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Ha az erdélyi magyar sajtó 
alapján szeretnénk részle-
tes képet kapni az ifjúság-

ról, aligha fog sikerülni, mert a 
pár gyerek- és diáklapot leszámít-
va keveset tudunk meg e korosz-
tályról. Nem ismerjük eléggé olva-
sási szokásaikat, életvitelüket, ér-
deklődési köreiket vagy tudomá-
nyos érdekeltségüket. Pedig fia-
tal felnőttként, jövendőbeli vagy a 
már kamaszodó gyerekünk szülő-
jeként szükségünk van megismer-
ni őket, hogy minél többet tudjunk 
meg róluk.

Az erdélyi magyar sajtóban meg-
jelenített kép a fiatalokról mindösz-
sze annyit mutat, hogy különböz-
nek a felnőtt társadalomtól, és a 
külső diskurzusok által meghatá-
rozott identitás visszahat önérté-
kelésükre. Az újságok által más-
ként látott és láttatott fiatalok ma-
gukat is másként kezdik el meg-
határozni.

Az erdélyi lappiacon hiánycikk-
nek számítanak kifejezetten az if-
júságot megszólító, az ifjúságot be-
mutató és az ifjúsági témákat érin-

tő sajtótermékek. Ezért elég nehéz 
meghatározó képet alkotni az er-
délyi magyar ifjúságról. A romá-
niai magyarok olvasási szokásai-
ról készült 2000-es évek eleji elem-
zések kimutatták: bár Erdélyben a 
tömegkultúra-kiadványok ritkáb-
bak, mégis van közönségük.

A kilencvenes évek első felétől 
jelen lévő magyarországi maga-
zinok, valamint a rejtvényújságok 
forgalmazásával foglalkozó dévai 
Corvin Kiadó termékeinek népsze-
rűségéből arra lehetett következ-
tetni, hogy az ilyen típusú tartal-
makra tartós kereslet van, ám az 
érdeklődők hasonló erdélyi ma-
gyar kiadványok hiányában a ma-
gyarországi vagy a román lapok 
iránt érdeklődtek.  

A Magyar Újságírók Románi-
ai Egyesületének (MÚRE) nyilván-
tartása szerint 1999-ben gyerek-
lapként a Napsugarat, a Szemfül-
est, a Cimborát, illetve ifjúsági, di-
daktikai célzatú rejtvénymaga-
zinként a Diákabrakot jegyezték. 
A Kolozsvári Magyar Diákszövet-
ség két ifjúsági lapot is működtet: 

az egyik a Szabadság napilap he-
ti melléklete, a Campus, a másik 
a Perspektíva diáklap. Ezen kívül 
különálló tinimagazinként jelenik 
meg a Szemfüles, 2017 novembe-
rében pedig a kolozsvári székhe-
lyű Transindex.ro internetes por-
tál Hoppipolla néven új blogot indí-
tott kifejezetten fiatalok számára.

Első helyen a telefonhasználat

Bár vannak Erdélyre vonatkozó if-
júságkutatások, azok szinte so-
ha nem foglalkoznak a sajtó által 
bemutatott témákkal, miközben 
ezek is ugyanolyan fontos szere-
pet töltenek be az erdélyi magyar 
ifjúság meghatározásában, mint a 
pszichológiában, az antropológiá-
ban és a szociológia szakterületén 
elvégzett vizsgálatok és eredmé-
nyek. Ennek hiányában cikkünk-
ben annak próbálunk utánajárni, 
miként határozza meg az erdélyi 
magyar sajtó a fiatalkorúakat, mi-
lyen mértékben foglalkozik velük, 
illetve milyen témákat dolgoz fel 
számukra.

Fontos lenne számon tartani az 
ifjúság igényeit, kéréseit, ugyanis a 
felgyorsult világban egyre csökken 
az igazán példaértékűnek számon 
tartott véleményvezérek életko-
ra. Ennek következtében a fiatalok 
zöme mindig a népszerűekre sze-
retne hasonlítani. Egyre fiatalodik 
az elismert szakemberek gárdája 
is – orvosok, újságírók, mérnökök 

stb. –, ebből kifolyólag fontos len-
ne olyan sajtótermékekkel és mű-
fajokkal megszólítani, megérinte-
ni őket, amelyekben megtalálják 
önmagukat és azokat a témákat, 
amelyekről szívesen olvasnak.

Az információs csatornák hasz-
nálatában is sajátos generációs kü-
lönbségek figyelhetők meg, ugyan-
is a fiatalok egyértelműen inkább 
az online világban élnek, tájéko-
zódnak, és kényük-kedvük szerint 
választják ki a nekik tetsző cikke-
ket. Nem volt meglepő, hogy a már 
korábban elvégzett kutatásokból 
is kiderült: a telefon egyértelmű 
dominanciája jellemezte a kuta-
tásban résztvevő alanyok média-
használatát, ugyanis ott technika-
ilag lehetőség van a kulcsszavas 
keresésre, így a fiatalok könnyen 
megtalálhatják a számukra érde-
kes témákat.

Kulcsszavas keresés

A fiatal olvasó igényeinek feltérké-
pezése fontos szempont, ugyanis 
tudnunk kell, mit olvasnak, milyen 
filmeket néznek, milyen témák-
ra kíváncsiak, milyen értékek-
re büszkék, kik azok, akiket pél-
daértékűnek tartanak saját gene-
rációjukból. Ezért szerettük volna 
azokat a kulcsszavakat kiemelni, 
amelyek visszatérő motívumként 
jelennek meg a fiatalokról az er-
délyi magyar médiában. Helytelen 
lenne ugyanis a 21. századi erdé-
lyi fiatalságról csak a nekik szóló 
réteglapok alapján végezni elem-
zést. Nagy szükség van az online 
téren is igen aktív fiatalokat szem-
ügyre venni, viszont a hozzájuk kö-
zel álló blogok esetében ez szintén 
rendkívül szubjektív szemléletet 
mutatna be.

Nézzük akkor, hogyan jelenik 
meg az ifjúság az elsősorban fel-
nőtteknek szóló online és nyomta-
tott felületeken Erdélyben. A leg-
nagyobb erdélyi magyar lapcsalád 
vezető portálját, a szekelyhon.ro 
oldalait vizsgálva a korábban pub-
likált, a 2018 januárjától áprilisá-
ig terjedő időintervallumban, az if-
júság kulcsszóra rákeresve hét ta-
lálatra akadtunk. Témák szerint 
ezek gazdaság, sport és kultúra te-
rén oszlottak meg. Szó esett többek 
között az ifjúsági lakások várólis-
tájára való feliratkozásról, a csík-
szeredai és a székelyudvarhelyi if-
júsági futball- és kézilabda-váloga-
tottról, illetve egy gyergyóremetei 
ifjúsági néptánctalálkozóról is. Na-
gyobb sikerünk volt a fiatal kulcs-
szó megadásakor, ugyanis a rend-
szer több témába vágó cikket is ki-
dobott. Megtudtuk, a székelyföl-
di könyvesboltokban gyarapszik 
az eladások száma, egyre fiatalo-
dik a vásárlói korosztály. Továb-
bá olyan felmérő tesztet is meg-
osztottak, ami a munkát kereső fi-
atalok képességeit méri. A kere-
sett cikkek között előbukkant a 
„sztárkultusz” is, miután a Virtuó-
zok tehetségkutató műsor elődön-
tőjében a csíkszeredai Fazakas 
Tamás énekelt. Relevancia szem-
pontjából a legfontosabb találat-

nak mégis az bizonyult, hogy ti-
zenöt napra felfüggesztették két 
székelyudvarhelyi kocsma műkö-
dését. Ezek a találatok is azt ta-
núsítják: több elem is csak köz-
vetett módon szólt a fiatalságnak, 
ugyanis felnőtteket érintő témákat 
próbáltak fiatalosabb megközelí-
tésben bemutatni. Kivételt csak a 
kocsmák bezárása képez, ugyanis 
a cikk segítségével a fiatalok szá-
mukra fontos információ birtoká-
ba juthattak.

Mi minden érdekelhetné őket?

Több elem is a mai fiatal generáci-
óra jellemző mentalitásbeli fordu-
latra utal: általános szemlélet sze-
rint a divatos ruha, haj, a trendkö-
vető sminkek, az okostelefonok és 
a technikai kütyük használata fő-
ként a fiatal generáció fogyasztói 
szemléletének terjedésére utal. 
Szükség lenne tehát a napi saj-
tóban a klasszikus ifjúságot fog-
lalkoztató témákról is szót ejte-
ni. Több cikket kellene szentelni a 
szerelem, a szexualitás, az egész-
ség és a szépségápolás kulcssza-
vakat tartalmazó és összefogla-
ló cikkek közlésének. A sztárok, a 
zene, a filmek, a divat kulcsszavak 
is gyéren vannak jelen az említett 
médiafelületeken, pedig a mai fia-
talokat ez érdekli inkább. A gyer-
mek- és ifjúsági réteg nemcsak a 
fikcióból tanulhat. Az őket érdek-
lő témák felhasználásával a na-
pi sajtóból is képes kiválasztani a 
számára érdekes cikkeket. Szük-
ségük van arra, hogy ifjúsági ön-
kifejezésüket – amit nevezhetünk 
akár lázadásnak is – valamilyen 
módon szemléltetni tudják, olvas-
sanak róluk, és olyanokról is, akik-
ről úgy gondolják, velük együtt jár-
nak egy cipőben.

Médiamarketing szempontok

Az információs csatornák haszná-
latában szintén sajátos generációs 
különbségek figyelhetők meg. A fi-
atalok szélesebb körben, de rend-
szertelenül olvassák a helyi ma-
gyar lapokat. A szakemberek sze-
rint ennek az a magyarázata, hogy 
a lap rendszeres olvasói a szülők, 
és ha már az újság jelen van a la-
kásban, akkor elkerülhetetlen, 
hogy a fiatalok is belenézzenek. 
Szükség lenne tehát hangvételben, 
stílusban is minél közelebb kerül-
ni hozzájuk, sokkal személyesebb 
fogalmazási móddal, sokoldalúbb 
témákkal körülvenni és megszólí-
tani őket.

A diákok nem szívesen áldoznak 
pénzt kifejezetten őket megszólító 
nyomtatott sajtótermékekre, ilyen 
körülmények között pedig csak 
akkor kerülnek kapcsolatba er-
délyi magyar lapokkal, amikor az 
idősebb nemzedékek médiahasz-
nálati szokásai valamilyen módon 
kihatnak korosztályukra is.

GEDŐ DALMA-ORSOLYA

A szerző újságírószakos 
egyetemi hallgató

Az erdélyi magyar sajtó csak felszínesen és rapszodikusan foglalkozik fiatalokat érintő kérdésekkel

Kit érdekel a magyar ifjúság?
Aki a romániai magyar sajtó alapján szeretne ké-

pet alkotni az erdélyi magyar fiatalokról, nincs köny-

nyű helyzetben. Néhány gyerek- és ifjúsági rétegla-

pot leszámítva e nemzedékkel alig foglalkozik a saj-

tó. Kérdés, miként tudja leendő olvasóit kinevelni. 

Májusi lapszámunkban olyan nőkről szólunk, akik 
nem tudnak vagy nem akarnak anyákká lenni, még-
is teljesnek érzik az életüket. Aztán olyanokról, 
akiknek másként adatott meg az anyaság, örökbe-
fogadott gyerekek révén, és ajándéknak érzik ezt a 
sorstól. És persze anyákat is megszólítunk, olyano-
kat, akik gyakorta kihajolni kénytelenek a klasszi-
kus anyaság korlátain. 

A címlapunkon szereplő Török-Illyés Orso-
lya családjával otthon forgatta az utóbbi évek egyik 
ikonikus magyar filmjét, az Ernelláék far kaséknál 
címűt, amely mellbevágóan és metszően beszél a kí-
vülről csodásnak tűnő családi élet nyomasztó voltá-
ról, vívódásairól. Az egy ismert erdélyi család min-
den esendőségét élesben felvállaló, szívet melenge-
tő és humoros Balkán bajnok című film alkotója, Kin-
cses Réka pedig interjúnkban azt mondja: merjenek 
a nők dühösek lenni, és elébb megy a világ. 

Tematikus blokkunkon túl persze sok izgal-
mas témát ajánlunk. Mindenekelőtt Pál Bíborka 
lebilincselő, magával ragadó riportját a tusnádi 
medvelesről. Kolléganőnk, szakértő irányító segítsé-
gével persze, a nagyvadak közé merészkedett, élmé-
nyei pedig letehetetlen olvasmányt kínálnak. 

Gyógyír rovatunkban túlgyógyszerezett társa-
dalmunkról írunk, hozzáértők véleményét kérve ki 
arról, mennyire egészségtelen bekapnunk apróbb 
gondjainkra egy-egy gyógyszert házipatikánkból, és 
mi számít túlgyógyszerezésnek.

Ha május, akkor eper, mondták élénk határozott-
sággal gaszt robloggereink, mikor recepteket kér-
tünk tőlük, így önök is, kedves olvasók, üssék fel a 
Nőileget, ha már eljön az igazi eperszezon. Különle-
ges, egyszerű és nagyszerű étkeket kínálunk!

El tudják képzelni, milyen egy hegymászó ottho-
na? Mi is csak próbálkoztunk, amíg el nem jutot-
tunk a világhírű hegymászó, Török Zsolt aradi laká-

sába: önöknek is megmutatjuk. Török Zsolt számá-
ra az otthon olyan, mint egy alaptábor, ahová min-
dig vissza lehet térni. És érdemes is, tehetjük hozzá, 
az ipari és rusztikus elemeket keverő lakás láttán.

Ha kíváncsiak Sebestyén Aba színművész csa-
ládjában élő nők ruhatárára, szintén a Nőileg lesz a 
megfelelő választás: a színművész felesége, Tarczali 
Mónika babahordozási tanácsadó és négy lányuk 
gardróbja igazán színes, kreatív, jó hangulatú – 
megmutatjuk. Mindemellett persze még sok minden 
mást is, remek időtöltést kívánunk!

Keresse az újságárusoknál vagy rendelje meg
honlapunkon – www.noileg.ro

TÁMOGATÓI TARTALOM

Anyaságról másként a májusi Nőilegben




