. 
További hárman 2001–2002-ben, és egyetlenegy (egyébként régóta külsősként 
bedolgozó) kollégát alkalmaztak 2016-ban. Tekintettel az évek során felhalmo-
zódott tapasztalatra, úgy gondoltam, érdemes kikérni a rádiósok témaszelekcióra 
vonatkozó véleményét, és azt is, hogy mire emlékeznek, milyen rovatokat-mű-
sorokat szerkesztettek korábban. Meglepő, hogy kevesen adtak egészen pontos 
választ, bár legtöbben megjelöltek egy időszakot az egyes műsorokra vonatkozó-
an. A rádióban feldolgozott témák tekintetében („Az általad feldolgozott témákat 
honnan gyűjtöd? Több válasz lehetséges.), a válaszokból bebizonyosodik, hogy a 
rádiósok is folyamatosan keresik a témákat: folyamatokat fi gyelnek meg (10), fel-
dolgozzák azt, ami aktuális, tele van vele a sajtó (6), ami közbeszéd tárgya a min-
dennapokban (5). Kevesebb alkalommal válaszolták azt, hogy azzal foglalkoznak, 
ami őket vagy ismerőseiket, családjukat érinti (sorrendben 4, 4, 2 személy jelöl-
te ezt a választ). Emellett, 2 válaszadó „mindenhonnan” gyűjti a témákat. Ezek 
közül pedig az alapján választanak („Az általad feldolgozott témákat mi alapján 
választod ki?Több válasz lehetséges”), hogy a téma legyen közérdekű (9) aktuá-
lis, informatív (8), oktató-nevelő célú tartalom (6), szórakoztató vagy érdekes (6). 
Emellett, leginkább a regionálisan érdekes vagy fontos témákat kedvelik (7), ezt 
követik a helyi jelentőségű (5), illetve az országosan fontos (4) témák.

A rádiót a hangok teszik színessé, ezért az az általános megítélése, hogy a 
rádióban leggyakrabban híreket hallunk vagy hosszabb-rövidebb interjúkat, be-
szélgetéseket, esetleg ritkábban előfordulhat még hírháttér vagy rádiós jegyzet. 
Másik „közkedvelt” ítélet a közszolgálati rádióról: unalmas, egyhangú, csak kö-
telező dolgokkal foglalkozik, ugyanazokat ismételgeti. Ezeknek a sokszor hallott, 
beskatulyázó kijelentéseknek a valóságalapját is igyekeztam megvizsgálni a kér-
dőívben.

A válaszok arra világítanak rá, hogy a felmérésben érintettek által használt 
rádiós műfajok ennél sokkal változatosabbak. A megadott műfajokból is válasz-
tottak: hírek 12, tudósítások 11, interjú 13, riport 9, jegyzet vagy egyéb rádiós pub-
licisztika 6. Továbbá, az „egyéb” lehetőségnél felsorolták a következőket: színes 
hírek (2), humor.2 Kiderült, hogy jellemző volt a vizsgált időszakban a különböző 
rovatok kitalálása és szerkesztése: csak 2 kolléga nem jelölt meg rovatot, egyi-
kük azzal a megjegyzéssel, hogy csak műsorai voltak, rovatai nem. A műsorok 
tematikája is változatoságot mutat. A „Milyen területekkel foglalkoztál a műsora-
idban?” zárt kérdésre a megjelölt területek eloszlása: társadalom/szociális ügyek 
11, politika 10, oktatás 10, közélet 9, közművelődés 9, egészségügy 7, gazdaság 7, 
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kultúra 7, könnyűzene 7 (ketten kizárólag ezt jelölték meg), tudomány/technika 
6, bulvár/szórakozás 6, népzene 5, életmód/gasztronómia 5, egyház/vallás 4, sport 
3, komolyzene 2. 

A „Milyen témákkal foglalkoznál legszívesebben?” nyílt kérdésre válaszolók 
fele a társadalom ügyei, szociális témák iránt érdeklődik, ezeket dolgozná fel mű-
soraiban. Egyharmaduk szívesen foglalkozna lelki, szellemi kérdésekkel, vala-
mint szintén egyharmadnyi közéleti, gazdasági témákkal. Ezt követi 3-3 válasszal 
a tudományos ismeretterjesztés, az oktatás-nevelés, a kultúra, a közművelődés. 
Ha az ezeket a témákat kedvelők számát összeadjuk, kiderül hogy összességében a 
csapat érdeklődik a Román Rádiótársaság által elfogadott, Rádiós Újságírók Sta-
tútumában is megszabott területek iránt: valóban szívügye az oktatás-nevelés, a 
kultúra és tudomány, valamint a közéletről, gazdaságról, társadalomról, szociális 
kérdésekről is szívesen készítenének rádiós anyagokat. A zenei paletta sem egysí-
kú: komolyzenével és rockzenével, valamint, a hagyományok által a népzenével is 
szívesen foglalkoznának.

Társadalom/szociális ügyek, szociológia, sajtó/média 7
Pszichológia, mentálhigiéné, fi lozófi a 4
Közélet, gazdaság, vidékfejlesztés 4
Tudomány, tudományos ismeretterjesztés 3
Oktatás/nevelés 3
Rockzene, rockkultúra 3
Közművelődés, hagyományőrzés 3
Kultúra, képzőművészet, színház, irodalom, fi lm 3
Környezetvédelem 2
Életmód, gasztronómia 2
Komolyzene 2
Szórvány 2
Utazás 2
Sport 2

1. táblázat: „Milyen témákkal foglalkoznál legszívesebben?” (nyílt kérdés)

Szintén érdemes volt összesíteni a „Milyen műsort vezetnél/szerkeszte-
nél szívesen?” kérdésre adott válaszokat. Ezekből az előzőhöz hasonló kép ala-
kult ki. A válaszadók majdnem fele (6) vezetne szociális témájú vagy közéleti 
beszélgetőműsort. Szakember közreműködésével készülő szolgáltató-tanácsadó, 
illetve hallgatókkal való beszélgetős műsort összesen 8 szerkesztő vezetne szíve-
sen. A gazdasági témájú és a tájékoztató műsorok (3–3) ugyan nem annyira nép-
szerűek, de azoknak is akadna gazdája, csakúgy, mint a nagyon intenzív munká-
val járó tájékoztató és hírműsoroknak. A válaszadók között nem akadt viszont 
gazdája a sportműsoroknak, a komolyzenei3 és népzenei, valamint az egyházi-
vallási témájú műsoroknak. A válaszokból tehát az derül ki, hogy a hallgatóknak 
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ma is nagy szerepet szánnak a közszolgálati rádiósok, illetve, hogy a szolgáltató 
műsorok, a hallgatókkal való beszélgetések is fontosak számukra, sőt, a sokak 
által nem kedvelt zenés üzeneteknek is meglenne a házigazdája (1 szerkesztő). 
Tehát a szerkesztő-műsorvezetők tisztában vannak a közszolgálati feladatukkal, 
s azzal is, hogy a hallgató nélkül, az ő véleményük meghallgatása nélkül nehezen 
él meg bármilyen rádió, illetve, hogy a közszolgálat eszményét képviselő műsorok 
nem maradnak meg az elméletben: a gyakorlatban is fontosak a válaszadóknak.

Közéleti beszélgetőműsort 6
Szociális témájú műsort 6
Magazinjellegű műsort 5
Szolgáltató-/tanácsadó műsort (részt vevő szakemberrel) 4
Hallgatókkal beszélgető műsort 4
Könnyűzenei műsort 4
Gazdasági témájú műsort 3
Tájékoztatóműsort, hírműsort 3
Aranyszalagtári hangokat újragondoló műsort 2
Tudományos témájú műsort 2
Kulturális témájú műsort 2
Szórakoztatóműsort 2
Kulturális műsort 1
Tudományos témájú műsort 1
Politikai elemző műsort 1
Hallgatói zenés üzeneteket 1
Komolyzenei műsort 0
Népzenei műsort 0
Egyházi-vallási témájú műsort 0
Sportműsort 0

2. táblázat: „Milyen műsort vezetnél/szerkesztenél szívesen?” (többszörös vá-
lasztás)

Kíváncsi voltam: ennyi rádiós tapasztalattal a hátuk mögött, hallgatnak még 
rádiót, hallgatnak még „saját” műsort a rádiósok? A válaszadók (egy kivétellel) 
hallgatják a Kolozsvári Rádió magyar adását: 6 olykor-olykor, véletlenszerűen, 4 
a magyar adást állandóan, ha csak teheti, 3 csak a neki kedves műsorokat/rova-
tokat hallgatja. Jellemzően otthon hallgatják, rádióból (7) vagy internetről élő-
ben (5). Emellett, kevesebben, de megjelölték azt, hogy internetről, élőben, bárhol 
(4), illetve rádióból, autóban (3), valamint a munkahelyen, „telefonról, FM-en” és 
„okostelefonos applikáción” (1-1) hallgatják az adást. Érdekes, hogy a válaszadók 
közül senki nem jelölte be azt a lehetséges választ, hogy „internetről visszahall-
gatok felvételeket”. A válaszadók közül öten hetente néhányszor, négyen néha, 
hárman naponta hallgatnak más rádiót (is), ketten azt jelölték meg, hogy „nem 
hallgatok más rádiót”. (Az „egész nap mást hallgatok” választ nem jelölték.) Az a 
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bizonyos „más rádió” pedig a válaszok alapján lehet hazai kereskedelmi, románul 
vagy magyarul, illetve hazai kereskedelmi (5-5), hazai, románul sugárzó, illetve 
magyarországi közszolgálati vagy kereskedelmi csatorna (4-4). Két-két válaszadó 
hallgat még hazai magyar közszolgálati, illetve internetes idegen nyelvű (nem ro-
mán és nem magyar) csatornát. A válaszadók körében nem jellemző a magyar 
vagy román nyelvű internetes rádióadások hallgatása, sem a magyar vagy román 
nyelvű közösségi csatornák hallgatása, és hazai magyar nyelvű közösségi/egyházi 
műsort is csak egy válaszadó hallgat. 

A legújabb kori, internetes jelenlétről megoszlanak a vélemények a rádiósok 
körében. A „Véleményed szerint, az internetes sugárzás lehetősége miben változ-
tatta meg a Kolozsvári Rádió műsorait?” kérdésre adott válaszok között egyfe-
lől megjelenik az, hogy a lehetőség semmiben nem változtatta meg a műsoro-
kat, hogy „nem pótolja a földi sugárzást”, hogy kizárja az idősebbeket, illetve, 
hogy „romlott az éterbe kerülő műsorok minősége, de nem csupán ezért...”, vagy 
egy másik válaszban: „Ez az időszak, együtt a vezetőcserékkel, felhígította a tar-
talmat”. Másfelől, pozitívumként jelenik meg a szélesebb célközönség (például 
a nyugati diaszpóra) elérésének lehetősége, az esély a nagyobb hallgatottságra, 
azáltal, hogy bárhonnan elérhető a műsor, illetve, hogy egyes műsorok vissza-
hallgathatók a honlapon. Megjegyzik ugyanakkor, hogy az interneten bárhon-
nan elérhető műsorsugárzás a témaszelekciót is befolyásolhatja, hogy a kollégák 
ismertsége nagyobb lett, de azt is, hogy „nagyobb a bóvli kísértése, de többen jól 
használják: kiegészítô-megörökítô eszközként”.

Hogy „a közösségi oldalak (pl. Facebook) megjelenése miben befolyásolta a 
Kolozsvári Rádió műsorait” (nyílt kérdés), arról szintén megoszlanak a vélemé-
nyek. Az egyértelműen pozitív oldalát hangsúlyozta a válaszadók fele:

Könnyít az interaktivitáson, új közönséget, hallgatói rétegeket szólít meg, ér 
el.

Többen hallanak róluk, esetleg többen is hallgatják.
Multimediális lett, még több emberhez eljut(hat), „van képünk hozzá”, sőt, 

időnként videónk is. Jó promóciós felület.
Gyorsabban reagál eseményekre, jobban reklámozza a műsorait.
A posztok révén népszerűsíthetők a műsorok, széles körben népszerűsíthető 

a rádió oldala is.
A válaszolók másik fele pedig fenntartással viszonyul az új lehetőséghez: bár 

– többnyire – látják a pozitívumait, de közben tartanak a negatívumaitól. Az ő 
válaszaik a következők:

Ismertebbé teheti, de én konzervatív vagyok, az éter híve. Ezt nem helyette-
síti. 

A műsort szinte semmiben [nem befolyásolta], viszont megindult a lájkva-
dászat: mindegy mit teszünk fel, csak sokan szeressék.

A lájkvadászat a cél, sokkal inkább, mint a minőségi tartalom gyártása. A 24 
óra, a net, a FB, a felpörgés mind a minőség rovására megy.

Többen tudnak rólunk (nem biztos, hogy többen is hallgatnak).
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Egyrészt „láthatóbbak” [a műsorok], másrészt gyakran hamis mércékre 
hangolódnak.

Gyors információforrás, a hallgatóval való gyors és közvetlenebb kapcso-
lattartásban nemcsak interaktív műsorokban, hanem általában. Segít a hallgatói 
profi l megrajzolásában (látod mi érdekli, általában az embereket), a téma forró 
lesz. De becsapós, észnél kell lenni, ellenőrizni, mérlegelni.

Népszerűsítésünkre jó, csak ember kell hozzá, 24 órából 24-re. Néha onnan 
jön a téma. Ez is jó. DE: a 24 óra, a net, a FB, a felpörgés mind a minőség rovására 
megy.

***

Évek óta megválaszolatlan kérdés számomra, hogy a kisebbségi, főleg szór-
ványmegyéknek sugárzó regionális rádió valójában hogyan határozhatja meg 
saját magát és küldetését, hiszen bár állami fi nanszírozása és műsorstruktúrája 
közszolgálati, a klasszikus értelmezés szerint, a kisebbségi csoportoknak szóló 
műsorokat és műsorszórókat közösséginek tekinti, a körzeti vagy helyi adásokat 
pedig a kereskedelmiek közé sorolja a szakirodalom (például Bajomi-Lázár 2000, 
145.). A műsorok terén és a hallgatókkal való kapcsolatban is jelentős változásokat 
észlelhetünk az utóbbi években. A web 2.0 korszaka, a közösségi média, a felhasz-
náló által generált tartalom a rádióra és a rádiózásra is visszahat: a rádió nemcsak 
hogy jelen van a weben is, de a közösségi médiában is keresi a fogyasztók minél 
jobb, minél közvetlenebb elérését, és kéri a visszajelzésüket is – ami pedig ismét 
csak távolít a klasszikus közszolgálati („emelkedett”) stílustól és hierarchikus 
kapcsolattól, és sokkal közelebb áll a kereskedelmi és közösségi rádiók közvetlen 
stílusához és „formálisan egyenlő” kapcsolatához. (A három rádiótípus műsorai-
ról és a közönséghez fűződő viszonyukról lásd: Bajomi-Lázár 2000, 145.)

Nem vitás, hogy a Kolozsvári Rádió magyar szerkesztősége közszolgála-
ti feladatokat lát el, de egyértelműen másként kell azt tennie, mint a fővárosból 
országosan sugárzó csatornáknak. A központi, bukaresti Román Rádiótársaság 
megteheti, hogy szakosodott műsorfolyamokat készít: van hírcsatornája, kultu-
rális, komolyzenei, ifj úsági és vidéknek vagy egy-egy kisebb-nagyobb régiónak 
szóló csatornája. De a kisebbségnek magyar nyelven sugárzó regionális csatorna, 
a Kolzosvári Rádió, bár számos frekvenciája van, ezek összességükben (sem) biz-
tosítják a sugárzási terület teljes lefedését – vagyis a vételt az adáskörzet minden 
megyéjében, a magyarok által is lakott területeken. Tehát a több frekvencia nem 
ad lehetőséget a szakosított sugárzásra, csak arra, hogy minél több hallgatóhoz 
eljussanak az éterben. Az internetes sugárzás nem megoldás, hiszen ahhoz Romá-
niában nincs kellő lefedettség.

Ha a célközönség alapján gondolkodunk, akkor a műsor egy közösségi rá-
dióéhoz is közel állhat, hiszen egyetlen közösség, a romániai magyarság tagjai-
hoz szól, annak sajátos értékeit is képviselve és közvetítve. A kisebbségekhez szó-
ló rádiókat pedig általában közösséginek tekintik, erre több példa van például 
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Franciaországban is. (Bővebben lásd Bajomi-Lázár 2000, 108–109.) Ez a közösség 
azonban a teljes társadalmat leképezi, csupán nyelvileg és (jellemzően) vallásá-
ban különül el a – román nyelvű – többségiektől, vagyis nem tudnánk megje-
lölni olyan érdeklődési kört, olyan meggyőződést, amely a magyar identitáson 
túl, további szempont alapján homogén csoportként határozná meg a romániai 
magyarságot.

Szintén el kell, hogy különítse a vizsgált rádiót a közösségitől a szakmaiság 
igénye. Közszolgálatiként nem mondhat le ugyanis a szakmai felkészültség elvá-
rásáról, nem engedhet bárkit mikrofon elé: úgy kell megválogatnia a munkatár-
sait, hogy azok kellően tájékozottak legyenek a nagypolitikában, a közéletben és 
akár a kisebbségi kultúrában egyaránt, és ne csak az adásközpontot, Kolozsvárt, 
Kolozs megyét ismerjék, hanem szükség esetén a szilágysági, a bihari, a szatmári, 
de akár a dél-erdélyi eseményekről is kontextusukban tudjanak szólni. Ez a szak-
mai válogatás a szerkesztőség vezetőinek felelőssége.

Ugyanakkor, szükséges olyan információs hálózat kiépítése, hogy a hírek ne 
csak egy városról – és ne egy városnak – szóljanak, hanem a besztercei és a bihari, 
a szatmári és a szebeni magyar egyaránt találjon magának fontos információt, ér-
dekességet a műsorban. Ezt pedig a minden megyét lefedő, nemcsak a híradónak, 
hanem akár több műsornak dolgozó, fi zetett tudósítói hálózat tenné lehetővé – 
ehhez azonban intézményi döntésre volna szükség.

Szakirodalom:

Bajomi-Lázár Péter, 2000: Közszolgálati rádiózás Nyugat-Európában. Új 
Mandátum Könyvkiadó, Budapest.

Balázs Géza, 1995: Újságírás, rádiózás. Haza és Haladás Alapítvány, Buda-
pest.

Balázs Géza–Kuti Sándor–Szayly József, 1997: Rádiós ismeretek. A műsor-
szolgáltató rádiózás kézikönyve. DUE, Budapest.

Fábián Pál (szerk.), [é. n.]: A körzeti stúdiókról. A Magyar Rádió nyelvi bizott-
ságának elemzései (1993–1994). Kiadja a Magyar Rádió nyelvi bizottsága.

László Edit, 2011: A területi közszolgálati rádió funkciói. In: MeDok 2011/3., 
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Jegyzetek
 1  A vizsgálat kezdő időpontja a rádió újraindulása az 1989-es társadalmi 

változások után (1989. december 22.). Záró időpontja a rádió magyar nyelvű 
adásának látszólagos kiterjesztése, amikortól kezdve a magyar nyelvű műsort 
napi 24 órában sugározza a rádió, a korábbinál jóval kisebb lefedettséggel (2016. 
november 1.). 

 2  A továbbiakban felsoroltak nem műfajok: műsorvezetés, 
műsorszerkesztés, talkshow, interaktív műsorok, zenei műsorok, reggeli 
tájékoztató magazinműsor. 

 3  Torzíthat a képen az a tény, hogy a komolyzenei műsorok szerkesztőjétől, 
aki több mint 20 éve foglalkozik a témával, nem kaptam választ a kérdőívre. 
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Fotografi a lui Mircea Albu, între 
limbaj și poezie

Drumul lung de la Aiud până la Cluj al fotografului Mircea Albu (n. în data 
de 4 septembrie 1943) începe în vremea celui de al II-lea Război Mondial, odată cu 
apariția armatei rusești pe meleagurile transilvănene, când familia Albu se retrage 
din Aiud înspre vestul țării, în localitatea Șiria, județul Arad, ca mai târziu să se 
întoarcă la Târgu Mureș prin Satu Mare. După câțiva ani petrecuți în orașul de pe 
malul Mureșului, în 1957 familia lui se stabilește în Cluj. Acesta este anul când tâ-
nărul Mircea Albu primește primul său aparat de fotografi at, un Voigtländer Bes-
sa, și, prin realizarea unor fotografi i într-o tabără în Sohodol lângă Câmpeni, por-
nește pe un drum lung în lumea artelor vizuale, drum pe care și azi îl parcurge cu 

Rezumat (Fotografi a lui Mircea Albu, între limbaj și poezie)

Fotograful clujean Mircea Albu povestește despre difi cultăţile, bucuriile, satisfacţiile profesionale ori ciudăţeniile vieţii 

artiștilor fotografi  în perioada comunismului în România. Mircea Albu dezvăluie numeroase aspecte relevante pentru 

înţelegerea raportului dintre formarea artistico-profesională și supravieţuirea în faţa constrângerilor și abuzurilor sistemului 

comunist, precum și detalii legate de parcursul său biografi c și de viaţa fotocluburilor din Transilvania începând cu anii ‚60 și 

până în perioada de după 2000.
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Romanian photographer Mircea Albu tells us about the moments of diffi  culty, joy, professional satisfaction and bizarreness 

experienced by photo artists in Communist Romania. Mircea Albu brings to light a number of details that may be relevant to 

understanding an artist’s constant struggle between one’s professional/artistic growth and one’s need to survive the numerous 

constraints and abuses of the regime. Moreover, the interviewee talks about his biography and the life of Transylvanian 

photoclubs from the 60s up to the 2000s
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aceeași dedicație ca la început. Nedespărțit de aparatul de fotografi at, Mircea Albu 
devine membru al Cercului Foto de la Casa de Cultură a Studenților din Cluj în 
anul 1967, iar în anul 1969 este unul dintre fondatorii și președintele Fotoclubului 
Universitatea din Cluj. În 2006 fondează Asociația Art Image, și, prin manifestări 
fotografi ce tradiționale – expoziții, workshopuri și tabere de fotografi e – duce mai 
departe moștenirea fotoclubului universitar, aducând fotografi a clujeană în atenția 
publicului național și internațional. Inginer de profesie, Mircea Albu este astăzi 
unul dintre cei mai longevivi fotografi  activi clujeni,1 cel care în anul 2018 celebra 
o aniversare dublă prin evenimentul intitulat 75/60: împlinirea vârstei de 75 de ani 
și vernisajul retrospectiv al celor 60 de ani petrecuți în lumea fotografei. Expoziția 
Restituiri – Eseuri fotografi ce 1958-2018 a fost concepută în spiritul acestui du-
blei sărbători: o expoziție de afi șe și albume de fotografi i ale expoziţiilor autorului 
din perioada 2003-2017 alături de o expoziție aniversară, retrospectiva fotografi că, 
1958-2018. Tot cu această ocazie, Mircea Albu lansează o carte în două volume: 
Fotografi e argentică, 1958-2005 (Volumul I) respectiv Fotografi e digitală, 2006-
2018 (Volumul II). Textul de față reprezintă un interviu cu acest om pasionat de 
fotografi e care ne conduce, la persoana întâi, în prezentarea drumului său parcurs 
în cele câteva decenii și, în același timp, ne invită într-o călătorie în istoria recentă 
a fotografi ei clujene prin trecerea în revistă a cercurilor și cluburilor de fotografi e 
din inima Transilvaniei.

De fotografi e nu te ocupi, fotografi a nu e o meserie
În tabăra din Sohodol, în anul 1957, era momentul când m-am apucat să fac 

fotografi e după capul meu. După ce m-am întors acasă în Cluj, nu știam ce să fac 
cu fi lmul, dar Ferenc Deák, care avea un magazin specializat, mi-a zis: „nu e foar-
te complicat; uite, îți dau niște substanțe, du-te frumos și developează-ți fi lmul 
într-o cratiță mare, să fi e întuneric...” M-am apucat în pivniță, beciul din casa pă-
rintească, și mi-am făcut un laborator în baie și am reușit să-mi developez primul 
meu fi lm din tabără. A fost un succes, care la vârsta aia – 13-14 ani –, evident, nu 
poate decât să te entuziasmeze. Cu domnul Andrei Klein,2 care avea și dânsul un 
atelier de fotografi e, tot povesteam și tot îmi explica fi ecare cum se face mai de-
parte fotografi a. Fotografi a mi-a devenit o pasiune, iar în 1959, când s-a înfi ințat 
un cerc foto la școala noastră, Colegiul Emil Racoviță, deja aveam un Zorki 4 ca 
aparat de fotografi at, iar de atunci am început să fac fotografi i, așa, din entuzias-
mul vârstei, prin curtea școlii, pe la orele de educație fi zică, prin excursiile pe care 
le-am făcut. Erau foarte interesante și le expuneam în școală. În 1961, am fugit 
un pic de sub supravegherea tatălui meu, care voia neapărat să mă facă inginer. 
L-am păcălit: m-am dus la examenul de admitere, dar n-am scris nimica. Deci, 
evident, n-am reușit. Atunci mi-a zis: „nu-i nimic, te învăț eu o treabă serioasă, să 
vezi ce înseamnă să lucrezi” și m-a adus la un atelier de topografi e ca și ajutor de 
topograf, adică ăla care cară în spate trepiede și aparate indiferent de vreme. M-a 
convins că lucrul e o treabă mai dură. Chiar dacă, între timp, făceam fotografi i 
absolut în orice ipostază, pentru că încă nu eram defi nit ca un om care înțelege 
și vrea să se manifeste prin fotografi e, mai aveam și alte abilități: scriam versuri, 
poezie, text. În anul următor am dat examen la medicină. Și am intrat în anul 1. 
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Am fost student până la prima practică la spital, când i s-a făcut o puncție spinală 
unei doamne foarte în vârstă și care săraca urla pe rupte. Am zis, „nu-i bună me-
dicina de mine”. Am reluat discuțiile cu tatăl meu pe tema respectivă, iar el a zis: 
„de fotografi e nu te ocupi, fotografi a nu e o meserie; poate o fi  o pasiune, dar nu 
e o meserie”, și atunci am avut de ales între Politehnică și... Politechnică. Chimia, 
care îmi stătea mie în cap, era legată de fotografi e, întrucât toate procesele erau 
legate de chimie. „Chimia nu e de capul tău, pentru că e nocivă și toate activitățile 
pe care le desfășori nu sunt ok”. Și atunci am zis, bun, mă duc la silvicultură! Că e 
natură, fotografi e... Dar nici silvicultura nu era bună față de Politechnică, pentru 
că nu ești deloc acasă, stai pe câmpuri etc.

Fotoclubul Universitatea
Domnul Gheorghe Racoviță – nu are nicio legătură cu Emil Racoviță speolo-

gul și nici cu nepotul sau urmașul lui Racoviță, care era tot speolog –, dânsul era 
inginer și a fondat Fotoclubul Municipal prin 1956. Aceasta a fost prima formație 
organizată din punct de vedere fotografi c în Cluj, din câte știu eu, și după acea, în-
cet-încet, s-a dezvoltat. Casa Municipală de Cultură – Casa de Cultură de atunci 
– a agreat idea; era printre primele saloane de fotografi e care au fost organizate cu 
efortul acestei instituții. Țin minte că, atunci, Casa de Cultură Municipală avea 
sediul unde e acum Tribunalul, pe partea cu Teatrul Național, iar prima expoziție 
Salon de Fotografi e s-a organizat acolo în foaierul Tribunalului. Eram elev prin 
clasa a 10-a și am avut o lucrare acceptată acolo și când am intrat în salon, pur și 
simplu aveam niște emoții atât de mari, mai ales că eu eram un elev și toți ceilalți 
erau oameni maturi, pe picioarele lor. Am văzut doamne cu blană, era un fel de 
elită a societății clujene, deși nu făcea oricine și oricând fotografi e, iar eu eram un 
intrus acolo un pic, aveam o fotografi e cu o lebădă pe lacul din Parc.

M-am dus la Politehnică și am afl at de Cercul Foto de la Casa de Cultură a 
Studențiilor, care era un grup de studenți foarte pasionați de fotografi e. Timpul 
pe care l-am dedicat fotografi ei era mai mare decât timpul dedicat învățăturii la 
Politehnică și am mers tot așa înainte cu fotografi a. Acolo am întâlnit doi oameni 
de foarte mare calitate din punct de vedere fotografi c: pe Iosif Viehmann,3 care 
mi-a fost primul mentor fotografi c, și Liviu Ungureanu, directorul Laboratorului 
de Cinefi care a UBB-ului. Viehmann, văzând fotografi i de-ale mele, la un mo-
ment dat se oprește asupra uneia – și acuma o am ca fotografi e de referință, care 
se numea Ploaia: erau într-o baltă mare niște picuri de apă care făceau cercuri; era 
făcută de aproape. Și zice: „asta e fotografi e care merită să meargă în saloane”. Am 
mărit-o și am trimis-o atunci, prin 1967-68, la un salon din Salonic, unde foto-
grafi a a și luat o medalie de aur. La Casa de Cultură a Studenților în 1968, dacă nu 
mă înșel, s-a organizat primul Salon Național de Fotografi e, în cadrul Primăverii 
Studențești. A fost foarte interesant și toți am fost foarte entuziasmați de faptul 
că, iată, un Salon de Fotografi e s-a deschis în foaierul Casei de Cultură a Studen-
ților. Au fost participanți din toate centrele universitare, deoarece atunci nu prea 
erau participări individuale cum e în zilele noastre; veneau centre universitare cu 
reprezentanți, cu grupuri. Evenimentul a fost o reușită, s-a editat atunci primul 
catalog al unui salon de fotografi e românească pe care eu l-am văzut vreodată. 
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În 1969 am intrat în tot felul de confl icte cu cei de la Casa de Cultură a Stu-
denților după ce a venit un „metodist”, care era cadru universitar în Cluj și care 
nu știa fotografi e deloc, dar trebuia să conducă cercul foto. Dânsul a venit la mine 
cu un aparat Smena și îmi zice, „te rog, Albu, învață-mă să fac un pic de fotografi e, 
că trebuie să conduc cercul”. Știam deja fotografi e – trecuseră 10 ani de când mă 
mișcam mai serios. După aceea, a început să ne lovească discret pe toți cei care 
eram mai răsăriți, că era fi resc să se întâmple așa ceva. Dar, după acest salon, unde 
iarăși au fost altercații între noi și tovarășul acela „metodist”. A fost foarte zdra-
vănă supărarea, pentru că noi eram dedicați, ne ocupam de cercul foto, întrucât 
numirea unui îndrumător (instructor, cum îi spunea acolo) care nu avea nicio 
legătură cu fotografi a și care avea legături de altă natură – politico-ideologică – și 
care încerca să reformuleze modul nostru de a ne manifesta și a gândi n-a fost 
conformă cu modul nostru de a înțelege fotografi a și a dori să promovăm. Astfel, 
am zis că plecăm. Ne-am adunat trei oameni, Stelian Ploscaru4 și Zoltán Toró5 de 
la Universitatea Babeș-Bolyai și eu de la Politechnică să facem un grup al nostru. 
Stelian Ploscaru era vicepreședinte a consiliului UASC (Uniunea Asociaţiilor Stu-
denţilor Comuniști) în cadrul Universității Babeș-Bolyai. Se ocupa de activități-
le profesionale și, prin el, în anul 1969, am ajuns la președintele asociației Ionel 
Reghini – era asistent pe atunci –, care a agreat ideea constituirii unui cerc foto 
inițial și, ulterior, într-un fotoclub care s-a extins foarte puternic. Prin intervenția 
și ajutorul acordat de Ionel Reghini am găsit un spațiu la parterul Căminului 14 
din Hașdeu. Am avut un spațiu generos cu sală de ședințe, cu laborator foto, cu 
tot ce trebuie și așa am pornit Fotoclubul Universitatea în 1969.

Fotografi a este o modalitate vizuală directă de a comunica, evident, și atunci 
s-au format mai multe fotocluburi. De-abia undeva prin 1967 am devenit  mem-
bru al Fotoclubului Municipal. Fotoclubul Municipal a primit numele după anii 
1985; până atunci se numea Fotoclubul Cluj, ce a devenit mai târziu Fotoclubul 
Napoca, iar după acea Fotoclubul Municipal. Pe urmă era Fotoclubul Institutului 
de Arte Plastice, care a fost inițiat de Savel Cheptea6 și apoi preluat de Ioan Hor-
vath Bugnariu7 (care dinamiza puțin mișcarea și împingea un pic spre partea asta 
vizuală directă),  în care au fost membri colegii noștri care sunt acum la UAD – la 
un moment dat, nu știu de ce au revenit la UBB. Pe urmă a fost Fotoclubul Uni-
versității de Medicină și Farmacie, condus de Mihai Ona, actual medic, probabil 
pensionar. A mai fost un fotoclub studențesc, mai puțin puternic, al Institului 
Agronomic, din care toți au migrat spre Fotoclubul Univeristatea, pentru că noi 
făcusem școala de fotografi e studențească și aveam tabere de fotografi e și ieșiri. 
Mai era Fotoclubul Politehnicii, care era condus de un student de la Politehnică, 
Robert Klein, care după aceea a venit și la Universitate. Și c-am atât era în mediul 
studențesc. Ferenc Deák,8 care e plecat acum în America, era împreună cu Andrei 
Klein și încă vreo doi, care formaseră un fel de mișcare fotografi că la cooperativa 
care avea atelierele de fotografi e și studiourile. Erau puțin altfel decât salariații 
curenți. Și acolo erau câțiva fotografi  mai buni, dar nu se manifestau decât profe-
sional, în studio sau în alte parte. Alte cercuri foto mai erau la Fabrica de Mobilă 
Libertatea și unul de foto și video – MetRo – care era condus de Vass Géza,9 la 
Metalul Roșu. Există un catalog – o arhivă a artiștilor fotografi  clujeni editată de 
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Iuliu Albini10 ca și secretar al Filialei Transilvania – în care aveam fi ecare câte una 
sau două fotografi i. 

Gândindu-mă retrospectiv la anii 1969-1970, în mișcarea studențească au 
apărut centre de cultură pentru diferitele institute din Cluj. Erau Institutul de 
Medicină, Institutul Agronomic, UBB, eram noi (căci migraserăm un pic de la 
Politechnică la UBB), și era și Institutul de Arte Plastice.

Noi, am zis, suntem la Universitate, deci ar trebui să formăm mai puternic. 
Ce facem, deci? Hai să pornim o mișcare fotografi că altfel decât se face în licee. 
Să facem o sesiune de comunicări în fi ecare an: să facem, din doi în doi ani, Salo-
nul Studențesc de Fotografi e, întrucât Colocviul de Fotografi e era anual. Și, din 
1970 încolo, am început cu tot felul de activități de genul ăsta. Colocviul era baza 
piramidei celorlalte activități. În anul următor, 1971, am început cu Salonul de 
Fotografi e. Acesta s-a ținut în primii doi ani undeva în zona Clujului. Și, după 
aceea, s-a extins în toată țara, inclusiv la saloanele de fotografi e studențești, care 
erau din doi în doi ani. Am avut participare grozavă; era o emulație fotografi că 
deosebită. Bineînțeles, erau și participările la Primăvara Studențească – un festi-
val de artă și cultură, care era profi lat, cum era și normal atunci, fi ind susținut de 
UTC, pe zone din astea, care mai ridicau și în slăvi. Dar mai și făceau câte ceva, 
pentru că fotografi a, în perioada aceea, era unul dintre mijloacele în care te puteai 
exprima subtil, iar cei care nu aveau noțiuni de limbaj fotografi c nu înțelegeau ce 
se întâmplă și acceptau fotografi ile. La Primăvara Studențească, de exemplu, se 
spunea că fotografi ile care apăreau acolo trebuie să refl ecte viața studențească. 
Dar nu erau restrictive. Viața studențească ce însemna? Însemna să faci fotografi e 
în săli de curs, în laboratoare specializate, sau în practicile de producție ale  stu-
denților. Dar nu erau restrictive; se acceptau și alte tipuri de fotografi e. 

Așa se vede cultura în România?
Îmi amintesc o întâmplare comică. Nu prea erau spații fotografi ce – la Mu-

zeul de Artă fotografi a nu era acceptată ca mijloc artistic de exprimare. Astfel, fo-
loseam alte săli: foaierul de la Casa de Cultură a Studenților și fostul club Echinox 
de la UBB. Acolo ne făceam Saloanele de Fotografi e. Directorul de atunci, nu-l 
nominalizez, pentru că nu este cazul, la o expoziție a noastră de fotografi e, a venit 
și s-a uitat. Fotografi ile erau puse pe panouri. Erau și portrete de studenți, ceea ce 
mi se pare absolut fi resc, și normal, pentru că era mediul studențesc. Directorul 
se uită și zice: „ăștia cine-s?” „Păi, studenți.” „Și ăia, toți studenți? Și aia, studentă? 
Dar, când ați fotografi at, ați verifi cat dacă sunt integraliști?” Pe vremea aceea nu 
aveai voie să repeți anii în neștire sau să dai examenele din anul 1 ca restanțe în 
anul 5. Atunci, dacă aveai 2 examene neluate, puteai să le mai dai în toamnă, iar 
dacă le picai, repetai anul.

Prin 1976, a apărut la Fotoclubul Universitatea un coleg de al nostru, student 
la fi zică, Petre Mercea, care era profi lat pe diapozitive. Lucrând foarte puternic, 
a propus ca, pe lângă saloanele de fotografi e, să organizăm și un festival legat de 
imaginea proiectată. Erau diapozitive și, pe vremea aceea, apăruseră așa-numitele 
diasonuri, în care se asociau diapozitive pe teme date care erau proiectate cu un 
suport muzical. Așa a apărut Festivalul de Diasonuri și Montaje de Diapozitive 
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Audia. Ultima ediție a avut loc în 2017. Apoi, încet-încet, au lucrurile au evoluat. 
Saloanele mergeau foarte bine și, de la un anumit moment dat, au devenit saloane 
de referință. Celelalte fotocluburi nu au avut susținere sufi cientă... a contat foarte 
mult și cine se ocupa efectiv de ele, pentru că ei adunau lumea în jurul lor. 

Așa au ajuns au fost mai mulți la Fotoclubul Universitatea, printre care Do-
rel Găină,11 Emil Budiu, care e în Elveția acum sau Károly Feleki.12 Aceștia sunt 
printre cei care au rămas în Cluj și au rămas și în memorie. După Feleki a apărut 
și fratele lui, István Feleki.13 Am fost o echipă foarte puternică la Fotoclubul Uni-
versitatea pentru mult, mult timp. Încet-încet, a evaluat Fotoclubul Universitatea. 
S-a păstrat constant cu sesiunile de comunicări și cu colocviile de fotografi e. Dar 
să nu ratez un detaliu important: undeva în anii 1985 am fost acceptați în Muzeul 
de Artă cu Salonul de Fotografi e. Poate că lumea nu mă crede. Povestea în felul 
următor în Cluj sau, cel puțin, în zona unde am acționat, am trăit și am lucrat eu. 
Nu s-au amestecat nici cei de la universitate, chiar dacă erau din staff -ul comu-
nist, să zicem așa, nici cei de la Casa de Cultură a Studenților, nici cei de la Comi-
tetul Județean al UTC-ului de atunci. Nu s-au amestecat să impună restricții în 
prezentarea publică a fotografi ilor. Exista un subiect foarte delicat: nudul. Înainte 
de 1990, fotografi a de nud era permisă. Deși toată lumea spune, „nu-i adevărat!” 
Ba da, era permisă, cu o singură precondiție: să nu poate fi  identifi cată persoana. 
Deci să nu i se citească fața. Sau să nu fi e în zona de excese de tip sexual. Astăzi, 
nu mai contează: poți să fotografi ezi aproape orice... Lucru care mi se pare ciudat; 
există aiureala, de a pune tot felul de buline pe suprafața corpului – pe sâni, de 
exemplu, sau în alte zone – pentru ce? După mine, acest lucru face să degenereze 
complet fotografi a unui corp uman.

Legat de cenzura fotografi ilor: nu puteai să expui orice pe perete. Chiar dacă 
fotografi a e un limbaj mai subtil un pic, dacă știi să-l manevrezi, funcționează. 
Cineva din conducerea Muzeului de atunci, nu vreau să-l nominalizez, a văzut o 
fotografi e a lui István Feleki. În fotografi e era poarta muzeului cu chiciură – foar-
te frumoasă fotografi e – iar în spate, gangul ca un hău negru. Și când s-a făcut 
acea trecere în revistă, a zis: „așa se vede cultura în România? Într-un hău negru? 
Jos cu fotografi a asta! Nu va putea să apară în Muzeul de Artă!” Și, totuși, a apărut 
fotografi a în Muzeul de Artă, cu tot riscul! Dar lumea n-a înțeles. Un om, care 
are, cât de cât, valențe culturale și spirituale în domeniul artelor, poate să facă 
interpretări personale, nu? E fi resc și normal. Și a funcționat.

Când venea cuplul Ceaușescu la Cluj, nu puteai să fotografi ezi în primul rând. 
Ca să poți să fotografi ezi în zona de interes, în primul rând, trebuia să ai o acre-
ditare specială din partea Comitetului Județean de Partid. Nu te puteai apropia 
cu aparat de fotografi at, cum nu te puteai apropia în 1989, de exemplu, de zonele 
importante politic din Cluj. Noi aveam și Fotoclubul Municipal la Universitatea 
și ni se atesta că nu facem fotografi e profesională, ci fotografi e de tip artistic, ca 
artist fotograf. Eram într-o manifestare fotografi că de 23 August. Manifestările 
acestea erau de foarte mare anvergură. După ce trecea formațiunea X – asta cred 
că era o formațiune studențească, aveau tot felul de portrete – la un moment dat, 
după un colț de stradă, văd un portret al „șefului”, al tovarășului, care era jos, iar 
un nenea își făcea treaba pe portretul respectiv. Culmea este că am identifi cat ne-
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gativul la laboratorul Fotoclubului Universitatea. Așa mi-am dat seama despre ce 
era vorba, cum era atârnat pe o sfoară la uscat. Un alt student de acolo fotografi ase 
și el momentul respectiv și intraserăm cam toți în panică, pentru că era o poveste 
foarte interesantă. Cum o învârtim și ce facem, ca nu cumva să fi e cineva de par-
tea cealaltă, vreun informator... Intraserăm deci în panică, nu cumva să fi  văzut 
negativul careva dintre cei care „povesteau”. Era interesant dacă aș fi  putut să-l 
arhivez; ar fi  fost o treabă... Poveștile sunt povești, iar întâmplarea e întâmplare.

Nu puteai să fotografi ezi, de exemplu, barajul de la Tarnița. Era un obiectiv 
strategic. Am mers cu secretarul economic de partid de atunci și am fotografi at 
„economia” județului – fabrici etc. Ajunsesem cu el la un moment dat să foto-
grafi ez de pe drumul spre Apahida. Se vedea foarte frumos zona industrială a 
Clujului. Și a zis, hai să fotografi em de aici, până nu ne vede cineva. Secretarul 
de la Comitetul Județean de Partid! Deci asta era o chestie ciudată. Exista așa o 
frică de fotografi . Și acuma cred că există, a mai rămas undeva în subconștientul 
românului. Și în subconștientul meu există momente în care mă uit să văd dacă 
nu cumva cineva se uită mai urât la mine că fotografi ez. Exista așa un sentiment 
permanent de teamă. Acuma, uitându-mă în spate, nu identifi c foarte exact ce l-a 
generat, dar exista tot timpul o stare de teamă și de suspiciune. Era ceva foarte 
ciudat. Sentimentul ăsta îl regăsesc și acuma în mine după atâția amari de ani în 
care nu se mai pune problema. Am și acum momente în care mă întreb, „oare e 
bine, ore nu e bine?”.  E foarte interesant. Acum e libertate, e cu totul altceva, iar 
cei care n-au trăit vremurile alea nu pot să aprecieze. Indiferent de domeniul în 
care te exprimi, indiferent că e exprimare vizuală, literară sau muzicală, acum 
poți să te exprimi. Indiferent că e agreat de lume sau nu, în funcție de cultură, 
poți să faci ce vrei. Dacă nu există cultură – am zis eu – suntem într-un moment 
de subcultură. Clar, fără nici un fel de echivoc. Dar poți să te exprimi, poți să 
vorbești, indiferent dacă ești agreat sau nu ești agreat, indiferent dacă ești luat la 
foaie verde sau ești luat în serios.

Mă întorc acum înapoi: în 1986 am mers și la Fotoclubul Municipal, pentru 
că era unul dintre fotocluburile zdravene, era un fotoclub serios. Eu am mai par-
ticipat cu lucrări în saloanele lor de fotografi e și mi-a plăcut foarte mult, inclusiv 
echipa: îl cunoscusem inițial pe Gheorghe Racoviță, care a fost primul președinte 
a fotoclubului, pe urmă mă împrietenisem cu Iuliu Albini, care era și secretar 
la Asociația Artiștilor Fotografi  din România, Filiala Transilvania. Erau mulți 
oameni de foarte bună calitate în fotoclubul ăsta și, evident că, față de fotoclubul 
studențesc, care era cu preponderență studențesc, aici erau oamenii de elită din 
fotografi a clujeană. În noiembrie 1989 s-a organizat în Cluj, sub egida celor două 
fotocluburi – Fotoclubul Municipal și Fotoclubul Universitatea – cea mai mare 
manifestare fotografi că din Români, Zilele fotografi ce Clujene. Au fost 11 saloane 
de fotografi e la Casa Tineretului, în foaier, plus colocvii de fotografi e, sesiuni de 
comunicări, concursuri de diaporame, de diapozitive și diasonuri și un concurs 
de fotografi e despre Clujul anului 1989. Din câte știu eu, a fost prima manifestare 
fotografi că în care n-a fost portretul lui Ceaușescu la intrare, ceea ce era obli-
gatoriu în orice manifestare. Era foarte ciudat: au fost drapelele României, dar 
dispăruse portretul lui Ceaușescu – în noiembrie. Au fost participanți din toată 
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România; inclusiv AZO Mureș a avut expoziție de prezentare de materiale în Casa 
de Cultură a Tineretului. Manifestarea s-a desfi ințat undeva prin ianuarie 1990, 
când fi ecare, care era îndemânatic, a pus mâna pe ce a văzut și a plecat cu ele în 
spate.

După așa-zisa Revoluție, s-a spus: ”fraților, facem următoarea fi gură: îi dăm 
jos pe toți și începem noi altceva”. Așa s-a întâmplat la fotoclubul Universitatea: 
m-am retras; s-a întâmplat la fotoclubul Municipal (nu știu cine era atunci pre-
ședinte): s-a retras. Și așa au căzut amândouă fotocluburile discret, pentru că, 
degeaba... nu poți să dai vina, să spui că ai trăit cândva în comunism – „băi, ăștia 
toți au fost comuniști, să schimbăm treaba!” Nu poți. În zonele acestea, de cultură 
și artă, erau oameni dedicați. Iar în 1997 am pornit următoarea mișcare: refacerea 
fotoclubului Universitatea. L-am refăcut, cu tot entuziasmul studențesc. Totuși, 
dispersia era așa de puternică, încât n-a mai funcționat cum funcționa înainte, 
deși organizam colocviile de fotografi e Audia, saloanele de fotografi e n-au mai 
funcționat așa cum trebuia. Fotoclubul Municipal Napoca avea susținerea Casei 
Municipale de Cultură care aparținea Primăriei. În momentul când Casa Muni-
cipală a pierdut spațiul, fotoclubul a rămas în cofetărie. 

În 2005, am pierdut spațiul de la Universitate, de la Căminul 14, în care rec-
torul de atunci a dispus să înfi ințeze poliția studențească. Și am primit spațiul fos-
tei Poște din Hașdeu. L-am amenajat, am făcut laboratorul, iar când s-a terminat 
cu amenajarea, s-a înfi ințat o facultate nouă, în care decanul a venit și a zis, „nu” 
și ne-a dat și de acolo afară. Și am plecat. Ne-a dat un spațiu în subsol la Cămi-
nul Avram Iancu, între conductele de încălzire. Nu era un spațiu potrivit pentru 
activitățile pe care le desfășuram și eram destul de nemulțumiți și derutați. În 
2006, am hotărât să înfi ințăm o asociație, un ONG. Și așa a luat fi ință Asociația 
Art-Image. Pentru că Fotoclubul Municipal n-a mai avut spațiu – era în situația 
de a fi  retrocedată clădirea din Piața Libertății (n. red: actuala Piața Unirii), unde 
era Casa Municipală de Cultură – ne întâlneam într-o cofetărie, or, în cofetărie nu 
poți să faci întâlniri foto, pentru că nimeni nu-ți dă voie să pui pe masă tot felul 
de chestii. Și atunci ne-am hotărât – o parte din Fotoclubul Municipal, 11 inși – să 
înfi ințăm Asociația Art Image.

Din nefericire, problema gestionării unui patrimoniu este un punct defi citar 
în toată țara, nu numai în Cluj. Puțină lume și-a făcut, de exemplu, o arhivă. În 
momentul în care s-a distrus spațiul fotoclubului Universitatea, o parte din arhi-
vă a dispărut. Nu puteai să fi i tot timpul cu mâna pe plase și pe cutii. Chiar poves-
team anul trecut cu un profesor universitar care fusese membru al Fotoclubului 
Universitatea, Radu Igazsag,14 care spunea, „am venit în Cluj și, umblând prin tot 
felul de anticariate și consignații, la un moment dat o doamnă mi-a adus o plasă 
și a zis, uite aici un teanc de fotografi i pe care le-am găsit aruncate într-un coș de 
gunoi. Și, când l-am deschis, am găsit fotografi i de-ale mele; erau din colecția de 
fotografi i a fotoclubului Universitatea”. Povesteam la un moment dat despre o ar-
hivă fotografi că a unui coleg de-al nostru care plecase în altă zonă fotografi că, în 
sensul că a decedat, și, la sfârșit, soția lui a luat toate fotografi ile, toată fototeca lui, 
a scos-o în grădină și a aprins-o! Din păcate, n-a fost numai arhiva lui personală. 
A fost arhiva Asociației Artiștilor Fotografi  din zona Transilvaniei, pentru că el 
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fusese secretarul asociației pe Transilvania întreagă. Pe vremea aceea, documen-
tele esențiale ale membrilor Asociației Artiștilor Fotografi  nu erau ținute de fi eca-
re acasă. Erau într-o arhivă a asociației, a secretariatului și nu puteai să ai acces la 
documentele originale. Toate erau în arhiva respectivă. De exemplu, dacă vroiai 
să trimiți undeva în străinătate o fotografi e la un salon de fotografi e, nu puteai 
s-o trimiți de capul tău, cum faci acuma contra unei taxe. Trebuia să trimiți prin 
Asociația Artiștilor Fotografi , trebuia să agreeze asociația. Abia spre sfârșit s-a 
acceptat să se trimită și direct din fotocluburi. E mai complicată puțin povestea: 
dacă primeai un titlu onorifi c sau o diplomă din niște zone adiacente perime-
trului comunist, deci din zona capitalistă, puteai să participi, dar prin fi liera de 
care povesteam, iar originalele erau păstrate la Asociația Artiștilor Fotografi  sau 
la secretariatul zonal. Acum, eu degeaba caut vreun titlu fotografi c pe care l-am 
primit în 1976, pentru că nu pot să-l mai găsesc. N-am cum să-l mai găsesc. Sub 
nici o formă.

Adevăratul esperanto al comunicării omenești
Fotografi erea este scriere cu lumină. Asta e și traducerea din limba greacă, 

este ok. Dar nu este sufi cient. În primul rând, ca cineva să realizeze o fotografi e, 
să se exprime prin fotografi e, cred că trebuie în primul rând să trăiască momen-
tul, să înțeleagă ce se întâmplă în spațiul pe care îl fotografi ază, spațiu care este 
restrictiv, pentru că este încadrat în niște bariere geometrice. Pe urmă trebuie să 
înțeleagă că fotografi a este un limbaj. Fotografi a este un limbaj foarte foarte evo-
luat; este, de fapt, adevăratul esperanto al comunicării omenești. 

Există niște simboluri fotografi ce, niște elemente fotografi ce, niște puncte 
esențiale de reper în spațiul fotografi c. În momentul în care a trăit clipa respec-
tivă, fotograful trebuie să-și încadreze subiectul în desfășurarea lui optimă în 
spațiul acela geometric și neapărat trebuie să îl descrie cu elementele tipice foto-
grafi ei. Degeaba faci o fotografi e și apoi zici, „a, e cea mai frumoasă fotografi e”. Pe 
lângă subiectul inițial, care ar trebui să fi e cel mai puternic și cel mai bine defi nit 
pe suprafața imaginii, există și alte elemente care pot să-ți distragă atenția. De 
aceea, cine crede că, dacă are un aparat foarte bun, de ultimă generație, îi este 
sufi cient ca să facă o fotografi e bună, se înșeală amarnic. Trebuie, în primul rând, 
să învețe limbajul fotografi c, așa cum am învățat din clasa a I-a ce este A, ce este 
0, ce este Z sau ce este X, așa trebuie să învețe un limbaj fotografi c ca să se poate 
exprima. Pare simplu? Pare. Nu este chiar foarte simplu, și, așa cum nu toți cei 
care au făcut o școală scriu frumos, așa cum nu toți cei care au făcut o școală se 
exprimă frumos, tot așa se întâmplă și în fotografi e: nu toată lumea poate să se 
exprime fotografi c. Poate să facă fotografi i, dar, ca să comunice ceva prin fotogra-
fi e, să se exprime și să fi e înțeles pentru privitor, este puțin mai complicat decât 
pare la prima vedere.

Indiferent cum fotografi ezi, nu întotdeauna poți să te centrezi strict pe su-
biect. Pot să apară și alte elemente în cadrul fotografi c care distorsionează per-
cepția subiectului de către cel care vede fotografi a. Este o foarte mare diferență 
între mine – care generez, gândesc și prelucrez imaginea – și cel care o vede. Avem 
alte noțiuni, alte simboluri, alt mod de interpretare a imaginii, iar privitorul are 
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30 la sută din cât operez eu ca și fotograf. Și atunci trebuie să găsești forme de a 
transmite prin fotografi e ceea ce ai simțit, ca să fi e cât mai apropiat și pe gustul 
privitorului. De aici apare necesitatea, uneori, a unei cheițe, pentru a intra în sub-
stratul fotografi ei: cheița asta este titlul. Titlul trebuie să-ți spună discret – sau 
mai puțin discret – cam ce ai vrut tu să faci. De ce ai fotografi at subiectul? Tre-
buie să-i induci privitorului intenția ta de a transmite un mesaj. Mie mi se pare 
destul de apropiat de realitate; celor de astăzi nu mai știu exact ce li se pare, dată 
fi ind cantitatea enormă de imagini. Acum 35-40 de ani, se făcea evaluare pe baza 
consumului de argint în realizarea materialelor fotosensibile. Dacă țin bine min-
te, prin anii 1986-87 era o publicație care spunea că, prin evaluarea consumului 
de argint la nivel mondial, se poate deduce că s-au făcut în lume 17 miliarde de 
fotografi i. Ei, acum se mai poate face o evaluare de genul acesta? Nu se mai poate 
face o asemenea evaluare, pentru că, dacă eu mă duc să fac o fotografi e undeva și 
sunt foarte entuziast, pot să fac o mie de fotografi i.  După părerea mea, astăzi în 
lume, dintre cei care au depășit, să zicem, vârsta de 14 ani, 98 la sută utilizează 
un mijloc de înregistrare a imaginii. Și nu mă refer la țările – considerate de noi – 
evoluate, ci și la alte țări. Deci oriunde te duci, vezi că omul e cu telefonul: pe vârf 
de munte, undeva în peșteră etc. E cu telefonul și face fotografi e. Deci este o cu to-
tul altă tehnologie de înregistrarea imaginii, însă limbajul efectiv rămâne limbaj 
de comunicare. Fotografi a este o comunicare. Trebuie să aibă un limbaj, pe care 
trebuie să le înveți. Așa cum înveți alfabetul sau cum înveți să aduni și să scazi.

În dezvoltarea mea fotografi că, am abordat toate genurile fotografi ce. În ul-
timii 20-25 de ani, m-am centrat foarte mult pe zona de eseu fotografi c, pentru 
că se suprapune peste modul meu de trăire personală. Fotografi ile pe care le fac 
acum și pe care toată lumea le înțelege – sau nu –eu întotdeauna le asociez cu 
poezie, cu versuri, cu literatură care este specifi că acestui tip de fotografi e. Eseul 
fotografi c este altceva. Este un fel de haiku al poeziei.

Se spune că percepția imaginii fotografi ce este undeva între 85-89 la sută din 
informație, pe când, în cazul scrisului, ajunge undeva la 18-23 la sută maximum. 
Deci este atât de simplu să percepi mesajul transmis de o fotografi e, să înțelegi ce 
reprezintă ea! Este și povestea că o fotografi e este cât o mie de cuvinte; se poartă, 
pentru că s-a găsit cineva care a spus-o. Am auzit și extinderea ei la o sută de mi 
de cuvinte. Dar adevărul e că, în spațiul fotografi c, în acest spațiu geometric care 
are niște înregistrări foarte precise, informațiile sunt mult mai directe și pot fi  
percepute mult mai ușor decât atunci când cineva citește un roman, de exemplu, 
sau un material care descrie un anumit eveniment, o anumită clipă trăită.
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Note
 1  Autorul volumelor Impresii… fotografi ce (2003), Semne în lemne 

(2008), Fotografi a, de la impresie la expresie (2013), Fotografi e argentică, 1958-
2005 și Fotografi e digitală, 2006-2018 (2018); Expoziții anuale: Impresii… foto-
grafi ce (2003), Temă și variațiuni (2004), Treceri (2005), Punct de vedere (2006), 
Peregrin (2007), Semne în lemne (2008), Legenda cămilei albastre (2009), Mo-
zaic (2010), Aqua (2011), Dincolo de foc (2012), Elemente și În oglinzile ochilor 
mei (2013), Lumea văzută altfel (2014), Puzzle (2015), ...și ploua (2016), Semne în 
gheață (2017), Forme... printre picături (2019). 

 2  Andrei Klein (n. 1942, Moghilev, Ucraina), artist fotograf. Din anul 
1962 a lucrat în laboratoarele Fotofi lm Cluj. În 1968 – prin legea mandatarilor 
– devine conducătorul magazinului Foto din Cluj care aparținea ICS Metaluri 
Chimice (începând din august 1967, autoritățile au permis ca diferite persoane 
particulare să se ocupe direct de administrarea unor restaurante, bodegi, bufete, 
cofetării şi alte unităţi similare pe care Ministerul Comerţului Interior şi Ofi ciul 
Naţional de Turism nu reuşeau să le facă rentabile. Acele persoane erau numite 
angajaţi-mandatari. Mai mult: https://www.hotnews.ro/stiri-opinii-23208869-ex-
perimentul-mandatarilor-micii-capitalisti-din-comertul-romaniei-spaima-imbo-
gatire-1967-1969.htm). Între anii 1970-1991 s-a stabilit în Israel, după care s-a 
întors în Cluj și a deschis propriul său laborator de fotografi e care a funcționat 
până în anul 2006.  

 3  Iosif Viehmann (n.1925, Cluj – m. 2016, Cluj), om de ștință, speolog, 
cercetător științifi c principal I la Institutul de Speologie Emil Racoviță Cluj din 
1956. Profesor universitar asociat al Universității Babeș-Bolyai din Cluj și profe-
sor de ecologie la Universitatea Bogdan Vodă din Baia Mare. 

 4  Stelian Ploscaru (n. 26 noiembrie 1948) 
 5  După terminarea studiilor Zoltán Toró s-a angajat în localitatea Bălan, 

jud. Harghita ca profesor de fi zică, în 1990 a plecat defi nitiv în Ungaria. 
 6  Savel Cheptea (n. 1930, Hotin, Ucraina), Profesor la Institutul de Arte 

Plastice Ion Andreescu din Cluj, șeful catedrei de Design. Creator independent in 
fotografi e și diaporamă în domeniul artelor plastice, fondator al Asociatiei de arte 
plastice a medicilor din România (1967), co-fondator al Geoplastica: Asociația 
pictorilor geologi din România (1980), Fondator al Fotoclubului Design (Avan-
garda diaporamei moderne din anii 1979 – 1984). 
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 7  Ioan Horvath Bugnariu (n. 26 aprilie 1945, Cluj), între 1977-2016 orga-
nizează 23 de expoziţii personale de grafi că și publică peste 300 de coperte de 
carte la edituri importante din România. Între 1970-2019, este cadru didactic la 
Secţia Grafi că a Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca, iar între 1996-
2011, șef al Catedrei Grafi că, Pedagogia artei, Foto-video, Procesare Computeri-
zată a Imaginii, din cadrul UAD. Din 1990, este membru A.I.A.P. (Association 
Internationale des Arts Plastiques), 1993-1999, iar din 2009 preşedinte al Uniunii 
Artiştilor Plastici, Filiala Cluj, și practician și teoretician al fotografi ei genuine 
și al extensiilor fotografi ei în alte medii ale artelor vizuale, mai ales în tehniciile 
gravurii, punctual pionier în utilizarea fotografi ei artistice în tehnica off set. 

 8  Ferenc Deák (Frank Deak) (n. 1941, Cluj), artist fotograf stabilit în SUA, 
între anii 1960-1965 fotoreporterul ziarului Igazság din Cluj.  

 9  Géza Vass (n. 1934, Sighișoara), artist fotograf, din 1979 membru 
AAFR (Asociaţia Artiştilor Fotografi  din România), fondatorul și conducătorul 
Clubului Foto-Video MetRo în cadrul Întreprinderii Metalul Roșu, Cluj. 

 10  dr. Iuliu Albini, artist fotograf EFIAP (Excellence distinction, Interna-
tional Federation of Photographic Art), fost preşedinte al Filialiei Transilvania al 
Asociaţiei Artiştilor Fotografi  din România. 

 11  Dorel Ștefan Găină (n. 12 februarie 1953, Oradea) a studiat la Insti-
tutul de Arte Plastice „Ioan Andreescu” Cluj-Napoca, în specializarea Design. 
După absolvire, din 1977 până în 1991, a fost designer la Centrul de Cercetare și 
Inginerie Tehnologică pentru Industria Casnică, Jucării și Accesorii București, 
Atelierul 6 Oradea. Între 1996  și 2000, a fost Cadru Didactic Asociat la Uni-
versitatea Oradea, Facultatea de Arte Vizuale, Secția Design. Din 1991, a predat 
la Universitatea de Artă si Design Cluj-Napoca, Secția Foto–Video–Procesare 
Computerizată a Imaginii. Este membru al asociaților Uniunea Artiștilor Plastici 
din România, Asociația Artiștilor Fotografi  din România și Art in Situ, Franța, 
fi ind autorul mai multor expoziții personale și de grup naționale și internaționale. 

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

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

 14  Radu Igazsag (n. 1953.), absolvent al Institutului de Artă Plastică „Ion 
Andreescu” din Cluj (promoţia 1980); curs post-universitar de regie fi lm de ani-
mație la IATC (1985). Regizor la Studioul „Animafi lm” (1981-1993), cadru di-
dactic universitar la Academia de Arte București (1991-2002) și la Universitatea 
Națională de Artă Teatrală și Cinematografi că din 1993. Membru al Uniunii Ar-
tiștilor Plastici din 1990, al Uniunii Cineaștilor din România din 1990. Membru 
al Asociației Internaționale a Filmului de Animație ASIFA, tot din 1990. 
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Tudományos tájékoztatás a romá-
niai magyar online portálokon.
Fő irány: a Transindex és a Maszol, exkurzus: Főtér.ro

Amíg nagyobb, magyarországi online „hírújságok” esetében markáns a 
„Tech”- és „Tudomány”-típusú rovatok jelenléte – esetenként markánsan elkülö-
nülve vagy akár egybemosódva is1 – addig idehaza, a romániai magyar (online) 
médiára nem jellemző ennek a tematikának ilyen élesen elkülönülő rovatrendsze-
rekbe történő sorolása, illetve, ha van is ilyen rovat, a tematika elveinek konzek-
vens „betartásától” történő el-különböződés is lehet meghatározó,2 és semmiképp 
sem találkozhatunk esetükben oly árnyalt és részletes, a technológia és a tudo-
mány új-ságainak oly széles spektrumával, mint, mondjuk, az SG.hu portál eseté-
ben, amely, a mi értelmezésünkben, eleget tesz mind az alkalmi, szilánkos, szórt 

Rezumat (Jurnalism știinţifi c pe portalurile de știri în limba maghiară din România. Studiu de caz despre Transindex 
și Maszol, excursus: Főtér.ro) Rezumat:  În studiul nostru am trecut în revistă principalele portale online de știri în limba maghiară, 

publicate în România. În focus-ul cercetărilor noastre însă au stat două site-uri, defi nitorii pentru fl uxul de știri care ajung la ”consumatorii” 

de mass-media, vorbitori de limbă maghiară din România, respectiv Transindex.ro și Maszol.ro. La Transidex.ro am constatat că la începuturi 

a avut coloane consacrate știinţei, acum a păstrat numai partea defi nitorie de știri despre protecţia mediului (coloana denumită: ”Think 

Outside the Box”). Portalul Maszol.ro are coloane consacrate știinţei și tehnicii, însă acestea sunt actualizate aleatoriu, și cu tematică preluată 

mai ales de la agenţia de presă MTI din Ungaria. Impactul acestei agenţii de presă – și la capitolul de știri tehnice și știinţifi ce – este de altfel 

sesizabilă și la marile portalurile de știri din Ungaria (de exemplu Index.hu și Origo.hu), care întreţin aceste coloane cu tematică specifi că, 

și la cele două portaluri analizate întâlnim multe știri știinţifi ce care apar și la Index.hu sau la Origo.hu. Concluzia noastră este că aceste 

două site-uri de știri citează din tematica generală de știinţă și tehnologie inconsecvent, însă Transindex.ro este foarte consecvent în coloana 

”TOTB”, cu tematică specifi că de protecţia mediului. În cazul ultimului nostru site analizat, Főtér.ro, putem constata că aceasta subordonează 

și știrile știinţifi ce ironiei.

Cuvinte cheie  jurnalism știinţifi c, portaluri de știri în limba maghiară, România, Transidex.ro, Maszol.ro, Főtér.ro

PÉTER ÁRPÁD, PHD,
BBTE, PKKK / BBU, FSPAC
E-mail: peter.arpad1981@gmail.com

Abstract  (Scientifi c Journalism on the Hungarian Online News Platforms from Romania. Case Studies: Transindex and 
Maszol, with Regards to Főtér.ro) :  In our study we reviewed the main online news portals in Hungarian, published in Romania. In the 

focus of our researches, however, there were two sites, defi ning the fl ow of news reaching the „media consumers”, speakers of Hungarian 

language in Romania, namely Transindex.ro and Maszol.ro. At Transidex.ro we found that it had columns dedicated to science at the 

beginning, now it only retained the defi ning part of news about environmental protection (the column called „Think Outside the Box”).  The 

Maszol.ro portal has columns devoted to science and technology, but they are updated on a random basis, and the theme is mainly taken over 

from the Hungarian press agency, MTI. The impact of this news agency - also on technical and scientifi c news - is also noticeable at the major 

news portals in Hungary (at Index.hu and Origo.hu), which maintain these specifi c columns. We can see taht those two analyzed portals 

cite many scientifi c news that also appear on Index.hu or Origo.hu. Our conclusion is that these two news sites quote inconsistently from the 

general science and technology themes, but Transindex.ro is very consistent in the „TOTB” column, with a specifi c theme of environmental 

protection. On our last analyzed site, the Főtér.ro the scientifi c theme is subordinated to the general style of the site: the irony.

Keywords  scientifi c journalism; Hungarian news portals; Romania; Transindex.ro, Maszol.ro; Főtér.ro
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tudományos érdekességszolgáltatás, mind pedig a strukturált tudomány-népsze-
rűsítés követelményeinek.3 Azonban ez a típusú „infotainment”, tehát a mediált 
információ megértéséhez különleges, tudományos felkészítést nem igénylő, él-
vezhető formában tárolt tudományos információterjesztés, alkalmi vagy éppen 
vállaltan strukturált tudomány-népszerűsítés szerves része a Romániában mű-
ködő online hírportáloknak is, amelyek vagy tág tudományos domíniumokból 
mazsoláznak – l. alább: mint pl. a Maszol –, vagy szűkebb tudástartomány helyi 
és globális vonatkozásairól szolgáltatnak átfogó (de nem mindig kimerítő) infor-
mációfolyamot – l. alább: mint pl. a Transindex a környezetvédelmi cikkeit integ-
ráló TOTB-rovatával. 

Dolgozatunknak nem célja, hogy monografi kus igénnyel tárja fel a romániai 
székhelyű, magyar nyelven „közvetítő”, strukturált portálokon keresztül kom-
munikáló médiaintézmények tudománymediáló gyakorlatát, hanem esettanul-
mányokon keresztül, induktív módszerrel fogja felfejteni azt a tudomány-köz-
vetítő, tudományelemző diskurzusrendszert, amelyet érvényesít mind a „helyi 
érdeken” túlmutató szakértelem bemutatásakor, mind pedig azoknak a kutatá-
soknak, megállapításoknak a felvezetésekor, értelmezésekor, összefoglalásakor, 
melyek – jóllehet nagyrészt nemzetközi szaktekintélyek által kidolgozott metodi-
kára lapulnak, de – leginkább „idehaza” érvényesülnek, applikálhatóak.

Az általunk áttekintett, természettudományos típusú vagy műszaki infor-
mációt tartalmazó cikkek elemzése által értelmezhetjük azokat a vehikulumokat, 
melyeken közlekednek azok az aktualitásokat „transzcendáló” információk, me-
lyek – akár lokális kötődésűek, akár regionálisak, ritkább esetben kontinentális és 
elvétve globális léptékűek4 – meghatározzák a közbeszédet azáltal, hogy a média 
referenciaszintre emeli őket. 

Érdemes lenne arról is beszélni, hogy a Romániában működő, magyar nyel-
vű hírportálok miképpen viszonyulnak a „Tech-” és „Tudomány-” típusú rovatok-
hoz, illetve azok milyen „történetiséggel” rendelkeznek – pl. egyesek ha tartottak 
is fenn, mint pl. a Transindex5, mostanra leépítették, illetve specializálták. Hogy 
példánknál maradjunk: a Transindex most a legtöbb tudományos vonatkozású 
cikkét a Th ink Outside the Box – TOTB rovatba tölti fel,6 ám itt inkább termé-
szetvédelmi problémák boncolgatása folyik, a környezetvédelemmel kapcsolatos 
híreket listázzák, illetve elemzik.7

Első áttekintésre látszik, hogy a romániai (erdélyi) magyar online médiában 
az a hírcsoport, amely az „anyaország” sok meghatározó internetes médiumában 
meghatározó adatforgalom-generáló, itt csak elszórtan, rendszertelenül bukkan 
fel, ebből a perspektívából, az esettanulmány módszertanával felmérhetetlen 
frekvenciával. Természetesen észszerű lenne átfogó tematikai áttekintéseket ké-
szíteni, ahol komplex kódolásokkal ki lehetne deríteni az egyes lapokban előfor-
duló „Tech-”- és „Tudomány-”-témakörbe tartozó cikkek, információ(morzsák) 
előfordulásának rendszereit, de ez a vállalkozás túlmutat az egyedül dolgozó mé-
diaelemző lehetőségein – emiatt döntöttünk az esettanulmányok, illetve az in-
duktív metodika alkalmazása mellett. 

Például a Maszol8 hírportál ingadozó tudományhír-szolgáltató, és a bekerü-
lési rendszer is esetlegesnek tűnik – legalábbis így, a makroadatbázisok által szol-
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gáltatott analitikus áttekintési lehetőség nélkül, míg a Transindex TOTB-rovata 
erősen következetesen és viszonylag állandó tematikákban szolgáltat informáci-
ókat az érdeklődőknek.

Viszont a Maszol-ra is jellemző a tudományos információk publikálása, ám 
itt inkább előfordul az, hogy nem a lap szerkesztői „rostálják össze” az informáci-
ót, hanem jellemzően külső szakembert kérnek fel tudományos vélemény, analízis 
közlésére. És, sikeres hírportálhoz méltóan, ezt legtöbbször égető aktualitások-
hoz kapcsolják. Ilyen pl. a Románián 2019 januárjában átsöprő infl uenzajárvány, 
amely sok végzetes, tragikus esettel is járt,9 amelynek következményeképpen a 
portál interjút készített egy virológussal, aki tárgyilagosan elemezte a fennálló 
helyzetet.10 Természetesen azt a cikket a Társadalom rovatba integrálták, mert, 
jóllehet inkább tudományos információkat ismertet (a veszélyeztettek csoport-
jainak ismertetése, oltási, kezelési útmutatók stb.), azonnali „használhatóságuk” 
miatt ezek az értesülések a cikk megjelenésének időszakában közvetlenebbül kap-
csolódnak a mindennapok megéléséhez, mintsem a tudomány generális és abszt-
rakt „viselkedéséhez”, vagy a technológia rendszerezéseihez. 

Ugyanakkor természetes az, hogy egy hírportál saját rovattagolását is felül-
írja azon célból, hogy láthatóbbá tegyen egy írást. Itt most nem mellőzendő szem-
pontként említjük azt is, hogy elképzelhető gazdasági típusú mechanizmusok 
intervenciója is: a viszonylag „lent”, tehát a rovatlista fi gyelemből általában kike-
rülő zónájában (lent, jobb oldali széleken stb.11) elhelyezkedő „Tech-Tudomány”-
tematikájú rovatban kisebb – utólagos – felkeresettséget kapna a 2019. jan. 29-én a 
maszol.ro nyitóképernyőjére feltöltött írás, mint azokban az „elrejtett”, általában 
célzottan felkeresett, műszaki és tudományos újdonságokat, érdekességeket tag-
laló rovatokban, jóllehet ennek az interjúnak (amelyet Szász Zsófi a Molnár Géza 
kolozsvári virológussal készítet) inkább tudományos a hangvétele.12

Ugyanakkor, mint fentebb is jeleztük, a forgalomban és tartalomban vezető 
magyarországi portálok rendszeres tudományoshír-szemléket közölnek, több al-
kalommal támaszkodva külföldi forrásokra (esetenként beszélhetünk ezek fordí-
tásáról, de, komolyabb, nagyobb léptékű munkák esetén források összesítéséről, 
feldolgozásáról, értelmezéséről is). Az ilyen típusú híradások olyan eseményekre, 
folyamatokra nyitnak horizontot, amelyekre általában nem képesek a tágabban 
vagy szorosabban „helyi érdekű” híradások, és alkalmanként-esetenként segít-
hetnek ezeket a lokális történéseket – melyekről rendszeresen beszámolnak a hír-
csatornák – olyan értelmezési közegekbe emelni, ahol az ismertetett helyzeteknek 
feltűnhet azon kontextusa is, ahol ezeknek más értelmeik is megjelenhetnek, nem 
csak azok, amelyet – legtöbbször implicit módon – nekik tulajdonít egy-egy, ide-
ológiailag nem mindig semleges beszámoló.

Ugyanakkor el kell ismernünk, hogy az olyan, viszonylag kis publikumot 
kiszolgáló hírportálok, mint a Maszol vagy a Transindex nem tarthatnak fenn 
olyan árnyalt, gazdag tartalmú tech- és tudományos rovatot, mint pl. a magyar-
országi Index vagy az Origo. Nem ismerjük a szerkesztőségek belső működésé-
nek rendszereit, így nem tudhatjuk, hogy milyen döntések állnak az ilyen típusú 
információk „szórt” közvetítése mögött (szemben pl. az Index vagy Origo teljes-
ségre, általánosságra törekvő tech- és tudományismertető rendszerei mögött), vi-
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szont feltételezzük azt, hogy a már meglévő, magyar nyelvű és erős, technológia és 
tudomány terén avatott, gyakorlott szerkesztőkkel dolgozó, ugyanolyan könnyen 
elérhető magyarországi rovatokkal egyszerűen nem érdemes versenyezni az olva-
sók fi gyelméért... 

Ugyanakkor itt is tetten érhetjük a „helyi érdekűség” kiemelő hatását. Kiug-
ró példaként említhetjük pl. a „zömök sárkány”13 csontjainak megtalálását övező 
médiavisszhangot, amely szinte precedens nélküli nemzetközi sikerként vonult 
be az erdélyi magyar tudománytörténetbe. 

A felfedezést természetesen számos tudományos médiumban leközölt írás-
ban is elemezték,14 ám a Kárpát-medence mind magyar, mind román nyelvű mé-
diája erőteljesen refl ektált erre, az eddigi tudásunk szerint egyedi leletre. 2010-ben 
az Index Tudomány rovata rövid híradásban számol be erről a hírről15, de a szo-
rosan tudományos témákkal oly nagymértékben foglalkozó Krónika is ismerteti 
a felfedezés körülményeit. Az információit egy sajtótájékoztatóból származtató, 
2010-es keltezésű Krónika-cikk16 sajnos nincs szignózva. Az Index ugyanakkor 
az MTI-től veszi át az értesülést, ami amiatt érdekes, mert 2010. augusztus 31-i 
keltezésű, míg a netre feltöltött Krónika-cikk 2010 szeptember 2-i dátumot vi-
sel – azt a dátumot, amikor a sajtótájékoztató zajlott. Az MTI-hír valószínűleg 
az Erdélyi Múzeum-Egyesület sajtótájékoztatót előkészítő híradásából vett át in-
formációkat.17 Ugyanakkor valószínűsíthetjük, hogy az MTI-nek erdélyi magyar 
tudósító juttatta el az értesítést.18 Az „itthon” talált, hazai kutató által feldolgozott 
tudományos lelet tehát ország- és kulturális határokon is átsegítette a médiákat, 
és szerzett ismertséget – pozitív hangvételű médiabeszámolók garmadájában – 
többek közt két magyar kutatónak, Vremir Mátyásnak és Csiki Zoltánnak. 

Ugyanakkor tanulságos annak a pteroszaurusznak is a média-utóélete, 
amelyről 2013-ban lett MTI-hír, és amelyet szintén Vremir és munkacsoportja 
fedezett fel, ám amelyet közel sem övezett akkora médiafi gyelem, mint az azelőtt 
megtalált és bemutatott „zömök sárkányt”. A szintén a tudományos elemzés meg-
jelenése utánra időzített hazai médiatájékoztató és az azt követő, MTI-közvetítés-
sel a Kárpát-medence magyar nyelvű médiáiban szétterjedő információhullám 
rendszere már magán viseli a „zömök sárkány” fosszíliái körüli sajtótörténések-
ből lecsapódott tanulságokat – jóval strukturáltabb az információ-visszaadás, a 
legtöbb esetben történik hivatkozás a „premier”-re, vagyis a raptorszerű raga-
dozó megtalálására, ám mindezek ellenére ez az őshüllő szűkebb kört „repült”, 
mint annak idején amekkorát „futott” a Balaur bondoc...19 Érvényesült tehát az 
„újdonság törvénye”, amely jellemző a híradás ritmikájának alakulására – tehát 
a tematika, a szorosan tudományos értesüléshalmaz nem írta felül az általános 
médiajellegzetességet, amely szerint egy (típusú) történésről az első értesítés, az 
első híradás erős „hullámokat” tud vetni a médianyilvánosságban, míg a hasonló 
(vagy ugyanolyan) eseményekről szóló médiaértesítések nem mindig keltik fel oly 
mértékben a közönség (alkalmanként más médiaorgánumok) fi gyelmét, mint az 
első beszámolók.

Óriási léptékű különbséggel, de hasonló jelenségről beszél a TV By Th e 
Numbers is, amely csak az Egyesült Államokban közel 125 millió nézőt szögezett 
1969-ben a tévéképernyők elé,20 míg az utolsó, 1972-es Apollo–17-misszió ese-
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tében a New York Times arról panaszkodik, hogy az immár „bejáratottnak” is 
nevezhető holdra szállás nem váltotta ki azt a „közösségi” visszhangot, amelyet el 
lehetett volna várni egy ilyen, interplanetáris hatáskörű történéstől – mindazon 
tényezők ellenére, hogy 1972-ben már hatékonyabb közvetítési technológiákkal 
rendelkeztek, mint 1969-ben.21

Természetesen ilyen esetekből nem vonhatjuk le azt a tanulságot, hogy min-
den tudományos esemény iránti érdeklődés csökken idővel – és főleg amiatt nem 
tehetjük meg, mert az 1969-es, első holdra szállást az Egyesült Államok amolyan 
propagandafi lmként is kezelte, és a tudományos vonatkozású esemény precedens 
nélküli közönségsikeréhez nagymértékben hozzájárult az is, hogy az eseményt 
előkészítő, beharangozó híradásokban erősen jelen volt az ideológiai „kontami-
náció” is, ami valószínűleg befolyással volt az esemény média-népszerűségére.22 A 
„Balaur bondoc” esetében is feltételezhetjük, hogy a magyar nyelvű médiavissz-
hang erősségére rásegített az is, hogy a leletet megtaláló, illetve feldolgozásában 
segítő kutatók (Vremir és Csiki) magyar nemzetiségűek, ám ebben az esetben 
kiváló példájára bukkantunk a tudományos együttműködés szellemiségének 
tiszteletben tartására: egyetlen, általunk olvasott (újság-, portál-)cikk sem helyez 
hangsúlyt az említett tudósok nemzetiségére, hanem kizárólag a tudományos fel-
fedezés fontosságát hangsúlyozza. A tudományos teljesítmény kultúrákon átívelő 
fontosságának elismeréseként 2010 szeptemberében az Evenimentul Zilei című 
médiaorgánum online kiadása terjedelmes interjút közöl Csiki Zoltánnal, aki 
részletesen ismerteti mind a lelet megtalálásának, mind a feldolgozásának para-
métereit.23 Anélkül, hogy több példát idéznénk, kijelenthetjük, hogy a hírportálok 
tudomány-népszerűsítő cikkei – még ebben a kiegyensúlyozottnak nem mond-
ható, Kárpát-medencei információáramlásban sem – nem térnek el az objektív 
beszámoló hangnemétől.

Igaz, a „zömök sárkány” esetében a magyar médiavisszhang olyan, meto-
nimikus kötődésű elemekre is alapozott, mint a „legendás” Nopcsa Ferenc báró 
által talált különleges csontok körül kialakult, mitológiai elemeket sem nélkülöző 
médiazsongás,24 amely segíthetett a „Balaur”-nak abban, hogy a pteroszaurusz 
fölé repüljön – hírnévben legalábbis. 

Ennek a – tudományos világban hely-telennek is minősíthető – mítosz-
nak érdekes fejezete zajlott le 2015-ben, amikor a kolozsvári Babeș–Bolyai Tu-
dományegyetem kiállítóterme helyet adott egy, a mai Románia területén fellelt 
dinoszauruszmaradványokat és különleges dinoszauruszrekonstrukciókat be-
mutató kiállításnak, amelyet, amellett, hogy hangzatos közönségsikernek ör-
vendett, a sajtó is örömmel köszöntött, mint a város egyik legjelentősebb tudo-
mány-népszerűsítő eseményét.25 Azonban a rajongás és az elismerés hangja mellé 
ironikus mellékzöngék is vegyültek: a Szabó Tünde által írt, könnyed, „fi atalos” 
hangvételű cikk, amelyről már a címe is sejteti, hogy az eseményen kívül egyéb-
ről is fog szólni (Erdélyi dinoszauruszok, szevasztok!), a kiállítás, valamint annak 
tárgyának (az „utolsó erdélyi dinoszauruszok”) az ismertetése mellett hangsúlyos 
kitérőket tesz a vonatkozó leletek „magyar vonatkozásainak” nem megfelelő tá-
lalásáról, cinikusan véleményezi a kifüggesztett ismertetőket, és, ami számunkra 
is az egyik legnagyobb tanulsággal bír, hiányolja a szórakoztató, érdekes, könnyed 
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hírkörítést a szárazon, a „sivár, lapos, kilúgozott huszadik századi” módon tálalt 
kiállításból: „Nemcsak a magyar nyelvű feliratokat hiányolom az információs táb-
lákról és a kiállítás kisfi lmjéről, ha már az egészet a saját multikultijával hencegő 
BBTE rendezte, hanem az izgi információkat – Silye Lóránd mutatta meg azt is, 
mit kell nézni a dinótojásokon – és a rengeteg sztorit, ami ezekhez az őslényekhez és 
felfedezésükhöz kapcsolódik”.26 

A Főtér portálon megjelenő cikkben ezúttal nem a honlapon a BBTE-vel 
szemben többször is kihangsúlyozott kritikus attitűdöt27 elemezzük, hanem azt 
a „Candide”-izmust, amellyel általában a kicsit is érdeklődő közösségek rácsodál-
koznak a különleges tudományos eseményekre, az ezekről szóló híradásokra, 
beszámolókra, tévéadásokra, dokumentumfi lm-sorozatokra. A média képvise-
lőit pedig besorolhatjuk ebbe a „kicsit is érdeklődő” közösségbe – ugyanis ők, 
a mediálók cselekszik azt, hogy az analógiás leképezés eszközeivel közel hozzák 
közönségükhöz azokat a történéseket, amelyekkel ők is kapcsolatba kerülnek. 

Gunther Kress, Carey Jewitt, Jon Ogborn és Charalampos Tsatsarelis arról 
érvelnek alapos tudománypedagógiai kézikönyvükben, hogy a (főleg tudomá-
nyos) információ átszármaztatásakor érdemes „multimodális” konstrukciókat 
alkalmazni, vagyis úgy kontextualizálni a tudományos értesüléseket, hogy azok 
szervesüljenek egy-egy adott kultúra horizontjába, hogy viszonyíthatóak legye-
nek olyan közvetlenségekhez, melyekhez szívesen viszonyulnak.28 És, azt hiszem, 
nem kell hivatkozást ideírnunk ahhoz, hogy kijelentsük: az a pragmatikus életbe 
integráló idegenségmegmutatás érdekes, amely úgy retorizált, hogy az új infor-
máció idegenségét a „befogadó kultúra” otthonosságába tudja illeszteni, amely vi-
szonylatában felsejlik az információ új-sága. A retorizálás fontossága mellett meg 
hadd érveljünk Babitscsal, aki „az összes tudományt úgy határozta meg, mint a 
retorika részét”.29

Ezt a (típusú) retorikát hiányolta tehát Szabó a kiállított dinoszauruszok 
analitikus környezetéből, azt az „izgi” felvezetőt, amely megmutatja, hogy ahhoz 
képest, amit eddig tudunk ezekről az állatokról, mivel egészül ki a tudásunk, és 
ez a tudás miképpen szőhető bele mindennapjaink kulturális tájékozódási rend-
szereibe? 

Ahhoz, hogy a múltból származó, a föld alól kiásott tudás milyen típusú in-
formációként épült be a tudománytól (még nem jelentős mértékben) „kontaminált” 
közösségi tudatba, Paul Sébillot ad kimerítő leírást folklór-kismonográfi ájában, 
amelyben arról értekezik, hogy a (francia) paraszti kultúrák a föld alól előkerülő, 
idegennek ható leleteket (mi idesorolhatnánk akár az ősi, mára már kihalt állatok 
csontjait is...) legtöbbször sátáni motívumokkal írták le, transzcendentális rend-
szerben értelmezték, korábban meglévő narratív motívumok, vándortörténetek, 
mondák kontextusában.30 Báró Nopcsa Ferenc kalandos életét, titokzatos utazá-
sait, a köznép számára érthetetlen szenvedélyét a barlangok, a (fosszilis) csontok 
iránt hasonló narratívába helyezi még a vele korabeli (mediatikus) értelmezés-
rendszer is,31 mi azonban mindezt a fi gyelemfelkeltő, valószínűleg az utólagosan 
létrehozott, tervezetten, tudatosan generált médiamítosz-kiépítés aspektusaként 
értelmezzük, amely azonban tulajdonképpen a Sébillot által is leírt mitológia-
gondolkodás modern narratívákkal és referenciákkal történő újjábeszélése.
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Ebben a vonatkozásban érdekes ugyanakkor a BBTE-n tartott 
dinoszauruszkiállítás mitologikus relokációja is, hiszen „Erdély utolsó dinoszau-
ruszai” egyértelműen akkor éltek, amikor a mai Erdélyről sem geomorfológiai, 
sem politikai formációként nem beszélhetünk (még),32 viszont ahhoz, hogy me-
tonimikusan kössék a tudomány-népszerűsítő eseményt egy – akár marketing-
szempontból is – „használható” érzelemhez, éspedig a lokálpatriotizmushoz, 
vagy, ha szelídebben akarunk fogalmazni, akkor a szülőföldhöz való ragaszko-
dáshoz, az anakronizmus tehát vállalt, és a vele járó tudományos tévedést kom-
penzálja a publikum lelkesedése – mindazok ellenére, amit Szabó fent kifejtett.33

A múltban felfoghatatlanul távol lévő események ugyanúgy közvetlenül 
vagy közvetetten befolyásolják az életünket, mint bármely egyéb történés – ha 
tudatában vagyunk ennek, ha nem, viszont azáltal, hogy egy-egy, létezésünket 
meghatározó, tudományok által megállapított világjellemzőt tudatunkba eme-
lünk, megváltozhat a kiválasztott entitáshoz való viszonyunk. Ennek a tudato-
sításnak, az amolyan intézményen kívüli, bevallottan változó intenzitású és ha-
tékonyságú „néptanításnak” pedig mi lenne a leghatékonyabb eszköze, mint a 
tudományos referenciákat hatékonyan magába építő médiabeszéd, amely, a szin-
tén változó hatékonyságú intézményes (iskolai) tanítás mellett, jelentős részt kel-
lene, hogy vállaljon releváns információk operatív népszerűsítésében. Azt most 
nem tudjuk megmondani, hogy az ilyen típusú médiabeszédek milyen hatékony-
sággal működnek – kellene ahhoz széles körű és árnyalt társadalmi felmérés –, 
viszont elegendő csak körülnéznünk a román, magyar, angol nyelven elérhető 
tudomány-népszerűsítő csatornák között, ahhoz, hogy oly széles kínálatra buk-
kanjunk, amelyet nemhogy egy kutató, de jelentős létszámú, szervezett csopor-
tok is nehezen tudnának monitorozni. És mi elsősorban amiatt beszélünk ezen 
cikkünkben ezekről a (főleg magyar vagy román nyelvű) Erdélyben (is) könnyen 
elérhető ismeretterjesztő platformokról, mert ezek médiapiacon való hangsúlyos 
jelenlétével is magyarázzuk azt (természetesen nem kizárva egyéb szociálpoliti-
kai tényezőket sem), hogy a Romániában működő magyar nyelvű hírportálok 
nem fektetnek nagy hangsúlyt az ily típusú információk mediálására, és nem ta-
núsítanak rendszerességet sem.34

Ugyanakkor még meg kell említenünk egy, a „zömök sárkány” esetével ana-
lóg médiatörténést, amely, mint fent is írtuk, valósággal „felperzselte” a romániai 
magyar médiafi gyelmet, éspedig az MTA tudomány-népszerűsítő honlaprésze 
által is szemlézett35 Kis-tanulmányt.36 A hír, hogy a Csomád hegység alatt fekvő 
vulkán (még) kitörhet, egyfelől ijesztően hathatott mind a közvetlenül érintet-
tekre (a térségben lakókra), másfelől meg, potenciális bekövetkezte esetén, érinti 
az eurázsiai kontinens középső részét – a viszonylag fokozott vulkanikus akti-
vitásról szóló híradás tehát beleillett a manapság eléggé elterjedt apokaliptikus/
posztapokaliptikus médiakörképbe,37 és, jóllehet nem beszélhetünk olyan aktív 
zónáról, mint pl. a németországi Laacher See alatti magmakamra, de erőteljes 
fenyegetésként történő feltüntetése illeszkedett a média „szenzációkereső” ten-
denciáiba, így ennek a viszonylag kis léptékű tudományos „expedíciónak” a mé-
diahozadéka38 jóval meghaladta azt a küszöböt, amelyet amúgy fenyegetés szint-
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jén (jelenleg!) ténylegesen jelent ez az „alvó” vulkán a környék és Közép-Európa 
lakóira. 

Ugyanakkor haszna is lehet annak, hogy ily „közönségsikereket” érhet el 
egy ilyen absztrakt, potenciális – viszont a nagyközönség által, a fentebb emlí-
tett, esztétikummal is segített médiatörténéseknek (pl. a fi lmeknek) köszönhe-
tően erősen közvetlennek, jelen lévőnek képzelt – eseményről szóló hír: az ilyen 
pszeudoszenzációk retorikájának és terjedési mintázatának az elemzése során 
kidolgozhatóak olyan médiamechanizmusok, melyekkel a tudományos típusú 
információkat nem kizárólag az érdekesség, hanem az őket megillető érintettség 
szintjén lehet kommunikálni a mindenkori közönségeknek. Hiszen, mint játékos 
és bensőséges hangulatú könyvbevezetőjében írja Barabási Albert-László: „gyer-
mekként nagyon furcsának találtam, hogy a felnőttek milyen kevés tudással bír-
nak erről a hatalmas valamiről”39 – tehát a Napról, amely tulajdonképpen megha-
tározza életünk minden mozzanatát, és mégis, a közvetlen érintettség esetén is (l. 
globális felmelegedés, ózonréteg vékonyodása, a Föld mágneses mezejének válto-
zásai stb.) legfeljebb az erős közvetettség és az absztrakt tudományosság világába 
rekednek azok az információk, melyek sokakat, még az asztrofi zikában nem oly 
tájékozott médiafogyasztókat is, segíthetnének abban, hogy morálisabban és ha-
tékonyabban lépjenek fel életük bizonyos területein. 
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Jegyzetek
 1  Példa összevont „Technika”- és „Tudomány”-tematikájú 

rovatszerveződésre : h  ps://index.hu/. Az Origo hírportál külön szervezi a „hard 
science” – főleg reáltudományok domíniumába tartozó – híreket (Tech rovat), 
és külön az inkább a történelmi, tágabb értelemben vett bölcsészettudományi, 
de biológiai híreket is (Tudomány rovat). Az h  ps://sg.hu annak ellenére, 
hogy leginkább szorosan műszaki tematikájú híreket „olvas be” a kibertérbe, 
rendelkezik külön Tudomány rovattal is, amelyben a csillagászattól egészen a 
molekuláris biológiáig szórja a hírei tematikáját, míg az IT/Tech rovatot fenntartja 
a szorosan számítástechnikai vonatkozású értesítéseknek, elemzéseknek. A 
HVG online kiadása külön Tech című rovatot működtet, ezt is főleg műszaki 
és digitális technológiai újdonságok ismertetésére, esetleg szociális impaktjuk 
feltérképezésére, míg a többi nagyobb online portál által a „Tudomány”-os 
tematikába sorolt híreit szétszórja a közel tucatnyi rovatában.  

 2  L. pl. a maszol.ro esetén, ahol a létező Tech Tudomány rovatba olyan cikkek 
is besoroltatnak, amelyek inkább tartoznak a közéleti, közérdekű aktualitások 
közé, mint a „szorosan” tudományos vagy technikai újítások, következtetések, 
megállapítások ismertetései. Példaként: h  ps://www.maszol.ro/index.php/tech-
tudomany/107477-kilenc-banyaszt-keresnek-egy-lengyelorszagi-banyaomlas-
utan.  

 3  L. SG.hu. 
 4  Globális fontosságú, „helyi érdekű” tudományos híradásra jellemzően 

kevés példát találunk. Potenciálisan globális léptékű eseményről történő, erdélyi 
magyar online médiában leközölt híradások jellemző, akár archetipikusnak 
is nevezhető példája a Csomád hegységben elvégzett vulkanológiai kutatások 
publikussá tétele, amely híradásözön – már ha megengedhetjük magunknak ezt 
az icipici iróniát – valóságos piroklasztáradatként öntötte el a Kárpát-medencei 
(implicit módon: az erdélyi) magyar nyelvű médiát. L. pl. Kis et alii, 2017. Ez 
a példa – a Csomád hegységben nyugvó vulkán lehetséges újra kitörésének 
gondolata – meghatározó volt hetekig mind az erdélyi, mind a Kárpát-medencei, 
magyar nyelvű médiaorgánumok számára, de a tudományos médiumokból a 
hírközlés világába „berobbant” értesülést számos nem magyar nyelvű médium is 
átvette. 

 5  L. pl. h  ps://web.archive.org/web/20080814204056/h  p://tech.
transindex.ro/. Feltöltés dátuma: 2008. aug. 14. 

 6  http://think.transindex.ro/ 
 7  Külön fi gyelmet érdemel a 2015-ös párizsi klímacsúcs Transindex-

médialefedettsége, ahol ez a portál elfogulatlanul, ugyanakkor pozitív 
globáletikai normáknak elkötelezetten számolt be az ott történtekről. L. pl. h  p://
regithink.transindex.ro/?tag=klimaegyezmeny. Sajátos szerkesztői elvrendszerről 
árulkodik a bizonyítottan hatékony proökológiai elvek melletti feltétel nélküli 
elköteleződés, az amolyan „ökoetikusnak” is nevezhető szerkesztési elv 
maximalizálása. A Transindex portál amúgy sok olyan társadalmi problémával 
foglalkozik intenzíven, melyeket más online „hírújságok” kisebb fi gyelemmel 
kísérnek. Ilyen pl. az LMBTQ-kérdéskör aprólékos áttárgyalása (l. pl. http://
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itthon.transindex.ro/?pp=45&Csaladrol_szolo_nepszavazas_percrol_percre), 
de a társadalom peremére szorult emberek iránti erős odafi gyelés is tudatosan 
és következetesen vállalt attitűd (l. pl. a kolozsvári Patarét-problematikát a 
városvezetéssel és a szociális politikákkal szemben kritikus hangon tárgyaló 
cikksorozataikat, amelyekből most csak ezt idézzük példának: http://itthon.
transindex.ro/?cikk=26413&Pert_vesztettek_de_fellebbeznek_a_Pataretre_
kilakoltatottak) 

 8  A „Magyar Szó Online” szavakból gyártott, szellemes és frappáns 
mozaikszó. Kiötlőjének kreativitása valószínűleg hozzájárult ahhoz, hogy a 
maszol.ro, az Új Magyar Szó nyomtatásban történő megjelenésének megszűnte 
után (2012, l. pl. https://kronika.ro/belfold/megszunt-az-uj-magyar-szo-
nyomtatott-kiadasa), fel tudta küzdeni magát az online térben jóval otthonosabb 
Transindex mellé. A romániai internetes forgalommérő portál 2019. január 22-i 
kimutatásai szerint a maszol.ro-t 2018 januárjában összesen 376 882 látogató 
kereste fel, míg 2018 decemberében 472 013 látogató. A látogatottság „mélypontja” 
a sajtó- és köznyelv játékosabb fogalmazásai szerint az „uborkaszezonban”, 2018 
júniusában volt, 249 671 látogatóval, míg a látogatottság csúcsa 2018 májusában, 
511 473 látogatóval (h  p://www.trafi c.ro/sta  s  ci/maszol.ro). A Transindex 
ezzel szemben, szintén a trafi c.ro mérései alapján 2018 januárjában 318 646 
látogatót „köszönthetett”, míg 2018 decemberében 272 ezer kattintó kereste fel a 
honlapot. A Transindex maximuma 345 423 látogató volt, 2018 márciusában, és 
minimuma 242 729 érdeklődő, 2018 júliusában (h  p://www.trafi c.ro/sta  s  ci/
www.transindex.ro). Sajnos, nem áll módunkban elvégezni a Google Analytics-
statisztikák áttekintését, mert oda olyan jellegű „azonosítókapukon” vezet 
csak a belépés, amelyekhez nekünk nincs feloldási lehetőségünk, és egyedül 
dolgozó médiaelemzőkként nem áll módunkban külső szolgáltatókkal együtt 
tevékenykedni...

Az egymás mellett haladó, hasonló „görbülési tendenciát” mutató 
látogatottsági adatok – még ez a kevés is, amelyet a trafi c.ro ingyenesen kínál 
az érdeklődőknek – sok mindent elárulnak az elemzőknek a két lap részben 
eltérő „műsorpolitikájáról” is. Míg a Maszol „generális” híroldal, erősen szórt, 
közérdekű és „könnyebb”, bulvárosabb tematikával, addig a Transindex nagyon 
ritkán iktat be kínálatába ilyesmit. Pl. a maszol.ro-n rendszeresen olvashatunk 
súlyos vagy szerencsés kimenetelű autóbalesetekről. Esetenként még nyomon is 
követik az egyes autóbalesetek következményeit (l. pl. Pataky, 2019. és Pataky, 
2019a.), amely tematikával a Transindex hasábjain csak a legritkább esetekben 
találkozunk, és akkor is leginkább egy-egy szociális jelenség következményeként 
mutatják be ezeket a szerencsétlen eseményeket, erősen kontextualizált társadalmi 
rendszerekbe illesztik a szinguláris történéseket. L. pl. B. P. E. (Balázsi Pál Előd), 
2017. 

 9  Az elhalálozások magas száma miatt külföldi sajtóorgánumok is 
átvették a szomorú eseményekről történő beszámolókat. L. pl. h  ps://www.
por  olio.hu/gazdasag/egeszseggazdasag/romaniaban-mar-orszagos-infl uenza-
jarvany-tombol.312255.html. Ugyanakkor a maszol.ro is rendszeresen beszámol 
az elhalálozottak számának növekedéséről (l. pl. h  ps://www.maszol.ro/
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index.php/tarsadalom/107434-infl uenza-48-ra-n-  -a-halalos-aldozatok-
szama|||Infl uenza:%2048-ra%20n%C5%91  %20a%20hal%C3%A1los%20
%C3%A1ldozatok%20sz%C3%A1ma.).  

 10  Szász, 2019. 
 11  Irányadóként l. pl. a Yoast portál 2017-es elemzéseit, amely három fő 

„pattern”-be sorolja a weblapolvasás és – implicit módon – weblapdizájn elveit. Az 
általa említett F-mintázat azt írja le, hogy a balról jobbra történő tartalomkövetés 
folyamán az F „szára” felé gyöngül a leginkább a fi gyelem – a maszol.ro esetén itt 
„tartózkodik” a Tech Tudomány rovat, de az úgynevezett „Gutenberg-diagram” 
sem kedvez ennek a zónának. Egyedül a lelkiismeretes és erősen konzekvens, 
„hagyományos” olvasásgyakorlatot a kibertérben is implementáló „Z-pattern” jut 
el ebbe, a képernyő/weblap bal alsó sarkába strukturált tartalmakhoz. L. h  ps://
yoast.com/demys  fying-viewing-pa  erns/. Viszont, mint fentebb is írtuk, az 
ilyen típusú, nem föltétlenül közérdeklődésre számot tartó (viszont ugyanakkor 
legtöbbször azt megérdemlő – l. lentebb a tudományos kontextualizáció 
fontosságát –, akár hírfolyamok keretén belül is) információk általában 
keresett információk, amelyeket érdeklődők követnek alacsony ingadozású 
kitartással. Itt érdekes lenne újra „kattintásstatisztikát” idézni, de elegendő pl. 
követni a hírek alján lévő, általában közösségi médiákkal összekapcsolt, gyors 
véleménynyilvánítási gombok számlálóinak állapotát, hogy meggyőződjünk ezen 
hírek iránti érdeklődések konstans mivoltáról. 

 12  A hatásvadászó, „kattintásbevonzó” címek közül említhetjük sok, 
bulváros hangnemű hírportál értesülésközlési gyakorlatát. Itt kiemeljük pl. 
az Evenimentul Zilei online kiadásának egyik tavalyi beszámolóját az akkori 
infl uenzajárványról, amely cikk tulajdonképpen hatékonyan és mérvadóan 
foglalja össze az infl uenzavírusok típusait, kitérve a különböző vírustörzsek 
sajátosságaira is, ám mindezek ellenére a szerkesztőség címhasználati 
rendszereiből kifolyólag az írás mégsem minősíthető tudományosnak. L. Pospai, 
2018. 

 13  Románul: „balaur bondoc” – ugyanis a román (tudományos) 
nyilvánosság ezzel a névvel illette az egyedülálló leletet.L. pl. a román nyelvű 
tudományos hírportál, a SciNews.ro vonatkozó cikkét, amely kitüntető 
fi gyelemmel kezeli ezt a különleges leletet, és értékeli a lelet megtalálóinak és 
értelmezőinek a teljesítményét. L. h  ps://scinews.ro/balaur-bondoc-dinozaur-
sau-pasare/.  

 14  L. pl. Brusatti et alii, 2013.  
 15  h  ps://index.hu/tudomany/2010/08/31/uj_dinoszauruszfajra_

bukkantak_romaniaban/.  
 16  https://kronika.ro/szines/a_legepebb_romaniai_dinoszaurusz_lelet. 
 17  h  p://www.eme.ro/esemeny/-/tartalom/karmok-a-multbol-126730. 

Az esemény 2010. augusztus 31-én zajlott le, Kolozsváron, az Erdélyi Múzeum-
Egyesület székházában. 

 18  A Magyar Távirati Intézet – MTI – működéséről l. http://www.mti.hu. 
 19  L. Vremir et alii, 2013.  
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 20  L. pl. https://tvbythenumbers.zap2it.com/featured/moonwalk-draws-
125-million-viewers-cbs-and-cronkite-win-big/ 

 21  O'Connor, 1972. 
 22  L. pl. Dinerman, 2009. 
 23  L. h  ps://evz.ro/dinozaurul-de-la-sebes-balaur-bondoc-era-un-

pradator-teribil-foto-904743.html?v=347635&page=1. Természetesen itt is 
tetten érhető a hatásvadász címadás: Dinozaurul de la Sebeş - „Balaur bondoc era 
un prădător teribil”  (A szászsebesi dinoszaurusz. A „zömök sárkány” szörnyű 
ragadozó volt).  

 24  Erről l. pl. Hála, 2002. Szerzőnk röviden összefoglalja báró Nopcsa 
Ferenc őslénytani tevékenységét, valamint a személyét már életében övező rejtélyt, 
„hírgeneráló”, romantikus titokzatosságot – amelynek, nota bene, lehetett némi 
valóságalapja. 

 25  L. pl. Pop, 2015. 
 26  Szabó, 2015. 
 27  L. pl. Fall–Erdély, 2017. 
 28  Kress et alii, 2014, 52–54. 
 29  L. Szabó–Szörényi, 1997, 16. értelmezését. 
 30  Sébillot, 1983, 261–262. 
 31  L. fentebb: Hála, 2002. 
 32  L. pl. h  p://palaeo.gly.bris.ac.uk/macro/islandrule/Hateg/Geology.

html. Kb. 70 millió évvel az Elopteryx nopcsai kihalása után alakul ki a ma ismert 
földrajzi és társadalmi-politikai berendezkedés a „térségben”. 

 33  Szabó, 2015. 
 34  Az általunk már említett Transindex és Maszol mellett megemlíthetjük 

a nyomtatott változattal is rendelkező Krónikát, amelynél a Színesnek nevezett 
rovatban bukkanhatunk tudományos érdekességekről szóló beszámolókra. L. pl. 
az MTI-hírösszefoglaló alapján készült rövid cikket: h  ps://kronika.ro/szines/
megfejthe  ek-nagy-sandor-halalanak-tobb-mint-2300-eves-rejtelyet.

A Krónikával egy lapcsaládba tartozó Székelyhon portál nem is rendelkezik 
olyan rovatkategóriával, amelybe találnának az ilyen típusú hírek.

A szintén nyomtatott kiadással is rendelkező Szabadság online 
kiadásának két rovatában, a Smart és a Hűha „fejezetekbe” sorolva találjuk 
meg a hangulatos képekkel illusztrált tudományos érdekességeket, azonban 
itt is esetleges az információk típusa és a frissítés frekvenciája is. Pl. a Smart 
rovat MTI-hírösszefoglalón alapuló cikke, a h  p://szabadsag.ro/-/  tokzatos-
radiokitoreseket-eszleltek-a-melyurbol vagy a Hűha rovatba sorolt h  p://
szabadsag.ro/-/felveteleket-kuldo  -a-hold-nem-lathato-oldalarol-a-csang-o-
4-kinai-urszonda cikk kerülhetett volna egy rovatba is, mind tematikáját, mind 
pedig hangvételét tekintve. Mind a Szabadság, mind a Krónika esetében érezhető 
az MTI-összefoglalókból származó „hírmazsolázás-eff ektus”, de, jóllehet analóg 
tematikákkal dolgozik, az Index jóval következetesebb – valószínűleg a fent 
taglalt okok miatt.



83

FÓKUSZ

Ugyanakkor a Szabadság online gyakran frissíti ezeket a rovatait, 
valószínűsítjük, hogy főleg a műszaki újdonságok iránt érdeklődő fi atal 
érdeklődők, olvasók „bevonzására”. 

 35  https://mta.hu/tudomany_hirei/eloszor-mertek-meg-mennyi-szen-
dioxid-aramlik-ki-a-csomad-vulkannal-107812 

 36  Kis et alii, 2017. 
 37  Elegendő említeni a katasztrófafi lmek amúgy nem meglepő 

népszerűségét – itt, a teljesség igénye nélkül, kiemelünk néhány olyan, nagy 
közönségsikernek örvendő fi lmet, amely vulkánkitörés okozta katasztrófákat vitt 
be a köztudatba. Ilyen pl. a 79 A.D. (rend. Gianfranco Parolini), amely, jóllehet 
1962-ben készült, dramaturgiája miatt hozzájárult ahhoz, hogy Pompeji városát a 
tomboló tűz apokalipsziseként tüntesse fel Európa fi gyelmében. A 2014-es Pompeii 
(rend. Paul W.S. Anderson) a témának olyan posztmodern feldolgozása, amely 
dramaturgiai hiányosságait elég sikeresen hangsúlyozta a modern megjelenítési 
technológiával; de ott van a hasonló toposzokkal operáló, ám teljesen fi ktív 
referenciákat használó 1997-es Dante's Peak (rend. Roger Donaldson) vagy a 
hihetetlenül látványos, de megengedhetetlenül drámaiatlan 2012, amely a 2012-
re „időzített” világvége-hangulatot felébresztendő készült még 2009-ben, Roland 
Emmerich rendezésében, és szintén vulkánokra is alapozva semmisítette (volna) 
meg a Terra jelenlegi arculatát (ironikusan hozzáfűzhetjük, hogy kizárólag saját 
esztétikumát égette fel...). Felsorolásunkat folytathatnánk, viszont célunk csak 
annyi volt, hogy ezáltal is illusztráljuk: a vulkánkitörés által bekövetkező „szemi-
világvége” erős összetevője a kortárs populáris kultúrának. Feltételezhetjük 
tehát, hogy a Csomád hegység alatt lévő vulkán (potenciális) kitöréséről szóló 
hír sikeréhez hozzájárulhattak ezek az említett fi lmek (és műfaji rokonaik), 
gyakorlatilag „hipermediatikus eseményként” ültetvén el a köztudatban az ilyen 
típusú történéseket. Itt kell megjegyeznünk, hogy pl. az Anak Krakatoa 2018-
as kitöréséről és az azt követő eseményekről szóló híradásokat nem soroljuk a 
tudományos hírek közé, mert míg a Kis-tanulmány magának a vulkánkitörés 
jelenségének okait vizsgálja egy szinguláris helyzetben, addig az indonéziai 
vulkánkitörésről szóló médiavisszhang, jóllehet rendelkezett tudományos 
valenciákkal is, inkább a „társadalmi” és „katasztrófa” rovatkategóriákba illik.  

 38  Hatalmas szórtsága, terjedelme miatt nem áll módunkban felleltározni 
még a magyar nyelvű portálok híradásait sem – áttekintésként viszont álljon itt a 
vulkanológus kutatók gyűjtése saját projektjük médiavisszhangjáról (ezeket nem 
tüntetjük fel külön a hivatkozásaink között): h  p://vulkanologia.elte.hu/index.
php?q=node/288. Ebben a listában megtalálhatjuk többek közt a Transindex 
objektív híradását, amelyet az Origo hírfeldolgozásából emeltek át (2015. január 
13.: transindex.ro, riport: Magyar kutatók aktív vulkánt találtak Székelyföldön – 
h  p://think.transindex.ro/?p=37501), a magyarországi Blikk hatásvadász című 
közlését (2014. február 14.: Blikk, híradás: Kitörhet a szunnyadó erdélyi vulkán? 
– h  p://www.blikk.hu/blikk_aktualis/kitorhet-a-szunnyado-erdelyi-vulkan-2...), 
de nem veszítünk semmit, ha nem olvassuk el a kutatók listájában nem szereplő 
Mihír?.ro székelyföldi portál h  p://mihir.ro/ujra-kitorhet-a-csomad című 
beszámolóját, amely tulajdonképpen a korábban közlésre került anyagok objektív 
hangnemű átdolgozása, szintén az Origóról származó cikkgerinc-információkkal. 

 39  Barabási, 2018. 7. 
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A 2018-as Btk.-módosítás a 
romániai magyar nyomtatott sajtó 
tükrében

Bevezető
A 2016-os parlamenti választást megnyerő Szociáldemokrata Párt és koalíci-

ós partnere, a Liberálisok és Demokraták Szövetsége kormányra kerülésüket kö-
vetően „neki is fogtak” első nagyobb projektjük végrehajtásához, kivitelezéséhez: 
a romániai igazságügyi rendszer megreformálásához. A kormánykoalíció által 
javasolt módosításcsomag elfogadása azonban hatalmas ellenállásba ütközött, az 

Rezumat (Modifi cările Codului penal din 2018 în presa scrisă maghiară din România)

Articolul analizează modul în care publicaţiile print maghiare din România refl ectă lupta politică internă din România 

în ceea ce privește reforma judiciară din anii 2017–2018. Studiul se concentrează asupra modifi cărilor Codului de procedură 

penală și ale Codului penal și examinează modul în care patru ziare ale minorităţii maghiare, două cotidiene în limba maghiară 

din Ţinutul Secuiesc și două săptămânale ale diasporei maghiare din România informează despre un eveniment politic 

semnifi cativ.

Cuvinte cheie  media maghiară din România, presa scrisă, presa a unei minorităţi
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Abstract  (The 2018 Penal Code Amendments in the Hungarian Print Media from Romania)

This study analyzes the way  Hungarian print media from Romania covered a part of Romania’s internal political struggle 

over the judicial reform in 2017 and 2018. In this paper I focus on the amendment of the Criminal Procedure Code and Penal 

Code, and I examine how four print newspaper of a minority, two Hungarian language dailies from the Szeklerland and two 

weekly newspapers from the Hungarian diaspora in Romania inform about such a signifi cant political event.
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ellenzéki pártok, valamint a szintén ellenzéki Klaus Iohannis államfő mindent 
megtett, hogy megakadályozza a módosítások elfogadását, a politikai csatározás-
ba a lakosság is bekapcsolódott, tízezrek tüntettek az igazságszolgáltatás megvál-
toztatása ellen. A 2017–2018-ban zajló belpolitikai harchoz az RMDSZ is csatla-
kozott, egy ideig támogatta a kormánykoalíció új törvényeit, majd szembeszállt a 
PSD–ALDE törekvéseivel. 

Tanulmányomban ennek a belpolitikai hadakozásnak egy szeletét, a bünte-
tőeljárási törvénykönyv és büntető törvénykönyv módosításának romániai ma-
gyar médiavisszhangját elemzem, azt vizsgálva, hogyan tájékoztat egy ennyire 
jelentős politikai eseményről négy kisebbségi nyomtatott lap, két székelyföldi 
napilap és két szórványban kiadott hetilap. A tanulmány kapcsolódik a dokto-
ri kutatásomhoz, amely során a romániai román és magyar média tematizációs 
gyakorlatát hasonlítom össze azzal a céllal, hogy megvizsgáljam, hogyan járul 
hozzá a sajtó a romániai románok és magyar közti aszimmetrikus viszony, pár-
huzam fenntartásához, a romániai románok és magyarok társadalmi pozícióinak 
a megerősítéséhez, legitimálásához vagy éppen gyengítéséhez.

A belpolitikai harc rövid kronológiája
Hosszú ideig próbálta a 2016-ban kormányra került Szociáldemokrata Párt 

(PSD) megreformálni az igazságügyi rendszert: már 2017 januárjában, közvet-
lenül a hatalomra kerülését követően megpróbálkozott azzal, hogy egy, a bün-
tetőjogot módosító, sürgősségi kormányrendelettel kirántsa az általuk visszaélé-
sekkel vádolt, politikusok tucatjait rács mögé juttató, korrupcióellenes ügyészség 
(DNA) „méregfogát”.

A kormányon levő két párt érvelését és a különböző módosításokat nem fo-
gadta mindenki kitörő örömmel. Az említett, 2017. januári hírhedt, 13-as sürgős-
ségi kormányrendelet – amely csökkentette volna a hivatali visszaélés büntetését, 
és legalább 200  000 lej összegű károkozáshoz kötötte volna annak bűncselek-
ményként való besorolását – akkora bel- és külföldi felháborodást keltett, ak-
kora tüntetéseket okozott országszerte és a diaszpórában egyaránt, hogy azt a 
kormány a 14-es számú sürgősségi rendelettel hatályon kívül is helyezte (Balogh 
2017c). A módosításokkal a jobboldali ellenzék a – Nemzeti Liberális Párt (PNL), 
a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR), a Népi Mozgalom Párt (PMP) stb. 
– sem értett egyet, de a külföldi szakintézmények, európai és más országok is az 
ellenzékkel hasonló véleményen voltak.

Ezért aztán a PSD liberális koalíciós partnerével, a Liberálisok és Demokra-
ták Szövetségével (ALDE) együtt meghátrált, türelmesebb taktikára váltott, és a 
parlamentre bízta az igazságügyi rendszer megzabolázását, a büntetőjog módosí-
tását (Szabadság 2018).

A PSD–ALDE az év folyamán folytatta harcát az igazságügyi reformokért, 
2017 novemberében pedig a parlament elé terjesztette az igazságszolgáltatás mű-
ködését szabályozó törvények módosításáról szóló javaslatát, amelyet mind a 
jobboldali Klaus Iohannis államfő, mind a bírák és ügyészek szakmai szervezete 
kifogásolt. Ez a törvénymódosítás egyebek mellett korlátozta az államfő szerepét 
az ügyészségi vezetők kinevezésénél, és kivonta a szakma kizárólagos ellenőrzése 
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alól azt az Igazságszolgáltatási Felügyeletet, amely felelősségre vonhatja a bírákat 
és ügyészeket (Balogh 2017b). A képviselőház végül az igazságszolgáltatási reform 
első törvénytervezetét 2017 decemberében fogadta el, akkor is óriási nemtetszést 
kiváltva. „A tervezet a bírák és ügyészek jogállását módosítja: egyebek mellett 
megszünteti az ügyészek függetlenségét, és hierarchikus ellenőrzés alá helyezi 
őket, másfelől nemcsak lehetővé, hanem egyenesen kötelező tenné, hogy az állam 
kártérítési eljárást indítson azon ügyészek vagy bírák ellen, akik »rosszindulatból, 
vagy súlyos hanyagságból« hoznak helytelen döntéseket” (Maszol 2017).

Az ellenzék ellenvetéseit fi gyelmen kívül hagyva, a kormánykoalíció 2018-
ban is folytatta a reformok bevezetését, de ugyanakkor arra is hangsúlyt fekte-
tett, hogy megértesse a közvéleménnyel miért is van szükség ezekre a módosítá-
sokra, és egy párhuzamos állam fennállást igyekezett bizonyítani. Emiatt aztán 
2018 romániai belpolitikáját az igazságügyi reformok uralták, e mentén alakult 
ki a legnagyobb harc az ellenzék és a kormánykoalíció között: míg utóbbi sorra, 
futószalagon gyártotta a módosításokat, előbbi azokat sorozatosan megtámadta 
az alkotmánybíróságon, az ellenzékkel szimpatizáló államfő pedig rendre vissza-
küldte azokat megfontolásra.

Ebben a közegben kerül sor 2018 júliusában és júniusában a büntetőeljárási 
törvénykönyv és büntető törvénykönyv módosítására, amely hatalmas előrelépést 
jelentett a PSD–ALDE koalíció számára. Ugyanakkor, ugyanebben az időszak-
ban még egy hatalmas győzelmet arat a kormánykoalíció: az alkotmánybíróság 
segítségével rákényszeríti Klaus Iohannist arra, hogy felmentse tisztségéből Laura 
Codruţa Kövesit, a DNA rettegett főügyészét, így további előrelépéseket tudtak 
kieszközölni a reformcsomagjuk elfogadtatásában.

Kormánypárti és ellenzéki érvelések
A kormánykoalíció – amelyet gyakran az RMDSZ is támogatott – arra hi-

vatkozott a reformok bevezetésének szükségessége kapcsán a kormányra kerülésü-
ket követően, hogy a 2017-ben hatályos büntető törvénykönyv és a büntetőeljárási 
törvény több mint ötven cikkelye alkotmányellenes. A kormánykoalíció egyebek 
mellett szigorúbb feltételeket kívánt szabni a bírói és ügyészi pálya elkezdéséhez, 
felelősségre vonhatóvá kívánta tenné a bírákat, illetve korlátozni akarta az államel-
nöknek a vezető ügyészek és a legfelsőbb bíróság vezetői kinevezésében játszott sze-
repét (Balogh 2017a). Noha a kormánykoalíció szerint a reformok bevezetése nem 
tűrhetett volna halasztást, az ellenzék, lakosság és nemzetközi szervezetek nem ér-
tettek ezzel egyet, így az első törvények elfogadása sokat várattatott magára. 

A kormánykoalíció 2017 novemberében, az első törvényjavaslatok benyújtá-
sakor is arra hivatkozott, hogy a reformokra azért van szükség, mert számos, az 
igazságszolgáltatás működését szabályozó előírás alkotmányellenes, az ügyészek 
túlzott hatalma pedig visszaéléseket tett lehetővé. A kormánykoalíció azt is val-
lotta, hogy a jelenlegi szabályok ügyészállammá alakították Romániát, ahol az 
ártatlanság vélelme már nem érvényesül, ezért is van szükség a változtatásokra 
(Maszol 2017)

Mindennek hatására, ahogy a januári módosítások kapcsán is, óriási tün-
tetések zajlottak országszerte, Bukarestben többezren „igazságot, nem korrupci-
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ót!”, „PSD a vörös pestis”, „gyertek velünk, titeket is meglopnak”, „takarítsuk el 
a tolvajlást Romániából!”, „független igazságszolgáltatást!” jelszavakkal vonultak 
az utcára (Balogh 2017b). A jobboldali ellenzék érvelése szerint pedig a módosító 
javaslatoknak semmi közük nem volt a kormánykoalíció által vallottakhoz, az 
ellenzék szerint a PSD–ALDE saját, korrupcióval vádolt politikusait akarta meg-
menteni, az ő érdekükben kívánta az igazságszolgáltatásban dolgozók mozgáste-
rét visszafogni, politikai befolyás alá vonva az igazságszolgáltatást. 

Az ellenzéki Adevărul című lap publicistája, Liviu Avram szerint „nem a 
törvénymódosítás egyes cikkelyei, hanem annak egésze akadályozza a romániai 
korrupcióellenes harcot, azáltal, hogy a jogszabály – függetlenségük megszün-
tetésével, vagyoni felelősségük bevezetésével, hierarchikus elszámoltatásukkal – 
szerinte az ügyészek megfélemlítését célozza” (Maszol 2017).

Ám hiába az ellenzéki tiltakozás, a kormánykoalíció folytatta a törvények 
elfogadtatását, viszont elkezdett még több energiát fektetni abba, hogy elfogadtas-
sa a közvéleménnyel ezeket a reformokat. Így aztán 2018-ban a kormánykoalíció 
politikusai minden lehetséges fórumon elmondták: „a korrupcióellenes harc ürü-
gyén Romániában az utóbbi években – szerintük – politikai tisztogatás zajlott, 
amelyet egy általuk »párhuzamos államnak« nevezett, a DNA és a titkosszolgá-
latok összefonódásán alapuló sötét háttérhatalom irányít. A kormányoldal sze-
rint az ügyészség mozgásterének korlátozására az ártatlanság védelmének hely-
reállítása miatt van szükség, mert fontosabbnak tartják, hogy egyetlen ember se 
kerüljön ártatlanul börtönbe, mintsem az vezérelje az igazságszolgáltatást, hogy 
egyetlen bűnös se ússza meg a felelősségre vonást” (Szabadság 2018). 

2018-ban a PSD–ALDE koalíció csak a párhuzamos állam fennállását han-
goztatta, amelynek „létezésének” igazolására tényeket is talált. Az év májusában 
a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) tevékenységét ellenőrző parlamenti bizottság 
elnöke, Claudiu Manda arról nyilatkozott, hogy 2005 és 2016 között több mint 
hatmillió személyt hallgatott le a titkosszolgálat. „A bizottság megállapította, 
hogy visszaéltek a nemzetbiztonsági okból kiadható lehallgatási engedélyekkel, 
és ezzel korlátozták az állampolgároknak az alkotmány által garantált jogait és 
szabadságait” – mondta Manda (Transindex 2018). Ez a nyilatkozat pedig egybe-
csengett a kormánykoalíció által kántált párhuzamos állam tevékenységével, és a 
közvélemény nemtetszését váltotta ki, ami jól jött a kormánykoalíciónak. A SRI 
megpróbálta a felvetéseket tisztázni, 2018. június elején elmondták, hogy nem-
zetbiztonsági okokból mindössze 28  784 lehallgatási kérést nyújtottak be 2004 
és 2016 között. „A SRI tételesen nem cáfolta azt az állítást, hogy a lehallgatottak 
száma eléri a hatmilliót. Az idézett forrás szerint a jelzett időszakban 20 907 sze-
mély jogait és szabadságait korlátozták a bukaresti legfelsőbb bíróság engedélye 
alapján” (Krónika 2018) – állt a SRI érvelésében, amely közel sem kapott akkora 
médiavisszhangot, mint a feltételezett hatmillió lehallgatás, a kormánykoalíció 
igazságügyi reformcsomagjának kedvezve. Azért, hogy az érvek élét moderálják, 
az ellenzék ez idő alatt csak azt hajtogatta, hogy a PSD csupán azért akarja re-
formálni az igazságszolgáltatást, hogy megmentse a börtöntől a korrupcióváddal 
másodszor is bíróság elé állított elnökét, Liviu Dragneát. Mindezeket követően 
sikerült 2018 júniusában, júliusában módosítani a Btk.-t és Betk.-t
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Két szék között az RMDSZ és Iohannis
Ennek a tűzharcnak a középen állt a romániai magyarokat a politikában 

képviselő szervezet, az RMDSZ, amely egy ideig támogatta a változtatásokat – a 
büntetőeljárási törvénykönyv módosításait megszavazta –, támogatásáért cserébe 
hasznot remélve, ám mivel nem tudtak egyetérteni a PSD által bevezetett vala-
mennyi reformmal, a Btk.-szavazáson már tartózkodtak. Mint Kelemen Hunor 
szövetségi elnök elmondta, a módosítások ellen sem tudtak volna voksolni, mert 
akkor egyetértettek volna azzal az ellenzékkel ebben a kérdéskörben, amely ab-
ban az időben állandóan támadta a magyar képviseletet, pont amiatt, hogy támo-
gatják a PSD-t.

Az RMDSZ-hez hasonlóan középre került Klaus Iohannis államfő is, aki az 
alkotmánybírósági döntés ellenére sem váltotta le szinte egy hónapig a DNA ve-
zetőjét, tartva a következményektől, ám végül július 10-én eleget tett a taláros tes-
tület elvárásainak, és menesztette a főügyészt a korrupcióellenes ügyészség éléről. 
Ebben a harcban Iohannis teljes mellszélességgel ellenezte a PSD változtatásait, 
szószólója volt az ellenzéki ellenvetéseknek, ám végül alulmaradt a harcban.

A vázolt téma lehetőséget biztosított arra, hogy megvizsgáljam, mennyire 
támogatja a romániai újságíró-közösség az RMDSZ álláspontját egy belpolitikai 
harcban, illetve egyáltalán mennyire foglalkoztatja a sajtót egy ennyire megosztó 
téma. Az igazságügyi reformok körüli vita olyan helyzetet teremtett, amelyben 
vizsgálni lehetett, hogy a romániai sajtó hogyan tálalja ezeket a politikai ügye-
ket, és egyáltalán mit javasol, a romániai magyarság kinek az oldalára kell, hogy 
álljon egy hasonló csatában: a kormánypárt oldalára, amely segíthet a kisebbségi 
érdekek érvényesítésében, avagy az ellenzék oldalára, amellyel a magyar közösség 
inkább szimpatizál. A cikkek elemzésével képet kaphatunk arról, hogy milyen 
forrásokból informálódva, kiknek a nézőpontját közvetítve tájékoztat egy ennyire 
kényes témáról a romániai magyar sajtó, és egyáltalán mekkora fontosságot tu-
lajdonít az ilyen kérdéseknek. Ezt a belpolitikai ügyet tovább bonyolítja az a tény, 
hogy ebben a kérdésben az RMDSZ-en belül sem volt egyetértés, nem volt egy 
egységes magyar politikai reakció a történésekre.

Noha a téma számos izgalmas elemzésre ad lehetőséget, jelen tanulmányban, 
mint az elemzés első fázisában, arra kerestem a választ, hogy a téma hogyan je-
lenik meg az újságokban, hogyan dolgozták fel az újságírók. Emiatt a következő 
kutatási kérdéseket igyekszem megválaszolni:

1. Mekkora jelentőséget tulajdonít a romániai magyar sajtó egy belpolitikai 
harcnak: milyen gyakorisággal számol be ezekről, mekkora teret szán 
ezeknek?

2. Milyen forrásból informálódik a sajtó, amikor hasonló ügyeket dolgoz fel?
3. Kinek az álláspontját közvetíti ebben a megosztó ügyben?

Elemzésembe négy romániai magyar nyomtatott lap, két napilap és két heti-
lap került be: a mintába beválogattam nagy példányszámú, gazdaságilag viszony-
lag jobb helyzetben levő napilapokat, illetve a szórványban működő, fi nanszí-
rozási szempontból sokkal kiszolgáltatottabb helyzetben levő hetilapokat is. Az 
elemzés mintáját a Kovászna megyei Háromszék napilap, a Maros megyei Nép-
újság napilap, a Temes megyei Heti Új Szó hetilap, illetve a Máramaros megyei 
Bányavidéki Új Szó hetilap alkotja.
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A két kiválasztott napilap a romániai magyar napilapok közül kiemelkedően 
nagy példányszámmal jelenik meg (pontos adatok a romániai magyar nyomta-
tott lapok példányszámáról nincsenek, mivel azokat nem tartja a nyilván a Ro-
mán Médiaauditáló Iroda, a BRAT). A Határon túli magyar nyelvű médiumok 
2010/2011. Kutatási jelentések című tanulmánykötet Erdélyre vonatkozó adatai 
szerint a Háromszék 2010 táján 13 ezres példányszámban jelent meg (Maksay–
Kiss–Barna 2012, 17). Akkor hasonlóan magas példányszámmal, a kutatás sze-
rint, csak a Csíki Hírlap (azóta megszűnt), a Székely Hírmondó és a Bihari Nap-
ló rendelkezett, tízezer környéki példányszámmal pedig Szatmári Friss Újság, a 
Hargita Népe és a Nyugati Jelen rendelkezett (Maksay–Kiss–Barna 2012, 17). A 
tanulmánynak Népújságra vonatkozó adatai nem voltak, friss példányszámada-
tokkal pedig jelenleg nem rendelkezünk, de feltételezhető, hogy hasonló példány-
számmal rendelkezett a Maros megyei napilap is.

A két hetilap a két napilap teljes ellentéte: nagyvárosi szórványban adják ki 
azokat, mind a nagyváros, mind a megye egyetlen magyar nyelvű nyomtatott ter-
mékeként. Mindkét hetilap, ahogy a szórványban működő újságok nagy része, 
„haldoklik”, az előfi zetők és reklámbevételek nem képesek fenntartani ezeket, 
állandó, jelentős összegű támogatások hiányában megszűnnének. 

Módszertani nehézségek
David M. White már az 1940-es években rájött, hogy az újságíróknak, illet-

ve a szerkesztőségeknek kapuőrszerepük van a hírek kiválasztásában, szelektálá-
sában, hiszen az újságíró szubjektivitása, szakmai felfogása, előítéletei, státusza, 
szakmai felfogása mind befolyásolja őt abban, hogy mely híreket tekinti közlésre 
méltónak, és melyeket nem. White szerint ugyanakkor az újságírói szubjektivi-
tás mellett közrejátszhatnak olyan tényezők is a hírek szelektálásában, mint a 
szerkesztőségek által kijelölt irányvonalak, politikai vagy ideológiai szempontok 
(White 1950, idézi Papp 2009, 6). A kapuőrelméletet Gans és Gitlin (1979, idézi 
Papp 2009), illetve Shoemaker és Reese (1991, idézi Papp 2009) rendszerezik, téte-
lekbe szedve a médiatartalmat befolyásoló tényezőket. Az említett kutatók szerint 
a tartalom szelekcióját befolyásolja az újságíró, annak gondolkodásmódja, szak-
mai felfogása, szocializációja és attitűdje, a médiarutin, a szerkesztőség ideológiá-
ja, követett szervezeti kultúrája, a külső erők, illetve a hatalmon lévők ideológiája 
(Papp 2009, 6–7).

Hasonlókat vall a napirendhatás elmélet is, amelynek alapját McCombs és 
Shaw dolgozta ki 1968-ban. A két kutató első elmélete szerint a média azt határoz-
za meg, hogy miről gondolkodjon a médiafogyasztó, viszont azt nem befolyásolja, 
hogy egyes témákról hogyan gondolkodjanak (Andok 2015, 116–117). McCombs 
és Shaw 1972-ben adta ki tanulmányát, amelyre a napirendhatás-elmélet épül, 
és amely a „megjelenített ügyek (issues) és az emberek által a különböző esemé-
nyeknek, kérdéseknek tulajdonított prioritások közötti kapcsolattal foglalkozik” 
(Andok 2015, 116). A kapcsolat következtében „a média rangsora és a közönség 
közügysorrendje között nagymértékű megfelelés jön létre” (Kósa 2017, 81). Shaw 
és McCombs az elméletet 1980-ban módosította, mivel rájöttek, hogy a hírek 
nemcsak azt befolyásolják, hogy a fogyasztók miről gondolkodjanak, hanem ab-
ban is nagy szerepet játszanak, hogy meghatározzák, ezekről a bizonyos dolgok-
ról hogyan gondolkodjanak (Andok 2015, 118). Ennek a felismerésnek köszönhe-
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tően az 1980–90-es években három fogalommal egészítették ki a napirendhatás 
elméletét: a kognitív kiterjesztés, a keretezés és a priming fogalmakkal (Andok 
2015, idézi Kósa 2017, 83). A kutatók így három, egymásra épülő szintre bontották 
a modelljüket. Szerintük az első szint kijelöli az olvasók napirendjét, azt, hogy 
miről kell gondolkodni, erre épül a keretezés, amely a hírek tálalását, valamilyen 
módon történő bemutatását foglalja magában, illetve a priming vagyis kiemelés, 
amely a fi gyelmet irányítja, és a témák közti szelekcióban van szerepe, ráerősítve 
arra, hogy az újságíró, szerkesztő által kijelölt legfontosabb napirendi pont a mé-
diafogyasztó legfontosabb napirendi pontja is legyen (Scheufele 2007, 11).

A kisebbségi sajtóban az újságírói témaszelekciót, valamint a témák tálalá-
sát tovább terhelik a kisebbségi lét miatt kijelölt sajtósajátosságok, amelyek még 
jobban korlátozzák az újságírók témaválasztását, hírszelekciós szokásait (Erről a 
jelenségről Papp Z. Attila írt bővebben, lásd Papp 2005).

Tehát kijelenthető, hogy arra vonatkozóan, hogy mi kerül be egy nyomtatott 
napilapba, mi befolyásolhatja az újságíró hírszelekcióját, a hírek keretezését, szá-
mos elmélet létezik. Ám ezeknek fő célja inkább azt megvizsgálni, hogy a közölt 
tartalom miként befolyásolja az olvasót, és nem térnek ki részletesen arra, nem 
adnak használható módszertant arra vonatkozóan, hogy hogyan is működik a 
napi munka közben az újságírói témaszelekció, hogy egyes témák miért kerülhet-
nek a nyomatott lap címoldalára, és egyes témákat miért száműznek az újságírók 
az apróhirdetések mellé. 

Ahhoz, hogy ezt a mechanizmust megértsük, a romániai magyar kisebbségi 
média működését kellene feltérképezni és megérteni, azokat a tényezőket listázni, 
amelyek befolyásolják, kihatnak a kisebbségi médiára és az újságírók munkájára. 
Gondolok itt például az újságírói hagyományokra, a kisebbségi lét miatti leha-
tároltságra, a médiapiacot befolyásoló tényezőkre, a szerkesztőségek gazdasági 
helyzetére és politikához fűződő viszonyára, az olvasói elvárásokra vagy éppen 
a közösségi, online média hatásaira. Jelen tanulmányban mindezekre kitérni, 
refl ektálni nincs lehetőségem, ugyanakkor a fentebb felsorolt tényezők/jellemzők 
közül számosról nem is rendelkezünk naprakész információkkal, a romániai ma-
gyar média, főleg a nyomtatott média helyzetének az elemzése az utóbbi 15 év-
ben rendkívül háttérbe szorult. A kisebbségi lét miatti lehatároltsággal utoljára a 
2000-es évek elején foglalkoztak részletesen (Papp Z. Attila és Magyari Tivadar), 
a kisebbségi média és a politika viszonyáról nagyobb értekezések szintén ugyan-
abban az időszakban készültek. A sajtóban lefolyt gazdasági változásokról – gon-
dolok itt például az Erdélyi Médiatér Egyesület megjelenésére, és így a romániai 
magyar sajtóba áramló óriási támogatásokra – egyetlen átfogó szakirodalmi tétel 
sem jelent meg ez elmúlt években, csak Csinta és Maksay (2016) érintette ezeket 
a változásokat a 2010-es évek közepén készült írásában. A romániai magyar új-
ságíró-társadalmat az 1990-es években mérték fel (Papp 2004), jelenleg azonban 
azt se tudni, hogy hány újságíró dolgozik a romániai magyar szerkesztőségekben, 
így arról végképp nem rendelkezünk információkkal, hogy milyenek a románi-
ai magyar újságírók demográfi ai adatai, milyen társadalmi háttérrel érkeznek a 
szerkesztőségekbe, milyenek a fogyasztási szokásaik, politikai attitűdjeik. Szeren-
csére, az erdélyi újságírói munka átalakulásáról Botházi Mária közölt 2019-ben 
egy értékes tanulmányt.
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Ilyen szakirodalmi hiányosságokkal küszködve, nehéz lenne a romániai ma-
gyar sajtóra adaptálni a napirendhatás- vagy a kapuőrelméletet, hiszen nem lehet 
leírni, hogyan működik az erdélyi magyar újságírók témaszelekciója, ha nem is-
merjük őket, illetve azokat a faktorokat, amelyek napi munkájukat befolyásolják. 
Ezért inkább a tartalomelemzést használtam módszertanként, és nem a kapuőr-
elméletet vagy médiahatás-elméletet. A tartalomelemzés alkalmazását támasztja 
alá az is, hogy jelen tanulmányban főleg kvantitatív adatokra voltam kíváncsi, 
mint a cikkek gyakorisága vagy a felhasznált források száma, és nem feltétlenül 
a tematizáció hatásai, illetve a cikkek „tálalása”, keretezése érdekelt. Ugyanakkor 
jelen tanulmány alapja lehet további elemzéseknek, amelyek a napirendhatást al-
kalmazva és a csekély szakirodalmat felhasználva refl ektálnak a romániai magyar 
sajtó működésére és a sajtó és politika viszonyára. Ahhoz, hogy átfogó képet kap-
junk ezekről a kérdésekről, érdemes lenne a romániai magyar sajtót a románnal 
összevetni. Ebből a megfontolásból választottam doktori témámként a romániai 
román és magyar sajtó tematizációs gyakorlatának az összehasonlítását.

A tartalomelemzés során a következő adatokat kódoltam minden cikk ese-
tében:

A közölt cikkek gyakoriságát,
 a közölt cikkek terjedelmét: 1) kis, 2) közepes terjedelmű cikkek vagy 3) 

hosszú, átfogó, összefoglaló jellegű írások.
 A közölt cikkek elhelyezését a nyomtatott lapban: a téma fontosságát 

húzza alá az, hogy egy adott cikket a nyomtatott lapban hol helyeznek 
el, hiszen, a napirendhatás elméletét fi gyelembe véve, számít, hogy egy 
téma, esemény, hír kikerül-e a nyomtatott lap első oldalára, bekerül-e 
a megfelelő rovatba, vagy netalán „elsüllyesztik” azt valamelyik 
hangsúlytalan belső oldalon. Az elemzésben a következő kategóriákat 
különítette el: 1) a cikk az adott lapszám főcikke, azaz az első oldal 
legkiemeltebb helyén szerepel, 2) a cikk megkezdődik az első oldalon, 3) 
az adott cikk a megfelelő rovatba kerül, 4) vagy esetleg valahol máshol 
helyezkednek el.

 A közölt cikkek forrását: jelentős mértékben tükrözi egy szerkesztőség, 
újságíró témához való hozzáállását az, hogy milyen forrású anyagokat 
jelentet meg arról: ha foglalkoztatja a téma, akkor saját anyagot készít 
róla, amennyiben nincs lehetősége erre, hírügynökségi anyagot használ, 
összefoglalót készít, vagy közleményt, PR-cikket, avagy más forrású, 
például más sajtóorgánumtól átvett anyagot tesz be a lapba. Az elemzés 
során így különbséget tettem a 1) saját anyag, 2) hírügynökségi anyag, 3) 
összefoglaló, 4) átvett közlemény, 5) PR-cikk és a 6) egyéb forrás között.

 Műfajcsalád alapján hova tartozik az elemzett cikk: 1) tájékoztató, 2) 
vélemény-, 3) ábrázoló vagy 4) kiegészítő műfajcsalád (Szűcs 2016);

 a műfajcsaládon belül milyen műfajhoz tartozik: 1) hír vagy 2) tudósítás 
a tájékoztató műfajcsaládból, 3) vezércikk, 4) jegyzet a véleményműfaj-
családból, 5) interjú- vagy 6) riportcsoportba sorolható anyag az ábrázoló 
műfajcsaládból. (Szűcs 2016) Az, hogy milyen műfajban tájékoztat egy 
eseményről egy szerkesztőség vagy szerző, szintén tükrözi a téma melletti 
elkötelezettségét: könnyebb egy hírügynökségi anyagot megszerkeszteni 
és azt betenni a nyomtatott lapba, mint kimenni a terepre és interjút 
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készítve, avagy több személyt megszólaltatva, háttér-információkat és 
saját véleményt is bemutatva riportot készíteni, vagy terjedelmesebb, jól 
áttekinthető véleményanyagot írni;

 amennyiben a cikkben megszólaltatnak valakit, mi a felszólaló neve, 
tisztsége/minősége (pl. politikus, szakember, civil szféra képviselője 
stb.). Ebből tükröződik, hogy az egyes szereplők mennyire férnek 
hozzá egy adott médiaorgánumhoz, ahogy az is, hogy kinek az érdekeit 
szolgálja egy személy megszólaltatása, avagy milyen személy, szervezet 
ideológiáját követi az újságíró, szerkesztőség (Bernáth–Messing 2015, 
13–14);

 sajtóetikai szempontból rendkívül fontos, hogy egy anyagban az 
egy témához köthető összes álláspont jelenjen meg. A hiteles, nem 
egyoldalú tájékoztatás elengedhetetlen feltétele, hogy az összes érintett 
fél megszólalhat, így a médiafogyasztó minden álláspontot megismerhet 
egy adott témában. Az elemzés során azt vizsgáltam, hogy az anyagban 
megszólal-e mindkét fél, avagy sem, amennyiben megszólal mindkét fél, 
megszólalásaiknak ugyanakkora terjedelmet biztosít az újságíró, avagy 
sem, illetve arra is kíváncsi voltam, hogy ütköztetik-e a véleményeket a 
témában a szerkesztőségek.

Eredmények

A cikkek megjelenésének gyakorisága

1. ábra: A cikkek megjelenése heti és médiaorgánum szerinti bontásban. 
Forrás: saját szerkesztés

Az elemzett időszakban, május 21. és július 14. között, a négy nyomtatott 
lapban összesen 109 cikk jelent meg a Btk.- és Betk.-módosításokról. A legtöbb 
cikket a Háromszék napilap közölte, a lapban az elemzett nyolc hét alatt 67 vo-
natkozó cikk látott napvilágot. A Háromszéket a Népújság követi a közölt cikkek 
számában, a Maros megyei napilap összesen 35 cikket közölt a témában. A két 
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szórványban működő hetilap elenyésző számú cikket tett közzé az eseményekről, 
a Heti Új Szó 4, míg a Bányavidéki Új Szó 3 cikket közölt a témában.

Heti bontásban vizsgálva, a legtöbb cikk az elemzés hatodik hetében (június 
25. és július 1. között) jelent meg, ekkor 20 cikket közöltek az elemzett lapok ösz-
szesen a módosításokról. Ezt a hetedik (július 2–8.) hét követi 19 cikkel – ezen a 
héten fogadta el a képviselőház a büntető törvénykönyv módosításait–, majd a ne-
gyedik hét (június 11–17.) következik 18 megjelenéssel. Érdekes módon az elem-
zés ötödik hetében, amikor a büntetőeljárási törvénykönyv módosításait fogadták 
el, nem született ennyire kimagasló számú cikk, mindössze 14 írás jelent meg a 
téma kapcsán. A negyedik, valamint a hatodik hét előzte meg a törvénykönyvek 
módosításait, ezek a témát illető viták időszakai voltak, ezért született annyi cikk 
a témában.

Az elemzett cikkek terjedelme

2. ábra: A cikkek terjedelme médiaorgánum szerinti bontásban. 
Forrás: saját szerkesztés

A cikkek terjedelmét vizsgálva kijelenthetjük: a közepes hosszúságú, ma-
ximum egynegyed újságoldalt elfoglaló, nagyjából 1–3 fl ekk terjedelmű cikkek 
dominálnak. Ilyen terjedelmű cikk összesen 62 jelent meg az elemzett időszakban 
a négy nyomtatott újságban. A közepes terjedelmű írásokat a rövidebb írások, 
kishírek követik, ezekből 35 jelent meg az elemzett időszakban. Nagyobb terje-
delmű, minimum egyharmad újságoldalt elfoglaló cikk csupán 12 jelent meg az 
elemzett időszakban, ilyen jellegű írást csak a két napilap közölt.

A Heti Új Szó, habár közöl terjedelmes cikkeket, interjúkat, riportokat he-
lyi eseményekről, személyekről, hetilap lévén a belpolitikai, aktuális híreket csak 
röviden teszi közzé, kishírként vagy közepes terjedelmű írás formájában – ilyen 
jellegű és terjedelmű cikket az elemzett időszakban kettő-kettőt közölt az újság 
az igazságügyi reformokról.

A Bányavidéki Új Szóban a Heti Új Szóval ellentétben alig találni terjedel-
mes írásokat, a hetilapban a közepes terjedelmű írások dominálnak, ezek pedig 
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kishírekkel egészülnek ki. A közepes terjedelmű írások közlését igazolja az a tény 
is, hogy a reformmal kapcsolatban is három közepes terjedelmű írást közöltek 
a lapban, ebből kettő saját interjú, amely műfajjal ritkán találkozni belpolitikai 
hírek kapcsán.

A Népújság is főleg közepes terjedelmű írásokat közölt a reformok kapcsán, 
összesen 22-t (N:35). A közepes terjedelmű írásokat a kishírek követik, összesen 
11, a sort a nagy terjedelmű, átfogó, összefoglaló cikkek zárják, ezekből mindösz-
sze 2 jelent meg az elemzett időszakban. A Háromszék összesen 35 közepes terje-
delmű cikket jelentetett meg (N: 67). A Kovászna megyei napilap esetében is ter-
jedelem tekintetében a második leggyakrabban előforduló kategória a kishír volt, 
ekkora hosszúságú cikket összesen 22-t közölt a szerkesztőség. A legritkábban 
előforduló kategória a nagy terjedelmű cikk volt: ezekből összesen tíz jelent meg 
az elemzett időszakban – igaz, ez a 10 cikk a többi nyomtatott laphoz viszonyítva 
kimagasló szám.

Ahogy a Heti Új Szó, úgy a két napilap is rendszeresen közöl terjedelmes cik-
keket, riportokat, hosszabb beszámolókat, írásokat – a Háromszék gyakran közöl 
terjedelmes véleménycikkeket is –, ám ezek főleg helyi témákhoz, eseményekhez, 
személyekhez, nem a belpolitikai eseményekhez köthetőek. Ezeknek a helyi té-
máknak nagyobb, „előkelőbb” helyet biztosítanak a szerkesztőségek nyomtatott 
lapban is: míg helyi témáknak akár 2–3 nyomtatott oldalt adnak a napilapok, a 
belpolitikai híreknek általában egy, ritkán másfél oldal jut. Ugyanakkor gyak-
ran ugyanahhoz a témához köthető több hírt, fejleményt, felszólalást külön-kü-
lön cikkben közlik, nem egy összefoglalóban – például: külön cikkben közlik 
az RMDSZ és a PMP álláspontját ugyanarról a módosítási javaslatról –, amely 
hozzájárul a közepes és kis terjedelmű cikkek magas számához és a nagy átfogó 
cikkek számának alacsonyságához.

A cikkek elhelyezése a nyomtatott lapban
Rengeteget elárul egy téma fontosságáról az, hogy azt a nyomtatott lapban 

hova helyezik: főcikként szerepel az első oldalon, avagy elsüllyesztik a szerkesztők 
valahová az apróhirdetések és a keresztrejtvények mellé. Az igazságügyi reform 
kiemelt helyen szerepelt a két napilapnál, igaz, főcikként egyetlenegyszer sem tá-
lalták. 
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A kisebbségi média jellemzője, hogy a kisebbségi léthez kapcsolódó esemé-
nyeket, a kisebbséghez kötődő személyeket felmagasztalja, ezek sokkal fontosab-
bak, mint az általános, kulturális, társadalmi, politikai kérdések. Inkább szerepel 
a főcikként az, hogy egy kis falu harangtornyát felújították, mint az, hogy belpo-
litikai válság alakult ki az országban. Viszont ez nem jelenti azt, hogy a fontos 
belpolitikai hírek nem kapnak hangsúlyos szerepet, a fontos események, történé-
sek, fejlemények az elemzett napilapokban gyakran kezdődnek meg az első olda-
lon, a beszámolók, hírek pedig mindig a megfelelő rovatba kerülnek, nem vesznek 
el valamilyen hangsúlytalan belső oldalon.

A Háromszék esetében a cikkek szinte 40%-a, 25 cikk az 67-ből kezdődött 
meg az első oldalon. Igaz, ebből a 25 első oldalas cikkből 14 vezércikk, amelyet 
a Háromszék mindig az első oldalon közöl, de a hírműfajhoz tartozó, közepes 
vagy hosszú terjedelemű cikkek közül – ezekből összesen 31-et közölt az újság – 9 
kezdődött meg az első oldalon. Az első oldalon megkezdett cikkek mindegyike a 
megfelelő rovatban folytatódott. Emellett az összes elemzett cikk a megfelelő ro-
vatba került, a témával kapcsolatos öt jegyzet a második oldalon szerepel, a jegy-
zetek kijelölt helyén, míg a többi, témával kapcsolatos hír a belpolitikai rovatba 
került. 

Hasonlóan járt el a Népújság is a téma feldolgozása során. A közölt 35 cikk-
ből 5 szerepelt az első oldalon, igaz ezek mindegyike vezércikk volt, amely a Nép-
újságban is megkezdődik az első oldalon. A cikkek döntő többsége – 83%, avagy 
29 a 35 írásból – a megfelelő, belpolitikai rovatba került. A Maros megyei napilap 
mindössze egy alkalommal helyezett el a reformokkal kapcsolatos cikket hang-
súlytalan belső oldalon, nem a megfelelő rovatban.

A Heti Új Szóban a reformokkal kapcsolatban közölt 4 cikk mindegyike a 
belpolitikai rovatba került. A hetilap nagyon kevés aktuális belpolitikai hírt kö-
zöl – hetilapként értelmetlen is lenne –, ezek döntő többsége rövid hírként jelenik 

3. ábra: Az elemzett cikkek elhelyezése a nyomtatott lapban, médiaorgánum sze-
rinti bontásban, százalékban kifejezve. 

Forrás: saját szerkesztés
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meg, és más orgánumoktól veszi át. A hetilap inkább a Temes megyében történt 
eseményekre fekteti a hangsúlyt, azokat mutatja be részletesebben.

A reformokat főcikként egyedül a Bányavidéki Új Szóban jelentek meg, a 
három cikk közül kettő szerepelt az első oldal legkiemelkedőbb helyén. Mindkét 
első oldalas cikk interjú volt Apjok Norbert, Máramaros megyei RMDSZ-képvi-
selővel. Emellett a Bányavidéki Új Szó egy alkalommal helyezett el a reformokkal 
kapcsolatos cikket hangsúlytalan belső oldalra, ez egy más orgánumtól átvett hír 
volt.

A cikkek forrása
Az elemzett lapok a politikai híreket általában a két romániai hírügynök-

ségtől, Agerpres és Mediafax, illetve a magyarországi hírügynökségtől, a Magyar 
Távirati Irodától veszik át, vagy gyakran, ez főleg a hetilapokra jellemző, más 
médiaorgánum anyagait dolgozzák fel – a hetilapok nem is vesznek át túl gyakran 
hírügynökségi anyagot. A más sajtóorgánumtól átvett cikkeket minden esetben 
jelzik, általában a szöveg végén zárójelben közlik a forrást. Ezzel ellentétben a 
három hírügynökségtől átvett hírek esetében a forrást egyedül a Népújság jeleníti 
meg külön minden cikk végén, míg a Háromszék általában az oldal szélén jelzi, 
hogy mely hírügynökségek anyagaiból állították össze az adott oldalt. 

Az elemzett nyomtatott lapok ritkán közölnek saját ábrázoló vagy tájékozta-
tó műfajcsaládhoz tartozó anyagot belpolitikai eseményekről, azokat inkább ve-
zércikkekben dolgozzák fel. Ugyanakkor ritkán vesznek át közleményt vagy PR-
cikket. Ez tükröződik a reformokkal kapcsolatban közölt cikkek esetében is. A 
Heti Új Szó a téma kapcsán egy saját anyagot, két más orgánumtól átvett anyagot, 
valamint egy közleményt közölt (N: 4). A Bányavidéki Új Szó közölte, százalék-
ban mérve, a legtöbb saját anyagot a témáról: a cikkek kétharmada, azaz a három 
közölt cikkből kettő volt saját anyag, ezek a korábban említett interjúk voltak az 
RMDSZ-es politikussal. A harmadik cikket más sajtóorgánumtól vették át.

4. ábra: A cikkek forrása médiaorgánum szerinti bontásban. 
Forrás: saját szerkesztés
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A napilapok esetében megfi gyelhető, hogy a legtöbb cikket valahonnan át-
vették a szerkesztőségek: vagy hírügynökségtől, vagy más sajtóorgánumtól. A 
Népújságban a reformokkal kapcsolatos cikkeknek szinte háromnegyede – 26 
cikk a 35-ből – hírügynökségi hír, amelyekhez társul még két más orgánumtól 
átvett cikk. A Háromszék esetében a hírügynökségi hírek aránya alacsonyabb, az 
összes közölt cikk kevesebb mint felét, 48%-át teszik ki (32 cikk a 67-ből). Ezekhez 
társul még hat más orgánumtól átvett cikk, az írások 9%-a.

A cikkek forrásának elemzésekor elkülönítettem a hírösszefoglalókat. Eze-
ket az általában terjedelmes, akár teljes oldalas írásokat azért vettem külön, mert 
több forrást használnak a szerkesztők ezek összeállításakor. Ilyen jellegű cikket 
csak a két napilap közölt: a Háromszék összesen hatot, amely az összes cikk 9%-át 
teszi ki, míg a Népújság kettőt, amely az összes közölt cikk 6%-át jelenti.

Saját anyagot a témáról a két napilap is közölt, igaz ezek döntő többsége vé-
leménycikk volt: a Háromszék összesen 23 saját anyagot közölt, ez az összes cikk 
34%-át teszi ki, ebből 19 vezércikk vagy jegyzet, míg a Népújság összesen öt saját 
cikket közölt, ezek mindegyike vezércikk.

Az elemzés során nagyon hiányoltam a nagy összefoglaló cikkeket, amelyek 
részletesen elmagyarázzák a döntések hátterét, következményeit stb. Ezekre pél-
dát csak a Háromszékben találtam, vezércikkeik, valamint hírösszefoglalóik is 
részletes rálátást biztosítottak a történésekre.

A cikkek műfaji és műfajcsaládi besorolása

A cikkek forrásainak elemzése már előrevetíti az elemzett cikkek műfajcsa-
ládi és műfaji besorolását is. A leggyakrabban előforduló műfaj, a hírügynökségi 
anyagok magas számából kifolyólag, tájékoztató műfajcsaládhoz tartozó hír volt. 
A Háromszék összesen 48 hírt jelentetett meg a lapban az elemzett időszakban (N: 

5. ábra: A cikkek műfaj és médiaorgánum szerinti bontásban. 
Forrás: saját szerkesztés
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67), a Népújság összesen 28 hírt (N:35), míg a Heti Új Szó 3 (N:4), a Bányavidéki 
Új Szó pedig 1 (N:3) hírt közölt az igazságügyi reformokról.

A tájékoztató műfajcsaládot a véleményműfaj-családhoz tartozó cikkek kö-
vetik: a Háromszék összesen 14 vezércikket és 5 jegyzetet közölt a reformokról az 
elemzett időszakban, a Népújság pedig 5 vezércikket tett közzé ugyanebben az 
időszakban. A véleményműfaj-család a hetilapok esetében nem jelent meg.

Ám az ábrázoló műfajcsaládhoz tartozó műfajok mint interjú vagy riport 
hiányoznak a téma kapcsán, egyedül a Bányavidéki Új Szó közölt két interjút a 
reformokról. A többi elemzett nyomtatott lap nem jelentetett meg hasonló műfa-
jú írást, pedig más témákról gyakran írnak riportot vagy közölnek interjút. Ezt 
a műfajt nagyon hiányoltam, hiszen ezek azok a műfajok, amelyek érthetőbbé 
tehetik a bonyolult belpolitikai döntéseket, azok hátterét és következményeit. Ál-
talában ezekben a műfajú cikkekben dolgozzák fel az újságírók a szakértői véle-
ményeket is, így ezek hiányában a szakértői nézőpontok nem jelentek meg hang-
súlyosan az újságokban.

A cikkekben megszólalók közéleti háttere
A témával kapcsolatban megjelent cikkekben a legtöbbször politikusok szó-

lalnak meg: az elemzett írásokban összesen 89 megszólalást különítettem el, ezek 
döntő többsége, 23 a Szociáldemokrata Párt (PSD) valamely politikusához köt-
hető. A PSD-t az RMDSZ-közeli megszólalók követik, ilyen felszólalást összesen 
17-et kódoltam. Az RMDSZ-es megszólalásokhoz köthető Eckstein-Kovács Péter 
két véleménynyilvánítása is, a politikus éppen az elemzett időszakban lépett ki a 
szervezetből. A kormánykoalícióhoz tartozó ALDE összesen 8 megszólalást ka-
pott, az ellenzékhez tartozó PNL nézőpontja 12, az USR 6, a PMP pedig egy al-
kalommal jelenik meg az elemzett lapokban. A többi romániai magyar párt nem 
szólalt meg a reformok kapcsán.

A témával kapcsolatban több szakember, ügyész, ügyvéd stb. is megszólal: a 
Romániai Bírák Fóruma 2, az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) 2, a 
Hírszerző Szolgálat, a Legfőbb Ügyészség, az Európai Bizottság, a Szervezett Bű-
nözés és Terrorizmusellenes Igazgatóság (DIICOT) pedig egy-egy megszólalással 
szerepel az elemzésben. Ugyanakkor az újságok megszólaltatnak egy főügyészt 
is egy alkalommal, valamint egy ügyészt két alkalommal. A reformokat bíráló 
külföldi személyek és intézmények véleménye is tükröződik a lapokban: három 
amerikai diplomata kapott megszólalási lehetőséget az elemzett időszakban, az 
Európai Bizottság mellett. A témával kapcsolatban idéztek az elemzett nyomta-
tott lapok egy újságírót és egy szóvivőt, valamint négy különböző gazdasági szer-
vezetet is.

A téma kapcsán nagyon hiányoltam a szakemberek erőteljesebb jelenlétét, 
mivel az igazságügyi reformok elsősorban az ő munkájukat, és nem a politikusok 
munkáját érinti. A szakemberekkel készített interjúk például sokkal jobban átvi-
lágították volna a helyzetet az olvasók számára.

Mivel a kormányzó PSD célja a változtatások bevezetése, amely mellett erő-
sen kampányolt is, érthető, hogy ez a párt kapta a legtöbb megszólalási lehetősé-
get, többet, mint az ellenzéki pártok összesen. Ebből arra is lehetne következtetni, 
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hogy a magyar újságok inkább a kormánypárt állításaival értenek egyet, ám ez 
nem így van, a lapok erőteljesen bírálták a reformcsomagot, amely attitűdöt né-
hány véleménycikk címe is tükrözi: Mély ütés önkézzel (Népújság), Cirkusz cik-
kelyjelmezben (Népújság), Iohannis mint közjegyző (Háromszék), Sötét erők, sötét 
agyak (Háromszék), Feláldozott Iusticia (Háromszék).

Ugyanakkor az is érthető, hogy az RMDSZ a második legtöbb megszólalá-
si lehetőséget kapta, hiszen mint az egyetlen magyar párt, amely a belpolitikai 
döntésekbe érdemben bele tud szólni, ennek a véleménye kell, hogy megjelen-
jen a magyar lapokban. Az, hogy az RMDSZ a Betk.-módosításokat júniusban 
megszavazta, de a Btk.-módosítások szavazásán már tartózkodott, az elemzett 
nyomtatott lapok munkatársait nem zavarta; míg a kormánypárt és az ellenzék 
tevékenységét hangsúlyosan, erőteljesen bírálták, főleg a Háromszék, addig az 
RMDSZ tetteit nem.

Sajtóetikai szempontból ugyanakkor nagyon fontos, hogy egy téma, ese-
mény, történés kapcsán minden érintett fél megszólalhasson, hogy a tájékoztatás 
ne legyen egyoldalú. Ennek elemzését torzította az a tény, hogy gyakran a kü-
lönböző pártokhoz tartozó személyek vagy a szakemberek megszólalásait külön 
cikkekben közölték az elemzett újságok. 

Ahogy az a fenti ábráról is leolvasható, a Heti Új Szó kivételével az összes 
elemzett újság döntő többségben olyan cikket közölt, amelyben vagy senki nem 
szólal meg, vagy csak az egyik fél. Ez annak is betudható, hogy napilapok eseté-
ben a véleménycikkekben senki nem szólal meg, vagy a Bányavidéki Új Szó eseté-
ben az interjúban, érthető módon, csak az egyik fél képviseli álláspontját.

A Bányavidéki Új Szó kivételével az összes elemzett lap közölt olyan cik-
ket, amelyben az egyik fél, adott esetben mindkét fél, becsmérelte a másikat, és 
csak elenyésző mértékben és csak a napilapoknál találni olyan cikket, amelyben 
mindkét fél egyenlően szólal fel, és saját álláspontját képviseli, nem a másik fél 
tevékenységét bírálja.

6. ábra: A megszólalások minősége médiaorgánum szerinti bontásban. 
Forrás: saját szerkesztés
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Következtetések
Használható módszertan hiányában elég nehéz vizsgálni azt, hogy mi befo-

lyásolja az újságírók hírszelekcióját, miért döntenek egyes témák kiemelt és egyes 
témák kevésbé kiemelt közlése mellett, azonban a tartalomelemzés módszertaná-
val az mérhető, hogy hogyan dolgoznak fel egy témát az újságírók.

Az igazságügyi reformokkal az elemzett lapok – főleg a Háromszék és a Nép-
újság – rendszeresen foglalkoztak, a fejleményekről beszámoltak, a különböző, 
pró és kontra véleményeket bemutatták saját álláspontjukkal együtt, azonban, a 
Háromszék kivételével, a téma nem volt túl domináns az elemzett újságokban. 
Mindannak ellenére, hogy a reformcsomag elfogadtatása komoly belpolitikai 
harcnak számított, amely tömegeket vonzott az utcára, a lapok nem tulajdoní-
tottak túl nagy jelentőséget neki: nem jelent meg a téma főcikként, nem szerepelt 
elég gyakran, illetve nem is kapott elég teret a lapokban. Ehhez társul az a tény is, 
hogy az újságírók nem írtak nagyobb lélegzetvételű, magyarázó jellegű anyagot 
a témában, nincsenek interjúk, hátterek a reformcsomagról, amelyek feltárnák és 
részleteznék a belpolitikai csatározás okait, a szereplők attitűdjeit, az események 
lehetéséges következményeit. Mindez talán a lapok kisebbségi voltából fakad: 
egy országos hír soha nem lesz annyira fontos a kisebbségi sajtó számára, mint 
bármely esemény, amely a kisebbséggel történt (Magyari 2000). Ha ezt a tényt 
számításba vesszük, akkor elmondható, hogy ennél dominánsabb helyen a lapok 
nem is biztos, hogy kezelhették volna a témát, hiszen a kisebbségi lét miatt elvárt/
kialakult kisebbségi újságírás megköti a kezük.

A belpolitikai harcokról a sajtó a hírügynökségektől, valamint más sajtóor-
gánumoktól tájékozódik. Saját interjúkat szakemberekkel, politikusokkal, polito-
lógusokkal, ügyvédekkel, ügyészekkel stb. nem készítettek, és sok átfogó anyagok 
sem írtak, amelyekben több forrásra támaszkodva tájékoztattak volna. Ez a copy-
paste újságírás elterjedésére vezethető vissza. Botházi (2019: 18) hívja fel ennek 
kapcsán a fi gyelmet arra, hogy az erdélyi sajtót jelenleg tematizációs problémák 
hatják át: „az ingyenes hírügynökségi szolgáltatáson, a küldözgetett közleménye-
ken keresztül szinte mindenki minden olyan dologról egy időben értesül, amit 
valaki el akar mondani. Az erdélyi magyar sajtó jelentős része ma még mindig 
a hírügynökségi tartalmak multiplikálását tekinti egyik fő feladatának. Ma na-
gyobb szükség lenne, mint bármikor máskor az önálló újságírói gondolkozásra, 
arra, hogy a közélet ne a felkínált témákról, hanem az újságírók által megtalált 
témákról szóljon” (Botházi 2019: 20). Utóbbi állítás a belpolitikai eseményekre is 
rávetíthető: nemcsak a már valahol megjelent, mások által feldolgozott témákat, 
véleményeket kellene a sajtó köröztesse, fel kellene kínálnia megoldásokat, követ-
keztetéseket is a hasonló eseményekre.

A vizsgálat során arra a kérdésre is kerestem a választ, hogy a romániai ma-
gyar sajtó mit javasol, a kisebbségnek hova kell állnia egy belpolitikai harcban. 
A lapok rendkívül korrekten, etikusan tájékoztattak a reformok körüli esemé-
nyekről, bemutatva az ellenzék, a kormánypártok, az RMDSZ véleményét is, 
nagyjából egyforma mértékben. A lapok azonban nem adnak választ arra, hogy 
kivel is kellene „tartania” a magyarságnak, hiszen minden érintett fél véleményét 
megjelenítik, míg a véleményanyagokban, főleg a Háromszék, élesen bírálták a 
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reformokat általában, a kormánykoalíciót és az ellenzéket is. A két hadakozó fél 
– a kormánykoalíció és az ellenzék – közé szorult RMDSZ álláspontja, főleg a 
Betk.-módosítások után elhalványult, de az újságírók sem kérték rajtuk számon, 
se véleménycikkben, sem interjú formájában, hogy az RMDSZ ebben a harcban 
mégis kinek az oldalán áll, ellenzi vagy támogatja Kövesi menesztését vagy a Btk.-
módosítást. 

Mindezek fényében kijelenthető, hogy a lapok rendszeresen és a kisebbsé-
gi sajtósajátosságoknak megfelelve tájékoztattak az eseményekről, megjelentetve 
minden érintett szereplő véleményét. A sajtó ugyanakkor a könnyen, olcsón hoz-
záférhető hírügynökségi anyagokat részesítette előnyben a téma feldolgozásakor, 
a kormánypártot bírálták, a reformokat pedig ellenezték, de az ellenzékkel sem 
értettek feltétlenül egyet, így nem adtak konkrét választ arra, hogy a magyarság-
nak hova is kellene húznia a politikában.
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Képzőművészet az Igaz Szóban 
1965–1975 között
Különlegességek tárháza (is) a folyóiratban

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

A mai Látó elődje, az Igaz Szó, rendszeresen refl ektált a romániai magyar 
képzőművészeti életre, akárcsak az Utunk vagy a Korunk. Mindhárom kiadvány 
feladatának tekintette, megfelelő szakfolyóirat hiányában, bemutatni a helyi kép-
zőművészeti élet sajátosságait, beszámolni kiállításokról, interjúkat, portrékat, 
kritikát közölni. Az Igaz Szó, havi rendszerességgel megjelenő folyóirat, a Művész-

Rezumat (Arta plastică în revista Igaz Szó în perioada 1965-1975)

În lipsa unei reviste profesionale de artă în limba maghiară, revista Igaz Szó s-a angajat înainte de 1989 în propagarea 

artei plastice maghiare din România. Fiindcă aceste relatări erau destul de frecvente în revista publicată lunar, aceasta refl ectă 

cel mai puternic căutările de drum ale artei plastice și ale artiștilor plastici din zonă. Tot din revista Igaz Szó obţinem și o imagine 

de ansamblu asupra evoluţiei criticii de artă din perioada respectivă. 

Cuvinte cheie  Igaz Szó, refl exii despre vernisaje, pictură, sculptură, grafi că

SZUSZÁMI ZSUZSA, PHD
Szerkesztő, Marosvásárhelyi Rádió / Redactor, Radio Târgu-Mureș
E-mail: szuszami@gmail.com

Abstract  (Art in the Literary Magazine „Igaz Szó” between 1965-75. „House of Peculiarities” in the 
Magazine)

Before 1989 Igaz Szó, in lack of a professional art magazine in Romania, such as de majority of the Hungarian cultural 

publications, assumes the responsibility of promoting Hungarian arts in Romania. The refl ections, notes on exhibitions appear 

frequently, due to this we have a vivid image about the evolution of critical approach and refl ection on fi ne arts in the above 

mentioned period in Romania.
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ME.dok • 2020/4

106

világ rovatban számolt be a képzőművészeti életről. Az 1965–1975 közötti időszak 
rendkívül izgalmas, változatos képét nyújtja a művészetkritika kialakulásának, 
a szakma fejlődésének. Az időszak első éveiben, vállaltan, az Igaz Szó többnyi-
re olyan művészeket mutatott be, akik valamilyen szempontból közel álltak a 
laphoz, a szerkesztőséghez. Tanult, kiforrott kritikusréteg hiányában a folyóirat 
olyan szerzőket kért meg képzőművészeti jellegű írások közlésére, akik maguk is 
valamilyen módon közel álltak a képzőművészethez, affi  nitásuk a témához erő-
sebb volt az átlagénál. Így írt inkább képzőművészeti jegyzetnek minősülő beszá-
molókat Fodor Sándor, Szilágyi Domokos, vagy írták meg személyes hangvéte-
lű, szakmailag már megalapozott, erőteljesen egyéni hangvételű észrevételeiket 
kiállításokról képzőművész kollégák. Az Igaz Szó képzőművészeti témájú írásait 
elsősorban egyfajta személyesség, bensőségesebb hangvétel jellemezte, a szak-
maiság természetesen alapkövetelmény volt, de a kritikai hangvétel nem minden 
esetben. Az időszak második felében, a szakemberek megjelenésével, a kritikai-
lag megalapozott írások egyre gyakoribbá váltak, ezzel természetesen a folyóirat 
képzőművészeti színvonalát is növelve. A Korunkkal ellentétben, az Igaz Szó első-
sorban az erdélyi képzőművészeti életet követte fi gyelemmel, a marosvásárhelyit 
és a székelyföldit, ritkán kalandozott a Partium vagy a Bánság felé. A kolozsvári 
képzőművészeti életről szóló beszámolók gyakoriak voltak a lapban, elsősorban 
az ott élő és közlő szakembereknek köszönhetően. Az 1965–1975 között felnőtt és 
kialakult kritikusgeneráció tagjai minden fontosabb sajtóorgánumban közölték 
írásaikat. Ők azok, akik majd 1989-ig meghatározó szerzői a romániai magyar 
képzőművészeti írásoknak, köteteknek, monográfi áknak. 

A tárlatjegyzetek soha nem képezték az Igaz Szó erősségét, noha mindvégig 
kisebb-nagyobb rendszerességgel jelen voltak a voltak a folyóiratban. A Képző-
művészeti Alap marosvásárhelyi fi ókjának közös, időszakos kiállításairól kezdet-
ben Kováts Iván számolt be, írásai azonban rendszerint részrehajlóra sikeredtek, a 
kritikai követelményektől igencsak távolt álltak. Az 1964-es Téli Tárlatról ugyan 
átfogó elemzésre törekedett, és ha megalapozott kritika ezúttal sem született, de 
az mindenképpen leszűrhető az írásból, hogy: a grafi ka „színvonala magasan ki-
magasló”1 volt, akárcsak a plakátgrafi káé, amely „végre a szokottnál magasabb 
színvonalon jelentkezett”.2 A szerző elmarasztalta a szoborfelhozatalt, amely vé-
leménye szerint „nem különösen gazdag, de nem is jelentéktelen”.3 Az írás kiemelt 
néhány alkotót, például Haller Józsefet, aki szobrászként indult, de akkor már 
előtérbe kerültek pasztelljei, amelyek a kiállításon is fi gyelemre méltóak voltak. 
Kováts Iván érdeklődését pedig elsősorban az absztrakt hatások keltették fel, Hal-
ler József kapcsán Picassót emlegette, egyáltalán nem pozitív értelemben. Kováts 
Iván írásaiból általában arra következtethetünk, hogy 1965-ben a szakma fenn-
tartásokkal viszonyult az elvont irányzatokhoz, nem kevésbé Picasso Guernicá-
jához, amely, Kováts Iván szerint „szabálytalan négy- és ötszögletű szekérkere-
keket”4 ábrázol, ami pedig „szekéranatómiai képtelenség”.5 „A nyilvánvaló vagy 
látszólagos képtelenség csak akkor fogadható el, ha valóban kifejez (tudatosan 
és eredményesen vagy tudat alatt, de eredményesen)… egy gondolatot.”6 Kováts 
Iván odáig merészkedett írásában, hogy a kiállítók és az alkotások számbavétele 
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után, kritikusi tanácsokkal látta el a művészeket arra vonatkozóan, hogyan gon-
dolják tovább képeiket. 

Az 1965-ben szervezett, kolozsvári és marosvásárhelyi tartományi kiállí-
tásról ismét Kováts Iván jóvoltából olvashatott a közönség. A szerző ezúttal is 
megrögzött konzervativizmusának (akadémizmusának?) adott hangot, hevesen 
ellenzett bármilyen avantgárd irányzatot. A kolozsvári tárlat kapcsán az abszt-
rakt ellen üzent hadat: „A befutott absztraktból esetleg egyszerű faldíszítő lesz 10-
15 év után; ha viszont egyik napról a másikra a legremekebb, alapos rajztudással 
megszerkesztett realista kompozíciókkal fogja káprázatba ejteni kor- és kartársa-
it… akkor egykori absztrakt képeinek ára – és hitele – alighanem elszáll”.7 A szer-
ző kifogásolta a kolozsvári kiállítás „zsúfoltságát és tervszerűtlen rendezését”,8 
de azért kiemelt néhány művészt és alkotást. A grafi ka kapcsán, noha példákkal 
is élt, meglehetősen szakszerűtlenül jegyezte meg, hogy: „a nagyarányú grafi kai 
termés a részletes elemzés kísértését eleve távol tartja tőlünk”.9 A marosvásárhe-
lyi tartományi kiállításról szóló beszámolóját a kritikus szintén a tárlat rendezési 
elveinek kifogásolásával indította, majd a technika és az anyag megjelölésének 
hiányát rótta fel a szervezőknek. Kováts Iván ebből az anyagból is kiragadta az 
absztrakt alkotásokat: „Ifj . Kulcsár Béla Anyaság című márványa az absztrakt ha-
tárán mozog; anya és gyermeke túlságosan is kocka alakú skatulyába szorult”.10 A 
nem megalapozott, könnyedén odavetett és személyeskedő, kissé cinikus kijelen-
tések hiteltelenné tették Kováts Iván írásait. A marosvásárhelyi közös tárlatokról 
szóló beszámolók ezután meg is szűntek az Igaz Szóban, az Utunkban azonban 
továbbra is rendszeresen megjelentek a tudósítások.

Az egyéni kiállításokról szóló beszámolókat többnyire a személyes hang-
vétel jellemezte, már csak azért is, mert ezek olyan szerzők tollából születtek, 
akik nem is törekedtek a kritikai hangvételre. A művek megérintették őket, és 
az élmény hatására jegyzetben, egyéni szemszögből írták meg mindazt, amit a 
kiállítóteremben láttak. Ezek az írások gyakran súrolják, látszólag, a naivitás 
határát, értékük azonban nem elsősorban szakmai, hanem kordokumentumok, 
vagy kuriózumként olvasandók olykor nagynevű írók életművének kiegészítése-
ként.

Deák Ferenc első egyéni tárlatáról Fodor Sándor írt az Igaz Szóban. A kiállí-
tás, a szerző szerint, a sokoldalú grafi kusművészt mutatta be – tartalmazta, töb-
bek között, a Népballadák sorozat és az Eminescu-illusztrációk, a Sulina- és a Vá-
ros-sorozat néhány linómetszetét. Fodor Sándor írásából is kiderült, személyes jó 
ismerője Deák Ferencnek, akinél „mindig a vívódás eredményét látjuk a papíron. 
Pedig a formával ugyancsak kísérletezik (…) fekete-fehér színfoltjaival hallatlan 
tömörséggel tud kifejezni tragédiát, drámát, szívszorító feszültséget, ugyanakkor 
pedig – itt különösen rézkarcaira gondolok – minden fi nomságuk és hajlékonysá-
guk mellett biztos vonalai merész folytatódásaikkal, egymást-metszéseikkel, igen 
árnyalt, izgalmas lírai mondanivaló ábrázolására alkalmasak”. 11

Székelyudvarhelyen, 1965 tavaszán, több mint hatezren látták Balázs Imre és 
Nagy Pál grafi kai kiállítását, ami szintén fi gyelemre méltó szám, tekintettel arra 
is, hogy Székelyudvarhelyen képzőművészeti élet akkoriban alig létezett, ezért is 
volt létjogosultsága a közös vándorkiállításnak. A közönségnek volt igénye a mű-
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vészetre, a tárlatot ugyanis Gyergyószentmiklóson és Csíkszeredában is bemutat-
ták, a három városban összesen huszonötezren tekintették meg. A cikket jegyző 
Hajdu Győző, aki képzőművészeti jellegű írásokkal ritkán jelentkezett, inkább a 
vándortárlat fontosságát taglalta, mint műelemzést írt. „A grafi ka iránti érdek-
lődésnek ez a mérete nem csak az új műértő közönség kialakulását jelzi, hanem 
azt a reális művészi-esztétikai értéket is, amelyet ez a nagy tömeghatású kiállítás 
képvisel.”12

Paulovics Lászlónak 1965-ben a bukaresti Magheru-teremben, szervezett ki-
állításáról Páll Árpád írt. Jól felépített kritikájában értékelte a művészt, akit „az 
impresszión túl, elsősorban a téma gondolati tartalma foglalkoztat”.13 A tárlat há-
rom év anyagát tartalmazta, az akkor még fi atal művész pedig már érett korsza-
kába érkezett, sőt, „grafi kái között még több az érett alkotás”.14 A kritikus értékel-
te a realizmusnak azt az útját, amelyen Paulovics László haladt akkoriban, noha 
ugyanakkor az elvont dolgok is jelen voltak az alkotásokban, „mert az elvonat-
koztatás nem a valóságtól való menekülést, hanem a valóság értelmének teljesebb, 
intelektuálisabb feltárást szolgálja”.15 Páll Árpád fontos felvetést fogalmazott meg 
Paulovics László művészete kapcsán: „a legújabb irányzatokkal a hazai törekvé-
sekbe beágyazva, azokba beleötvözve kísérletezzünk tovább, s képzőművészeink 
ne ingadozzanak szeszélyesen a különböző irányzatok között”.16

Molnár Dénes első egyéni kiállítása 1970 tavaszán nyílt meg Marosvásár-
helyen, a Stúdió előcsarnokában. A tárlatról a művésztárs, Páll Lajos számolt be 
frappáns, egyéni hangvételű írásában. A szerző a kiállító művész bőrébe bújva 
latolgatta, milyen érzések keríthették hatalmába a művészt a megnyitó pillanatá-
ban. Páll Lajos szintén nem állt távol ezektől az érzésektől, ő is alig volt túl első 
kiállításán. Molnár Dénes rajzait, „gondolati alkotásait” nem lehetett „izgalom 
nélkül olvasgatni”, a művész az „élet történeteit meséli” – vélte a cikk szerzője. 
„Kiélezett, megnyújtott fi gurái az anyagtalanság határáról indulnak el, már-már 
eljutva egy erkölcsi formuláig, de Molnár Dénes nem átallja mindezt valami gro-
teszk keretbe foglalni”.17

Bukarestben, 1971-ben nyílt meg, Domokos Lehel szobrászművész első egyé-
ni tárlata. Hajdú Zoltán három fémszobrot mutatott be a kiállított anyagból az 
Igaz Szóban, miután részletesen ecsetelte a kiállítóhelyiség előnytelenségét, amely 
a szobrok monumentalitását hátrányosan befolyásolta. „Ezek a szobrok nem ha-
gyományos értelemben vett alkotások. Modern művek, ami természetesen nem 
jelent gyökértelenséget, még csak hagyomány-nélküliséget sem.”18 Ez a megfogal-
mazás ma már felesleges lenne, akkoriban azonban még azt bizonyította, hogy 
sem a szakma, sem az olvasók nem voltak hozzászokva a „modern művekhez”. A 
nézőt mintha fi gyelmeztetni kellett volna, hogy egy kiállításra betérve „nem ha-
gyományos” alkotásokat fog látni. „Ami ezekben a szobrokban első látásra szem-
betűnő, a modern vonalvezetés harmóniája, a magasba szökkenésnek, a kitörés-
nek ez a korszerű harmóniákban megvalósuló szépség áhítata, az életbehatolás 
újszerű látásmódja és igénye…”19

1974-ben volt Mohi Sándor első dési gyűjteményes kiállítása, amelynek ke-
retében portrét, csendéletet, utca- és tájképeket állított ki. Kritikusa, Gottlieb Ró-
zsa írta róla, hogy a „képi egyensúlyt fenntartó vonzás és taszítás szilárdan fogja 
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össze a megbonthatatlan formákat (…) sem hozzátenni, sem elvenni nem lehet”.20 
Mohi Sándornak akkor már nem kellett bizonyítania, még abban az esetben sem, 
ha éppen új utakra (is) tévedt, vagy kénytelen volt elkalandozni. „Munkát ábrázo-
ló képei mélyről feltörő vallomások a munka szépségéről. (…) Érzékenyen reagál 
szocialista jellemünkre, múlt és jövő ellentéteire”.21 Ebben az írásban már meg-
jelentek a szocializmust dicsőítő szófordulatok. A cikk távolságtartó, ám mégis 
pontos észrevételekkel elemezte Mohi Sándor alkotásait, anélkül azonban, hogy 
valami újat tett volna a Mohiról kialakult képhez.

Sajnos kevés írást ért meg az a sorozat, amely már 1965-ben elindult az Igaz 
Szóban, és amelyet Szilágyi Domokos jegyzett a fővárosból, ennek címe, stíluso-
san, Bukaresti levél volt. A levél témája, minden esetben, valamilyen képzőmű-
vészeti esemény kapcsán a szerző eszmefuttatása, gondolatai voltak. Az írások 
műfajilag nem határozhatók meg, Szilágyi Domokos egyéni hangvételű műelem-
zését is nyújtotta alkotásoknak, kiállításoknak. A költő nem törekedett művészet-
történeti, szakmai elemzésekre, sem a címben is szereplő levél bármilyen műfaji 
követelményének kimerítésére. Szilágyi Domokos csupán írt, a maga módján, s 
közben leleplezett. Balogh Angéla és Balogh Péter családi kiállításáról szóló le-
vele 1965-ben jelent meg, az Igaz Szó novemberi számában;22 decemberben már 
Román Viktorhoz címezte levelét egy bukaresti kiállítás kapcsán és az ott látott 
szobrok ámulatában: „Ismerem műtermedet melybe szobraid, rajzaid lopnak 
fényt, jobban mondva visszatükrözik a fényeket, melyeket Te oroztál a külvilág-
tól; s a fényben fürdő formákat s a formában rejtező emberséget, az emberi külvi-
lágot – így teljes a kör.”23 Szilágyi Domokos minden levelét a „szeretet diktálta”,24 
mindegyikből az ember és alkotása iránti őszinte csodálat áradt, ezek a személyes 
észrevételek, életútvázlatok, baráti rajongások a legbensőségesebb, nyelvi bravú-
rokkal telített olvasmányokká váltak a folyóiratban. 

1966 tavaszán kortárs francia festők kiállítását szervezték Bukarestben, a 
Dalles-teremben. A tárlat címe ihlette Szilágyi Domokos újabb Bukaresti levelét, 
amelyben elsősorban a kortárs jelzőn töprengett, a francia festészetet, pontosab-
ban a nagy párizsi festőket idézte, akik közül csak kevesen voltak jelen a szóban 
forgó tárlaton. Fényképük azonban visszaköszönt, ami szintén élvezetes eszme-
futtatásra késztette Szilágyi Domokost. A kiállítás tanulsága is frappáns volt: 
„szép, ámbár kicsi; tanulságos, ámbár szelíd; s ha végignézte az ember, kezdheti 
elölről a töprengést: milyen kérdések izgatják a kortárs francia festőket a huszadik 
század hetedik évtizedében?”. 25

Fotóművészettel kapcsolatos írások nem csak az Igaz Szóban voltak ritkák, 
sem a Korunk, sem az Utunk nem bővelkedett bennük. Bizonyítéka ez annak, 
hogy a művészeti ágnak a hatvanas-hetvenes években Romániában még nem volt 
rangja. Erdélyi Lajos írásában Haragos Zoltán fotóművészt és képeit mutatta be 
a hazai közönségnek, mivel a művész hírneve külföldön már biztosított volt, míg 
itthon alig ismerték. Erdélyi Lajos cikke a fotográfi a elismertetéséért vívott harc 
szócsövévé vált, akárcsak cikkeinek java része, amelyek a fotóművészet népsze-
rűsítését célozták. Erdélyi Lajos írásaiból az derült ki, hogy fotóművészek képeit 
alig vásárolta a közönség. „Módot kellene találni rá, hogy a fotóművészet fejlő-
désének, nyilvánosság elé jutásának anyagi feltételeit is biztosítsuk. S a jövőben 
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arra is kell majd gondolni, hogy a fotóművészet megélhetést biztosító hivatássá 
lépjen elő.” 26 Erdélyi Lajos észrevételei több ízben is igaznak bizonyultak. Marx 
József Marosvásárhely egyik legnagyobb fotóművésze volt, aki számtalan díjat és 
elismerést szerzett külföldi kiállításokon, a Fotóművészek Nemzetközi Szövetsé-
gének is tagja volt. A „fotóriporterről” – ahogy magát nevezte a művész – szüle-
tésnapja alkalmából Jánosházy György írt az Igaz Szóban. „Az élet hamisítatlan 
lüktetését, hullámzását fi gyeli érzékeny szemmel, éber lencsével; a mozgás, a vál-
tozás igazságát, a futó pillanatban rejlő örökérvényűt fürkészi, kutatja, az egysze-
riben megbúvó törvény színváltozásainak dinamikus, mindig új és üde szépségét 
kínálja.”27 Jánosházy György írása frappáns, összefoglaló jellegű volt, de távolról 
sem kimerítő. Nem szólt Marx József munkáiról, világlátásáról.  

Ugyancsak Erdélyi Lajosnak volt köszönhető az újabb fotográfi ai jellegű írás 
az Igaz Szóban. A Párizsban élő Almásy Pállal beszélgetett a szerző, akit a „föld-
kerekség legviláglátottabb fotoriporterének”28 tartott. Fél évszázad távlatából 
érdekes Almásy Pál megállapítása, aki akkoriban a szöveg, az írott betű mellett 
tört pálcát, és képtelenségnek tartotta, hogy a képi kultúra valaha elhatalmasodik 
majd az írás felett. „Úgy vélem, minden fotoújságírónak közös célja, hogy amikor 
egy információt képi formában közlünk, azt a lapok vásárlói ne nézzék, hanem 
olvassák. (…) Én nem komponálom, hanem szerkesztem fényképeimet.”29 Akko-
riban Almásy Pál még a televíziót sem tartotta a képes újság ellenfelének, „ha a 
tévénéző érdeklődését sikerül felkelteni bizonyos esemény iránt, akkor nyomban 
megkeresi a képeslapokban ugyanezt a témát, hogy újabb és másfajta informáci-
ókat is kapjon”.30

Képzőművészetről, alkotási folyamatról, irányzatokról szóló írások, főkép-
pen alkotóművészek tollából, ritkán jelentek meg az Igaz Szóban, ezeknek első-
sorban az Utunk volt a fóruma. Tegnapi és mai gondok címmel jelent meg 1970 
tavaszán, folytatásban, Márkos András szobrászművész írása, amelynek célja a 
vitaindítás volt, nemcsak képzőművészek, hanem „műbírálók” irányába. A több-
oldalas írások részletesen taglalták Márkos András művészetről vallott nézeteit, 
a műalkotás szerepét a társadalomban, rendeltetését, kapcsolatát a közönséggel 
vagy a vásárlóval. A művész remekül ráérzett a közönség és az alkotás között 
kialakult távolságra, ennek okait, majd pedig a műkritika, a „bírálók” hiányának 
problémáját vázolta. Utóbbiak ugyanis hidat képezhettek volna, vélte, alkotás és 
közönség között, már amennyiben megfelelő kritikát tudtak volna biztosítani. 
Márkos András határozottan elutasította azt a megállapítást, miszerint „a művé-
szet a megismerés egyik formája” lenne. „Mert a tudományos megismerés célja a 
megállapítás, a művészeté viszont, még a legbanálisabb naturalizmusé is bizonyos 
mértékig a hatás, a művészi, az érzelmi-emberi ráhatás.”31 Márkos András a mű-
vészi formanyelv elemeit is boncolgatta, számokkal, rajzokkal, képletekkel alátá-
masztva; elemezte, hogy miként változtak a művész alkati sajátosságai, mi érde-
kelte elsősorban a művészt a világból? A művészi alkat vázolásánál is számokkal 
játszadozott, majd három nagy előd, Rubens, Rembrandt és El Greco művészetét 
is megidézte. Az írás érdekfeszítő és különös. Bizonyította, hogy a művész több 
szempontból is szem előtt tartotta a világ kapcsolatát a művészettel, ugyanakkor 
az egzakt tudományok felőli megközelítés sem állt messze tőle. Márkos András-
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nak ez az írása, Gálfalvi Zsolt egykori főszerkesztő-helyettes szerint, nem ered-
ményezett semmilyen vitát.32

Vetro Artúr többnyire az Utunkban közölte írásait, gondolatait a kép-
zőművészetről, elvétve a Korunkban, és még ritkábban az Igaz Szóban. 1973-ban 
azonban a művészek, a közönség és a kritika sajátos kapcsolatáról jelent meg írása 
az Igaz Szóban. Vetro Artúr sajátos stílusában igyekezett különbséget tenni mű-
vészet és álművészet között, jól elkülöníthető csoportra bontotta a hivatásosa-
kat, a műkedvelőket és a kontárokat. „A műalkotás alapja mindenkor valamely 
megegyezés, konvenció volt.”33 Ebből a gondolatból kiindulva boncolgatta a mű, a 
művész, a társadalom, a kritikus bonyolult viszonyát: „A ma művésze sok esetben 
egyedül maradt. És a kritikus ahelyett, hogy hidat verne mű és közönség közé, a 
szakadék felett gyakran összekacsint inkább prófétájával”.34 Olyan korszakban 
él az ember, amelyben „a feladatok és a célok többrétűvé váltak”,35 a művészet is 
átalakult, a műalkotások kikívánkoznak a belső térből, a falak közül, „új elméleti 
alapokra” 36 lenne szükség.

Gy. Szabó Béla rendszeresen fogalmazta meg gondolatait írásban is, nem 
csupán a metszet vagy a pasztell nyelvén. Balatoni színek fekete-fehérben című 
írásában a metszés művészetét elemezte. Gy. Szabó Béla hosszú ideig kísérlete-
zett a táj és a víztükör megjelenítésével fametszet formájában. „Tájat, különösen 
lírai tájat úgy metszeni, hogy abból mestermű kerekedjék és a nézőt is magával 
sodorja: nehezebb, mint arcot, alakot vésni. Utóbbi esetben a drámai kifejezés 
nagyobb lehetősége megkönnyíti a munkát. Nem csodálható hát, ha első szabad 
tájmetszeteim csak jó kétszáz emberi alakos lap után jöttek létre, de azok is csak 
tenyérnagyságban szerénykedtek és többnyire színesek voltak. (…) Állóvíz na-
gyobb lélegzetvételű megjelenítésére csak tizenkilenc év munkásság és jó heted-
félszáz fametszet után került sor.”37 A szénnel dolgozó grafi kusok zöme mindig 
azt vallja, hogy színesen látja a világot, a papírra vetett fekete-fehér árnyalatainak 
is végtelen színessége van. Gy. Szabó Bélánál sem volt ez másképpen: „Átnézve 
munkáimat – bevallom – nagy merészségnek látom, amit tettem. (…) Én ugyanis 
akkor is színeket érzek, amikor csak fehér-feketével dolgozom”.38

Kuriózum és egyedi eset Ferenczy Júlia Szigligeti mozaik című írása az Igaz 
Szóban, amely valóban mozaikszerűen nyújtotta egy szigligeti alkotóházban, raj-
zolással töltött hosszabb nyári időszak élményeit. Ferenczy Júlia sem reproduk-
ciókkal, sem írásaival nem szerepelt a folyóiratokban a kutatás tárgyát képező 
időszakban. Érzékeny mesélés, a természet aprólékos megfi gyelése és bemutatása 
jellemezte az írást, akárcsak az alkotótáborban készült képek. Kordokumentum 
is, az írásból kiderült, hogy „Iványi Grünwald is kéken szerette a vizet, Egri sár-
gán látta”.39 Az Esterházy-kastély udvarán és környékén, Szigligeten, sokan meg-
fordultak a művészek közül abban az időszakban. 

Képzőművészeti irányzatok bemutatására elsősorban a Korunkban került 
sor szinte havi rendszerességgel. Az Igaz Szó ugyan 1966-ban elindított egy so-
rozatot Irodalom és iskola címmel, amely havi rendszerességgel jelentkezett, és 
amelynek keretében különböző európai irányzatok ismertetőjét szolgáltatta a 
folyóirat. Az irányzatoknak elsősorban irodalmi vonatkozásairól olvashattunk, 
de képzőművészeti utalások is szerepeltek az írásokban. A sorozat az expresszi-
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onizmussal kezdődött 1966 januárjában, majd folytatódott a barokkal, a klasszi-
cizmussal, a reneszánsszal, a szimbolizmussal, sőt Kós Károly irodalmi tevékeny-
ségét is terjedelmes cikkben elemezte Izsák Márton. Majd következett, a további 
lapszámokban, a futurizmus, a naturalizmus. A sorozat év végéig ki is futott, ér-
téke kétségtelenül az volt, hogy összefoglaló jellegének köszönhetően, igyekezett 
rendet teremteni az irodalmi-művészeti irányzatokban.

A képzőművészetben hivatalosan a hatvanas évek közepéig tartott a szo-
cialista realizmus időszaka. Szőcs István tíz év távlatából elemezte a korszakot, 
amelyben, véleménye szerint, szakmailag megalapozott remekművek is születtek, 
mivel a korszaknak „nem az eszményeivel volt a hiba”, hiszen „eszményei tulaj-
donképpen azonosak a humanista művészet örök hitvallásával: a művészetnek 
nem csak a szépet, hanem a jót és az igazat is kell szolgálnia, a jón és igazan értve a 
társadalmi-politikai »jókat« is. A művészetnek hitet kell tennie a társadalmi igaz-
ságosság, az emberi egyenlőség, a békés alkotás, a hősies nagy emberi teljesítmé-
nyek mellett”.40 Szőcs István „művészi értékű kordokumentumnak”41 tartotta az 
akkoriban született munka- és forradalomábrázolásokat. Mivel a szocreál korsza-
kát már akkor is a sematizmus időszakának nevezték, Szőcs István azt próbálja 
kideríteni, „mi tette a sematizmust sematizmussá”, és min kellett volna túllépnie 
a művésznek és a társadalomnak, milyen gondolattársításokat kellett volna elvet-
ni a korszak elemzése során? A válasz egyszerű: „a művészeten kívüli tényezők: a 
művészi tevékenység irányításának és a műalkotás értelmezésének módja”,42 jele-
sen az úgynevezett bírálóbizottságoknak és irányítóbizottságoknak a tevékenysé-
ge, kulcsszerepe az alkotófolyamat minden területén. Szőcs István a műkritiku-
sok szerepét is bírálta, akik olykor a kor igényeivel együtt alakultak: „sok közülük 
más vizekre evezett, vagy örökre elhallgatott, vagy korábbi álláspontjával hom-
lokegyenest ellenkező elvet kezdett vallani”.43 Az írás 1971-ben született, benne 
helyenként az elfogultság is felvillant. Szőcs István ugyanis a következőképpen 
összegzett: ”Kár, hogy nem egy művész, aki annak idején a realizmus útján, a 
nagy kibontakozás irányába megtette az első lépéseket, a kordivat változásának 
követése miatt veszni hagyta »befektetéseit« és nem maradt hű azoknak az évek-
nek a célkitűzéseihez – mert most már zavartalanul dolgozhat…”.44

Külföldi művészeket bemutató írások viszonylag ritkán kaptak helyet az 
Igaz Szóban. Paul Klee bukaresti kiállításáról 1969 tavaszán Mezei József szá-
molt be. A szerző a művész életpályáját, szemléletét foglalta össze az első ízben 
szervezett, rendhagyó Klee-tárlat kapcsán.45 Ugyancsak Bukarestben volt látható, 
1970-ben, Constantin Brâncuși retrospektív tárlata, erről szintén Mezei József írt 
átfogó elemzést. A többoldalas kritika jól dokumentált, szakmailag megalapozott 
elemzése volt a legnagyobb román származású szobrászművész útjának. Kitért a 
„modern szobrászat atyamesterének”46 válságidőszakaira, útkereséseire, azokra 
a periódusokra, amelyekben szintén remekművek születtek, noha a szakma és az 
utókor „a válság időszakának” nevezi Brâncuși kitérőjét a primitív művészet irá-
nyába. Mezei József remek érzékkel vont párhuzamot Rodin és Brâncuși Csókja 
között: „Brâncuși ott tört át, ahol a legkevésbé lehetett várni, az elszemélytelení-
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tést abban a műfajban vittre a legvégletesebb formájáig, amelynek lényege addig 
éppen a személyiségjegyek kiexponálása volt – a portré műfajában”. 47

1970-ben, Budapesten, a Műcsarnokban Victor Vasarely képeiben gyönyör-
ködhetett a közönség, erről a tárlatról számolt be Páll Árpád a márciusi lapszám-
ban.

A pártideológia erősödésével Nicolae Ceaușescu elvtárs egyre több beszéde, 
felszólalása jelent meg a lapokban, így az Igaz Szóban is. 1971 júliusában a harma-
dik oldalon olvashattuk a művészetről, művészet hatásáról szóló, pártkongresz-
szusi határozatot: „Azt akarjuk, hogy a művészet és az irodalom a népet szolgálja, 
írjanak és alkossanak a munkásosztálynak, a parasztságnak, az értelmiségnek az 
összes dolgozóknak. Az irodalmi és művészeti alkotásokban stílus- és formavál-
tozatosságot kívánunk. De mint ahogy azt korábban is mondottam, a koncepció, 
az ideológia, egyetlen egy kell, hogy legyen: a munkásosztály forradalmi ideoló-
giája és koncepciója. A művészetnek egyetlen célt kell szolgálnia: a szocialista, 
kommunista nevelést”.48

Az 1973-as évet Nicolae Ceaușescu köszöntésével indította az Igaz Szó, majd 
a Művészvilág rovatban terjedelmes interjút közölt Tamara Dobrin elvtársnővel, 
a Szocialista Művelődési és Nevelési Tanács alelnökével. A beszélgetést, amely a 
Köztársaság 25. évfordulója alkalmából készült, bizonyos Kovács János jegyezte 
le. „A dialektikus összefüggés, egyrészt a képzőművészet fejlődése és a művészek 
eredményei, másrészt korunk sajátos társadalmi gazdasági átalakulása, a szocia-
lizmus dinamikája között – tagadhatatlan”49 – jelentette ki Tamara Dobrin, aki 
azt a nagyszabású kiállítást is megemlítette, amelyet az évforduló kapcsán szer-
veztek Bukarestben, és amelyről az Utunk szintén részletes beszámolót közölt. Az 
elvtársnő a magyar képzőművészek érdemeit is felsorolta, több nevet is kiemelt 
azok közül, akiknek munkáit az állam megvásárolta, és akiket magas kitünte-
tésben részesített. „Törekvéseik és újító szellemű kereséseik a művész társadalmi 
felelősségének eszményét kívánják elmélyíteni és művészetüket akarják tökéle-
tesíteni, hogy szüntelenül megújuló kifejező erővel alkossanak olyan műveket, 
amelyek hathatósan hozzájárulnak a szocialista társadalom emberének lelki gaz-
dagságához.”50

Az Igaz Szó egyik főszerkesztője abban az időszakban Gálfalvi Zsolt volt, aki 
egy visszatekintő beszélgetésben úgy emlékezett, hogy az 1965–1975 közötti idő-
szakban a „legkevesebb probléma a cenzúrával volt” a képzőművészeti jellegű írá-
sokban. Gálfalvi Zsolt: „Nem emlékszem arra, hogy jelentősebb összeütközéseink 
lettek volna. Nyilván, hogy nem akartunk reprodukálni olyan képeket, amelyek 
a politikai életet vagy a történelmet közvetlenül érintették, mert ezek jelentettek 
problémát, hanem a képzőművészetnek a maga sajátos tematikáját, nyelvezetét 
közvetítettük a lapban. Nagyon fontos volt nekünk, hogy ezek a lapok vonzóan, 
jól nézzenek ki, noha a nyomdatechnikai feltételek nem voltak a legtökéleteseb-
bek, ezen a téren mindig sok nehézségünk volt. Ahogy haladtunk előre az időben 
annál több gond volt a papírral, mert a romániai papírellátás az enyhén szólva, 
meglehetősen zavaros és minőségileg is rossz volt. Visszatérve: az illetékes ellen-
őrző szervek nyilván nem lelkesedtek azért, hogy rendszeresen közöltünk olyan 
képzőművészeket is, akik 1956-os szereplésük miatt megtorlást szenvedtek. Páll 
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Lajit, Balázs Imrét trendszeresen közöltük. Ezért morogtak, de nem vették ki őket 
a lapból. Nekünk elég nagy gyakorlatunk volt, hogy ezt hogyan kell kezelni és 
megoldani. Ebbe beletartozott az is, hogy a különböző művészeti ágak képviselői 
között aktív kapcsolat volt, jó néhány képzőművésszel, zenésszel személyes jó vi-
szonyt ápoltunk. Ez megkönnyítette az érintkezést. Elmentük műtermekbe, anél-
kül, hogy lett volna valami célunk. Nyomon követtük, hogy mi készül náluk, ők 
hívtak, mi pedig mentünk. A képzőművészek egy része nem mindig tudta meg-
fogalmazni élő szóban azt, amit mondani akart, sőt küzdeni sem mindig tudtak 
azért, amit el akartak érni. Kevésbé voltak dörzsöltek, nem úgy, mint az irodalmi, 
kulturális lapok szerkesztői, akik, a maguk szakterületén kívül, járatosak voltak 
a közéletben, a szellemi-, kulturális életben. Nekünk lehetőségünk volt tenni az 
érdekükben, elősegíteni azt, hogy közlési lehetőséhez jussanak, kiállíthassanak, 
folyóiratokban közlési lehetőséget kapjanak”.51

Az Igaz Szó az 1989-es rendszerváltásig ebben a szellemben működött, a 
képzőművészet számára fenntartott oldalak rendszeresek voltak, az írások, a sze-
mélyes hangvételen túl, folyamatosan beszámoltak mindarról, ami elsősorban 
Marosvásárhelyen és a Székelyföldön történt a képzőművészeti életben. A Mű-
vészvilág címet viselő rovat bensőséges hangvételű írásai több mint két évtizeden 
keresztül, a vállaláshoz híven, szolgálták a művészeket és a szakmát. 
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Egy professzió története
(Győrff y Gábor: A média története című könyvéről)

Bár magyar nyelven sajtó- és médiatörténettel foglalkozó kiadványokban 
ma már nincs hiány, a téma iránt érdeklődőknek, illetve a témát oktatóknak is 
jó szívvel ajánlható a kolozsvári sajtótörténész, Győrff y Gábor A média történe-
te című egyetemi jegyzete. A Kolozsvári Egyetemi Kiadónál 2019-ben megjelent 
könyv ugyanis áttekinthetően, lényegre törően veszi át a témához kötődő kér-
désköröket, mindvégig szem előtt tartva azt, hogy mi célból is íródott: hogy a 
médiaoktatásban megfelelő, érthető, világos eszmefuttatású segédanyag legyen. 
Már a kötet külseje, formátuma is ezt jelzi előre, ami aztán a tartalom tálalásá-
ban, strukturálásában valósul meg. Az egyes fejezetek egy-egy korszak bővebb 
bemutatását követően összegzik a leírtakat, majd a könyv – nevezzük így őket – 
használói vázlatos fogalommagyarázatot is kapnak az illető fejezet leglényegesebb 
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fogalmaihoz, jelenségeihez, ami rendkívül könnyűvé teszi a befogadást. Emellett 
pedig kiemelések, képek, idézetek, újságcikkfordítások színesítik a tálaltakat. 

Persze a munka legfőbb erényei nem ezekhez a külsőségekhez kapcsolód-
nak, de egy tankönyv esetén fontos talán kiemelni a befogadást, a tudás elmélyí-
tését megkönnyítő segédleteket. 

A médiatörténet egy olyan diszciplína, amely folyamatos határátlépésben és 
határátjárásban keresi a helyét és tárgyának megközelítési módjait, s amelynek 
amolyan hibrid, szebb szóval interdiszciplináris voltához nem fér kétség, „a mé-
diatudomány és történetírás, a társadalom- és a humántudományok érintkezési 
felületén található” (Siân Nicholas, idézi Sipos, 2015. 2.). A tudományágak határai 
az egyes munkák esetében persze nem körvonalazhatók élesen, ezek az érintkezé-
si felületek inkább a médiatörténet egyes leírásainak más-más dimenziót adhat-
nak. Talán nem túlzás azt állítani, hogy ahány munka, annyi megközelítésmód, 
még akkor is, ha a módszertan természetesen némiképp közös haladási útvona-
lat kíván. Győrff y Gábor médiatörténetét talán leginkább az angolszász integrált 
médiatörténet-írás törekvéseinek nyomvonalára helyezhetjük, hiszen a szerző 
nem kizárólag médiatörténeti kontextusban mutatja be a médiatörténet fejlődési 
szakaszait, hanem társadalmi/kulturális, intézményi és kognitív dimenziót is ad 
az egyes témák feldolgozásának. (vö. Sipos, 2015). E három dimenzió hangsúlyai 
annak függvényében változnak, hogy a fejlődés egyes lépcsőinek leírása során 
milyen jelenségek megvilágítását tartja fontosnak az szerző. Mindeközben több 
résznarratívát is felfedezhetünk, a társadalom-, technológia- és nyilvánosság-
történeti megközelítés mellett olvashatunk az újságírás szakmaiságtörténetéről, 
utóbbi elsősorban az intézményi dimenzió leírásában kap teret: a sajtótermékek 
létrejöttének, előállításának fázisaitól a szerkesztőségi újságírás elterjedéséig, a 
tömegsajtó felé vezető folyamatoktól annak kialakulásáig, érintve a sajtóműfajok 
keletkezését és a meghatározó szakmai eljárások, újságírástípusok és az online 
sajtó jellemzőit. Mindezt gazdasági kontextusba is ágyazza a szerző, beszél töb-
bek között a terjesztés megszervezéséről, az újságírók fi zetett munkája felé vezető 
útról, a fi zetett hirdetések, példányszám, sajtóvállalkozások, médiaüzlet kérdés-
köreiről.

Mindemellett hangsúlyos a könyvben az intézmények és a hatalom kapcso-
latának narratívája (l. Bajomi-Lázár, 2006. 12–46.): a sajtószabadság kérdése, an-
nak törvénybe iktatásától a róla való gondolkodásig, a hozzáköthető jogi háttértől 
és újságírói eljárásokig, a különféle cenzúráktól a véleménysajtó sajátosságaiig. E 
témánál fontos kiemelnünk a könyv ama törekvését, hogy a kelet-közép-európai 
régió, bővebben a magyarországi és valamelyest a keleti blokkbeli országok saj-
tófolyamatait is érintse. Az egyéb kérdéskörök mellett – a sajtó létrejötte, a szak-
lapok és folyóiratok, a rádió és televízió születése – a véleménysajtó kialakulása 
és hozadékai kapcsán, illetve a szocialista cenzúra és propaganda elterjedése és 
jellemzői révén tekint bővebben a régió történéseibe a szerző. Ám ez az erény 
egyben egy hiányosságra is ráirányítja a fi gyelmünket: nem esik szó a kötetben az 
utóbbi száz év erdélyi magyar sajtójáról, médiatermékeiről, a romániai és romá-
niai magyar sajtófolyamatokról, kisebbségi médiánk történetéről és jellemzőiről. 
Tekintve a kötet átfogó spektrumát, és azt a tényt, hogy célközönsége elsősorban 
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e régióból való, ez a megközelítés sokat hozzátett volna a munka értékéhez – egy 
esetleges átdolgozott kiadás talán nem tekint majd el ettől az aspektustól. 

Mindazonáltal kompakt, jól építkező, egyszerű nyelvezetű, és ezért könnyen 
olvasható, ugyanakkor tág horizontra tekintő médiatörténet a Győrff y Gáboré. 
Szemléletének fókuszában elsősorban az újságírás áll, a professzió kialakulása, 
változásai, a szakmaisághoz köthető kérdéskörök – felépítése és befogott hori-
zontja mellett ez is egyedi jellemzői közé tartozik. S bár a kötet hangsúlya az írott 
sajtó felé tolódik el, egységében tekintve a munkát jóval több ez, mint csupán 
sajtótörténet: a benne felfedezhető narratívák és ezek ötvözése, a médiatörténet 
leírásához kapcsolható modellek és kontextusok behozása A média története cí-
met feltétlenül indokolttá teszi. 

Irodalom:
Bajomi-Lázár Péter (2006): Média és társadalom. Budapest: Antenna 

Könyvek. 12–46. 
Győrff y Gábor (2019): A media története, Kolozsvári Egyetemi Kiadó.
Sipos Balázs (2015): Az angol nyelvű médiatörténet-írásról. Magyar Könyv-

szemle, 131. évf. 1. sz. 1–14. 
Szajbély Mihály (2005): A médiatörténet és sajtótörténet viszonyáról. Média-

kutató, 6. évf., 1. sz. 71–79. 
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Szerkesztési alapelvek

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

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

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

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

vak előtt helyezze el,
– ezt kövesse a szerző bemutatkozása: 2 sorban tartalmazza a szerző tudo-

mányos fokozatát, munkahelyét, illetve adott esetben (ha valamilyen tudomá-
nyos fórumon is elhangzott) az előadás helyét és időpontját, valamint a szerző el-
érhetőségét (e-mail),

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

– a műcímek kiemelése a főszövegben dőlt betűs (kurzív) szedéssel; a folyó-
iratcímek szintén dőlt betűs (kurzív) szedéssel történjék,

– idézőjelek: „” 

Szakirodalom/könyvészet szerkesztése

– kérjük, hogy  hivatkozásaikat, könyvészetüket a Harvard hivatkozási mód 
szerint szerkesszék meg

A szakirodalomra való hivatkozás módjai

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

– internetes források esetén feltüntetjük a letöltés dátumát is.

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