
özvetlenül az 1989-es rendszerváltás
utáni idõszakban a romániai magyarság
nagy reményekkel tekintett a magyar

nyelvû felsõoktatás átszervezése és önállósodá-
sa felé. A kezdeti optimizmus jegyében az 1990-
es években többször felmerül az önálló magyar,
államilag finanszírozott intézmény – a Bolyai
Egyetem – helyreállításának terve, és több moz-
galom is indult ennek megvalósítására. De an-
nak ellenére, hogy szinte kivétel nélkül kiállt a
magyar egyetem újraindítása mellett, a románi-
ai magyar érdekképviselet és a magyar oktatói
közösség sem volt minden tekintetben egységes
a követendõ stratégiát illetõen. Végül a többsé-
gi román oktatók ellenállása és a kormányon le-
võk politikai akaratának hiánya nem tette lehe-
tõvé a terv megavalósítását. 

A magyar oktatás fejlesztése tekintetében
1995-tõl kezdõdõen számos hivatalos állásfogla-
lást adtak ki a Babeº–Bolyai Tudományegyetem
multikulturális jellegének erõsítésérõl, az egyetem
szerkezetének ebben a szellemben történõ átalakí-
tásáról. Az önálló szervezeti struktúra hiányában
1997-ben a BBTE magyar oktatói közössége azt in-
dítványozta, hogy az egyetem magyar része auto-
nóm döntési jogot kapjon az intézményen belül,
azoknak a karoknak a létrehozásával, amelyek 
a magyar oktatókat foglalnák magukba. Habár ez a
terv sem valósult meg, 1997-tõl az egyetem tétele-
sen elismerte a magyar tagozat létezését, és létre-
jött a BBTE keretében a tannyelvi alapon szerve-
zõdõ három tagozat: a román, a magyar és német. 2018/10
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A 2000-es években a Babeº–Bolyai Tudományegyetem látványos fejlõdésnek
indult: egyre inkább bõvült az oktatási kínálat, új karokat indítottak, vagy a meg-
lévõ karokból új struktúrák váltak ki, így a 2006/2007-es tanévtõl már huszon-
egy kar mûködött az egyetemen; ezzel párhuzamosan folyamatosan növekedett
a hallgatók száma. Az úgynevezett magyar tagozat pontos státusának és auto-
nóm döntési jogkörének kérdése azonban még mindig nyitva maradt, és az egye-
tem multikulturális jellegének ellentmondásos életbe ültetését is sokan kifogá-
solták. Ez a tény még akkor is érvényes, ha az új oktatási törvény életbe lépése
(2011) után megalakulhattak az önálló magyar intézetek, a régi tanszékeket fel-
váltó struktúrák, amelyek a korábbiakhoz képest nagyobb fokú autonómiát kap-
tak. Az elõnyök mellett az átszervezéssel járó önállósodás újabb kihívásokkal is
járt, hiszen a kisebb létszámú szakokon az oktatás minõségének megõrzése több-
nyire egyetemen kívüli forrásokkal vált biztosíthatóvá. 

Ilyen körülmények között már a 2000-es évek elején felmerült egy külsõ szer-
vezeti keret létrehozásának gondolata, amely a magyar egyetemi oktatás erõsíté-
sén és támogatásán munkálkodna, biztosítva egyúttal a magyar oktatók, kutatók
és hallgatók együttmûködését. Ez a szervezeti keret annál is inkább szükségessé
vált, mivel a romániai felsõoktatásra szánt meglehetõsen szûkös költségvetési
keretek nem tették lehetõvé az egyetemi oktatásszervezési és infrastrukturális
problémák megoldását. 

Tekintettel arra, hogy a romániai civil szféra fejlõdésébõl adódóan egyre több
szakon megalakultak azok a háttérintézmények, jogi besorolásuk szerint egyesü-
letek, azzal a feladattal, hogy a felmerülõ pályázati és szervezési lehetõségeket
kihasználva támogassák a szakok tevékenységét, 2004 januárjában létrejött a Ko-
lozsvári Magyar Egyetemi Intézet (KMEI), amely egyfajta ernyõszervezetként
igyekezett összefogni a háttérintézmények munkáját. A KMEI alapító tagjai kö-
zött voltak a biológusok Apáthy István Egyesülete, a szociológusok Max Weber
Társadalomkutatásért Alapítványa, a Kriza János Néprajzi Társaság, az Entz Gé-
za Mûvelõdéstörténeti Alapítvány, a Politeia Magyar Politikatudományi Társa-
ság, a Farkas Gyula Egyesület a Matematikáért és az Informatikáért, a bölcsészek
Láthatatlan Kollégiuma, a Pro Philosophia Alapítvány és a régészek Pósta Béla
Egyesülete.

A KMEI céljai közé tartozott a kolozsvári egyetemek magyar hallgatóinak és
oktatóinak szakmai fejlõdéséhez szükséges feltételek biztosítása, a képzés infra-
strukturális támogatása, a tudományos kommunikáció intézményesítése, vala-
mint érdekképviselet és együttmûködési keret megteremtése a tagszervezet hát-
térintézmények számára. Ennek érdekében a KMEI magyarországi és európai tá-
mogatások megszerzését tûzte ki célul, amelyeket a BBTE-n folyó magyar nyelvû
oktatás színvonalának emelésére, a magyar tagozat önállóságának megerõsítésére
és az oktatási szolgáltatások bõvítésére fordítson. Konkrétan a KMEI már létre-
jöttének elsõ éveiben tehetséggondozó szakkollégiumi programokat és interdisz-
ciplináris kutatómûhelyeket mûködtetett, magyar nyelvû vendégtanár-progra-
mot hozott létre, külön támogatta a magyar mesteri programokat és az oktatók
egyetemi jegyzeteinek kiadását. 

A Medea Egyesület létrehozását a Babeº–Bolyai Tudományegyetemen akkor
már tizenkét éve mûködõ Újságírás szakján folyó kutatási és oktatási feladatok
elõsegítése tette szükségessé 2005-ben. Az alapításhoz az is hozzájárult, hogy a
szak létrehozását lehetõvé tevõ és fejlesztésén folyamatosan munkálkodó Cseke
Péter doktorátusvezetõi jogot szerzett 2003-ban a Hungarológiai Tudományok74
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Doktori Iskolán belül, így évrõl évre növekedett azoknak a doktoranduszoknak
a száma, akik a média különbözõ területeivel foglalkoztak, és aktívan bekapcso-
lódtak a tudományos kutatásba. Ugyanakkor ennek a doktori iskolának a hallga-
tója volt abban az idõben több olyan szakember, aki megvalósította 2005-ben 
a BBTE-n a Kommunikáció szak (a késõbbi Kommunikáció, Közkapcsolatok és
Reklám Intézet) elindítását, amely a következõ években már önálló intézményes
kerettel indult fejlõdésnek. 

Ily módon merült fel 2005-ben a háttérintézmény létrehozása, amely az ok-
tatáshoz szükséges infrastruktúra bõvítése és oktatási programok szervezése
mellett a szükséges tudományos fórumot is biztosítaná a média és kommuniká-
ció szakterületek oktatói és doktoranduszai számára. A Medea Egyesület egyik
legfontosabb célja a kutatás elõsegítése volt, ezért különbözõ kiadványok (köte-
teket, folyóiratot, tájékoztató anyagokat) kiadását, illetve tudományos konferen-
ciák és szimpóziumok szervezését tervezte, az erre vonatkozó források pályázá-
sával együtt.  

Az egyesület megalapítása utáni év elsõ fele a tervezgetések idõszaka volt, hi-
szen meg kellett tölteni tartalommal a szervezeti keretet, és megvalósításra vár-
tak a célok. A tervezett negyedéves megjelenésû médiatudományi folyóirat elõ-
készítése és az elsõ doktorandusz-konferencia szervezése 2006 tavaszán kezdõ-
dött. A Me.dok (Média – Történet – Kommunikáció) folyóirat elsõ számának
megjelenését hosszas ötletelés elõzte meg, melybõl mindenki kivette a részét, 
a tapasztalt szerkesztõ kollégák, a fiatal doktori hallgatók és oktatók. Létrejött a
szerkesztõbizottság, kialakultak a rovatok, jöttek az ötletek, hogy milyen jellegû
anyagokat közöljön a folyóirat, és szóba került az is, hogy milyen legyen a lap
arculata. Az indulás nem volt egyszerû, hiszen a tervezgetés tudományos lendü-
lete mellett a lap folyamatos megjelenésének anyagi feltételeit is biztosítani kel-
lett, így belevetettük magunkat a pályázatok írásába. Az elsõ lapszámok megje-
lenése a Communitas Alapítvány sajtótámogatása révén volt lehetséges. 

Az indító lapszámban a fõszerkesztõ Cseke Péter Beköszöntõje után jelent
meg Bernáth László tanulmánya az újságírás jövõjérõl, amely még ma is mérv-
adó cikknek tekinthetõ. Nem kevésbé értékes anyag volt a Bodor Pál-interjú, me-
lyet Botházi Mária készített. Már az elsõ számban megjelentek az azóta hagyo-
mányossá vált recenziók. A borítótervet és a lap tipográfiáját Könczey Elemér
hozta létre, miután megérkeztek az elsõ szövegek. Az elsõ, 2006/1-es lapszám az
év nyarán jött ki a nyomdából, és mára már az a pár példánya, ami az akkori
munkatársak birtokában van, igazi kincsnek számít.

A folyóirat sajtótörténeti tanulmányokat, a jelenkori médiáról szóló elemzé-
seket, a kommunikáció általános problematikáját érintõ tanulmányokat közölt.
Az ismertebb kutatók és doktoranduszok mellett a ME.dok szerkesztõi az Újság-
írás szak hallgatóit is bevonták a munkába: a folyóirat számos szakdolgozat és
disszertáció szerkesztett változatát közölte. 

A doktorandusz-konferencia létrejötte azért volt fontos elképzelés abban az
idõszakban, mert a kolozsvári tudományos életben nem létezett olyan fórum,
amely a kommunikáció-tudományok területén dolgozó fiatal kutatókat összefog-
ta volna. Ezt a szerepet részben a Kolozsvári Akadémiai Bizottság keretében
2010 januárjában létrejövõ Média és Kommunikáció Szakbizottság vállalta fel
késõbb.  Azonban 2006-ban még nem volt intézményes keret, miközben a Hun-
garológia Doktori Iskolán belül számos hallgató volt, akik a média és a kommu-
nikáció folyamatait vizsgálta, és ezt a munkát többnyire egymástól elszigetelve,
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egymás kutatási témájáról és eredményeirõl egyáltalán vagy alig tudva végezték.
A rendezvénysorozat ily módon tudományos fórumot, kapcsolódási és együtt-
mûködési lehetõségeket hozott létre a doktoranduszok számára, akik abban az
idõszakban doktori értekezésük megírásának kezdetén vagy épp megvédése
elõtt voltak. 

Az elsõ konferenciát 2006 decemberében szerveztük, majd ezt követte még öt
rendezvény, egészen 2009 tavaszáig. A mûhelymunka jellegû konferenciákon
résztvevõ doktori hallgatók nagy része ma már a területen dolgozó szakember
(Albert Júlia, Balogh Márton, Botházi Mária, Bodó Márta, Buzogány Klára, Deme
Cecília. Demeter Csanád, Felméri Cecília, Jakab-Benke Nándor, Gyõrffy Gábor,
Kádár Magor, László Edit, Ozsváth Judit, Péter Árpád, Tárkányi János, Zólya
Andrea, Zörgõ Noémi). Az elõadások szövegét Botházi Mária kötetbe szerkesz-
tette, így jelent meg a Medea Egyesület és a Mûvelõdés Kiadó közös kiadásában
2007-ben az Elméleti alapvetések, fogalomtisztázó törekvések és A médiakutatás
módszertani követelményei, 2008-ban az Esettanulmányok és a Média és kultú-
ra, 2009-ben a Közbeszéd és önismeret, valamint a Nyelv és kommunikáció címû
tanulmánykötet. 

A Medea Egyesület pályázatai révén nagyban elõsegítette az Újságírás szakon
folyó oktatást is. A szakgyakorlat kiemelt fontosságú eleme az újságírói képzés-
nek; az évek során pályázati pénzekbõl sikerült korszerû fotós és videós felsze-
relést biztosítani a gyakorlatozó hallgatóknak. Emellett a szak rendezvényei is
hagyományossá váltak. A háttérintézmény nélkül nem valósulhatna meg példá-
ul az évente szervezett médiatábor, amely minden év októberében várja
Torockóra az újságírós hallgatókat és a szak pályázatán részt vevõ, tehetséges kö-
zépiskolásokat. A médiatábor elsõdleges célja, hogy az oktatók által szervezett
gyakorlatok és elõadások során az újdonsült elsõéves hallgatók megismerkedje-
nek a média világával. Szintén a gyakorlati képzést erõsíti hallgatóink részvéte-
le 2014-tõl a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete által szervezett riporttábo-
rokban Farnason, Radnaborbereken, Temesváron, Déván és Kémeren. 

Ugyanakkor kéthetes tavaszi budapesti tanulmányút során hallgatóink jelen-
tõs médiaintézmények szerkesztõségébe látogatnak, és megismerkednek a ma-
gyarországi médiával. A tanulmányútnak 1997-ig visszanyúló, tehát több mint
kétévtizedes hagyománya van a tanszéken. Cseke Péter kezdeményezte, aki ma-
gánkapcsolatai révén szerzett pénzt a Németh László Alapítványtól, a Magyar
Újságírók Országos Szövetségétõl, a Népszabadságtól, az Oktatásügyi
Minisztériumtól. Sokat köszönhetünk Szabó Zsoltnak, aki szintén kamatoztatta
kapcsolatrendszerét a napi programok lebonyolításában. 

Az Újságírás szak hallgatói 2018 márciusában szervezték meg elsõ alkalom-
mal a Medea Egyesület támogatásával a Médianapok elnevezésû kétnapos szak-
mai konferenciát, melyen hazai és magyarországi médiaszakemberek tartottak
elõadást az újságírói szakma jelenlegi kihívásairól és munkamódszereirõl. 
A meghívottak között szerepelt Gáspárik Attila színházi és tévés szakember, Ká-
dár Zoltán sportújságíró, Veiszer Alinda mûsorvezetõ, Könczey Elemér grafikus,
Benkõ Levente és Papp Annamária újságírók, valamint Csibi László dokumen-
tumfilmes. Az elõadók elsõsorban gyakorlati jellegû témákról adtak elõ, így 
a konferencia jó alkalom volt a szak hallhatóinak, de a média iránt érdeklõdõ kö-
zönségnek is, hogy megismerkedjenek a média területén megfigyelhetõ tenden-
ciákkal. A szervezõcsapat pedig egy különleges élménnyel lett gazdagabb, hi-
szen az õ munkájuk révén bontakozott ki a konferencia programja. 76
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Idõközben a ME.dok folyóirat is fejlõdésnek indult: elkezdett növekedni a ta-
nulmányok tudományos súlya, a szerzõk között egyre hangsúlyosabban nemzet-
közileg elismert kutatók is megjelentek (pl. Barabási Albert-László), és 2010-tõl
már tematikus lapszámokkal (sajtótörténet, filmtudomány, sport és média) je-
lentkezett. A folyóirat online archívuma éppen a tízéves évforduló alkalmából,
2016-ban vált elérhetõvé a www.medok.ro honlapon. Az igazi áttörést azonban
a 2018-as év hozta a lap történetében, amikor megvalósult a szerkesztõk régi ál-
ma: a ME.dok három nemzetközi folyóirat-adatbázisba (Central and Eastern
European Online Library, ErihPlus, Index Copernicus) került be, ami jelentõsen
megnövelte  tudományos presztízsét és láthatóságát. A honlapon közreadott fel-
hívás szerint a ME.dok az új média, az írott és elektronikus média, a médiatör-
ténet, a filmtudomány, a médiaszociológia, a politikai és médiakommunikáció
területérõl vár tanulmányokat. 

A kutatási tevékenység szervezése 2010-ben alakult át a Kommunikáció- és
Médiakutató Intézet (KMKI) létrehozásával. A Medea Egyesület keretében mû-
ködõ tudományos szervezetnek a céljai között szerepelt a médiakutatás meg-
szervezése és médiatudományi kiadványok megjelentetése. A Bethlen Gábor
Alap kutatási támogatásával 2014-tõl a KMKI tanulmányköteteket adott ki, me-
lyek elsõsorban a romániai magyar médiát vizsgálják történeti megközelítésbõl,
eljutva egészen a jelenkori média jelenségeihez. Ebben a sorozatban jelent meg
2014-ben a Közösségteremtõ (régi és új) erdélyi média, illetve 2016-ban az Erdé-
lyi médiaterek címû kötet. A következõ, elõkészületben levõ kötet A tájékoztatás
olvashatósága címmel fog megjelenni az idén; a benne foglalt tanulmányok az
erdélyi nyomtatott sajtó hagyományait, valamint a jelen audiovizuális és online
sajtójának jellegzetességeit tárják fel. 
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