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Papp Z. Attila: Keretizmus. 
A romániai magyar sajtó és mûködtetõi 1989 után. 
Soros Oktatási Központ, Csíkszereda, 2005. 324. o.

A kissé meglepõ és könnyen félreolvas-
ható címet mintegy feloldja a könyv alcíme, 
amely nagymértékben lefedi a könyv tartal-
mát. A könyv a romániai magyar sajtóról szól, 
illetve az 1989 utáni írott sajtóban dolgozó 
újságírókról. 

A kötet a (magyar mellett románul és 
ango lul is olvasható) Bevezetõ után számba 
veszi a legfontosabb, az újságírói társadalom-
ról szóló elméleteket, modelleket. Míg ilyenek 
bõségesen akadnak a nemzetközi szakiroda-
lomban, kifejezetten kisebbségi médiáról és 
kisebbségi újságírásra vonatkozó elméletek 
meglehetõsen ritkák. 

Az elméleti modellek a szerzõ késõbbiekben ismertetett empiri-
kus vizsgálatait elõlegezik meg, ám mielõtt erre rátérne tesz egy sajtó-
történeti kitérõt is. E fejezetben a romániai magyar sajtó szakirodalomra 
épülõ áttekintését, politikatörténeti összefüggéseit követhetjük nyomon, 
mondhatni a „kezdetektõl napjainkig”, azaz az elsõ világháborút követõ 
idõszaktól a jelenig.

A könyv ezek után két hosszas fejezetet szentel a romániai magyar 
újságírók körében végzett szociológiai vizsgálatnak. Elõször egy kvan-
titatív vizsgálat statisztikai elemzését olvashatjuk, amelyben a szerzõ 
nem csak frekvenciákat közöl, hanem statisztikai modelleket is, példá-
ul különbözõ útmodelleket követhetünk végig a sajtóban történõ tabu-
sítás mechanizmusaira vonatkozóan. A következõ fejezet egy kvalita-
tív vizsgálat elemzését tartalmazza. Ez a rész a romániai magyar fõszer-
kesztõk körében készült mélyinterjúkra épül, amelynek során egyrészt 
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 narratívan rekonstruálja/dokumentálja a szerzõ a vizsgált sajtó közel-
múltbeli és jelenbe mutató eseményeit, másrészt egy (mindvégig hasz-
nált) fõszerkesztõi tipizálással is találkozunk. Papp szerint ugyanis három 
féle fõszerkesztõ típus azonosítható be (az örökös, a menedzser, a lokálpatri-

óta), és ugyanakkor azt állítja, ezek a típusok a kisebbségi elit más szférái-
ban is tetten érhetõk.

A következõ fejezet a kutatások, illetve a kisebbségi sajtó modellsze-
rû összegzésére tesz kísérletet, majd ezután nem csak magyarul, hanem 
románul és angolul is olvashatjuk a szerzõ legfontosabb állításait. A könyv 
melléklete – romániai magyar viszonylatban – elõször közlésre kerülõ ösz-
szehasonlító sajtóstatisztikákat, a használt kérdõívet, interjúvázlatot, illetve 
a kétfajta elemzés dokumentumait tartalmazza. Mivel a könyv alapja Papp 
doktori disszertációja, legvégül érdekes és új perspektívákat nyújtó szak-
mai vitát olvashatunk a szerzõ és egyik opponense között.

A fenti vázlatos áttekintésbõl valószínû nem derült ki, de miért is 
Keretizmus a könyv címe? Íme a könyv hátsó borítóján olvasható válasz:

„Keretizmusban élve, az újságírók azt tartják önmagukról, hogy õk a lega-

vatottabb keretismerõk, és e sajátos hely- (kontextus-, társadalom-, világ- 

stb.) ismeret szabja meg a nyilvánosságban meg jeleníthetõ tematikai kíná-

latot. A kisebbségi újságíró ugyanis állandó késztetést érez képzelt közössé-

ge védelmére, ezért a keret mûködtetése néha ütközhet a szakmai logikával. 

A jelenlegi sajtónyilvánosságot mûködtetõ kereteket olyan politikai, kulturális, 

interetnicitást feltételezõ ideologikus dimenziókként képzelhetjük el, amelye-

ket részben belsõ szakmai okok, részben a többségi román és magyar sajtó-

hoz igazított mintakeresõ, mintaátvevõ viszonyulások folyamatos átalakításra 

kényszerítenek. A sajtórendszer pluralizálódása és többszintûsége más és más 

kereteket hoz létre az egyes szinteken, de a közösségiség normái és a szakmai 

elvárások harca mindenhol jelen van. E harcnak talán sosem lesz gyõztese, és 

ez adja a kisebbségi nyilvánosság önmagát folyamatosan újratermelõ sajátossá-

gát: ha a szakmai logika ,,állna nyerésre”, akkor a kisebbségi etikát megteste-

sítõk fi gyelmeztetnék (a honnan jöttünk, hova tartunk kérdésre alapuló) kül-

detéstudatra, ha pedig a kisebbségi érzület uralkodik, a szakma elõbb-utóbb 

kikezdi ennek egysíkúságát.” 
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Gyurgyik László: Népszámlálás 2001 – A szlovákiai 
magyarság demográfi ai település és társadalomszerkezetének 
változásai az 1990-es években
Kalligram, Pozsony, 2006.

A könyv a szlovákiai magyar lakosság 
demog ráfi ai és társadalomszerkezetét vizsgál-
ja a 2001-es és a korábbi népszámlálások adatai 
alapján. Elsõ része tömören ismerteti a nem-
zeti hovatartozás felvételének egyes aspektu-
sait a (cseh)szlovákiai népszámlálások alkal-
mával, majd ezt követõen a nyolc  (cseh)szlo-
vákiai népszámlálás adatai alapján ismerteti 
a szlovákiai magyar lakosság  számának válto-
zásait a szlovákiai népesedési folyamatok hát-
terében. A továbbiakban a rendelkezésre álló 
adatok alapján részletesen elemzi az anyanyelv 
és a nemzetiségi hovatartozás szerinti megosz-
lást, a magyarlakta területek településszerkezetének nemzetiségi megosz-
lását, illetve ennek változásait, a magyar nemzetiségû lakosság városiaso-
dását, illetve eltéréseit a szlovákiai urbanizációs folyamatoktól, Az elsõ rész 
a magyar lakosság közigazgatási területek szerinti megoszlásának elemzé-
sével zárul.

A könyv második része a magyar lakosság társadalomszerkezetének 
alakulását vizsgálja. Részletesen elemzi a magyar lakosság korcsoportok 
szerinti megoszlásának eltéréseit az összlakosságtól, az iskolai végzettség 
szerinti megoszlás belsõ ellentmondásait, illetve a családi állapot szerin-
ti megoszlásban bekövetkezett változásokat. A továbbiakban a gazdasá-
gi aktivitás, társadalmi rétegzõdés, foglalkozási szerkezet szerinti meg-
oszlást vizsgálja. A második rész vizsgálata a felekezeti megoszlás szerinti 
eltérések vizsgálatával zárul. 

A könyv harmadik része a magyar lakosság népmozgalmának alaku-
lását vizsgálja. Az elsõ fejezet a népszámlálási és a népmozgalmi statisz-
tika kölcsönhatásaival foglalkozik. Ezt követõen a házasságok és válások 
számának, arányának alakulását vizsgálja. A születési és halálozási adato-
kat vizsgálva több aspektusból is elemzi a magyar népességnek az orszá-
gosnál alacsonyabb születési és magasabb halálozási arányszámainak 
okait. A harmadik rész a vándorlási folyamatok vizsgálatával zárul. 
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A könyv negyedik része részletesen elemzi a 90-es években kimuta-
tott 47 ezer fõs magyarságfogyás okait, kimutatva az asszimiláció, a szü-
letések számának csökkenése és az elvándorlás hatását a magyar nemzeti-
ségû lakosság számának alakulására. A záró fejezet összefoglalja a magyar 
nemzetiségû lakosság népesedésstatisztikai változásainak legmarkánsabb 
tényezõit, melyben megkísérli becsülni a magyarok számának alakulását 
– a harmadik évezred elsõ évtizedének végére –  az országos népesedési 
folyamatok hátterében.  

Lanstyák István: Nyelvbõl nyelvbe.
Tanulmányok a szókölcsönzésrõl, kódváltásról és fordításról.
Kalligram, Po zsony, 2006. 296. o.

A könyv öt hosszabb lélegzetû írást 
tar talmaz. Közös bennük, hogy a nyelv-
érintkezés külön féle vonatkozásait taglal-
ják, még pontosabban azt, hogy más nyel-
vek hogyan befolyá sol ják ma  gyar nyelvû 
beszélt és írott nyelvi szö ve  gek létrehozását 
a szoká sos két nyel vû kommunikáció, illetve 
annak sajátos válfaja, a for dítás során, s ennek 
következ té ben mi lyen változások mennek 
végbe a magyar nyelv különféle változa tainak 
szókincsében. 

A kötet érdemi részének elsõ írásában 
 (A kölcsönszavak rendszerezésérõl) a szerzõ arra 
teszek kísérletet, hogy a kölcsönszavak különféle típusait rendszerbe 
foglalja. A második dolgozat (A nyelvi változatosság mint szótártani problé-

ma Adalékok a határta la ní tás módszertanához) azokról a munkálatokról szól, 
melyeknek célja a ma  gyar nyelvészeti kutatások, illetve az azok eredmé-
nyeként megszületõ szótárak, nyelvtanok, he lyes írási, nyelvhasznála-
ti és egyéb kézikönyvek „határtalanítása“, azaz kiegészí té se határon túli 
magyar vonatkozásokkal. A harmadik tanulmányban ( A kódváltás nyelv-

tani típusai a szlovákdo mi náns kétnyelvû beszélõk nyelvhasználatában) a szerzõ 
nagyszámú magyar–szlovák kétnyelvû szöveg részletet vizsgál meg abból 
a szem pont ból, hogy ezek mikép pen integrálódnak ugyan abba a diskur-
zusba. A negyedik dolgozat (Kódváltás és fordítás. A célkeresztben  a szlovákiai 
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magyar nyelvi való ság) a kétnyelvû  be széd  te vé keny ségnek olyan aspektu-
sairól szól, amelyek nyel vi szempont ból a fordítás sal rokoníthatók, de 
nem azok. Az ötödik, kötetzáró munkában (A bibliafordítás néhány lexiko-

lógiai kérdése Károli Gáspár fordítása alapján) a szerzõ olyan, az Újszövetség 
üzenete szempontjából alapvetõ fontosságú szavak for dí tá sá nak prob lé-
máival foglalkozik, amelyekkel a fordítók eddig nem tudtak megbirkóz-
ni. A tanulmánygyûjteményt név-, tárgy- és szómutató zár ja.




