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Meghosszabbított
Selfie-pályázat

A Babes-Bolyai Tu do mány egye tem
(BBTE) és a Ma gyar Új ság írók Ro má ni ai
Egye sü le te (MÚRE) meg hos  szab bí tot ta a
kö zép is ko lás ok nak ki írt selfie-pályázat le adá -
si ha tár ide jét. A pá lyá za to kat feb ru ár 15-ig
vár juk az info@usagiras.ro cím re. To váb bi
rész le tek az ujsagiras.ro hon la pon

A pá lyá zat té má ja: a selfie-jelenség.
Mi lyen hely ze tek kész tet nek min ket ar ra,

hogy selfie-t ké szít sünk?
Mit tük röz a selfie ró lunk és a kör nye ze -

tünk rõl?

Pá lyá za ti ka te gó ri ák:
l fo tó
l fo tó so ro zat
l kol lázs
l es  szé

Minden pályázó kategóriánként egy

pályamûveljelentkezhet.

To váb bi in for má ci ó kért írj az info@
ujsagiras.ro cím re, il let ve kö vesd az Új ság -
írás Facebook ol da lát, ahol a be ér ke zõ pá lyá -
za to kat pub li kál juk.

Nye re mé nyek:
l 100 RON ér té kû szak mai díj a fo tós ka -

te gó ri ák ban
l 100 RON ér té kû szak mai díj a szö ve ges

ka te gó ri á ban
l 100 RON ér té kû kö zön ség díj a leg több

like-ot szer zett al ko tás nak
l Rész vé te li le he tõ ség az Új ság írás szak

mé dia tá bo rá ban

A pá lyá za to kat 2015. feb ru ár 15-ig vár ják
az info@ujsagiras.ro cím re!
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Sajtóésszabadság–
szubjektívkronológia
Fiatal,mindössze25évesaszabad(magyar)sajtóRomániában.
Felnõtt,immár25évesaszabad(magyar)sajtóRomániában.
Vajonkimelyikkijelentésselazonosul?Mitvállalunkinkább?Afi-

atalságotvagyafelnõttséget?Mindkéthelyzetnekmegvannakaszép-
ségei: fiatalkéntvárhatjukazújabbkihívásokat, felnõttként tudhat-
juk:nemkellmindenkörülményekköztalegismertebbnek,legnépsze-
rûbbnek(ésmégragozhatnám)…elégnéhacsakalegjobbnaklenni.
1989végénazújságírókegyszerrearra„ébredtek”,hogymindent

lelehetírni,bármitkilehetmondani.Sorbanálltunkújságért,seb-
bõlasajtófelvirágzásánakkorszakakövetkezett.Lapokjelentekmeg,
nõtteknagyra–éspáranközülük,atöbbszöritulajdonos-ésirányvál-
tásmellett,máigfennmaradtak.1990elejénaRádiótelevízió(1977-
benkiadott)mûködésitörvényéthatályonkívülhelyezték.(Nemjár-
takelhasonlóanaz1974-bõlszármazóSajtótörvénnyel.)
1992:azelsõ(audiovizuális)médiatörvény,amelymegszûntette

azállamitévéésrádiómonopóliumát,lehetõvétéveakereskedelmi
csatornákmegjelenését.Ugyanezatörvényszabályoztaelõszöratele-
víziósésrádiósmûsorszolgáltatást.2002-benváltottalemaisérvé-
nyesutóda,aszabályozásazótaisszámtalanszormódosult.
1993elsõnegyedébenbocsátottákkiazelsõ,maisérvényesaudio-

vizuálislicencet.Kezdetben„demokratikus”voltmagyaradásokatbe-
indítani, akár napi rendszerességgel, akár csak heti húsz percben
minden olyan város helyi rádiójában vagy tévéjében, aholmagyar
publikumisvan/volt.Közbenelkezdtünkvágyniasajátcsatornákra.
Alegrégebbimostismûködõmagyarulsugárzóhelyirádióengedélyét
1998közepénadtákki.
1999: az elsõ romániai magyar internetes oldal (www.

transindex.ro).Eztkövetteazinternet-bumm:amikormindenszer-
kesztõség „felköltözött” az internetre (napilapjaink közül elsõkénta
kolozsváriSzabadság).Ekkorismétazthittük,bármitkilehetmon-
dani,lelehetírni,ésennekisvannakkövetkezményei:elszaporodtak
azinternetesportálok,többenlettekazújságírássalfoglalkozók;min-
denszerkesztõségigyeksziksajáthonlapjátminélélõbbétenni–ezért
egyretöbbinformációéskészanyagsokszorozódikmeganeten.Ma
mármindenkitudja,milyeneszközökkeltehetivonzóbbá,figyelemfel-
keltõbbéírását,ezértsokszorlájkmágnessébutítjákazalkotómunkát.
Szerencsérenemmindenkigondoljaígy,demégmindigsokanazthi-
szik,hogyminden,amiazinternetenhíreketközöl,azhírportál,sez-
általsajtó.Na,ennekalevétisszukmi,újságírók.
Anetfüggõségközbenáltalánossávált,ámbebizonyosodott,hogya

fizetõssé tett tartalmakra egyelõrenincsnagy igény, a tengeren túl
sem...Sjöttközbenaweb2.0is:afórumozóktólaközösségimédiá-
baneleresztetthozzászólásokig.
E25évesszabadromániaimagyarsajtónemcsakegykoriremek

kollégákatveszítettel,demárvannaktörténelembebevonultfejezetei:
egyeshelyirádiókmagyaradásai,anyomdaköltséggeléskonkurenci-
ávalszembenfennmaradninemképesSzatmáriMagyarHírlap,a
bulvárhatáraitfeszegetõManna.roportál.Legalábbazõtörténetü-
ketmegírhatnávalaki.
Sajövõ?25évmúlvapontosanmegmondom!

Rácz Éva

Ala pít va: 1993
Ki ad ja a Ma gyar Új ság írók Ro má ni ai Egye sü le te
Fe le lõs ki adó, fe le lõs szer kesz tõ: Rácz Éva el nök
Pos ta cím: 540027 Ma ros vá sár hely – Tg. Mureº, Tus nád ut ca 5. szám
Web: www.mure.ro. Te le fon: 0365-402-538. E-mail: mure@mure.ro
Szer kesz tet te: Szûcs Lász ló. Mû sza ki szer kesz tõ: Benkõ J. Zol tán.
Ké szült az Europrint Nyom da vál la lat nál, fe le lõs ve ze tõ: Derzsi Ákos
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10–11 Ambrus Attila: Hitünk a sajtóban
12–13 Székely Ervin: A román sajtó betegségeinek
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Címlapfotó: Marián Antal felvétele
(Nagyvárad, 1990. január 4.)
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A vis  sza te kin tés azok nál a la pok nál tû nik a leg ter mé sze te sebb nek, s a leg több tar ta lom mal meg töl -
tött nek, ahol szin te tel jes a szak mai, sze mé lyi, in téz mé nyi kon ti nu i tás, ahol íz lés ben, irá nyult ság ban,
szak ma i ság ban foly to nos ság ta pasz tal ha tó.

Ami nem vál to zott a ne gyed szá zad alatt, hogy ma is a me gyei na pi lap ok (ré gi ek és újak) fog lal -
koz tat ják a leg több kol lé gát, pél dány szám ban, te rü le ti el osz tás ban meg ha tá ro zó a sze re pük, igaz,
az internet el ter je dé se, az ol va sói szo ká sok vál to zá sa a leg in kább e la pok ki adó i nak hely ze tét ne he -
zí ti. Ér de ke sek a vá la szok a ki hí vá sok ra, van, ahol több szö ri kül sõ-bel sõ vál to zá sok kal pró bál koz -
tak, má sutt in kább az ál lan dó ság, a ki ala kult brand meg õr zé se volt a cél.

*
Az aláb bi szö veg vá lo ga tás az el ér he tõ anya gok ból állt ös  sze, rész le tek az év for du lós vis  sza em -

lé ke zõ, ér té ke lõ írá sok ból, ame lyek de cem ber vé gén, ja nu ár ele jén az er dé lyi és partiumi magyhar
la pok ban meg je len tek.

Hu szon öt éve vált sza bad dá a ro má ni ai ma gyar
saj tó (is), fo gal maz hat nék úgy is , hos  szú év ti ze -
dek után új ra az zá. Az 1989 de cem be ri na pok
ide jén a kor na pi lap jai vol tak a vál to zá sok meg -
je le ní tõi, már az ál tal is, hogy va la men  nyi en ne -
vet is cse rél tek. Ara don még de cem ber ben Je -
len lett a Vö rös Lo bo gó ból, Szat már né me ti ben
több lép csõs volt a vál to zás, hi szen ka rá csony -
kor Sza bad Szat má ri Hír lap ként je lent ke zett, az
új évet Friss Új ság ként kezd te a ja nu ár ban vég -
le ge sen Szat má ri Friss Új ság gá vá ló lap. Ko lozs -
vá rott az Igaz ság he lyé be lé pett a Sza bad ság,
Nagy vá ra don a Bi ha ri Nap ló egy fe lõl a het ve -
nes évek ben si ke res mel lék let re, egy ben a ne -
ve ze tes lap elõd re, a Nagy vá ra di Nap ló ra egy -
aránt gon dol tak a Fák lya név tõl meg vá lók. A
Har gi ta ki e gé szült Har gi ta Né pé vé, míg a Há -
rom szék a Me gyei Tü kör ne vet cse rél te le, Vá -
sár he lyen pe dig a Vö rös Zász ló foly tat ta Nép új -
ság né ven, a foly to nos ság ra az zal is utal va, hogy
át vet te elõd je év fo lyam szá mo zá sát, te hát a mai
hu szon ötö sök kel szem ben õk már a hat van he -
te dik nél tar ta nak. A tel je sebb kép hez tar to zik
még az az óta meg szûnt Ro má ni ai Ma gyar Szó,
az Elõrét vál tó or szá gos na pi lap.

E vis  sza te kin tés el ké szí té se kor ar ra gon dol -
tam, az internet se gít sé gé vel fel la po zom me -
gyei na pi lap ja ink hu szon öt év vel ez elõtt meg je -
lent szá ma i nak di gi ta li zált vál to za tát, s idé zek
azok ból az anya gok ból, ame lyek az év for du ló al -
kal má val lát tak nap vi lá got. Mint ki de rült, a terv
csak rész ben mû kö dik, ar chí vu mok ban ku ta -
kod ni nem kön  nyû, na pi lap ja ink egy ré sze nem
ren del ke zik publikus ar chí vum mal, sem a két

és fél év ti zed del, sem a két hét tel, két nap pal ko -
ráb bi lap szám sem ér he tõ el. Ta lán meg ér ne
egy ku ta tást az, hogy je lent-e bár mi fé le pi a ci
elõnyt az, ha va la me lyik lap tel jes mér ték ben tá -
vol tart ja pub li ká ci ó it a netes nyil vá nos ság tól.

A Sza bad ság ne gyed év szá za da
Em lé ke im kö zött ke res gé lek na pok óta, hogy
1989. de cem ber 22., az el sõ Sza bad ság-lap szám
meg szü le té se nap já nak tör té né se it fel idéz zem.
Kez det ben, per sze, rá kel lett döb ben nem, hogy
az el telt idõ je len tõ sen és jó té ko nyan meg szé pí -
tet te a ben nem élõ, már szin tén kli sé vé cson to -
so dott ké pet, amely azt mu tat ja, hogy an nak az
el sõ Sza bad ság-szám nak a meg írá sá ban és
meg szer kesz té sé ben elég so kan, fenn tar tá sok
nél kü li ös  sze fo gás sal és rend kí vü li lel ke se dés -
sel és re mén  nyel vet tünk részt. (...)

A ke res gé lés so rán vé gül a rész le tek is elõ -
jön nek, mint a ré gi cel lu lo id fil me ken, ami kor
elõ hív ták õket, nö vek võ kont rasz tok men tén.
És kez dem tisz tán lát ni a nagy tár sa ság ban az
ár nya la to kat és a vá lasz vo na la kat, ame lyek
per sze vé gig ott vol tak, csak an nak a né hány
eu fo ri kus nap nak a so rán – akár csak ké sõbb,
ránk ne  he ze dõ nyo má sok sú lya alatt még
szám ta lan szor – a több ség ide ig le ne sen az
egy más ba ka pasz  ko dó vo na lak, az ös  sze mo -
sott ár nya la tok és szí nek meg nyug ta tó zá ró je -
lé be tet te õket. (...)

A Sza bad ság egyik leg na gyobb tel je sít mé -
nye, hogy eb ben a két és fél év ti zed ben min dig
rend sze re sen és ide jé ben meg je lent, és igye ke -

K
O

L
O

Z
S
V
Á
R

A napi szolgálat
negyedszázada



20
14

. d
e c

em
 be

r
rm

s
fig
ye
lõ

5

zett tá jé koz tat ni az ol va só it ar ról, amit mun ka -
tár sai az adott nap ra néz ve fon tos nak tar tot tak.

Bí rá la tot és di csé re tet a lap egy aránt ka pott,
vál ta koz va. A di csé re tek jól es tek ne künk, új -
ság írók nak, akik nap hos  szat dol go zunk, és
ezek ab ban a hi tünk ben erõ sí tet tek meg, hogy
még is csak ér de mes a meg ér de melt nél jó val
ke ve seb bért a na pi ta po só mal mot vál lal ni. A bí -
rá la tok sok fé lék vol tak, és ál ta lá ban az ol va só -
ink nak azt a tö rek vé sét bi zo nyí tot ták, hogy a lap
le gyen jobb, gyor sabb, in for ma tí vabb, szín vo na -
la sabb. Olyan saj tó ter mék, amely re jog gal le -
het nek büsz kék.

Nem vi tat ha tó azon ban, hogy a Sza bad ság
ele get tett an nak a kül de té sé nek, hogy a kö zös -
ség ál la po tát és tö rek vé se it tük röz ze. (...)

Mit is kí ván ha tunk la punk nak e ju bi le um al -
kal má ból? Olyan kö zös sé get, amely a leg jobb,
leg szín vo na la sabb szak mai mun ká ra ösz tö nöz -
ze. S mit kí ván ha tunk a la pot el tar tó kö zös sé -
günk nek? Olyan na pi la pot, amely hí ven tük röz -
ze éle tét, mun ká ját, tö rek vé se it – egész ál la po -
tát. Hogy lap és ol va só kö zön sé ge, együtt, még
sok ju bi le u mot meg ér hes sen.

(TiboriSzabóZoltán)

A Sza bad ság hoz zá tar to zik
az életemhez
A na pi lap hoz zá tar to zik az éle tem hez. Ami ó ta
esze met tu dom, kis gyer mek ko rom óta járt
hoz zánk „az új ság”, ak kor Igaz ság nak hív ták, s
na pon ta a szü le im át la poz ták, fõ leg a hír anya got
ke res ték ben ne. Rá szok tam, hogy ne kem is el -
sõd le ges hír for rá som a lap le gyen. En gem már
is ko lás ko rom tól a he lyi vo nat ko zá sok, tör té nel -
mi cik kek ér de kel tek. Ke vés volt be lõ lük, de
azo kat gon do san ki vág tam és dos  szi é ba gyûj töt -
tem. El sõ ki nyom ta tott írá so mat is az Igaz ság
kö zöl te 1968-ban.

Az tán 1989 vé gén a po li ti kai for du lat nagy
vál to zást ho zott az éle tem ben: meg is mer tem a
sza bad saj tót. Hó na po kig szin te hi he tet len nek
tûnt, hogy bár mi rõl bár mit le het ír ni. At tól fél -
tünk, ez csak át me ne ti ál la pot, még vissza tér het
a cen zú ra. A Sza bad ság an  nyi ér de kes anya got
tar tal ma zott, hogy már nem is vág tam ki a cik -
ke ket, ha nem az egész szá mot fél re tet tem.
1990 vé gén rá jöt tem: az ös  szes ad dig meg je lent
szá mot õr zöm. Az óta gyûl nek a tel jes év fo lyam -
ok, im már de ré kig ér nek ezek el rak tá ro zott kö -
te gei. (...)

Az én nem ze dé kem már hoz zá szo kott a pa -
pír-új ság hoz. Nem hi szem, hogy ha son ló lét -
szük ség let té vál jék az internetes új ság ol va sás.
Ha író asz tal elé ülök, ak kor ott „dol goz ni” szok -
tam, az új ság ol va sás vi szont ki kap cso ló dást je -

lent. A leg kü lön bö zõbb hely ze tek ben, né ha
csak pár perc re is kéz be ve he tem a lap szá mot.
Nem kell az ol va sás hoz kü lön felszerelés… leg -
fel jebb szem üveg.

Tu dom, mi lyen ve szély ben van nak a nyom -
ta tott új sá gok. De re mé lem, hogy a Sza bad ság
fenn ma rad: ez a ko lozs vá ri szét szórt ma gyar -
ság leg erõ sebb ös  sze fo gó, vé le mény for má ló
esz kö ze.

(gaalgyörgy iro da lom tör té nész, olvasó)

Nem ad ják in gyen
„Ha vis  sza pör ge tem em lé ke im film jét nem a na -
pi lap ké szí tés ideg mor zso ló ne héz sé gei, a bosz -
 szan tó, de né ha elõ for du ló hi bák, az ál lan dó vi as -
ko dás a hi va ta lok kal, ha nem a min den na pi ki hí -
vás szép sé ge, az egyik pil la nat ról a má sik ra vál -
to zó hely ze tek, az ol va sók elé ge dett sé ge, egy jól
si ke rült írás, egy jó lap szám olyan ér zést je lent
szá mom ra, ami erõ vel, bi za ko dás sal tölt el. A
leg fon to sabb szá munk ra elõ fi ze tõ ink, ol va só ink
hû sé ge, amely ki ha ló ban lé võ erény ma nap ság.
En nek a ki tar tás nak is kö szön he tõ, hogy je len le -
gi a Bi ha ri Nap ló az egyik leg na gyobb pél dány -
szá mú ma gyar na pi lap Partium ban és Er dély -
ben, s egy ben az egyik leg ol va sot tabb is. Ez pe -
dig ol va só ink, elõ fi ze tõ ink ra gasz ko dá sa, sze re -
te te nél kül nem va ló sul ha tott meg. (...)

Nem ad ják in gyen a si kert, azért min den
egyes nap meg kell küz de ni. De ez így van rend -
jén. Kell egy na gyon jó csa pat ah hoz, hogy ered -
mé nye sek és ha té ko nyak le hes sünk, hogy egy
kor sze rû új sá got te hes sünk le az ol va sónk asz -
ta lá ra. Büsz ke va gyok ar ra, hogy egy olyan csa -
pa tot si ke rült ki ala kí ta ni az évek so rán, amely
az új ság ér de ke it a sa ját jáé elé he lye zi. Szak mai
és em be ri szem pont ból is olyan zsur na lisz ták
õk, akik nek fon to sak azok az ér té kek, azok a
ha gyo má nyok, me lyek a ma gyar új ság írást jel -
lem zik. Szá mí ta ni le het rá juk eb ben a nem csa -
lád ba rát nak szá mí tó hi va tás ban. Ugyan úgy,
ahogy ol va só ink is min dig szá mít hat nak ránk!”

(RaisW.István)

Min den reg gel el jut ni az ol va só hoz
A vál to zá sok után szer kesz tõ sé günk volt az
egye dü li olyan in téz mény Nagy vá ra don, amely -
ben a tel jes te vé keny ség ma gyar nyel ven folyt,
s ez bi zal mat su gár zott a bi ha ri ma gyar ság fe lé.
So kan ke res ték fel ab ban az idõ ben, ren ge teg
le ve let kap tunk ol va só ink tól, min den ki azt vár -
ta, hogy vé le mé nye, írá sa je len jen meg la punk
ha sáb ja in. A leg több eset ben ez meg is va ló sult.

Gon dok ab ban az idõ ben is akad tak, a leg na -
gyobb ezek kö zül az új ság nyom ta tá sá hoz szük -
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sé ges pa pír be szer zé se volt. Egy idõ ben – még
1990 el sõ fe lé ben –, mi vel nem ren del kez tünk
ele gen dõ pa pír ral, egy vá rad-ve len cei lerakatból
vá sá rol tuk meg a szük sé ges meny  nyi sé get, vi -
szont az nem fe hér, ha nem zöl des sár ga szí nû
volt. Er re mond ták az ol va só ink, hogy „íme,
már szí nes nyom ta tás ban je le nik meg a Bi ha ri
Nap ló”. A pa pír prob lé mák ké sõbb is fenn áll tak.
Volt olyan idõ szak, ami kor az új ság egyik al kal -
ma zott ja hos  szú ide ig Bákóban tar tóz ko dott –
ott volt az egye dü li gyár Ro má ni á ban, amely új -
ság pa pírt gyár tott –, hogy biz to sít va le gyen a
szük sé ges pa pír az új ság ki nyom ta tá sá hoz. Ké -
sõbb volt olyan idõ szak, ami kor egy Bi har me -
gyei vál lal ko zó se gít sé gé vel Szlo vá ki á ból sze -
rez tük be a szük sé ges pa pírt. Bár mi lyen ne héz -
sé gek vol tak is e té ren, a Bi ha ri Nap ló min den
reg gel rend sze re sen el ju tott ol va só ink hoz. (...)

(dérerFerenc)

Kö zel harc és ve zér cikk
–Másmegyeilapokjórésztmegmaradtakön-

kormányzatihatáskörbenés tulajdonban,aHá-
romszékesetébenazonbanaszerkesztõségazonnal
sajátkezébevettemagátalapotis.Mierreama-
gyarázat?

– Én az el sõ szám meg je le né sét ha tal mas
elég té tel ként él tem meg, amit két szer érez tem
éle tem ben. Elõ ször ami kor a lap elõd, a Me gyei
Tü kör meg je lent 1968-ban, má sod szor a Há -
rom szék nél. És így vol tak a leg egy sze rûbb em -
be rek is ve le. Gond per sze sok volt, nem csu pán
be lül rõl bom lasz tott pár em ber, de a nyom dá -
sza ink egy ré sze is. (...) Ren ge te get ve sze ked -
tem, míg meg tud tam ér tet ni ve lük, hogy az a
mi nyom dánk. Az tán jöt tek az ön je lölt új ság írók,
nagy mel lén  nyel be ál lí tott a ké sõb bi Eu ró pai
Idõ fõ szer kesz tõ je, akit fel is vet tem jó hi sze mû -
en, mond ván, ez a nép aka rat. A nép aka rat tob -
zó dott ak kor! De ha mar ki de rült, nem ne künk
akar dol goz ni, ha nem a sa ját gesz te nyé jét sü tö -
ge ti. No de Tor ma át vet te a gaz da sá gi ügye ket,
Áros Kar csi, a sport új ság írás meg szál lott ja csi -
nál ta a ma ga ro va tát, ren ge te get írt Matekovics,
bár ne ki fõ leg a fris si ben meg ala kult szak szer -
ve ze tek volt a fõ té má ja. Ta lán csak egy hé tig
vol tunk amo lyan for ra dal már röp lap. Ki kris tá -
lyo so dott a ro vat szer ke zet, és meg je len tek a
szer ve ze ti kér dé sek. Be val lom, az el sõ per cek -
tõl az RMDSZ-t pár tol tam, ezt so kan ne hez mé -
nyez ték szer kesz tõi mun kám ban, de úgy lát -
tam, pil la nat nyi lag ez az a szer ve zet, mely a ro -
má ni ai ma gyar ság sor sát iga zí ta ni tud ja. Más
nem is volt, ezt nép sze rû sí te ni kel lett. Nél kü löz -
tük a jó tol lú Syilvester La jost, õ egy évig egy
sort sem írt, mert a me gyei RMDSZ el nö ke volt

ép pen. Far kas Ár pád en gem bí rá ló cik két az el -
sõ ol da lon hoz tam le, ezen õ na gyon meg le põ -
dött. Nem kel lett meg ren del ni a kéz ira to kat,
nem volt kéz irat hi ány! És ren ge te get dol goz -
tunk. Elõ for dult, hogy há rom na pig nem jár tam
ott hon, egy sze rû en nem volt idõm rá. El kel lett
min den kéz ira tot ol vas ni, a nyom dá val a kö zel -
har cot min den nap meg kel lett vív ni, és ír tam a
ma gam ve zér cik ke it is na pon ta. Tud ni il lik az
volt az el vem, nem elég, hogy va la ki fõ szer kesz -
tõ le gyen, ah hoz, hogy ki ér de mel je a ter mé sze -
tes te kin télyt, meg kell mu tat nia, ho gyan kell ír -
ni. Mert ha nem te szi, a má sik tól ne kér je szá -
mon a mi nõ sé get.
–AHáromszékvezércikkeitaBabeº–Bolyai

Tudományegyetem újságírás szakán is elemez-
ték,atanszékvezetõtõltudom,hogyamûfajKos-
suthLajos-imeghatározásánakiselegettettekaz
írások, valódi közvélemény-alakító vezércikkek
voltak.

– A „hõs ko ri” szer kesz tés ben ez volt a leg ne -
he zebb. Vol tak pil la na tok a zûr za va ros új de -
mok rá ci á ban, ami kor az em be rek szá má ra nem
volt egyéb fo gó dzó, mint a lap. Ön je lölt po li ti ku -
sok tûn tek fel ha tal mi igén  nyel, le vi téz lett szín -
há zi ren de zõk, fu tó bo lond ál lat or vos ok stb. Va -
la mi fo gó dzót kel lett nyúj ta ni, hogy em be rek,
eb be az irány ba kel le ne men ni. És ki kel lett vé -
de ni egy se reg os to ba sá got. Ún. ál for ra dal má -
rok még a szer kesz tõ ség be is be tör tek pél dá ul
az zal, hogy a nagy ba rát ság je gyé ben ezen túl ol -
vad jon ös  sze a ma gyar és ro mán lap, és je len jen
meg két nyel ven. Eze ket szé pen el za var tam. A
jó zan több ség per sze meg ér tet te, hogy vég re
dol goz ni is kel le ne a nagy eu fó ria után. Nem ta -
ga dom, be le szól tam a he lyi po li ti kai kér dé sek -
be is, a me gye fõ nök-vá lasz tás ba, ren ge te get jár -
tam le a me gyei szék ház ba, ne hogy va la mi szél -
há mos ok ka pa rint sák meg a ha tal mat. (...)

(In ter jú magyariLajos
alapító-fõszerkesztõvel, Krónika,

B.Kovácsandrás)

Kró ni ká sok és „fel buj tók” vol tunk
(...) „Ígér jük, hogy a sza bad saj tó mun ka tár -

sa i ként hû kró ni ká sai, tük rö zõi, ösz tön zõi le -
szünk a be kö vet ke zõ vál to zá sok nak, a de mok -
ra ti kus, ös  sze han golt, együt tes or szág épí tés -
nek. Er re kö te lez nek Te mes vár, Bu ka rest, Ko -
lozs vár, Ma ros vá sár hely s a töb bi meg vi selt vá -
ro sunk, köz sé günk már tír jai. Er re biz tat gyer -
me ke ink, mind an  nyi unk fel csil la nó ígé re tes jö -
ven dõ je” – ír tuk az 1989. de cem ber 23-án meg -
je lent el sõ sza bad lap szá munk ve zér cikk ében.
Az ol va só el dön ti majd, hogy a gépfegyver ro po -
gá sos órák ban meg fo gal ma zott vál la lá sunk nak

S
e
p
S
IS

Z
e
N

T
g
y
ö

R
g
y

m
a
R
O

S
V
Á
S
Á
R
h

e
Ly

Ø



20
14

. d
e c

em
 be

r
rm

s
fig
ye
lõ

7

men  nyi re tet tünk ele get. Gyar ló ság len ne azt ál -
lí ta ni, hogy min dig si ke rült fo ga dal munk sze -
rint cse le ked ni, de az tény: a Nép új ság az egyet -
len Ma ros me gyé ben ter jesz tett, gaz da sá gi lag,
po li ti ka i lag füg get len ma gyar na pi lap. Köz éle ti
fó rum, ahol a tisz tes sé ges vé le mény nyil vá ní tás
a kö zös sé gi ér de ket szol gál ta, szol gál ja. Bi zo -
nyít ják ezt a meg sár gult új ság ol da lak. Kró ni ká -
sok és nem egy eset ben „fel buj tók” vol tunk, ma -
rad tunk a ma gyar ok ta tá si harc ban, az in téz -
mény te rem té sek ben. Kezd ve a Bo lyai is ko la és
or vo si egye tem di ák ja i nak ülõ sztrájk ja i tól, a
gyer tyás-köny ves fel vo nu lá son át a szé ke lyek
nagy me ne te lé sé ig, min den hol je len vol tunk.
Volt rá eset, hogy tes ti ép sé günk koc káz ta tá sá -
val, mint pél dá ul a fe ke te már ci us ide jén, vagy a
na ci o na lis ta „tûz hely vé dõk” ren dez vé nye in.

Kö zös sé günk si ke re i nek, úgy érez zük, hogy
bi zo nyos mér ték ben mi is ré sze sei vol tunk. De
a de mok ra ti zá ló dá si fo lya mat nem ért vé get.
Sok még a ten ni va lónk, amíg a meg ál mo dott
tár sa dal mi vál to zá sok vég be men nek. Kezd ve a
tény le ges ön kor mány za ti ság tól, el egé szen a
tisz tes sé ges meg él he tést biz to sí tó mû kö dõ ké -
pes gaz da sá gig. Csak így for dít hat juk vis  sza kö -
zös sé günk fo gyá sát, a jö võn ket ve szé lyez te tõ el -
ván dor lást.

Eb ben a hu szon öt év ben so kan vi zi o nál ták a
nyom ta tott saj tó el tû né sét és ez zel együtt a kon -
zer va tív be ál lí tott sá gú Népújság meg szû né sét.
En nek el le né re még min dig büsz kén ír hat juk a
fej léc fö lé, hogy a me gye leg ol va sot tabb na pi lap -
ja. (...)

(KarácsonyiZsigmond)

Önál ló ak füg get le nek he lyett
(...) Pon to san tud tuk, hogy mit nem aka -

runk, s te szem ma hoz zá, azt hit tük, hogy ami -
nek re mé nye ink sze rint len nie kell, ugyan csak
ké zen fek võ ként tû nik elénk. Csak fel kell nyit ni
a szó- és gon do lat sza bad ság zsilipeit, hogy aka -
dály ta la nul utat mu tas sa nak. Ez volt a de mok rá -
cia va rázs la tos új vi lá ga. Mert ez a gyö ke re
minden nek! No per sze, a saj tó, a szû kebb pát ri -
ánk ban ak kor tájt is kö ze lebb rõl ki- és meg ke -
rül he tet len Nép új ság. Em lé kez zünk az öt ven-,
száz mé te res, rend ben, tü re lem mel kí gyó zó so -
rok ra, nem, nem a ke nyér bol tok elõtt, ha nem az
újságosstandoknál: még nem tud tam, tud tuk
(?), hogy a de mok rá cia kön  nyen fo gyaszt ha tó,
de ne he zen emészt he tõ! „Éhe a szónak…”

Le he tett ezt a min dent be töl tõ eu fó ri át hi deg
tá vol ság tar tás sal meg él ni? Vol tak, akik nek si ke -
rült. Nem tud ják, mit ve szí tet tek, de azt igen, jól,
hogy men  nyit ár tot tak. Zár jam rö vid re, mi e lõtt
még túl messzi re ka lan do zom: ki jó za nod tunk!

Kény te le nek vol tunk: a fel hõt len eu fó ri át, az
össze tar to zás fel eme lõ él mé nyét a múlt és a fo -
lyó idõ zu ga i ból mind gát lás ta la nab bul elõ set -
ten ke dõ sö tét ár nyak tet ték két sé ges sé, esz kö -
zök ben alig vá lo gat va. Ki de rült, hogy sem mi
sem az, ami nek lát szik, s a lát szat tól el jut ni a „lé -
nye gig” nem az az út ve zet, ami re rá ta lál ni vél -
tünk, s ame lyet ké szek vol tunk szív vel, és  szel a
ma gun ké nak tud ni.

A Nép új ság szü le té se kor hos  szan ta na kod -
tunk, mit kezd jünk az egy faj ta út ke re sés ak kor -
tájt el bur ján zott „füg get len” fo gal má val. Ho gyan
is le het nénk füg get le nek, ami kor az új, a
más(világ) olyan küz del mek be tusz kolt em -
bert, kö zös sé get, ame lyek a pár tat lan ság von zó -
nak tû nõ ál la po tát le he tet len né tet ték. Ta lán ne -
gyed szá zad alatt sem vet te ész re a ked ves ol va -
só, hogy a Nép új ság imp res  szu má ban, az irányt
és szán dé kot egy aránt ki fe je zõ „önál ló” ki fe je -
zés sze re pel. Utat té veszt het tünk oly kor eb ben-
ab ban, a té ve dé sek tõl sem kí mélt meg a sors,
de hi tem sze rint az út irányt si ke rült meg õriz -
nünk a nem ke vés kí sér tés da cá ra. Ma sem
gon do lom más ként! Mert éle tem (egyik) meg -
ha tá ro zó él mé nye volt, mi dõn a Nép új ság ab la -
kai alatt ára dó, tün te tõ tö meg ma gya rul har sog -
ta: „A Nép új ság is ve lünk van!…” De ez már egy
más tör té net.

(makkaiJános)

A saj tó töblet-felelõssége
Ala pí tá sa 25. év for du ló ját Nagy ká roly ban ün ne -
pel te a Szat má ri Friss Új ság. A ren dez vé nyen,
ahol a MÚRE el nö ke, Rácz Éva is kö szön töt te a
kol lé gá kat, be szé det mon dott Ke le men Hu nor,
az RMDSZ el nö ke is: „A Szat má ri Friss Új ság
sok min dent lá tott, ta pasz talt az el múlt 25 esz -
ten dõ ben, ám be bi zo nyo so dott, van tar ta lé kuk
ar ra, hogy elõ re men je nek, ha lad ja nak. (...) Az
új ság írás az er dé lyi ma gyar kö zös ség ben töb -
bet je lent, mint más hol. Ná lunk az új ság írás
köz szol gá latiságot, iden ti tás-meg õr zést je lent,
ez pe dig több let fe le lõs ség új ság író nak, lap ki -
adó nak, köz éle ti em be rek nek egy aránt. És ép -
pen ez a közszolgálatiság az, ami mi att na gyon
sok szem pont ból új ság író és po li ti kus mun ká ja
ha son ló. Ös  sze köt ez ben nün ket, e mel lett pe -
dig ne künk, po li ti ku sok nak, szük sé günk van ar -
ra, hogy tük röt tart sa nak elénk, és szük sé günk
van ar ra is, hogy kö zös cé lo kat tûz zünk ki ma -
gunk elé.” 

Ke le men Hu nor hoz zá tet te: a me gyei la pok
fenn ma ra dá sa azt bi zo nyít ja, az ol va sók hisz -
nek ab ban, hogy szük ség van a nyom ta tott új -
sá gok ra. S
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(A Hargita Népe és a Nyugati

Jelen esetében nem sikerült

használható anyagra

bukkannom, illetve levélben

megfogalmazott kérésemre

sem futott be anyag

lapzártánkig.)
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Az Idõutazás Farnastól Zsobokig cí mû kö -
tet egy ta valy au gusz tu si ri port tá bor „gyü -
möl cse”, amely té li re érett be. Az írott saj tó
mun ka tár sai a me gyé sí tés kor ket té vá gott Ka -
lo ta szeg még élõ ha gyo má nya i ról, a mind -
egy re fel gyor su ló élet vi tel rõl, a tér ség gond -
ja i ról ír tak. Ilyen az ös  sze om lás ha tá rán lé võ
farnasi re for má tus temp lom ról szó ló ri port,
vagy az az írás, amely bõl ki de rül, mi ként is
hí mez ték ki a szó szin te szo ros ér tel mé ben a
zsoboki as  szo nyok a fa lu ba ve ze tõ asz fal to -
zott utat. „Nem tu do má nyos igé nyû fel mé rés
volt ez, nem is nép raj zi gyûj tõ út, de még is,
mind ket tõ bõl egy ki csi: pil la nat ké pet fes tet -
tünk a mai Kalota-Alszegrõl, az ot ta ni em be -
rek vi lá gá ról, éle té rõl, hely ze té rõl” – jel le -
mez te a kö te tet és cél ját Rácz Éva, a Ma gyar
Új ság írók Ro má ni ai Egye sü le té nek (MÚRE)
el nö ke és a tá bor öt let gaz dá ja. A nem rég nap -
vi lá got lá tott mun ká ban négy ma ros vá sár he -
lyi szer zõ is részt vett: An tal Eri ka, Bögözi At -
ti la, Gás pár Sán dor és Szucher Er vin. 

A saj tó klu bi könyv be mu ta tón Bögözi At ti -
la új ság író el mond ta, hogy több ször vé gig jár -
ta a Zsobok és Farnas kö zöt ti, alig há rom ki -
lo mé te res utat, s bár a tá vol ság a két te le pü -
lés kö zött se bes já rá sú em ber nek alig több
mint húsz perc, idõ ben mint ha év szá zad ok
vá lasz ta nák el a két fa lut, ame lyek kö zül
Zsobok a talp ra ál lás, Farnas a ha lál tu sá ját ví -
vó kö zös ség pél dá ja. Leg in kább olyan he lyen
érez ni mind ezt, mint a farnasi re for má tus
temp lom, amely er dé lyi épí tett ma gyar örök -
sé günk nek rit ka szép, cso dá la tos ék sze re, s
amit még is pusz tu lás ra ítélt a sors, leg in kább
pe dig a hí vek nek las san el fo gyó lé lek szá ma.
Bögözi At ti la idéz te azt a farnasi öreg bá csit,
aki vel épp együtt gya lo golt az or szág úton, s
aki így fa kadt ki az új ság író nak: „Meg mon -
dom én ma gá nak, hogy mi ért nincs pénz a
re for má tus temp lom res ta u rá lá sá ra. Mert a
po li ti ku sok csak ak kor jár nak ide, az Is ten
há ta mö göt ti fa lu ba, ami kor sza va za tun kért

jön nek kö nyö rög ni. Az tán, ahogy jöt tek úgy
men nek is, a he lyi gon dok pe dig ma rad nak.”
En nek az élet ér zés nek a men tén kez dett nyo -
mo zás ba az új ság író ar ról, hogy mi ért is nem
tö rõ dik sen ki egy ilyen cso dá la tos mû kincs -
 csel, és bi zony tör té nel mi igaz ság ta lan sá gok -
ba ágya zott, meg le põ fel fe de zé sek egész so -
ra ve zet te el az ok nyo mo zó ri por tert egy
olyan vá rat lan for du lat hoz, amely az ol va sót
is mé lyen meg döb ben ti.

An tal Eri ka két zsoboki csa lád nak az élet -
út ját mu tat ja be, olya no két, akik vé gig dol goz -
ták az éle tü ket, min den fé le mun kát el vál lal -
tak ah hoz, hogy nyug dí jas ko ruk ra ne kell jen
nél kü löz ni ük. Idõs ko rá ra az egyik csa lád fõt
agy vér zés ér te, a má sik csa lád ban pe dig az
uno ka kül föld re va ló tá vo zá sa mi att bús la -
kod nak.

Míg Zsobokon ta ka ros há zak, is ko la, fel -
újí tott temp lom áll, a gyer mek ott hon és az
azt ki szol gá ló ma lom, pék ség, tej fel dol go zó
szá mos hely bé li nek biz to sít ja a tisz tes meg él -
he tést, és csak nem húsz éve meg szer ve zik a
kép zõ mû vé sze ti al ko tó tá bort, ad dig Farnast
az el nép te le ne dés fe nye ge ti. Az elõb bi te le -
pü lé sen gyer mek ott hon, az utób bi ban öre -
gek há za mû kö dik, ami jól tük rö zi a két fa lu
köz ti kü lönb sé get – mu ta tott rá a könyv be -
mu ta tón Gás pár Sán dor. Kol lé gá ja, Szucher
Er vin ar ról me sélt, mi lyen ne he zen fed ték fel
az inaktelkiek, hogy har minc év vel ez elõtt
mi ként „tett ren det” a fa lu ban egy ma gát Ró -
zsa Sán dor ban dá já nak ne ve zõ hét ta gú cso -
port.

SZ.e.
Megjelent 
a VásárhelyiHírlap 2015 január 20-i számában

Sajtóklub
Marosvásárhelyen

Tizenegy szerzõ – köztük négy marosvásárhelyi –
kalotaszegi riportkötetét mutatták be a január 15-én
a Szentgyörgy utcai Bach borozóban rendezett MÚRE
Sajtóklub-esten.
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En  nyi volt a hír, amely de cem ber kö ze pén
meg je lent hon la pun kon, de en nél sok kal több
kom men tárt ki vál tott. Ar ról, hogy ez po li ti kai
el kö te le zett ség, hogy mi ért ott, gya nús, hogy
pont az zal – és még sok más, el vég re Moldova
György nek (ab ban is) iga za van: vé le mé nye
min den ki nek van egy. És ab ban is iga za kell
hogy le gyen, hogy sen kit nem ér de kel a má sé.

Azért el mon dom, ho gyan tör tént.
Kez dõ dött az zal, hogy 2013 vé gén meg ke -

res tek Har gi ta Me gye Ta ná csá tól: le gyünk
társ szer ve zõi a Har gi tai Saj tó nap nak, ame lyet
Csík sze re dá ban tar ta nak, s pá lyá za tot ír tak ki,
vár va az egész Szé kely föld rõl szó ló írá so kat, s
azo kat majd kö zö sen el bí rál hat nánk és dí jaz -
hat nánk. En nek a mun ká nak a leg na gyobb ré -
sze ak kor (is, s vár ha tó an leg kö ze lebb is) a
MÚRE ré szé rõl Sarány Ist ván ra, te rü le ti meg -
bí zot tunk ra ma radt. A dí ja kat ki osz tot ták, a dí -
ja zot ta kat meg ün ne pel ték.

Eköz ben meg ír tam an nak az együtt mû kö -
dé si meg ál la po dás nak a ter ve ze tét, ame lyet a
MÚRE köt het ne meg Har gi ta Me gye Ta ná csá -
val, s amely meg te rem te né a ke re tet, hogy a
me gyei ön kor mány zat tá mo gat has sa az új ság -
író kat, akár azo kat is, akik nem a me gyé ben
dol goz nak, az ál tal, hogy tá mo gat ja az új ság írók

egye sü le tét, amely -
nek be jegy zé si he lye
Ma ros vá sár hely, s
ilyen ként más vá ros -
ban és más hol, mint
Ma ros me gyé ben,
nem pá lyáz hat ön kor -
mány za ti tá mo ga tás -
ra. Pe dig jól jön ne,
mint bár ki más nak, el -
vég re min den ci vil
szer ve zet tag sá ga an -
 nyi ra „él jól”, amen -
 nyi re tá mo gat ják.

Nem a ta gok: a pá lyáz ta tók, a saj tó val jó (és mi -
nél jobb) kap cso la tok ra tö rek võ cé gek, a mel -
let tünk ki ál ló ma gán sze mé lyek... s adott eset -
ben az ön kor mány zat ok (en nek szép pél dá ja
volt Nagy ká roly 2014 õszi ese te).

So kan van nak a tá mo ga tó ink? So kan nem,
de ha tá ro zot tan van nak! Ma rad junk en  nyi ben:
van nak, de bár mi kor szí ve sen bõ vít jük a lis tát
újabb ne vek kel, s még an  nyit, hogy kö szön jük
az ed di gi ki ál lást min den ki nek!

De tér jünk vis  sza Csík sze re dá ba. Az egyez -
mény-ter ve ze tet hi va ta lo san el küld tük, s vár -
tunk. S egy év múl va, ami kor a MÚRE meg ala -
ku lá sá nak hely szí né re ter ve zett ren dez vé -
nyünk rõl ké szül tünk egyez tet ni a Har gi ta Me -
gyei Ta nács nál (és még több he lyen Csík sze re -
dá ban), elém tet ték az egyez mény szö ve gét.
Azét az egyez mé nyét, amely az elõb bi ke re tet
ír ja kö rül. Szó van ben ne egy más in gye nes és
köl csö nös promoválásáról, az ön kor mány za -
tok ra ér vé nyes meg kö té sek kel együtt, s az zal
együtt, hogy a MÚRE, mé dia part ner ként csak
olyan anya go kat tesz köz zé, ame lyek pél dá ul
meg fe lel nek az Or szá gos Au di o vi zu á lis Ta nács
sza bá lyo zá sa i nak.

Az tán át ad tam Bor boly Csa ba el nök nek idei
ki ad vá nya ink gyûj te mé nyét, s ar ról be szél get -
tünk, hogy mind az a te vé keny ség, amely rõl
me sél tem – és pe dig: ri port pá lyá zat és -tábor,
kép zé sek, mû hely ta lál ko zók, di ák kon fe ren ci ák
stb. – tör tén het né nek Har gi ta me gyé ben is.
Mi ért ne szól hat ná nak pá lyá zat ra írott ri port ja -
ink a Har gi tá ba ha za té rõ fi a ta lok le he tõ sé ge i -
rõl, az idõn ként len dü le tes, majd lan ka dó fej -
lesz té sek rõl? Mi ért ne jár hat nánk kö rül a fa lu -
tu riz mus té má ját pél dá ul Gyergyóban, ha már
Szár he gyen oly sok évig él vez tük a ké nyel met?
Szak mai szer ve zet ként mi ért ne mond hat nánk
vé le ményt ar ról, hogy mi lyen az ön kor mány -
zat ok kom mu ni ká ci ó ja? S va jon mi ért ne le -
gyen a MÚRE köz ve tí tõ je an nak, hogy a (sok
fõ szer kesz tõ vé le mé nye sze rint fel ké szü let len
és unott) egye te mi hall ga tók gya kor la toz za nak
Har gi ta Me gye Ta ná csá nál?

Most, hogy le ír tam, is mét vé gig gon dol tam.
S fe le lõs sé gem tel jes tu da tá ban ki je len tem:
Tisz telt Tag tár sak, ha így fo gad ná nak, azt az
egyez ményt ma is, más hol is alá ír nám!

Ráczéva

Önkormányzati
támogatásra is számítunk
„EgyüttmûködésiszerzõdéstírtaláRáczÉva,aMagyarÚjságírók
RomániaiEgyesületének(MÚRE),valamintBorbolyCsaba,Hargita
MegyeTanácsánakelnökedecember19-én,pénteken. Acsíkszeredai
megyeházántartotttalálkozóalkalmávalmegkötöttmegállapodáscélja
rendezvények,programoktársszervezése.Afelekegyetértettek,hogy
HargitaMegyeTanácsánakés az újságíró-szervezetnekszámosterületen
vanlehetõségeaz együttmûködésre,ehhezadkeretetaz egyezmény.”

Borboly Csaba
és Rácz Éva aláírja
a megállapodást
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Hitünk a sajtóban1

kér dés, amely re ke re sem a vá laszt: le -
het-e ke resz tény a vi lá gi saj tó? A szó -

hasz ná lat tu da tos, ugyan is mind járt
az ele jén le kell szö gez nünk: a tö -

meg kom mu ni ká ció ma két mi -
nõ sé gi szin ten zaj lik. A szé le sebb és ala cso -
nyabb ren dû szó ra koz ta tó mé dia, il let ve a ko -
moly saj tó szint jén. A ko moly saj tó nak nem fel -
tét le nül kell ko mo rabb nak len nie, mint a mo -
dern ko ri mé dia cir kusz nak. De er rõl ké sõbb!

A szó ra koz ta tó mé dia sze rep lõi az idom ár -
ok, a lég tor nász ok, a bo hó cok. A saj tó mun ka -
tár sai vi szont ér tel mi sé gi ek, akik nek cí me ré -
ben a leg fon to sabb elem a kér dõ jel. Le het nek-
e ke resz té nyek e ta más ko dók? A XIX. és XX.
szá zad ma te ri a lis ta gon dol ko dói sze rint alig ha.
Még Max Weber ta nul mány so ro za tá ban, A
protestánsetikaésakapitalizmusszelleme cí mû
mun ká já ban is úgy fo gal maz, hogy lé te zik egy

alap ve tõ ér tel mi sé gi
at ti tûd a hit tel kap cso -
la to san, s ez a vi szo -
nyu lás in kább a me -
ne kü lés út ja, sem mint
az ér ték te rem tés alap -
ja. Az ér tel mi ség – így
Weber – úgy fog ja fel
a vi lá got, mint ér te -
lem-prob lé mát, kü lön -
fé le uta kon pró bál
min den rész le té ben
fo lya ma tos ér tel met
köl csö nöz ni a tör té né -
sek nek – ép pen a tör -

té né sek elem zé sé vel fog lal ko zik ma a kor kö ve -
tel mé nye i vel lé pést tar tó új ság író –, s ami kor
konf lik tus ba ke rül a vi lág re a li tá sa i val, a vi lág
rend jé vel és a vi lág ban le het sé ges élet vi tel lel,
be kö vet ke zik a vi lág tól va ló ti pi kus ér tel mi sé gi
me ne kü lés. Az a val lá sos ság, amely re az ér tel -
mi sé gi tö rek szik min dig egy faj ta bel sõ el esett -
ség bõl, lel ki ín ség bõl vagy nyo mor ból fa kad –
ma gya ráz za Weber.

Ezek sze rint a val lá sos új ság író el esett, lel ki
ín ség tõl kín zott, nyo mor ban élõ em ber vol na?

Krisz tus a vi lág meg szen te lé sét tûz te ki cé -
lul, nem pe dig a tõ le va ló me ne kü lést. Így azok
az új ság írók, akik va ló di ke resz té nyek, nem a
me ne kü lés út ját jár ják. Nyo mo ruk nem lel ki ín -
ség, pro fá nabb oka van an nak: a vi lá gi po li ti kai
ha ta lom meg ve tõ, el len sé ges ma ga tar tá sa a
saj tó val szem ben, a gaz da sá gi cen zú ra kor sze -
rû ér tel me zé se és ered mé nyes al kal ma zá sa: a

szer kesz tõ sé ge ket súj tó bér il le té kek és adó ter -
hek. De ezek sor já zá sa nem tar to zik a kon fe -
ren cia té má já hoz.

Ar ról, hogy a ke resz tény új ság író ra szük sé -
ge van a ko moly saj tó nak, a ke resz tény saj tó ra
pe dig szük sé ge van a tár sa da lom nak, nem kell
meg gyõz nöm a je len le võ ket. A ke resz tény új -
ság író ugyan is azt az ér tel mi sé gi fel ada tot lát ja
el, amit el lát töb bek kö zött a lel kész is. Az em -
be ri lé te zés ká o szá ban ke re si a ren det, hogy ar -
ról bi zony sá got te gyen a kö zön sé ge, kö zös sé -
ge elõtt, a rend hez pe dig az igaz sá gon ke resz -
tül ve zet az út. Aki te hát az is te ni ren det, ren del -
te tést ke re si, an nak az igaz ság prob le ma ti ká já -
val kell szem be néz nie. Az igaz ság azon ban
nem lesz több ma gán vé le mény nél, ha csak az
igaz ság ke re sé se köz ben a kér de zõ nem ta lál ja
meg az Igét. Így te hát a val lá sos ság nem a kö -
vet kez mé nye, ha nem az ere dõ je az ér tel mi sé gi
ma ga tar tás nak.

Mit kell kez de nie a ke resz tény új ság író nak
ez zel a ma ga tar tás sal? Az új ság írás – a köz hi e -
de lem mel, a töl csér el mé let hí ve i nek meg gyõ -
zõ dé sé vel el len tét ben – nem vál toz tat ja meg a
saj tó fo gyasz tók ki ala kult vagy ki ala ku ló ban lé -
võ vé le mé nyét. Az új ság író nem al ki mis ta, aki
új ság töl csé ren át üres fe jek be ál ta la meg vá lo -
ga tott gon do la to kat tölt át. A saj tó sze re pe min -
de nek elõtt a meg erõ sí tés.

Két kí sér let iga zol ja, hogy a saj tó fo gyasz tó
ki ala kult vé le mé nyét a té nyek, ame lye ket a saj -
tó szol gál tat, nem be fo lyá sol ják. Az egyi ket az
Egye sült Ál la mok ban vé gez ték el. Az ame ri kai
vá lasz tá sok kam pá nyá ban van nak olyan nem -
zet biz ton sá gi kér dé sek, ame lyek re a je löl tek
azo nos vá laszt ad nak. A saj tó ban be mu ta tott
azo nos kér dé sek re adott azo nos vá la szok is me -
re té ben kér dez ték meg a re pub li ká nus, il let ve
de mok ra ta vá lasz tó kat, hogy sze rin tük me lyik
je lölt ja vas la ta ve zet het a prob lé ma meg ol dá sá -
hoz. A de mok ra ta szim pa ti zán sok a de mok ra ta
je lölt, Al Gore, a re pub li ká nus szim pa ti zán sok a
re pub li ká nus je lölt, Ge or ge W. Bush vá la sza it
tar tot ták el fo gad ha tó nak.

A ke resz tény saj tó sze re pe te hát meg erõ sí tõ
sze rep. Azok az er köl csi nor mák mel let ti ki ál -
lás, ame lyek a tíz pa ran cso lat ból ve zet he tõk le,
il let ve ama krisz tu si pa ran cso lat má ig tar tó ér -
vé nyes sé gét hang sú lyoz zák, amely elõ ír ja,
hogy úgy sze res sük fe le ba rá ta in kat, mint ön -
ma gun kat. 

A má sik kí sér le tet a sza bad saj tó gya kor la tát
nél kü lö zõ Orosz or szág ban vé gez ték el. Egy

A

Ambrus Attila,
a Brassói Lapok
fõszerkesztõje

1 Elhangzott

2014. november 15-én,

a szászrégeni DIO-Házban

szervezett, egyház

és újságírás tematikájú

konferencián.
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hely ha tó sá gi vá lasz tás ide jén azt kér dez ték
meg a la kos ság tól, hogy az ak ko ri mi nisz ter el -
nök, Vla gyi mir Putyin ál tal tá mo ga tott párt
vagy az el len zék kí nált a té vé vi ta so rán élet ké -
pe sebb meg ol dást az or szág gond ja i ra. A vá la -
szo lók olyan arány ban tar tot ták jobb nak Putyin
párt já nak prog ram ját az el len zé ké nél, ami lyen
arány ban az gyõ zött is a vá lasz tá so kon: 97 szá -
za lék ban. Csak hogy a vá lasz tá si kam pány ban
nem is tar tot tak té vé vi tát! A mé dia bu tí tó ha tá -
sá ra a mai em ber ma már nem azt hi szi, Ta más
mód já ra, amit lát, ha nem azt lát ja, amit hisz.
Legfennebb azt hi szi, amit a mé dia meg mu tat
ne ki a va ló vi lág nak ne ve zett kuliszákból: gyil -
kos sá go kat, há zas ság tö rést, ter mé sze ti ka taszt -
ró fá kat, csa lást, lo pást, kor rup ci ót. A Go nosz
di a da lát. A tö meg mé dia min den hol konf lik tust
je le nít meg, akár a nagy po li ti ká ról tu dó sí tó hír -
rõl, akár a mé dia fo gyasz tó köz vet len kör nye ze -
té bõl szár ma zó in for má ci ó ról le gyen szó. Az
em be rek élet vi lá ga csak ak kor lesz ér de kes a
tö meg mé dia szá má ra, ha ott va la mi rend kí vü li,
szo kat lan, több nyi re az élet vi lág za va rát jel zõ
konf lik tus bon ta ko zik ki. És a mé dia fo gyasz tó
el hi szi, hogy ez a vi lág, amely ben õ él. Ha nem
is imorális, de leg alább is amo rá lis te re a tra gi -
kus lé te zés nek, ahol nyo ma sincs Is ten nek.

A ke resz tény kom mu ni ká ció nem a vi lág
konf lik tu sa it he lye zi a köz len dõ je kö zép pont já -
ba, ép pen el len ke zõ leg, a kon szen zus, a tár sa -
dal mi har mó nia le he tõ sé gét eme li ki. Ez a ki bé -
kít he tet len el len tét a ma gya rá za ta az egy há zi
kom mu ni ká ció si ker te len sé gé nek a tö meg mé -
dia te rü le tén. 

A ke resz tény saj tó fel ada ta a te rem tett vi lág
be mu ta tá sa. A nagy koz mi kus csil lag vá ros ok -
tól a szubatomi ré szecs ké kig, de el sõ sor ban a
Föld és az em be ri ség nagy sze rû sé gé ig. Arisz -
to te lész is rá cso dál ko zott ar ra, hogy sok min -
den van, ami cso dá la tos, de az em ber nél sem -
mi sem cso dá la to sabb. Ez a cso da pe dig a te -
rem tõt di csé ri. Az em be ri tör té ne lem pe dig
nem az er kölcs te len ség és er kölcs nél kü li ség
fo lya ma. Az Is ten tör vé nyei sze rint élõ em ber
ér de ke sebb és fi gye lem re mél tóbb ese mé nyek
ré sze se és sze rep lõ je, mint a gyil kos sá gok, a
pusz tí tás. A sze re tet pa ran csát tel je sí tõ em be -
rek tör té ne te ér dek fe szí tõ ol vas mány és hi tet
erõ sí tõ pél da.

So kan meg kér dez ték, mi ért nem kö zöl úgy -
ne ve zett fe ke te kró ni kát a Bras sói La pok, mi ért
nem ír a sztá rok és a celebek há nya tott éle té rõl,
mint a leg több me nõ lap. Ez a szer kesz tõi kon -
cep ció! – en  nyi a vá la szom. Egy íz ben rám kér -
dez tek: Ta lán mert ke resz tény lap? Ha a go -
nosz ság, a rút ság, a szenny nép sze rû sí té sé nek
a meg ta ga dá sa ke resz té nyi ma ga tar tást je lent,

ak kor az. S ha ke resz té nyi ma ga tar tás a kö zön -
ség szá má ra azo kat a kér dé se ket tár gyal ni,
ame lyek ös  sze köt nek, és el vet ni azo kat, ame -
lyek szét vá lasz ta nak, ak kor meg ala ku lá sá nak
pil la na tá tól kezd ve ke resz tény új ság a Bras sói
La pok, hi szen már az 1849-e meg ala pí tá sa kor,
majd 1898-as új ra in du lá sa kor ez zel a szán dék -
kal je lent ke zett.

En  nyit a meg erõ sí tés rõl.
A ke resz tény vi lá gi saj tó nak más kül de té se

is van: az elõevan gé li zá lás. Azok nak a meg is -
mer te té se a te rem tett vi lág gal, akik ke re sik az
élet ér tel mét, ke re sik az „is me ret len Is tent”. 

A ki lenc ve nes évek ele jén a saj tó egyik leg -
töb bet vi ta tott kér dé se az volt, ho gyan le het a
kom mu nis ta elõ é le tû la pok ban, rá di ók ban, té -
vék ben meg je le ní te ni a val lá sos té má kat. Ké -
zen fek võ meg ol dás ként kí nál ko zott a ke resz -
tény ün ne pek elõtt te ma ti kus ol da la kat szer -
kesz te ni, ame lyek ha sáb ja in – mint ko ráb ban a
párt kong res  szus ok ide jén, meg szó lal tak az
üze mi párt tit kár ok, té esz el nö kök – lel ké szek
szö ve ge it kö zöl ték. Ha a szo ci a lis ta saj tó ban
szi go rú an be kel lett tar ta ni a mun ká sok, pa -
rasz tok, ér tel mi sé gi ek; fér fi ak, nõk; il let ve ro -
má nok, ma gya rok, szá szok ará nyát, a val lá si ol -
da la kon is kö te le zõ en egyidõben kel lett kö zöl -
nie, és eb ben a sor rend ben a ró mai ka to li kus,
az evan gé li kus, re for má tus és uni tá ri us lel kész -
nek. Vol tak la pok, ame lyek a la kos ság fe le ke ze -
ti ös  sze té tel ét is fi gye lem be vet ték, a vi dé ken
do mi náns egy ház kép vi se lõ je ír ta a leg hosz -
 szabb be szélyt, a leg ki sebb egy ház ve ze tõ je a
leg rö vi deb bet. Az ün ne pi lap szám ban az tán a
lel ké szi gon do la tok mel lett ol vas ni le he tett az
egy há zat ért sik kasz tá si vá dak ról, a gye re ke it
meg erõ sza ko ló bel gi u mi ma gyar lel kész rõl, a
he ted szer el vá ló pop sztár ról, a ká bí tó szer ha tá -
sa alatt al ko tó tinibálvány top lis tás si ke ré rõl és
a vé le mény ol da lon ar ról, hogy be kel le ne til ta -
ni a ka rá csonyt, mert a sze re tet nem leg fõbb,
ha nem az in di vi du a lis ta tár sa dal mak bol dog sá -
gát meg za va ró je len ség. 

Vol tak, akik azt az utat vá lasz tot ták, hogy a
ke resz tény szel le mi sé gû lap nak min den egyes
szá má ban, min den egyes ol da lán, min den
egyes ha sáb ján sa já tos esz kö zök kel, a
prozelitizmus kí sér té sé nek el len áll va a ke resz -
tény eti ka sze rint ír nak. Ki egé szít ve a mó ze si
és krisz tu si tör vé nye ket, az új ság írói tíz pa ran -
cso lat tal, mely Ritoók Já nost para fra zál va így
hang zik:

Ne ha zudj.
Ne ha zudj.
Ne ha zudj.

(folytatás a 13. oldalon)Ø
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A román sajtó
betegségeinek látlelete

z el múlt hetekben je lent meg Con -
stan tin Schifirneþ1: Tömegtájékozta-
tási eszközök, törekvésszerûmoder-
nizáció és európaizáció az
internetkorában2 cí mû köny ve.

Eb ben a mun ká ban a szer zõ ar ra vál lal ko -
zott, hogy pil la nat ké pet ké szít egy tel jes át -
ala ku lás ban lé võ, ám a re form nak meg le he -
tõ sen me re ven el len ál ló üz let ág ról, kom mu -
ni ká ci ós szol gál ta tás ról, a ro mán saj tó ról. Ír -
hat tam vol na, per sze ro má ni ai saj tót is és ez -
zel a ku ta tó meg ál la pí tá sa it ki ter jesz tet tem
vol na a ho ni ma gyar és más ki sebb sé gi saj -
tó ra, de nem tet tem, mert a szer zõ sem tesz
em lí tést köny vé ben kü lön a ki sebb sé gi saj -
tó ról. Mind azo nál tal vé lel mez he tõ, hogy a
le írt je len sé ge ket Schifrineþ pro fes  szor alig -
ha te kin ti ki zá ró lag a ro mán mé di á ra jel lem -
zõnek.

A könyv vol ta képp nem tesz egye bet, mint
egy részt fel lel tá roz za a ro mán saj tó alap ve tõ
prob lé má it, majd azt elem zi, hogy ez a mo -
der ni zá ci ó ban meg re kedt, vagy csak bi zo -
nyos ele me i ben mo der ni zá ló dott saj tó, mi -
ként vá lik ki szol gál ta tot tá az internet, a to tá -
lis kom mu ni ká ció ko rá ban. Mert hogy a mû -
sza ki ha la dást a vi lág, a globalizáció ak kor is
rá kény sze rí ti Ro má ni á ra és a ro mán saj tó ra,
ha az er re nincs fel ké szül ve.

Az el sõ és leg je len tõ sebb meg ál la pí tá sa a
könyv nek az, hogy Ro má ni á ban gya kor la ti -
lag nem lé te zik füg get len saj tó. Van nak

ugyan el nem kö te le zett, au to nóm új ság írók
– több nyi re olya nok, akik más pol gá ri fog lal -
ko zást is ûz nek, ezért nin cse nek ki szol gál tat -
va a ke nyér adó gaz dák el vá rá sa i nak – azon -
ban ezek vagy ki szo rul tak a mér ték adó és
nagy pél dány szá mú la pok ro va ta i ból, sa ját
blogjaikon, vagy je len ték te le nebb ki ad vány -
ok ban pub li kál nak, vagy nem hi va tá sos hír -
lap írók, csak rit kán, min den fé le kény szer és
rend sze res ség nél kül ír nak, ezért be fo lyá suk
kor lá to zott. A saj tó – kü lö nö sen a te le ví zi ók –
min den eset ben po li ti kai vagy gaz da sá gi lob -
bik vál lal ko zá sai és a tu laj do no sok egy re gát -
lás ta la nab bul igye kez nek ér de ke i ket ér vé -
nye sí te ni. Áll ez a meg ál la pí tás a kül föl di tu -
laj don ban lé võ saj tó or gá num ok ra is, ame lye -
ket gyak ran ro má ni ai ér dek cso por tok szpon -
zo rál nak.

Ez a je len ség el sõ sor ban ab ban ér he tõ tet -
ten, hogy a ro mán új ság írás in for má ció sze -
gény és véleménygazdag. Ke vés a hír, vi -
szont na gyon sok a ma gya rá zat, gyak ran a
mû faj ok vi lá gos el kü lö ní té se nél kül. Ha son -
ló kép pen be szé des je len ség a té ma vá lasz tás.
A saj tó ál ta lá ban ar ról ír ami a tu laj do no si
kört fog lal koz tat ja és nem ar ról, ami az ál -
lam pol gár tá jé ko zó dá sát szol gál ná. Ez a ma -
gya rá za ta an nak, hogy az európaiasodás, a
kül  po li ti ka, a kü lön bö zõ glo bá lis gaz da sá gi
vagy szo ci á lis je len sé gek hi á nyoz nak a ro -
mán saj tó ból, vagy, ha je len van nak, ak kor is
fel szí ne sen tár gyal ják azo kat. A nem zet kö zi
ese mé nyek csak ak kor ke rül nek pre mi er
plán ba, ha an nak van va la mi lyen konk rét bel -
po li ti kai vo nat ko zá sa.

Mi köz ben a po li ti kai be fo lyás alatt ál ló mé -
dia ma ni pu lál, a gaz da sá gi irá nyí tott sá gú bul -
vá ro so dik. Ez a saj tó ki szol gál ta tott sá gá nak
az egy ér tel mû je le.

A saj tó má so dik nagy gond ja a szín vo nal ta -
lan ság. En nek, csak rész ben oka a tu laj do no -
si ér dek. Oka az is, hogy az új ság író-kép zés
eset le ges, a saj tó ban a fi ze té sek na gyon ki -
egyen sú lyo zat la nok: a né zett sé get/ol va sott -
sá got ho zó sztá ro kat túl fi ze tik, mi köz ben az
úgy ne ve zett ap ró mun kát vég zõ ri por te re ket
mi ni mál bé ren tart ják. Már pe dig a saj tó iga zi
ere je a hír és nem a show. Har mad részt Ro -
má ni á ban nincs – mert so ha nem is volt –

A

1. Constantin Schifirneþ a Bukaresti Közigazgatási és Politikatudományok Fõiskoláján

a Kommunikációs és Közkapcsolat-szervezési Karának professzora. Négy évig (2008 és 2012

között) az intézmény keretén belül a kommunikációs tudományok tárgykörben írt doktori

disszertációinak vezetõje volt. Két ízben (1968 és 1990, illetve 1994 és 2004 között) az Ifjúsági

Kutatóintézet munkatársa volt. Dolgozott igazgatóként a Mûvelõdési Minisztériumban, társalapítója

és dékánja volt a Dimitrie Cantemir Keresztény Egyetemnek. Tudományos munkái: “Filosofia

româneascã în spaþiul public. Modernitate ºi europenizare” (2012), “Europenizarea societãþii

româneºti ºi mass-media” (coord.) (2011), “Sociologie româneascã modernã” (2009), “Formele

fãrã fond, un brand românesc” (2007), “C. Rãdulescu-Motru. Viaþa ºi faptele sale”, vol. I-III

(2003-2005), “Geneza modernã a ideii naþionale” (2001), “Sociologie” (1999), “Educaþia adulþilor

în schimbare” (1997), “Civilizaþie modernã ºi naþiune. Mihail Kogãlniceanu,Titu Maiorescu, Mihai

Eminescu” (1996), “Lectura ºi biblioteca publicã” (1991), “Tineretul între permanenþã ºi înnoire”

(1987); “Generaþie ºi culturã” (1985), “Adolescenþii ºi cultura” (1974), “Studentul ºi societatea”

(1973).

2. Mass-media, modernitate tendenþialã ºi europenizare în era Internetului, Tritonic Könyvkiadó,

2014.
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kon szo li dált saj tó pi ac, tu laj don kép pen nincs
fo gyasz tói el vá rás a mi nõ sé gi új ság írás iránt.
A ro mán saj tó pi ac nagy sze rû te re pe a né zett -
ség-va dá szok nak, ahol ma ni pu lá ci ós tech ni -
kák kal, ál-té mák kal, vagy kö zön sé ges ri pacs -
ko dás sal né zett sé get (hall ga tott sá got, ol va -
sott sá got) le het nö vel ni. Ilyen kö rül mé nyek
kö zött a ro mán saj tó az ol va sók ér zel me i re és
nem az ér tel mé re akar hat ni.

A har ma dik gond az, hogy még a de mok -
ra ti kus tár sa dal mak ban is ki ala kul hat nak
nem de mok ra ti kus struk tú rák. A szer zõ
Jürgen Habermast idé zi, aki sze rint a fo -
gyasz tói tár sa da lom ban a saj tó kész te tést
érez ar ra, hogy szó ra koz tas sa és ne tájkoz -
tas sa az ál lam pol gárt, ami az zal a kö vet kez -
mén  nyel jár hat, hogy le mond tár sa dal mi
funk ci ó já ról. Ez a je len ség Ro má ni á ban is
meg fi gyel he tõ, jól le het nem fel tét le nül csak
a szó ra koz ta tó jel le gû ter mé kek ve szé lyez te -

tik a ki egyen sú lyo zott tá jé koz ta tást és a ha ta -
lom gya kor lók de mok ra ti kus kont roll ját, ha -
nem a ma ni pu lá ci ós szán dé kok.

Mi köz ben te hát a ro mán saj tó – az em lí tett
okok mi att – in kább a XIX. szá za di új ság írás
ha gyo má nya it foly tat ja, mint sem fel zár kóz na
a XXI. szá zad kö ve tel mé nye i hez, ad dig meg -
je lent az internetes saj tó, le he tõ sé get te remt -
ve a glo bá lis kom mu ni ká ci ó ra. Te kin tet tel a
saj tó pi ac ki a la ku lat lan sá gá ra, a klas  szi kus
saj tó el fo gult ság ára és szín vo nal ta lan ság ára,
a ha zai kom mu ni ká ci ót el árasz tot ta a ma ni -
pu lá ció, a fo gyasz tók egy re ne he zeb ben tud -
nak kü lönb sé get ten ni a va lós és ha mis hí rek
kö zött. Ugyan ak kor – fi gyel mez tet Schifirneþ
– meg je len tek a „a kü lön bö zõ szer ve ze ti
struk tú rák jól kép zett ma ni pu lá to rai”, akik -
nek a ha tá sa egy re na gyobb. Jól ér zé kel he tõ
ez a je len ség a la pok internetes ol da la in, ahol
az ol va sók vé le ményt, meg jegy zést fûz het -
nek a cik kek hez.

Ed dig a Schifirneþ-diagnózis. A szer zõ
meg elég szik az zal, hogy di ag nosz ti zál ja a be -
teg sé get, fel vá zol ja an nak etiológiáját. A gyó -
gyí tás már nem az õ dol ga.

Székelyervin

Ne ha zudj.
Ne ha zudj.
Ne ha zudj.
Ne ha zudj.
Ne ha zudj.
Ne ha zudj.
Mondj iga zat!
Nem va la mi ne ga tív ér te lem ben vett „dog -

ma ti kus” igaz sá got is mé tel get tek ezek a la pok,
ha nem a lé nye ges ke resz tény hi tet igye kez tek
erõ sí te ni, il let ve át ad ni azt Teilhard de Chardin
szel le mé ben.

Ezek nek a la pok nak a fe le lõ sen gon dol ko dó
szer kesz tõi fel is mer ték, hogy a saj tó po zi tív, de
ne ga tív ha tás sal is le het az em be rek lel ki, er -
köl csi és szo ci á lis fej lõ dé sé re, a tár sa da lom
szer ke ze té re és mû kö dé sé re, a vi lág szem lé let -
re. Ezért tu da to san vá lasz tot ták, hogy a tá jé -
koz ta tás le gyen tisz tes sé ges és hasz nos, mely
nem sér ti az er köl csöt, az em be ri mél tó sá got.
Tu da to sí tot ták, hogy a saj tó ter mé kek ered mé -
nye sen fel hasz nál ha tó ak az evan gé li um hir de -
té sé re, de ar ra is, hogy ki ûz zék a hi tet az em be -
rek szí vé bõl. Ezért meg fo gal ma zott cél juk lett
ne vel ni, ér zé ken  nyé ten ni ol va só i kat a lel ki ér -
té kek iránt, meg ta ní ta ni má sok, a más ság tisz -
te le té re, a szo li da ri tás ra. A kom mu ni ká ció kul -

tu rá lis meg kö ze lí té sé nek el mé le te sze rint a saj -
tó el sõ sor ban nem az in for má ció ára mol ta tás
esz kö ze, ha nem olyan kö zeg, amel  lyel egy vi -
lág né ze tet mu tat nak fel vagy erõ sí te nek meg. A
ke resz tény saj tó az ese mény- és ér ték rep re zen -
tá ció kö ze ge, ér vé nyes sé ma a vi lág ér tel me zé -
sé re. Akik ezt fel is mer ték, ez zel az öröm hír hir -
de té sé re vál lal koz tak, s úgy ér té ke lem, jó vál -
lal ko zás volt ez, és az is ma radt. Rá adá sul min -
den üz le ti ta pasz ta lat nak el lent mond va, ezek a
la pok gaz da sá gi szem pon to kat néz ve is si ke re -
sek ma rad tak. 

Vis  sza té rek az ere de ti kér dés re: Le het-e ke -
resz tény a vi lá gi saj tó? Er dély ben, ahol a la kos -
ság dön tõ há nya da hí võ ke resz tény nek tart ja
ma gát, meg koc káz ta tom: ne héz, de nem le he -
tet len. Ami pe dig az új ság írói ma ga tar tást il le ti:
le het pes  szi miz must és le het op ti miz must su -
gall ni. Ko ránt sem mind egy, hogy hi tet, re -
ményt ön tünk egy más ba, vagy el ked vet le nít jük
egy mást, oly kép pen, hogy ros  szabb nál rosz -
 szabb pél dá kat so ro lunk fel. Én azt vá rom az er -
dé lyi ma gyar új ság író tól – de min den ki elõtt
ma gam tól kö ve te lem ezt meg –, hogy ami kor a
gon dok ról, ba jok ról be szél, ve gye fi gye lem be,
hogy min dig, min den élet hely zet ben van, ami
elõ re mu ta tó, ami re ményt ad, cse lek vés re ösz -
tö nöz ben nün ket. És ez az evan gé li um.

ambrusattila

(folytatás a 11. oldalról)
Ø
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Az elsõ szóamérhetetlenmegdöbbenésé és
gyászé.
Nem tudoka gyilkosokról írni, csupánön-

magunkrólbeszélhetek.
Azigazság,mérték.Törvényektõl,szabályok-

tól és szokásoktól függetlenül. Van. Emberi.
Mindenkimagábanhordozza,ezértkitépnine-
héz,csupánszembesülnilehetvele.Azigazság,
vélemény.Elrejteni nehéz. Szitává lõheted, de
megnemölheted,mégakkorsem,haazújság
lapjátagolyó,tapasztaltukmár,könnyenátjár-
ja.Asajtóazt igyekszikelmondani,amitmás
elhallgatniigyekszik.Arróligyeksziklerántani
aleplet,amitmás,elsõsorbanaközélet,aköz-
szereplõkmorálisokokmiatteltitkolniigyekez-
nek.Asajtó,nyilvánosság,denemmindegyho-
gyanteszinyilvánossáavéltvagyvalóserkölcs-
telenséget.Ésittmárkérdésekegészsoramerül
föl. Mit szabad? Hol a gúnyhatár? Égtájak,
földrészek, országok, kultúrák, nem jól vagy
rosszul, hanem más-más formában teszik fel
ezeket a kérdéseket. Ki-ki szokásai, törvényei
vagymegszorításai,félelmeialapjánrántjalea
leplet a közerkölcsbe ütközõ személyekrõl, dol-
gokról.Akieztakülönbözõségetfigyelmenkívül
hagyjaésbárkivelszemben:–Nekemmindent
szabad! – jelszóval tesz félre isteni és emberi
princípiumot,aztféltenikell,majdsajnálnile-
het,arról,alegrosszabbesetben,sajnos, fájda-
lommal,gyertyátgyújtvaemlékezünkmeg.
Szt.Pál szerint:Mindenszabadnekem,de

nemmindenhasznál.(KorintusbaírtI.levele,
6.9-13).

„HavalamitmegtanulhattunkazIszlámÁl-
lamfelemelkedésébõl,akkorazéppenaz,hogy
aprovokációlényegtelen.Adzsihadistákazért
ölnek,mert ölni akarnak.Nem számít, hogy
franciakarikaturistavagykurdgyerek,esetleg
szociálismunkás,újságíróvagy:hanemaki-
választottakegyikevagy,kilövésiengedélyvan
rád.A provokáció legfeljebb ürügy a tettesek-
nek,hogyvégrehajtsákazakcióikat”–írjacik-
kébenPadraigReidyaThe Telegraphban.
Aceruzánakszívevan,puhagrafit,devitri-

olbamártvagyilkos fullánk leszbelõle,amely
hatalmávalmegszédítiforgatóját.Azilyenpen-
naforgató,akiszándékosanvagyészrevétlenül
túllép a jó ízlésen, a gúnyhatáron szélsõséges
lesz.Aszélsõségesnemépít!Aszélsõségesrom-
bol és öl, hiszen nem tudmegfontoltan csele-
kedni,nemazokamódszerei,mintajózanul
gondolkozónak, a többségnek. Kívül áll, vagy
oda sodródott a mértéken túlra, értékeinken
túlraésszembeszállvelünk,rajzzalésgolyóval.
Mi,aszenttanításokatszélsõségesenfélreértel-
mezõegyéneket,csoportokatnehezen,vagyegy-
általán nem tudjuk megváltoztatni, mi csak
önmagunkat tudjuk mérsékletre szoktatni. A
Nekemmindentszabad!,avesztünketjelenthe-
ti.MaaCharlie Hebdo, holnapte!
Nemtudokagyilkosokrólírni.Csupánön-

magunkrólbeszéltem.
Azelsõszóután,asokadikisamérhetetlen

megdöbbenéséésgyászé.
Requiescatinpace!

Léphaft Pál

Gúnyhatár
A Charlie Hebdo mun ka tár sa i nak ha lál hí ré re

A párizsi tragédia, a terror napjai után világszerte
számtalan reakció jelent meg a médiában. Az alábbiakban
egy újvidéki és egy csíkszeredai kollégánk írását idézzük
a Magyar Szó és az Erdélyi Riport hasábjairól.
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síkszépvíz városias külsejû nagyköz-
ségCsíkszeredátólaligtöbb,minttíz
kilométerreaGyimesekfelé.Legin-
kábbazörmények17.századbelibe-
telepedése hagyott jellegzetes lenyo-

matokat a településen, de az utóbbi két évtized
semmúltelerõteljesváltozásoknélkül.Aközség-
vezetésnekkiválóansikerültamodernitástaha-
gyományõrzésselösszekapcsolnia,azinfrastruktú-
rafejlesztéseredményekéntegyretöbbújházépült,
megújultakaközépületek,sajátlapotjelentetnek
meg,helyirádiómûködik,életképesekademokrá-
ciahelyifórumai,ugyanakkorvisszahoztákaköz-
tudatbaazegykorikáposztafesztiválokatésanépi
szokásvilágmásjellegzetességeit.Legújabbanarra
isvangondjuk,hogyegyeldugottmagyartelepü-
lést,Kósteleket,amelyetBákómegyéhezcsatoltak
éscsak74kilométereskerülõvellehetmegközelíte-
ni,egy,aHargitamegyeitanácssegítségévelfelújí-
totterdeiúttalösszekössék,ígycsupánaligvala-
miveltöbb,minttízkilométertkellmegtenniazel-
szigeteltségmegszüntetéséért.Ésperszeigennagy
gondotfordítanakSzentLászlókirályemlékének
ápolására,amondaszerintugyanisSzépvízneve
onnanszármazik,hogy a  legyõzve lovával egy
sziklárólapatakbaugratottésszépvízneknevez-
te.Apatakfelsõfolyásánmintegyharmincévvel
ezelõtthatalmasvíztározótlétesítettek,többekkö-
zöttCsíkszeredaisinnenkapvizet,hatévvelez-
elõttpedigaközséghatalmas,egészalakosbronz
szoborfelállításávalemlékezettmeganévadásra.
Operatõr munkatársammal dokumentumfilmet
készítettünkakörnyékrendezésérõl,aDóczyAnd-
rás szobrász készítette talapzat elhelyezésérõl és
persze, csúcsmozzanatként azokról a pillanatok-
ról,amikoraBocskayVincekészítettealkotástegy
nagyemelõdaruamagasbaemelte,majdatalap-
zatrahelyezte.Hosszúpercekenátkattogtattama
fényképezõgépet, amint Szent László, nyakában
egyhurokkalazerdõ,ahegyekésazégközöttlebe-
gett,arragondolva,hogyvisszahozhatatlanpilla-
natokezek,majdelküldömvalamilyenfotókiállí-
tásra,aholbiztosazelismerés.Csakhogyamikora
digitális fotókat késõbb megnéztem, a fölösleges
részleteket eltávolítottam és imitt-amottmáskép-
pen is fotoshoppoztam rajtuk, felsejlett bennem,
hogybármennyireisvalósághûafotósábrázolás,
ajelképszámbamenõkirály,nyakábanakötéllel,
lehetbármennyireegyediéslátványos,mindenbi-
zonnyalsértenéahelyilakosságésáltalábanacsí-
ki katolikusság érzékenységét. Úgy döntöttem,
hogyszépenmeghagyomazadattárolóbanésmég
akésõbbberobbanóközösségihálórasemteszem

ki, noha elég nagy a csábítás, hiszen sok ezren
megnézhetnék.Hamondjukmindezt aHúsvét-
szigeteken, vagy Angliában, a Stonehenge kör-
nyékénfotózom,akkoreszembesemjut,hogyne
jelentessemmeg, hiszen az óriás szobrokhoz és
egyedisziklacsoporthozhozzászokottszemnekfel
semtûnik.
Mindezt azért írtammeg, hogy eljussunk a

Charlie Hebdo tragédia vallásszabadság-szólás-
szabadság ügyében kibontakozott vitájának egy
olyanvonatkozásához,amelyrõlnemsokatbeszél-
nek.Hogyezeketakarikatúrákatmindenekelõtt
afranciatársadalom,afranciatörténelem,mû-
vészet-éskarikatúra/történetszellemébenkellene
értelmezni.1789,anagyfranciaforradalomóta
azegyházésazállamkettéválasztásaalighanem
Franciaországbanalegerõsebb,azegyházavilá-
giakszámárasoha,egyetlenpillanatrasemvolt
tabutéma, és ez kisugárzik minden vallásra,
azoknakmindenintézményére,fõ-ésmellékalak-
jára.Amimáshol botrányos,azFranciaország-
ban nem. A hasonló stílusú karikatúrák Dau-
miertõlkezdvevégigvonulnakamûfajonéstalán
elegendõ,haamúltszázadnagykarikatúristájá-
ra,JeanEffelregondolunk,hogyaVilágteremté-
sesorozatábanésmásrajzaibanhányszorésho-
gyanábrázoltaazUrat,vagymilyenpikáns,ero-
tikus,debiblikus fogantatásúrajzokkalvívtaki
magánakavilághírnevet.Ezakarikatúravonu-
latamagavonalaival,szövegeivel,felületkitölté-
sével,arajzokelhelyezésévelFranciaországban,a
franciákkörében természetesnekhat.Mintaho-
gyannemvéletlenazsem,hogyazakadémikus
festészettérvesztéseutánPárizsváltésmaradta
modern képzõmûvészeti áramlatok otthona.
Amibenottmegérzikazalkotásegyediségét,más-
hollehet,hogykisemállítanák.Adada,szürrea-
lizmuséssokmásposztmodernirányzatmáskép-
penedzetteafranciákat,aCharlie Hebdo mûvé-
szei pedigmindenekelõtt a saját közösségüknek
alkottakésnemabotránykeltésszándékajárta
fejükben.
Feledve persze, hogy az ország lakosságának

immártízszázalékanemaztatörténelmetélte
meg,mintatöbbségésaglobalizálódásútjaiaz
egész földkerekségre elvezetnek. Annak minden
következményével egyetemben. A terrorizmusra
természetesen soha, egyetlen pillanatra sincs
mentség.Csakmagyarázat.Deezhosszúhóna-
pokraésévekre.Azalkotásabszolútszabadsága
ésaz emberi léthelyhezkötöttmindennapisága
között.

Székedi Fe renc 

JesuisFrance
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Karácsony-kupát
nyert a PRESSing

iután de cem ber 18-án dísz va -
cso rá val (fotó) zár ta az éva dot,
a Ma gyar Új ság írók Ro má ni ai
Egye sü le té nek Ma ros me gyei
új ság írók ból ál ló fut ball csa pa -

ta, a PRESSing az esély te le nek nyu gal má val in -
dul va, és  sze rû és fe gyel me zett já ték kal de cem -
ber 19-én meg nyer te az idény utol só tor ná ját, a
Pá lo si Csa ba és ba rá tai (Vakpali csa pa ta) ál tal
má so dik al ka lom mal meg ren de zett Ka rá csony
ku pát. Az elõ zõ es tén a MÚRE el nö ke, Rácz
Éva is részt vett a csa pat év bú csúz ta tó ján és dí -
jaz ta a csa pa tot egész évi tel je sít mé nyé ért. Az
egy éve meg hir de tett egye sü le ti meg úju lás ban
hang súlyt kap a sport ál ta lá ban, a fo ci meg ki -
emel ten, hi szen a PRESSing ed di gi ered mé -
nye i vel, s még in kább kö zös ség ko vá cso ló pél -
dá já val be bi zo nyí tot ta, hogy he lye van – és nem
is akár mi lyen – az egye sü le ti élet ben. 

A ma ros vá sár he lyi Szász Al bert Sport lí ce -
um ban ren de zett Ka rá csony ku pán részt ve võ
együt te se ket két cso port ba osz tot ták. Az A cso -
port ban a Vadiúj, a Kocsárd és a Sport is ko la, a
B je lû tri ó ban a Bo lyai, a PRESSing és a Vakpali
ka pott he lyet. Kör mér kõ zé ses for má ban zaj lot -
tak a küz del mek, majd a két cso port el sõ két
he lye zett je mér het te ös  sze ere jét az elõ dön tõ -
ben, il let ve az itt gyõz te sek a dön tõ ben.

A PRESSing, mi u tán az el sõ mér kõ zé sen
5–0-ra ki ka pott a Bo lya i tól, a még kva li fi ká ci ót
biz to sí tó má so dik ös  sze csa pá son 4–0-ra di a dal -
mas kod tak a ren de zõ Vakpali el len, így az elõ -
dön tõ be ju tott.

E má so dik ta lál ko zó után az együt tes csök -
kent ön bi za lom mal foly tat ta, hi szen két meg -
ha tá ro zó já té ko sa, a nyer tes cso port mec  csen
az el sõ két gólt szer zõ Farczádi At ti la, va la mint
az ala ku lat leg szebb tag ja, Mis ka Bri git ta (a
tor na egye dü li nõi já té ko sa) nem ma rad ha tott
to vább a csa pat mel lett. En nek el le né re, az elõ -
dön tõ ben a tor na leg ki vá lóbb együt te se, a
Sport is ko la el len ma ga biz tos, vé de ke zés re és
ered mé nyes el len tá ma dás ok ra (va la mint a sze -
ren csé re) ala poz va fut bal loz tak. Így nagy meg -
le pe tés re 4–0-ra si ke rült két váll ra fek tet ni ük
el len fe lü ket (gól szer zõk: Czimbalmos Csa ba –
2, ifj. Csutor And rás és Zöld Ist ván), ez zel a
dön tõ be ju tot tak. A má so dik elõ dön tõ ben a Bo -
lyai 8–2 arány ban le hen ge rel te a Daróczi Lász -

ló ál tal ve ze tett Ko -
csárdot.

A dön tõ ben a fá -
radt nak tû nõ, vi szont
el szán tan és pre cí zen
vé de ke zõ új ság írók
csa pa tá nak (Szucher
ka pus pa rá dé i nak is
há la) si ke rült kibek -
kel nie a 0–0-s ered -
ményt, majd a bün te -
tõ pár baj ban Csorbai
Ló ri, Czim bal mos
Csa ba, Czimbalmos
Fe renc és Csutor To -
mi gól ja i val (az el len -
fél két lö vé sét a
PRESSing ka pu sa há -
rí tot ta) 4–2 arány ban el hó dí tot ta a Ka rá csony
ku pát.

A tor na leg idõ sebb já té ko sa cí met a 71 éves
Nagy Mik lós Kund (PRESSing) nyer te el, a
leg jobb ka pus nak Szucher Er vint vá lasz tot ták,
a leg jobb já té kos György Ist ván (Bo lyai) volt, a
Fa ir Play dí jat a Vakpali együt tes ér de mel te ki.

A PRESSing fel ál lá sa a kö vet ke zõ volt: Szu-
cherErvin– ka pus; NagyMiklósKund,Ka-
rácsonyi Zsigmond, Farczádi Attila,

Czimbalmos Ferenc, Czimbalmos Csaba,

BerekmériEdmond,CsorbaiLóránd,Zöld

István,MiskaBrigittaésifj.CsutorAndrás

– me zõny já té ko sok. Igaz ság ta lan len ne a töb bi
ke ret tag ne vét ki hagy ni, akik az év töb bi mér -
kõ zé sén erõ sí tet ték a csa pa tot: BögöziAttila,
Vajda György, Kádár Zoltán, Körmöczky

Zoltán,SzakácsGézaésid.CsutorAndrás.

CzimbalmosFerenc
A Népújság 2014. de cem ber 22-i szá má ban
meg je lent cikk alap ján

M

A Pressing 2014. évi mér le ge
A ta va szi idény ben 21 mér kõ zé sen 10

gyõ zel met, 2 dön tet lent és 9 ve re sé get
köny vel tek el (66–62-es gól arány), míg
az õszi sze zon ban a 16 ta lál ko zó ból 11-et
nyer tek meg, s 1 dön tet len mel lett 4-
szer kap tak ki (gól arány 69–39), va gyis
po zi tív mér leg gel zár ták az évet.

A 37 mér kõ zés bõl nyolc mec  csen nem
rúg tak egy gólt sem, má sik nyolc ta lál ko -
zón vi szont si ke rült érin tet le nül meg õriz -
ni ük há ló ju kat. A 2014. év leg csú fo sabb
ve re sé ge a Sza bó Attiláéktól el szen ve dett
4–12 volt, de a mezõbándi 4–9-es, a ma -
ros szentgyörgyi 0–5-ös és a II. Ka rá -
csony ku pán el szen ve dett, ugyan csak
0–5-ös „za kók” se a di csõ ség öl tö nyé nek
tar to zé kai. 

A leg na gyobb gól kü lönb ség gel meg -
nyert ta lál ko zók: a Sapientia el le ni 7–1, a
Sep si szent györ gyi Saj tó el le ni 6–0, a Csí -
ki Saj tó val szem be ni 6–1, a Salva mont el -
le ni 10–2, s a Marosszentgyörgyi Öreg fi -
úk el le ni 7–1 is fe lejt he tet len ma rad.
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Nagyváradon 
a Magyar Adásról
Az Il  lyés Gyu la Köny ves bolt ban
mutatták be a Román Tele ví zió
magyar nyelvû adá sá ról szó ló kö te tet,
mely a Kriterion ki adó gon do zá sá ban
je lent meg.

Az 1969-ben in dult, 1985-ben meg szün te tett,
he ten te há rom órán át su gá ro zó ma gyar adás
tör té ne tét Amimagyar adásunk cím mel ír ta
meg há rom egy ko ri mun ka társ, Józsa Eri ka,
Simonffy Ka ta lin és Tomcsányi Má ria, hu szon -
egy ko ráb bi kol lé ga vis  sza em lé ke zé se i nek fel -
hasz ná lá sá val. A CD-mel lék let tel is el lá tott igé -
nyes kö tet nagy vá ra di be mu ta tó ján je len volt
Simonffy Ka ta lin, va la mint a Kriterion ki adó
ve ze tõ je, Sza bó Gyu la, akik kel Szûcs Lász ló
író, pub li cis ta és Krá lik Ló ránd, a köny ves bolt
ve ze tõ je be szél ge tett (fotó).

Simonffy Ka ta lin el mond ta, a ked ve zõ po li ti -
kai kon junk tú rá nak kö szön he tõ en jött lét re Ro -
má ni á ban a te le ví zió ma gyar adá sa 1969-ben. A
kom mu nis ta ve ze tés cél ja ak ko ri ban az volt,
hogy ma gyar in téz mé nye ket hoz za nak lét re
mi nél mes  szebb a ma gyar lak ta vi dé kek tõl.

Val lo más és kor do ku men tum
„Ezek az írá sok nem csak val lo má sok és

esszék, ha nem fel idé zik a kort is, amely ben él -
tünk. Enélkül a könyv nél kül már nem le het
meg ír ni a ro má ni ai ma gyar te le ví zi ó zás tör té -
ne tét” – fo gal ma zott a meg hí vott, aki tu dat ta
azt, hogy az elv tár sak úgy kép zel ték, ez a mû -
sor az Elõ re nyel vén meg szó la ló ro mán adás
tü kör for dí tá sa lesz. Hogy még sem ez lett be lõ -
le, az nagy mér ték ben Bo dor Pál fõ szer kesz tõ -
nek volt kö szön he tõ, aki 1970-tõl 1980-ig állt a
mû sor élén. Simonffy Ka ta lin fel idéz te, mint -
egy negy ven em ber dol go zott a ma gyar adás -
nál, akik na gyon jó szak em be rek vol tak. „Kis sé
sza ba dab bak vol tunk, mint a ro má nok, na -
gyobb al ko tói sza bad sá gunk volt, mert ránk
nem fi gyel tek an  nyi ra oda” - árul ta el. Mind azo -
nál tal a hi va tá sos cen zor a ma gyar adás min den
mû so rát meg néz te elõ zõ leg, és meg mond ta, mi
me het be adás ba, és mi nem. Szó ba ke rült a be -
sú gás kér dé se is. Amúgy a kö tet szá mos, ed dig
nem hoz zá fér he tõ do ku men tu mot is fel hasz -

nál, pél dá ul a ko lozs -
vá ri ma gyar kon zu lá -
tus tit kos je len té se it,
amely bõl ki de rül,
hogy a szekuritáté
„egy pil la na tig sem
szûnt meg ma gyar ir -
re den tiz mus ról be -
szél ni”. A ven dé gek
el mond ták, a negy ven
em ber kö zül leg alább
öten be sú gók vol tak,
és min den ki tisz tá ban
volt a szer kesz tõ ség -
ben az zal, hogy meg fi -
gye lik õket. A ma gyar
adás 1985-ben szûnt
meg, de ad dig ra már
olyan foj to ga tó lég kör
ala kult ki, hogy ta lán
jobb is, hogy ak kor
meg szûnt –, vé le ke -
dett Simonffy Ka ta lin.

A ma gyar ki adó
Az est utol só har -

ma dá ban Sza bó Gyu -
la az ál ta la ve ze tett ki -
adó ról be szélt. El árul -
ta: so kan úgy tud ják, a
Kriterion ro má ni ai ma gyar könyv ki adó volt, ho -
lott a Ro má ni á ban élõ összes nem ze ti ki sebb -
ség könyv ki adás ára jött lét re. A rend szer vál tás
után azon ban te vé keny sé ge ma gyar, és rész -
ben né met nyel vû köny vek meg je len te té sé re
szû kült le. „Fáj la lom, hogy a Kriterion meg -
szûnt ki sebb sé gi ki adó len ni” – fo gal ma zott
Sza bó Gyu la. En nek oka az volt, hogy a ro má -
ni ai ki sebb sé gek lét re hoz ták a sa ját ki adói in -
téz mé nye i ket. Sza bó el árul ta: ne héz anya gi kö -
rül mé nyek kö zött dol goz nak, rá adá sul a töb bi
ro má ni ai ma gyar ki adó val va ló együtt mû kö -
dés nek is ko moly hi á nyos sá gai van nak. Az
egész ha zai ma gyar könyv ki adói kö zös ség re
utal va el mond ta: „együtt mû kö dés ben nem va -
gyunk va la mi jók.”

papIstván
(A BihariNaplótudósítása alap ján)

Köz szol gá lat félpénzbõl
Gon dok ár nyé kol ták be a Ro mán Köz -

szol gá la ti Te le ví zió (TVR) Ma gyar Adá -
sá nak 45. szü le tés nap ját: a szer kesz tõ -
ség (akár csak a ro mán köz szol gá la ti mé -
dia egé sze) adós sá gok kal küzd, nincs
pénz mû sor gyár tás ra, hol a csõd el já rás
be in dí tá sá ról, hol a fi ze tés kép te len ség
be je len té sé rõl hal la ni. 

A TVR 2013 ta va szán kö zel hét száz al -
kal ma zot tat bo csá tott el, ám a re mélt
gaz da sá gi talpraállás el ma radt. A fel hal -
mo zott adós ság nem lett ki sebb, a mû -
sor gyár tás jó részt meg bé nult, és ezen
a 2013 de cem be ri el nök vál tás sem vál -
toz ta tott. Ez az ál la pot a Ma gyar Adás ra
is ki hat: ne vet sé ge sen ke vés pénz bõl
pró bál mû so ro kat gyár ta ni a csök ken tett
lét szám mal mû kö dõ szer kesz tõ ség, még
az a le he tõ sé ge sincs meg, hogy kül sõs
be dol go zók kal pó tol ja a ki szál lá sok, te -
rep mun kák hi á nya mi att ke let ke zett ûrt.
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Megkérdezni Pistától…
BÚCSÚ FISCHER ISTVÁN RENDEZÕTÕL

Most is mét meg kel le ne kér dez ni Pis tát. Hogy mit
gon dol er rõl az egész ször nyû ség rõl pél dá ul. Er rõl a
Charlie Hebdo ügy rõl. Meg a vi lág saj tó ról, az elõz mé -
nyek rõl és a vi lág mé re tû po li ti kai szín ház ról, ami meg -
töl töt te a té vé ket.  Bár sej tem, mit mon da na, bi zony ta -
lan va gyok. Tu dom, hogy so ha sem ítél ke zett ala pos tá -
jé ko zó dás és vizs gá ló dás nél kül. Aki nem is mer te, nem
tud hat ta, hogy düh ki tö ré sei, ká rom ko dá sai vagy ép pen
nagy sze rû po én jai mö gött mek ko ra ta pasz ta lat, meg élt
és meg szer zett tu dás, ki csi szolt íz lés rej lik. Rej lik –
mon dom – mert tu dá sá val, mû velt sé gé vel so ha sem
kér ke dett. Ér zel me i vel sem. Pe dig szen ve dé lyes, ér zel -
mes em ber volt. Mint min den iga zi mû vész. Õ is Charlie
volt – gon dol tam sok szor ezek ben a na pok ban, mert
né ha ud va ri as ko dás és fi nom ko dá sok nél kül, rö vi den
és sér tõn mond ta meg vé le mé nyét em be rek nek szem -
tõl-szem ben vagy ír ta meg egy-egy po le mi zá ló cik ké -
ben. Bár írá sa i ban in kább az elem zõ, ér ve lõ új ság írást
mû vel te. Ahogy tör té né szek kel, ma gyar, zsi dó vagy
ame ri kai ku ta tók kal és új ság írók kal vi tat koz va a fáj dal -
mas Kasztner-ügyben véd te ál lás pont ját, min dig a té -
nyek re, do ku men tu mok ra, szem ta nuk ra hi vat koz va. 

El vi ek ben a szó ki mon dást és az eh hez va ló jo got
pár tol ná most is, hi szen ezt tet te „mind ha lá lig”. Ezért
köl tö zött vis  sza Né met or szág ba jó pár év ma gyar or -
szá gi tar tóz ko dás után, mert azt érez te emitt ve szély -
ben ez a jog, a más vé le mény hez va ló jog, a más ság
jo ga. És an nak ide jén 1973-ban is ezért szö kött ki nyu -
gat ra, ezért ma radt kinn Né met or szág ban, mert már

érez te, lát ta, hogy itt Ro má ni á ban „a hely zet fo ko zó -
dik”, las san a leg sö té tebb dik ta tú ra bon ta ko zik ki. Pe -
dig ak kor még… Ak kor még Bo dor Pál jó vá hagy ta a
má so dik fik ci ós for ga tó könyv ét (ugyan csak Páskándi
no vel lá ból), ho lott az el sõt, a „Leg alább Eu ró pát” cí mû
kis film jét há rom té vé el nö ki vi zi o ná lás (cen zo ri meg te -
kin tés) után sem en ged ték adás ba. Szó val, meg kér -
dez ném most… sok min dent meg kér dez nék még, amit
so ha sem kér dez tem meg: hogy ho gyan le het ket tõs ki -
sebb sé gi tu dat tal él ni, mi ért ma rad meg az em ber er -
dé lyi nek Né met or szág ban és Ma gyar or szá gon is, an -
nak el le né re, hogy ha za már nem akar jön ni? Nem
egy faj ta „sors ta lan ság” ez? Hogy a film kar ri er jó vá té tel-
e a gyer mek ko ri vagy fel nõtt ko ri sé rel mek re. Hogy a
nyer ses ség gel si ke rül-e min dig ta kar ni az ér zel me ket?
Nem kér dez tem, mert tud tam, hogy vagy egy ká rom ko -
dás sal vagy egy vic cel vá la szol na. Sok szor, so kat me -
sélt, sok szor hal lot tam és hall gat tam szí ve sen új ra és
új ra más-más tár sa ság ban a szto ri ja it. Min dig meg ne -
vet te tett. Most is, ami kor sí rás sal a tor kom ban is mét
kéz be vet tem a köny vét, az „egy per ces fischereket”,
még most is si ke rült meg ne vet tet nie – most ami kor már
tu dom, hogy vég leg el ment. Mert an  nyi ra élõk a tör té -
ne tei, az éle te tör té ne tei. Mint va la men  nyi do ku men -
tum film je, ame lye ket már Né met or szág ban, az ARD
te le ví zió fõ mun ka tár sa ként ké szí tett. Né há nyat kö zü lük
egy fe lejt he tet len dél utá non, pilisvörösvári há zuk szép,
tá gas nap pa li já ban nagy kép er nyõs te le ví zi ó ju kon ve tí -
tett le ne kem és köz ben for dí tott és me sélt a fil me zé -
sek kö rül mé nye i rõl. Az el ha gyott orosz fa lu utol só la kó -
i ról szó ló meg rá zó do ku men tum film jét, Beryl Cook an -
gol fes tõ mû vész nõ fil mes port ré ját, a moszk vai ha tal -
mas ak ti vis ta bér ház ról ké szült film jét, vagy A tör té ne -
lem szín te rei cí mû so ro za tá nak né hány da rab ját. Amik
mö gött több hó na pos do ku men tá ci ós ku ta tó mun ka állt.
Ak kor be szél tük meg egy ró la szó ló port ré film ter vét is,
ami bõl az tán sem mi sem lett. Szám ta lan ok ból, de fõ -
leg ami att, hogy nem volt hoz zá bá tor sá gom. Va la hogy
min dig úgy érez tem, hogy ke vés az én éle tem ta pasz -
ta la ta és hogy emi att nincs er köl csi ala pom az õ éle té -
ben váj kál ni. Ezért, emi at ti sze mé rem bõl nem mu tat -
tam meg ne ki so ha, egyet len fil me met sem. Pe dig el sõ
ta lál ko zá sunk óta, ami kor meg néz te és – ha jól em lék -
szem – fil mez te is Ko lozs vá ron a Sán ta an gya lok ut cá -
já nak a be mu ta tó ját, ami ben pár mon da tos sta tisz ta
sze re pem volt, szó val 1975 má jus 5-e óta sok min dent
el mon dott, el me sélt ma gá ról. Ak kor azt a pi ci je le ne tet,
ami ben elõ for dul tam, hi te les nek ta lál ta és ér de kel te,
hogy ne kem mi kö zöm ah hoz a Ko lozs vár hoz, ah hoz a
kor hoz, me lyet õ gye rek ként is mert és én el mond tam,

2014. december 14-én hunyt el, életének 78. évében Fischer István,
a romániai magyar filmkészítés jelentõs egyénisége, rendezõ. Kolozsvárott
született 1936-ban, egy borszéki szezonfényképész unokájaként, kolozsvári
mozialapító és mozigépész fiaként. Az ötvenes években kezdett
filmkritikákat írni, majd 1967-ben végzett operatõrként kerül a Sahia
filmstúdióba. Mérleg címû rövidfilmje meghívást kapott az oberhauseni
fesztiválra, majd több munkáját is díjjal értékelték. Rejtett kamerával
forgatott börtönben, leforgatta egyetlen játékfilmjét, a Legalább Európát!
1973-ban disszidált Németországba az ARD német televízió saarbrückeni
stúdiójának fõmunkatársaként dolgozott(1973–1999). New Yorkban forgatott
magyar filmet André Kertészrõl, a német kereskedelmi televíziózás
születése elõtt forgatott az amerikai showman, Bob Braun mûsorának
kulisszatitkairól, készített portréfilmet az örökfijú festõnõ Beryl Cookról,
és eljutott a pápuák földjére, majd Grúziába és Indiába. Több mint
35 dokumentumfilmet készített. 1999-ben Magyarországra költözött, ahol
négy filmet írt-rendezett a Duna Televíziónak, a Kolozsvár–Nápoly és vissza
Tordai Zádorról, Rémálmok nyomában Randolph L. Brahamról, a film
elnyerte a Kamera Hungária fesztiválon a legjobb dokumentumfilm díját,
Honnan jöttél, Ádám? Bodor Ádámról készült film, valamint a Varjúröptetés
címût. 2009-ben visszaköltözött Németországba, haláláig Aachenben élt.

Ø
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hogy az édes apám nak a vi lá ga volt. Köz ben vod káz -
gat tunk jó han gu la tú bo hém tár sa ság gal és az éj sza -
kai ko lozs vá ri ut cá kon gyer mek ko rá nak hely szí ne i rõl
me sélt. Így kez dõ dött a ba rát sá gunk, ami az tán Bu ka -
rest ben ért vé get (ak kor úgy gon dol tam), ami kor –
anél kül, hogy bár ki tõl el bú csú zott vol na (hogy is te het -
te vol na!)  – 1973 nya rán kint ma radt Né met or szág ban.
Az tán 90 elõtt még egy szer ta lál koz tunk, ami kor a 80-
as évek ele jén Bu da pest rõl for ga tott do ku men tum fil met
né met té vés-stáb bal, én meg a bu ka res ti Bulandra
Szín ház ma gyar or szá gi tur né ján for dí tot tam élõ ben az
elõ adá so kat. Úgy örült ne kem, mint ha egy da rab Er -
délyt va rá zsolt vol na a sors elé be. Per sze er rõl ak kor
sem be szélt. Meg hí vott a New York Ká vé ház ba egy éj -
sza kai for ga tás ra. Éle tem ben elõ ször lát tam a pa ti nás
ká vé há zat, egy nyu ga ti for ga tó cso por tot és Pis tát, mint
ke mény ke zû ren de zõt, aki re ak kor ki csit rá cso dál koz -
tam, hogy ho vá lett a la za sá ga, hu mo ra. De ez az at ti -
tûd – gon dol tam – a né met mun ka mo rál je gyé ben a
stáb nak szól ha tott, mert utá na a du ma par tit ott foly tat -
tuk, ahol 73-ban ab ba hagy tuk. Ahogy a tör té nel mi so -
ro za tá ról és ter ve i rõl me sélt, úgy érez tem egy tit kos
össze es kü vés ré sze se va gyok. An  nyi ra tá vol állt ez ak -
kor a mi meg nyo mo rí tott té vé zé sünk tõl. Sze ren csé jé -
nek és a te het sé gé nek kö szön he tõ en, min den ne héz -

ség el le né re ott, a ke mény nyu ga ti ver seny ben is sa já -
tos, nagy ere jû, si ke res fil me ket ho zott lét re és – ahogy
min dig is sze ret te – be ba ran gol ta, le fil mez te a
félvilágot. Em lék szem, ak kor ös  sze szo rult a szí vem a
bú csú zás kor, mert nem tud hat tam, hogy lát juk-e még
egy mást eb ben az élet ben. Hi szen a Ceauºescu dik ta -
tú ra még vi rág já ban volt ott hon. 

Az tán 90-ben az el sõ volt, aki ha tal mas TIR te her -
au tók kal ér ke zett meg a TV ud va rá ra Bu ka rest be, fel -
be csül he tet len ér té kû mû sza ki be ren de zést, ka me rá -
kat, vi de o ka zet tá kat ho zott, hogy új ra mél tó mó don
dol goz ni tud junk. És ter mé sze te sen nem csak mi, a
nul lá tól épít ke zõ ma gyar szer kesz tõ ség, ha nem az
egész Ro mán Te le ví zió. És rög tön szem be jött ve le a
ha zai mun ka mo rál, amit sem a „for ra da lom”, sem az
az óta el telt évek nem tud tak le bír ni. Órá kig nem akadt
em ber, aki le rak ja és szám ba ve gye az amúgy élet be -
vá gó an fon tos ra ko mányt. Ke se rû en mond ta ak kor,
hogy itt na gyon so ká fog meg vál toz ni a vi lág. 

Örök ké saj nál tam, hogy nem le het tünk kol lé gák. De
pél da ér té kû, ma ra dan dó al ko tá sai csak így ott, kinn
szü let het tek meg. „Sok ba ke rül ne künk ez a szki zof rén
életünk…” – mond ta egy szer, de az csak egy vé let len
el szó lás volt…       

Tomcsányimária

Ø

Levélféle
KindeAnnamáriának

irágotakartunkvinniNeked,énigazából
csokivalésegykortypálinkávalkészültem.
Aztán úgy döntöttünk: mégsem. Az csak
egy földhalom.Eltelt egy évamióta elköl-
töztélaFöldneknevezett bolygóról, ésab-

banamásikdimenzióbanvagy,melyneklétérõlvagy
nemlétérõlannyitbeszélgettünk.Averseidetakötetek
õrzik,énabarátnématvigyázomalelkemben.Ameg-
ismételhetetlenpillanatokat,amondatokat,aneveté-
seketésdühöket.Aközösentöltöttidõt,avásárlásokat,
avitákat,azösszekacsintásokat.Azt,amiTevagy,a
megfoghatatlanés feledhetetlenénedet,azegyedisége-
det.Most,hogybevonultálazirodalomtörténetbe,so-
kanpróbáljákmegfogalmazni,milyenvagy.Okosírá-
sokjelennekmegaverseidrõl,deTégedkevesenismer-
nek.Elbújtálaszövegeidmögé,ésügyesentetted,mert
csakazlátszik,amitmutatniakartál.Barátaid,bará-
tainkközöttszállóigévélettnéhánymondatod.Idézünk
barátném,averseidbõl is,deabeszélgetéseink során
megfogalmazottakból többször.  Általában úgy kezdõ-
dik,hogyigazavoltAnnamarinak...

Hiányoznaknekünkabeszélgetések,azújversek,az
okos szerkesztõimegjegyzések, a frappáns publiciszti-
kák.Hiányziknekem,hogymegfeddj, hogy elmondd,
mitteszekrosszul,ésmegdicsérj,havalamijótcselek-
szem.Néhaelmondomneked,mimindentörténik,és
tudom,hogyhallod,hogymosolyogszvagyösszevonod
aszemöldököd,delehet,hogymárcsakmosolyogszaz
olyfontosnaktûnõ,ámlényegtelendolgokon.
Smostüljünkleketten,ahogyszoktunk,igyunkegy

kortypálinkát,ittakedvenckrumplisalátád,hátper-
szehogyrántottcsirkemellel,aztánmegesszükazegész
csokit,megpróbálunkjobbítaniavilágonésazéletün-
kön...Szervuszbarátném,nevesdkibátraneztazér-
zelmes szöveget,megteheted,mert a költõknemhal-
nakmeg.

Simon Judit
(Forrás: Erdélyi Riport)

Kinde Annamária költõ, szerkesztõ, mûfordító,
az Ady Endre Sajtókollégium egykori igazgatója 
egy esztendeje, 2014. január 4-én hunyt el.
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A nyil vá nos szó ter hét most ma gam ra vé ve pró bá lok erõt me rí te ni a
bú csú zás hoz a szol gá lat ban együtt el töl tött har minc hét esz ten dõ vel a
há tunk mö gött.

Ne he zen jön nek elõ ilyen kor a sza vak – gör dü lé ke nyeb bek vol tak
még ak kor is, ami kor a Me gyei Tü kör be po los ká zott szo bá já ban – gya -
ní tot tuk, de va la hogy nem is ér de kelt – töb bed ma gunk kal csak sze mé -
lyes be szél ge té se ken oszt hat tuk-szo roz hat tuk a vi lág, a ma gyar ság,
Er dély s ben ne a ma gunk sor sát, ami bõl a nyil vá nos ság elõtt, a más -
nap meg je le nõ lap szám ban sem mi nem tük rö zõ dött. Gyer mek kel a
kar ja ink ban, Securitatéra be ci tált fér fi ak kal az ol da lun kon vál lal tuk a
ro bo tot az zal a ha lo vány re mén  nyel, hogy a so rok kö zött el csú szik va -
la mi, s azt az ol va só hát ha ér ti is. A ket tõs ség év ti ze de it ta pos tuk, ami -
kor az új ság író nem azt ve tet te pa pír ra, amit gon dolt, s ha meg tet te,
volt, aki te gyen ró la: ne ke rül jön be a lap ba, vagy csú nyán be le nyúlt az
írás ba... A dik ta tú ra éve it él tük, mely be kan di kált az ab la ko don, be le -
ko to rá szott ma gyar ba rá ta id au tó i nak cso mag tar tó já ba „ir re den ta” ki -
ad vány ok után ku ta kod va, jár da szél re szo rít va az õszin te szót, el fojt va
a sza bad gon do lat nyil vá nos ság elé tá rá sá nak le he tõ sé gét.

Vol tak, per sze, ki sebb kö zös lá za dá sa ink, „csíny te vé se ink” is: ami -
kor hír szer kesz tõk ként ké pe sek vol tunk le ír ni azt a ször nyû szót, hogy
ka rá csony fa (s az va la mi fur csa „fi gyel met len ség” foly tán meg is je -
lent); ami kor tu dó sí tók ként az Igaz Szó es ten nem an nak tap sol tunk,
ami nek kel lett vol na, ül ve és csönd ben ma rad tunk, ami kor fel áll va hur -
ráz ni és tap sol ni pa ran csol ta tott; a szín ház nagy ter mé ben egy óvat lan
pil la nat ban a kar zat ra me ne kül tünk a saj tó nak ki je lölt má so dik pad sor -
ból egy me gyei párt kon fe ren ci án, aho vá bi zony nem ün nep lõ be ki öl -
töz ve men tünk el fel ven ni azt a tu dó sí tást, amit az tán nem is kel lett

meg ír ni, mert mi re az új ság író fe lért a szer kesz tõ ség be, ké szen volt,
ben ne, ami nek ben ne kel lett len nie; vagy a szol gá la tos elv társ több -
szö ri fel szó lí tá sa el le né re sem ve gyül tünk a Tõ kés Lász lót és a „te -
mes vá ri hu li gá no kat” el íté lõ nagy gyû lés „vá lo ga tott”, de ak kor még is
gyér kö zön sé gé be, ha nem a Szak szer ve ze tek Mû ve lõ dé si Há za hát -
só pad so rá ban, a szé len ma rad va pró bál tuk je lez ni: mi nem oda tar to -
zunk. Hogy az tán ezért meg üs sük a bo kán kat, már nem ada tott idõ...

Ki csi dol gok? Le het, de ne kem erõt adott, hogy eb ben tár sad le het tem.
Így ér ke zett el 1989 de cem be re, ami kor a Me gyei Tü kör szer kesz -

tõ sé ge is vég re haj tot ta a ma ga for ra dal mát, s fel szín re ke rült, ami az
1970-es évek ben még meg ha tá roz ta a la pot és mel lék le te it, de ké sõbb
már csak rejt ve lap pan gott. S ami kor Ne ked is meg nyílt a tér sza bad
gon do la ta id nyil vá nos ság elé tá rá sá ra. Ek kor mu tat ko zott meg má sok
elõtt is, amit szû kebb kör ben már tud tunk Ró lad: a ma gyar ság sor sa
iránt el kö te le zett, egye nes be szé dû, tisz ta gon dol ko dá sú, vi lá gos
mon da to kat pa pír ra ve tõ új ság író vagy, aki tõl ide gen a bikk fa nyelv, aki
nem vész el a tin ta fel hõ ben, ami kor az új ság író sze ret ne va la mit ki -
mon da ni, de nincs hoz zá elég mer sze.

Ne ked volt. Ak kor is, ami kor már e nagy sza bad ság ban ért az
ejnye-bejnye, ami kor a ha tal mas ko dók a „szá jad ra ver tek”, s megint
olyan hely zet be ke rül tél, hogy meg akar ták mon da ni: mit és ho gyan írj.

Eb bõl egy elég volt.
Hi ány zol ne künk, Er zsé bet.

InczeIbolya
(Forrás: Háromszék)

A Háromszék egyik alapító szerkesztõje
2014. július végén hunyt el életének 71. évében

BúcsúLabanczFridától
A Ma gyar Új ság írók Ro má ni ai
Egye sü le te szo mo rú an ér te -
sült Labancz Frida, a Bu ka -
res ti Rá dió ma gyar szer kesz -
tõ sé gé nek egy ko ri mun ka tár -
sa, a köz szol gá la ti Ro mán Te -
le ví zió egyik ala pí tó szer kesz -
tõ jé nek 2014. jú li us 24-én, éle -
té nek 79. évé ben be kö vet ke -
zett ha lá lá ról.

Labancz Frida új ság író, ta -
nár, 1935-ban szü le tett Resi -

ca  bá nyán. A ko lozs vá ri Bo lyai
Tu do mány egye te men dip lo -
má zott, ro mán nyelv és iro da -
lom sza kon. Ta ní tott a szovátai
lí ce um ban, majd a nagyenyedi
Beth len Kol lé gi um ban. 

1963-tól lett a Bu ka res ti
Rá dió ri por te re, majd, 1969-es
el in du lá sá tól, a Ro mán Te le ví -
zió ma gyar adá sá nak szer -
kesz tõ je an nak 1985-ös meg -
szû né sé ig, 1985-tõl a Bu ka -

res ti Rá dió fõ mun ka tár sa,
késõbb osz tály ve ze tõ je.

Kol lé gánk mun ká ja nyo -
mán, a kom mu niz mus ide jén is
em lé ke ze tes ri por tok szü let tek
pél dá ul a me zõ gaz da ság hely -
ze té rõl, tár sa dal mi je len sé gek -
rõl. Nagy vissz han got vál tott ki
Mar ga ré ta cí mû an két ja, egy
moz gás sé rült lány kál vá ri á já ról.
Tu dó sí tott könyv be mu ta tók ról,
ké szí tett hely tör té ne ti ri por to kat

(Szalárd mo nog rá fi á ja), port ré -
fil me ket, in ter jú kat szí né szek -
kel, ren de zõk kel, szá mos szín -
há zi fel vé tel szer kesz tõ je volt. 

1978-ban a Ro mán Film -
mû vé szek Egye sü le te dí jaz ta
Pap ri ka an két cí mû do ku men -
tum film jét. 1998-ban meg kap -
ta az Er dé lyi Ma gyar Köz mû -
ve lõ dé si Egye sü let Janovics
Je nõ-dí ját.

Pi he né se le gyen csen des!

Elmennék még veled
egy csínytevésre 
SIMÓ ERZSÉBETNEK ODAÁTRA
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e rült ég bõl vil lám csa pás ként jött a
hír, hogy de cem ber 17-én dél után
örök re el tá vo zott Mik lós Pataky
Ge or gi na. Negy ven éves is me ret -
ség, mun ka tár si, majd ba rá ti szá -

lak fûz tek Ginához. Bu ka rest ben, a té vé Ma -
gyar Adá sá nak szer kesz tõ sé gé ben ta lál koz -
tunk elõ ször, majd nem egy idõ ben ér kez tünk
oda, kü lön uta kon, de a fõ szer kesz tõ Bo dor Pál
meg hí vá sá ra. Ami kor el kezd tük ír ni a vis  sza -
em lé ke zé se in ket az el sõ 15 év rõl, szer zõ tár sa i -
mon, Józsa Eri kán és Tomcsányi Má ri án kí vül,
ve le le ve lez tem és be szél tem  a leg töb bet a  ké -
szü lõ könyv rõl. Ne ki küld tem el 2012 áp ri li sá -
ban az el sõ vál to za tot és kér tem, egé szít se ki
írá sa in kat a ma ga em lé ke i vel. Ne he zen állt kö -
tél nek, ki fo gá so kat ke re sett és ta lált, mi köz -
ben lel ke sen szur kolt ne künk, mert iga zi csa -
pat társ volt.

– Kö szö nöm az anya go kat. Él ve zet tel ol vas -
tam. Bár ki csit kí vül ál ló nak ér zem ma gam, il let -
ve a gyár tást. Be to la ko dó nak egy olyan szfé rá -
ba, amely nem vesz tu do mást ar ról, hogy az al -
ko tó mun ka anya gi ala pok ra épül és tár sul hoz -
zá nem ke vés szer ve zõ mun ka is. Ta lán fe les le -
ges is csu pán szín folt ként kap cso lód ni, mert
nem lá tom, ho gyan le het ne a tör té net szer ves
ré sze ként meg je len ni. Sem mi baj, ez ed dig úgy
jó, ahogy van!” – ír ta.

Mi kor ki fogy tam az ér vek bõl, Eri ka dip lo má -
ci ai ér zék kel kö ze lí tet te meg. 

– Ked ves Gina! Iga zad van, a gyár tás ra vo nat -
ko zók hi á nyoz nak, és tu dod mi ért? Mert tõ led
vár tuk! Nem tu dom, ki más ír hat ná meg hoz zá -
ér tõ en a gyár tás ve ze tõk szem szö gé bõl azt a
kor sza kot, ha nem egy gyár tás ve ze tõ! Én biz tos
nem tud nám meg ír ni, ha agyon csap nak sem,
mert nem em lék szem már sem ar ra, hogy mi -
lyen pénz ke re tek kel gaz dál kod tunk, sem ar ra,
hogy ezt hogy si ke rült be osz ta ni és fe dez ni a
költ sé ge ket, sem ar ra, hogy nek tek mi lyen buk -
fen ce ket kel lett vet ni, hogy a mû so rok meg va ló -
sul  ja nak… Ginács kám, most, hogy az utol só ka -
nyar ban va gyunk, légy va gány csaj, ami lyen nek
em lék szem rád… Vá laszd ki, ami hez a te szem -
pon tod ból ér de kes szto ri fû zõ dik és írd meg.
Há rom éve dol go zunk ezen az anya gon, Ka ti is,
én is, a mindennnapi me lónk mel lett.  Én ma -
gam mint egy eszement röp kö dök a kon ti nen -

sek kö zött, hogy elõ re moz dít sam ezt a dol got.
Ez most az a pil la nat, ami kor aki bújt bújt! Ha ve -
lünk akarsz tar ta ni, kér lek leg ké sõbb ok tó ber
28-ig (két hét!) küldd el az anya got. ”

És jött az írá sa, amit él ve zet tel ol vas tunk.
Na gyon jól szto ri zott, nagy kár lett vol na, ha el -
ma rad.

Ta valy au gusz tus 30-án el küld te az ön élet raj -
zát, majd je lez te, meg kap ta a könyv PDF vál to -
za tát. Ír tam ne ki, hogy vár juk a be mu ta tó ra, és
a rá kö vet ke zõ hét vé gén a Ma gyar Adás 45 éves
év for du ló já ra, Sep si szent györgy re. El pa na szol -
ta, el esett a la kás ban, és nem biz tos, hogy el tud
jön ni, de min dent meg tesz, hogy leg alább az
egyik ese mé nyen ott le gyen. Töb bet nem le ve -
lez tünk, csak be szél get tünk. Nem volt ve lünk a
no vem be ri be mu ta tón. A köny vet vi szont kéz be
ve het te, Erikáék azon melegiben el vit ték Bu da -
pest re. Uno ká já tól tu dom, hogy el is ol vas ta.
Drá ga Gina, kö szö nöm, hogy vol tál ne künk. 

(SimonffyKatalin)

Ka rá csony szom bat ján ér kez tünk ha za, és ak -
kor ol va som a hírt: meg halt Mik lós Gina. Õt és
Ja kab Ma rit is mer tem leg ré gebb rõl a csa pat -
ból. Ko rom ban már egy re sûrübben csap ar cul
a fi gyel mez te tés: a stáb tá vo zott jai vár nak ben -
nün ket. Oda fent, az örök ki len ce dik eme le ten.
Te már ott laksz, Gina. Pi henj bé ké ben. 

(galbácspál)

A Szí ni aka dé mi án és a Babes-Bolyai Egye te -
men, a ma gyar sza kon dip lo má zott. Utá na ta nár,
mû ve lõ dé si szak irá nyí tó, 1974-tõl 1985-ig, az
adás meg szün te té sé ig gyár tás ve ze tõ a Ro mán
Te le ví zió ma gyar szer kesz tõ sé gé nél, majd
1990-tõl részt vesz a té vé adá sok új ra in dí tá sá ban
Bu ka rest ben, ké sõbb Ko lozs vá ron. Té vé ben és
rá di ó ban volt ri por ter, szer kesz tõ és fõ leg gyár -
tás ve ze tõ. Olyan gyár tás ve ze tõ, aki nem a szer -
ve zés és az anya gi vo nat ko zá sok fe lõl néz te a
szer kesz tõi, mû sor ké szí tõi mun kát, ha nem for -
dít va, mes  sze me nõ en ér tet te és át érez te, hogy
mi re is len ne szük sé ge a mû sor tar tal mi irá nyí -
tó i nak ah hoz, hogy mi nõ sé gi mû sor jöj jön lét re.
Mû velt sé ge, ci vi li zált fel lé pé se meg bíz ha tó hát -
or szá got je len tett szer kesz tõk nek, ren de zõk -
nek. Élt 74 évet.  

(BorosZoltán)

Búcsú Miklós Pataky
Georginától (1940–2014)

D



ár csak em lék kép és pár
könyv a pol co mon. Va la ha
szin te na pon ta ta lál koz tunk.
Ahogy egy má sik ta ná rom
mond ta pár hó nap ja: is ko la -

tár sak vol tunk... (s ami kor ez utób bi ra fe le -
sé ge ér tet le nül né zett, el ma gya ráz ta: „de hát
min den nap egy is ko lá ba jár tunk, nem?!”) 

Bu ra La ci bá csi val ma gyar órá kon ta lál -
koz tunk, ki len ce dik tõl ti zen ket te di kig szin te
fo lya ma to san. Re ál sza ko sok vol tunk, az iro -
da lom órá kat nem vet tük ko mo lyan, úgy gon -
dol tuk, nem ne künk ta lál ták ki. Nem bán tuk,
ha a ka ted rát kell csap kod ni a nap ló val, hogy
el csen de sed jünk. Örül tünk, hogy az évhar -
ma di dol go za to kat (mert ak kor még nem fél -
évek vol tak) szö veg gyûj te mén  nyel a ke zünk -
ben ír hat tuk meg. Én kü lö nö sen an nak örül -
tem, ha vers rõl kel lett ír ni – hon nan is tud -
tam vol na ti zen éve sen, hogy ak kor is lát szik,
ki ér ti a vers elem zés lé nye gét, ha ak kor ol -
vas sa hoz zá a ver set... S az sem ér de kelt, ho -
gyan le het dok to rál ni fa ipa ri kis mes ter sé gek
szó kincs ének ku ta tá sá ból.
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S hát még ha azt tud tuk vol na ak ko ri ban,
hogy az, aki ne künk az iro da lom ról be szél,
nem csak nyel vész, de hely tör té nész is, aki
hol a vá ros ut ca ne ve i nek tör té ne tét és sze -
mé lyi sé ge it, hol az is ko lák tör té ne tét ku tat ja
és te szi köz zé. Jó vol na, ha fej bõl tud nám bár
a cí mét azok nak a köny vek nek – ame lyek -
nek õ a tar tal mát is tud ta, hi szen õ ír ta. Kö -
te tek so ro za ta, in téz mé nyek ala ku lá sa, ön -
kor mány za ti ha tá ro za tok vi se lik ke ze nyo -
mát. El me sél te egy szer: sze ret te vol na el ér -
ni a ki lenc ve nes évek ele jén a vá ro si ta nács -
ban, hogy ma gyar sze mé lyi sé gek rõl is ut cá -
kat ne vez ze nek el, ezért ja va solt egy hí res
ma gyart (a pon tos név nek nincs je len tõ sé -
ge), és ez zel egy idõ ben azt is, hogy egy ut -
ca vi sel je Mihnea Vodã ne vét. Ne vet ve
mond ta: sen ki nem mer te meg kér dez ni,
hogy az ki volt – „mert nem volt sen ki, de
így, pár ban, meg sza vaz ták az ut ca ne ve ket.”

Ma már tu dom: ott volt a ro má ni ai ma -
gyar ság for du lat utá ni ön szer ve zõ dé sé nek
kez de te i nél, a ré gi Ma gyar Lí ce um új ra ala -
ku lá sá ra tett kí sér le tek nél, a Köl csey Fe renc
Lí ce um (ma Fõ gim ná zi um) név adá sá nál. Se -
gí tett új sá got ala pí ta ni – és ma már tud juk,
csak ke vés sel él het te túl azt a SzatmáriMa-
gyarHírlapot, amely rõl nem rég kö zöl tük bú -
csúz ta tót.

Em lé ke zem én is: ti ze dik ben egyik osz -
tály tár sam ki állt és fel ol vas ta ma gyar óra ele -
jén azt a pamf let-ver set, amely a ta ná runk ról
szólt. Ta nár úr kér dez te, ki ír ta, de mi tit kol -
tuk. Az tán, több mint 20 év vel ké sõbb is mét
ta lál koz tunk. Már nem ta nár-di ák vi szony -
ban, nem is új ság író kol lé gák ként, ha nem
olya nok ként, akik mind ket ten, s azok kal
együtt, akik kö ré ben ta lál koz tunk, ten ni
akar tunk a vá ro sun kért. Ígér te ak kor, hogy
el kül di egyik kö te tét (Bu ka rest ben dol goz -
tam ak kor, még is el ju tott hoz zám a könyv),
én meg cse ré be el akar tam mon da ni en nek
a tör té net nek a vé gét. Ha az óta sem mond ta
meg sen ki, most már úgy is mind egy, de: Ta -
nár Úr nak tisz te let tel je len tem, én vol tam!

Ráczéva

Faipar, nyelvészet
és közösségépítés
DR. BuRA LÁSZLÓ EMLÉKÉRE

Bura László díjat vesz át
Ilyés Gyula korábbi
polgármestertõl

M



20
14

. d
e c

em
 be

r
rm

s
in
m
em

or
ia
m

23

– Menj szé pen ha za, van ne ked ép pen elég
ba jod – mond ta 1989. de cem ber 21-én, ami -
kor a tá vol lét hos  szú hó nap jai után, va la mi -
lyen meg ma gya ráz ha tat lan bel sõ ösz tön -
zés re, az Igazságszer kesz tõ sé gé be be men -
tem. Raymond fél tõ vá la sza ar ra az öt le -
tem re jött, hogy új la pot kel le ne szer kesz -
te ni. El som for dál tam. Emi att le het tem ott a
fõ té ren, ami kor a gyil kos ha tal mi lö völ dö -
zés el kez dõ dött.

Más nap dél ben is mét be men tem a szer -
kesz tõ ség be. Raymond ak kor is ott ült, de
ez út tal már egye dül. Ami kor öt le tem mel
új ból elõ áll tam, már nem el len ke zett. Így
az tán mind ket ten részt vet tünk az új lap
meg írá sá ban, szer kesz té sé ben, és 1990 áp -
ri li sá tól, az el sõ bel sõ vá lasz tás után ket ten
ve zet tük a Szabadságot. Fõ szer kesz tõ-he -
lyet tes ként Raymond sok mun kát vál lalt
ma gá ra. Ko rán ke lõ em ber volt, nagy mun -
ka bí rá sú, jó hu mo rú, de szi go rú is, ami kor
a hely zet meg kí ván ta. Az elõ zõ na pon be ér -
ke zett kéz ira to kat a reg ge li ér te kez let re
már meg szer keszt ve hoz ta ma gá val.

Nem sok idõ nek kel lett el tel nie ah hoz,
hogy rá jöj jön: na pi la punk egyik leg na -
gyobb gond ja a sza bad ter jesz té se lesz. A
ki lenc ve nes évek ele jén el sza ba dult nagy -
nem ze ti gyû lö let ugyan is ki szo rí ta ni lát -
szott min ket az ál la mi nyom dá ból, a pos tai
ter jesz tés bõl és az új sá gos stan dok ról is.
Ak kor ala pí tot ta meg Raymond a Sza bad -
ság Ki adó- és Lap ter jesz tõ Vál la la tot, amely
ké sõbb Apex kft.-vé vál va ter jesz tet te az új -
sá got, per sze más la pok kal egye tem ben.
Et tõl kezd ve rit káb ban ta lál koz tunk, de szí -
vé lyes vi szo nyunk vé gig meg ma radt, ba rá -
ti be szél ge té se ink – ha na gyobb szü ne tek -
kel is – foly ta tód tak.

Ezek bõl is mer tem meg kö ze lebb rõl. Így
tud tam meg, hogy édes any ja olasz as  szony
volt, hogy Észak-Itá li á ban élõ ro kon sá gá -
val is tar tot ta a kap cso la tot, de azt is, hogy
õ ma ga szív vel-lé lek kel er dé lyi ma gyar em -
ber volt.

Szé kely Raymond a Ko lozs vá ri Rá dió ri -
por te re volt. E mi nõ sé gé ben pe dig az a
sze mély, aki a stú dió 1985-ös fel szá mo lá sa -
kor az ott dol go zók ér de ke it pró bál ta na -

gyon ne héz kö rül mé nyek kö zött vé de ni.
Nem so ká ra ös  sze tû zés be is ke rült a fel szá -
mo lást vég re haj tók kal, akik nek az em ber -
te len ma ga tar tá sát so ha nem tud ta el fe led -
ni. Nem cso da, hogy azt kö ve tõ en egy jó
da ra big nem ka pott mun kát, hogy az tán vé -
gül az Igaz ság hoz ke rül jön, szer kesz tõi mi -
nõ ség ben. Tag já vá vált an nak a má ra már
je len tõs mér ték ben meg fo gyat ko zott kö -
zös ség nek, amely ab ban a szür ke és nyo -
masz tó vi lág ban is ös  sze-ös  sze ka csin tott a
so rok kö zött az ol va sók kal.

Csü tör tök reg gel tá vo zott el vég leg kö -
zü lünk. A kí mé let len be teg ség, amel  lyel
évek óta si ke re sen har colt, az el múlt he -
tek ben fe lül ke re ke dett. Azt hi szem, oda át -
ról fog majd jó kat ne vet ni raj tam an nak az
egy ko ri szer kesz tõ ség nek a töb bi nagy
vicc mes te ré vel: Sinkó Zo li val, Lász ló Fri ci -
vel, Turós La ci val, Nagy Kar csi val, Bazsó
Zsi gá val, Bajka Pa li val, Krizsán Zo li val és
Pálfi Mirceával. Mert a hun cut mo so lya
nél kül el sem tu dom õt kép zel ni. 

Most õt pa ran csol ták ha za – vá rat la nul,
döb be ne tem re. Nyu god jék bé ké ben!

TiboriSzabóZoltán

(Szabadság,2014. december 20.)

Székely Raymond 
(1939–2014)
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Egészségügy és higiénia
a XX. század eleji reklámok
tükrében

Hi gi é nia a szá zad for du lón
Az az idõ szak, amely át ve ze tett min ket a

XX. szá zad ba, igen sok élet mód be li vál to zást
is ma gá val ho zott. Egy re több be teg ség re ta -
lál tak gyógy mó dot, a tech ni ka fej lõ dé sé vel az
élet kö rül mé nyek is ja vul tak és a pol gár ság la -
ká sa i ban meg je le nik a für dõ szo ba. Per sze sok
min den ben el ma radt még az egész ség ügy a
mai szint tõl és az adott kor tech no ló gi á já hoz
ké pest is vis  sza ma ra dott volt. A mo dern hi gi é -
nés fel fo gás ki ala ku lá sa még is a XIX. szá zad
vé gé re te he tõ, il let ve ered mé nyei a XX. szá zad
ele jén fe dez he tõ ek fel, mert „már nem az elõ -
írt tár sa dal mi ri tu á lék hoz kö tõ dik, ha nem az
egyén sa ját igé nye i nek, elvárásszintjének
meg fe le lõ en je lent ke zik és épül be a tár sa da -
lom ba.”1 A szem lé let vál tást azon ban nem csak
a tár sa dal mi fej lõ dés nek kö szön het jük, az el sõ
köz egész ség ügyi tör vé nye ket és a kór ház há -
ló za tok ki épü lé sét, saj nos a vi lág szer te nagy
pusz tí tást oko zó ko le ra jár vány moz dí tot ta elõ -
re leg in kább, majd a XX. szá zad nép be teg sé -
ge, a tü dõ baj.

A rek lá mok sze re pe az egész ség ügy
és hi gi é nia ala ku lá sá ban

A szá zad for du lós idõ szak azért is ér de kes,
mert eb ben az idõ szak ban kezd tek el ter jed ni
az egész ség ügy höz és hi gi é ni á hoz kap cso ló -
dó rek lá mok is, ame lyek nagy vál to zást ered -
mé nyez tek és erõs ha tás sal vol tak a la kos ság -
ra. Az 1900-as évek tõl kez dõ dött ugyan is a
kor sze rû tes ti hi gi é nia kü lön bö zõ csa tor ná -
kon va ló nép sze rû sí té se és a koz me ti kai ter -
mé kek is egy re na gyobb te ret hó dí ta nak. A
kü lön bö zõ pi pe re hol mik és a hi gi é ni ai szint
már ré gen is tár sa dal mi jel zõi sze re pet is be -
töl tött, a rek lá mok ha tá sá ra pe dig ez a vo nu lat
csak fel erõ sö dött.  A test szag hoz va ló hoz zá ál -
lás ban is a gyö ke res for du la tot 1888-ban a
MOM-cég rek lám ja hoz ta el. „A ké pen egy úri -
em ber lép a lift be a bü dös sé get jel ké pe zõ jel -
lel a fe je fö lött, és min den em ber el hú zó dik tõ -
le. Így szü le tett meg a „test szag”. A rek lá mo -

zott új ter mék a „de zo dor” volt. A rek lám ha tá -
sá ra ro ha mo san ter jedt a tö me ges pa ra no ia:
sen ki sem akart az az em ber len ni a lift ben,
aki tõl min den ki el hú zó dik a test sza ga miatt.”2

A pol gár ság egy re in kább a fo gyasz tás alap ján
kezd te meg ha tá roz ni ön ma gát, meg je len nek
az áru há zak és vá sá ri csar no kok, ame lyek a
pol gá ri tár sa da lom presz tízs be vá sár ló he lye i -
vé vál nak, ha va la ki pol gá ri stá tusz ra vá gyott,
csak meg fe le lõ mó don és men  nyi ség ben kel -
lett fo gyas  szon. Az egyén ön ér té ke lé sét in nen
kezd ve a meg vá sá rolt ja vak, tár gyak mu tat ják.

Az egy re na gyobb mér ték ben fel tû nõ rek -
lá mok ala kí tot ták a tár sa da lom vi lág né zet ét és
sok eset ben na gyobb ered ményt ér tek el,
mint az or vo si in tel mek. Ma gyar or szá gon
egyéb ként is az egész ség ügyi és hi gi é ni ás ter -
mé kek hir de té sei vol tak a leg ki emel ke dõb -
bek, Buzinkay saj tó tör té net köny vé ben ol vas -
ha tunk er rõl a je len ség rõl: „… az ere de ti ek
pe dig csu pa gyógy sze ré sze ti és orvos spe -
cialista hir de té sek. A hir de té sek te rén ná lunk
a ba jusz ped rõ vagy haj ke nõcs vezet”.3

A Sza mos és az El len zék hir de té sei
A tör té nel mi ada tok alá tá masz tá sá ra és a

rek lá mok pon to sabb meg fi gye lé se ér de ké ben
a szat má ri Szamosve gyes tar tal mú lap és a ko -
lozs vá ri Ellenzék 1907-es év fo lya má ban meg je -
lent egész ség ügyi és hi gi é ni ai vo nat ko zá sú
hir de té se ket és rek lá mo kat vizs gál tam meg
kö ze lebb rõl. 

Az új sá gok ban sze rep lõ rek lá mok ból ki de -
rül, hogy a kor szak egyik ked velt gyógy sze re
a min den re jó csu ka máj olaj volt, amit szin te
min den re aján la nak, de leg gyak rab ban a gyer -
me kek meg erõ sí té sé re szán ják. Több fé le csu -
ka máj olaj már ka is van a pi a con, az új sá gok ban
a leg nép sze rûbb a Scott-féleEmulsio. 

A tü dõ baj lett az új nép be teg ség, amely vá -
lo ga tás nél kül, tu cat já val szed te ál do za ta it, így
a kö hö gés re és a tü dõ baj egyéb tü ne te i re szol -
gá ló ké szít mé nyek a leg nép sze rûb bek. Ezek -
bõl is több fé le már ka kü lö nít he tõ el. Há rom

1 Takács Anett,

Mosakodás–vagyezmár

több? In. Napút 2008/08,

hozzáférhetõ a

http://www.napkut.hu/n

aput_2008/2008_08/073.

htm  webcímen, letöltve:

2013. június 8-án.
2 Juhász Katalin,

Test–szag–tisztaság,

Korunk, 2011/12, 26.

old.
3 Uõ.,uo.,45. old.



már ka név mind két új ság ban fel tû nik, ezek a
Halápihársfaméz-szörp, Eggermellpasztilláiés
a Réthy-félepemetefûcukorka. Eze ket is, mint
az új ság ban meg je lent leg több egész ség ügyi
vo nat ko zá sú ké szít ményt, az or vo sok és ok ta -
tók aján lá sá val hir de tik: „tü dõ be teg sé gek, hu -
ru tok, sza már kö hö gés, skrofulozis, inf lu en za
el len szám ta lan ta nár és or vos ál tal na pon ta
ajánlva.”4 A hir de té sek több sé gé ben nagy
hang súly ke rült az ok ta tó jel leg re, az or vos tu -
do mány nép sze rû sí té sé re.

Az em lí tett ter mé ke ken kí vül per sze más
ké szít mé nyek is he lyet kap tak az új sá gok ban,
ta lál koz ha tunk vér tisz tí tók kal, mint a Requiny
római vértisztító. De rek lá moz nak fáj da lom -
csil la pí tó kat is, és Keleti J.Specialista és egy
ko lozs vá ri spe ci a lis ta MarusánGézaraj zok kal
el lá tott rek lám jai is meg je len nek. Ame lyek
sér vet eny hí tõ áru kat, to ló ko csi kat, mû vég ta -
go kat és más tes ti fo gya té kos sá gon se gí tõ ter -
mé ke ket nép sze rû sí te nek. Né hány lap szá má -
ban pe dig egy tyúk szem szer rek lám mal is ta -
lál koz ha tunk, ahol egy Uncle Sam jel le gû kis
alak hir de ti ke zé ben két láb fej jel, ame lye ken
ame ri kai zász lók van nak a Goddam!Tyúkszem
szert.

Nagy ti tok tar tás mel lett az in tim hi gi é nia is
fel tû nik az új sá gok ol da la in, a Szamosban a
Gummi ne vû ter mék kel ta lál koz ha tunk, il let -
ve az Ellenzékbenmég sze re pel egy Trias ne vû
ter mék, ami szö ve ge sze rint „tit kos be teg sé -
gek el len a leg jobb szer”, és ter mé sze te sen
mind két ter mék ese té ben tel jes ti tok tar tás ban
tör té nik a szét kül dés.

A pi pe re hol mik, koz me ti ku mok is egy re
ter jed nek eb ben az idõ szak ban, fõ ként a rek lá -
mok ha tá sá ra. Mind két új ság ban akad nak
kré mek, pú de rek, pi pe re szap pan ok, de haj -
ápo lá si ter mé kek is. A Szamosban ki lenc kü -
lön bö zõ ide so rol ha tó ter mék név vel ta lál koz -
ha tunk, az Ellenzékben pe dig már ti zen egy for -
dul elõ. Kü lö nö sen a kré mek nép sze rû ek, a
szap pa no kat és pú de re ket gyak ran ezek mel lé
ajánl ják. Az arc kré mek ér de kes sé ge, hogy
nem csak hid ra tá lá si cé lok ra aján lot ták, ha -
nem bár mi lyen bõr prob lé má ra: „Ezen vi lág hí -
rû arc ke nõcs el tá vo lít szep lõt, máj fol tot, pat ta -
nást, mitessert és más min den bõr bajt, rán co -
kat, him lõ he lye ket is, az ar cot si má vá és üdé -
vé teszi.”5

Vi zu á lis szem pont ból a rek lá mok több sé ge
szö veg va la mi lyen dí szí tett ke ret be fog lal va,
ame lyek ben ál ta lá ban a ter mék ne ve és a ké -
szí tõ ki emelt be tûk kel sze re pel, il let ve idõn -
ként ap ró raj zok is fel tûn nek, itt há rom ese tet
fi gyel he tünk meg: a ké pen a ter mék sze re pel,
a logó, vagy em ber alak tû nik fel. A ké pek
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idõn ként azért ös  sze kap cso lód tak, együtt je -
lent meg a már ka jegy a ter mék kel vagy az em -
ber rel. Az áb rá zolt em be rek a ter mék tõl füg -
gõ en vál toz tak, a koz me ti ku mok rek lám ja in
ál ta lá ban szép höl gyek raj za sze re pelt. A kö -
hö gés csil la pí tó kon be te gek és ápo lók, vagy
pél dá ul az Eggermellpasztillán a kor ked velt
„elõt te-utá na” tár sí tá sa (áb ra 2.). Az emul zi ók
rek lám ja in kis gye rek vagy pe dig egy óri ás
csu kát tar tó ha lász lát ha tó. 

A rek lá mok nál fon tos sze re pet kap a már ka
hang sú lyo zá sa, eb ben az idõ szak ban sok tör -
vé nye sen vé dett már ka név je le nik meg, va ló -
szí nû fon tos nak tar tot ták ezek nép sze rû sí té -
sét és a ha mi sít vá nyok ki szo rí tá sát. Ha mi sít vá -
nyok pe dig, az új sá gok ban sze rep lõ rek lá mok
ta nú sá ga sze rint, bõ sé ge sen elõ for dul tak,
mert szin te min den rek lám ese té ben hang -
súly volt a ter mék véd jegy ének meg fi gye lé -
sén, és a ha mi sít vá nyok kal szem be ni fi gyel -
mez te té se ken. 

Meg ál la pít hat juk, hogy nem csak a kéz zel
fog ha tó le le tek, a le vél tá ri vagy de mog rá fi ai
ada tok, és az új sá gok ban meg je lent cik kek
tar tal maz nak fon tos tör té nel mi jel le gû ada to -
kat egy adott kor szak ról, de a hir de té sek és
rek lá mok is fon tos út mu ta tók le het nek, kü lö -
nö sen a la kos ság élet vi tel ét il le tõ en. A kor -
szak át fo gó meg is me ré sé hez per sze nem
nyúj ta nak ele gen dõ in for má ci ót, de ér de kes
szín fol to kat hoz hat nak. Az egész ség ügyi rek -
lá mok és hir de té sek alap ján meg ál la pít ha tó
mi lyen be teg sé gek vol tak a leg gya ko rib bak az
adott idõ szak ban, il let ve ezek re mi lyen ked -
velt gyógy mó do kat aján lot tak. Lát hat tuk a tü -
dõ baj okoz ta prob lé mák sú lyos sá gát, a csu ka -
máj ola jat, mint a kor ked venc gyógy ír ját. A
hir de té sek azt is vis  sza tük rö zik mi lyen volt az
ak ko ri hoz zá ál lás az in tim kér dé sek hez, a sok
tit kos szét kül dés bõl kö vet kez tet he tünk rá,
hogy nem be szél tek ezek rõl, sõt min dent
meg tet tek, hogy ti tok ba tart sák, pe dig eb ben
az idõ szak ban a tü dõ baj hoz ha son ló an a szi fi -
lisz is nép be teg ség nek szá mí tott. 

A szép ség ápo lás iránt vi szont már lát ha tó an
nyi tot tab bak és nagy nép sze rû ség nek ör ven -
de nek a bõr ápo ló ké szít mé nyek, ame lyek a
hir de té sek sze rint ak ko ri ban nem csak hid ra -
tál tak, de min den ne mû bõr bán tal mat meg -
szûn tet tek. 

A hir de té sek át te kin té se után ki tû nik, hogy
sok eset ben ér zé kel he tõ még a szá zad ele ji vis -
 sza ma ra dott ság, ugyan ak kor a vál to zá sok kor -
sza ká nak is te kint he tõ ez az idõ szak. A fej lõ dés
kez de te ez, ami kor egy re na gyobb hang súly
jut az ok ta tás nak és az egész ség ügy nek. 

deákanita

4 Részlet a Sirolin Roche

nevû készítmény

Szamos c. Újság 1907-es

évfolyamának

januárjában megjelent

reklámjából
5 Részlet a Földes-féle

Margit-kréme

reklámszövegébõl,

megjelent a Szamos c.

újság 1907-es

évfolyamában



Hints Mik lós ko lozs vá ri la kos nak Ágos ton Hu gó, a Bu ka res ti Rá dió
ma gyar adá sá ban 2014. ok tó ber 30-án el hang zott jegy ze té vel kap -
cso la to san meg fo gal ma zott eti kai pa nasz ügyé ben, mely ben – a pa -
na szos ál lí tá sa sze rint – Ágos ton Hu gó egy ol da lú an biz ta tott „az
RMDSZ-re va ló sza va zás ra, hang sú lyoz va en nek a ma gyar or szá gi
tá mo ga tá sát, el hall gat va, hogy ugyan ak kor már is mert volt Né meth
Zsolt kül ügyi ál lam tit kár ál lás pont ja, amely sze rint Ma gyar or szág
nem szól be le a mi ügyünk be”.

Tárgy: 
egy ol da lú tá jé koz ta tás

Ren del ke zõ rész:
A Ma gyar Új ság írók Ro má ni ai Egye sü le te Be csü let bí ró sá gá nak

Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za ta II. fe je ze té nek 8. cik ke lye
alap ján a Be csü let bí ró ság el nö ke ál tal ki je lölt Eti kai Bi zott ság –
Sze ke res At ti la el nök, Bögözi At ti la és De ák Gyön gyi ta gok – a III.,
az alap fo kú el já rás ról ren del ke zõ fe je zet alap ján meg vizs gál ta Hints
Mik lós nak (Ko lozs vár, Tri bu nu Vlãdutiu 2 szám, 15A lak rész) Ágos -
ton Hu gó el len be nyúj tott pa na szát és meg ál la pí tot ta: a be pa na -
szolt jegy zet ben Ágos ton Hu gó nem kö ve tett el eti kai vét sé get. 

In dok lás:
A ma gyar új ság írás er köl csös sé gé nek fenn tar tá sa ér de ké ben a

ma gyar or szá gi meg a Kár pát me den cei új ság író szer ve ze tek – kö -
zöt tük a Ma gyar Új ság írók Ro má ni ai Egye sü le te is – kö zös eti kai
alap el ve ket dol goz tak ki és fo gad tak el, ame lyek meg fe lel nek az
Eu ró pa Ta nács Par la men ti Köz gyû lé se 44. ren des ülé sén az új ság -
írói eti ká ról szó ló 1003/1993. szá mú ha tá ro za tá nak, és a Nem zet kö -
zi Új ság író Szö vet ség 1986. évi vi lág kong res  szu sán az új ság írói
ma ga tar tás ról el fo ga dott el vi dek la rá ci ó nak. 

A Kö zös Eti kai Alap el vek 5. pa ra gra fu sa ki mond ja: a) Az új ság -
írói mun ká ban kö vet ke ze te sen és vi lá go san el kell vá lasz ta ni egy -
más tól a hírt és a vé le ményt. Kö zös eti kai alap el vünk: a hír szent, a
vé le mény sza bad! b) A hír, té nye ket, ada to kat kö zöl, va ló ság tar tal -
ma a té nye ken ala pul és bár ki ál tal el len õriz he tõ. Kö zös eti kai alap -
el vünk: nem sza bad ha zud ni!  c) A vé le ményt – amely szük ség sze -
rû en szub jek tív – az új ság író nak eti kus for má ban kell ki fe jez nie. A
saj tó sza bad ság ke re tei kö zött cse lek võ tény fel tá ró új ság írást te hát
csak az in for má ci ók va ló ság hû sé gé nek és a vé le mé nyek tisz tes sé -
gé nek kö ve tel mé nye kor lá toz hat ja. 

A fen ti pa ra gra fus ból is vi lá go san ki ol vas ha tó, hogy men  nyi re
szi go rú szak mai kö ve tel mény a té nye ket, ada to kat rög zí tõ in for má -
ció va ló ság tar tal má nak a bár ki ál tal el len õriz he tõ mó don tör té nõ
köz zé té te le. Ám amen  nyi re szi go rú szak mai kö ve tel mény a pár tat -
lan, kor rekt tá jé koz ta tás, az új ság író nak épp ilyen alap ve tõ jo ga a
vé le mény nyil vá ní tás sza bad sá ga, ami az Em be ri jo gok egye te mes
nyi lat ko za tá nak 19. cik ke lyé bõl ere dez tet he tõ: „Min den sze mély nek

jo ga van a vé le mény és a ki fe je zés sza bad sá gá hoz, amely ma gá -
ban fog lal ja azt a jo got, hogy vé le mé nye mi att ne szen ved jen zak la -
tást.” ugyan csak az ENSZ ke re té ben, 1966-ban el fo ga dott Pol gá ri
és po li ti kai jo gok nem zet kö zi egyez ség ok má nyá nak 19. cik ke lye
dek la rál ja a kom mu ni ká ció sza bad sá gát és ve le együtt a né ze tek
mi at ti zak la tás ti lal mát és az in for má ci ós sza bad sá got. „1. Né ze tei
mi att sen ki sem zak lat ha tó. 2. Min den ki nek jo ga van a sza bad vé -
le mény nyil vá ní tás ra; ez a jog ma gá ban fog lal ja min den fé le adat és
gon do lat ha tá rok ra va ló te kin tet nél kü li – szó ban, írás ban, nyom ta -
tás ban, mû vé szi for má ban, vagy bár mi lyen más tet szé se sze rin ti
mó don tör té nõ – ke re sé sé nek, meg is me ré sé nek és ter jesz té sé nek
sza bad sá gát is. 3. Az e cikk 2. be kez dé sé ben meg ha tá ro zott jo gok
gya kor lá sa kü lön le ges kö te les sé gek kel és fe le lõs ség gel jár. En nél
fog va az, bi zo nyos kor lá to zá sok nak vet he tõ alá, ezek azon ban csak
olya nok le het nek, ame lye ket a tör vény ki fe je zet ten meg ál la pít, és
ame lyek a) má sok jo ga i nak, vagy jó hír ne vé nek tisz te let ben tar tá sa,
il le tõ leg b) az ál lam biz ton ság vagy a köz rend, a kö zeg ész ség vagy
a köz er kölcs vé del me ér de ké ben szük sé ge sek.” 

Ez utób bi kö ve tel ményt fo gal maz za meg a Kö zös eti kai alap el -
vek 5. pa ra gra fu sá nak c) pont ja is, mely alap ján, az alap fo kon el já -
ró eti kai bi zott ság a pa nasz mér le ge lé se kor vizs gá ló dott, szem elõtt
tart va, hogy a vé le mény nyil vá ní tás, a szó lás sza bad ság bár men  nyi -
re ko moly alap ér ték, még sem kor lát lan jog, hi szen gya kor lá sa nem
sért he ti sem a köz er köl csöt, sem má sok sze mé lyi sé gi jo ga it. 

ugyan csak fon tos vizs gá ló dá si szem pont volt az is, hogy a köz -
szol gá la ti rá di ók és te le ví zi ók mi vel két ség kí vül a köz, va gyis az
adót fi ze tõ pol gá rok tá jé koz ta tá sá ra, mû ve lõ dé sé re, szó ra koz ta tá -
sá ra szol gál nak, en nek a kö zös sé gi cél nak az alap ján a köz(önség)
el vár hat ja tõ lük, hogy ki egyen sú lyo zot tan és szak sze rû en lás sák el
dol gu kat. A ki egyen sú lyo zott ság egy részt a sok fé le né zõi, hall ga tói
igény le he tõ ség sze rin ti ki elé gí té sét, más részt az ide o ló gi ai, po li ti -
kai sem le ges sé get je len ti. Ám még ezt utób bi kö ve tel mény sem zár -
ja ki, még a köz mé di á ban sem, az új ság író sa ját vé le mé nyé nek
adás ban va ló meg je le ní té sét, vi szont en nek a tény anya gok tól jól el -
kü lö nít ve, vé le mény-ro vat ban kell el hang za nia.

Az alap fo kon el já ró Eti kai Bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy Ágos -
ton Hu gó be pa na szolt jegy ze te vé le mény ro vat ban hang zott el, s
mint köz tu dott, a vé le mény sza bad, te hát a rá di ós pub li cisz ti ká nak,
mint mû faj nak nem a tá jé koz ta tás a fel ada ta. A vé le mén  nyel egyet
le het ér te ni, vagy sem.

Mind eze ket fi gye lem be vé ve ál la pí tot ta meg az Eti kai Bi zott ság,
hogy a pa nasz ügyé ben nem történt etikai vétség.

A Be csü let bí ró ság Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za ta VIII.
Fe je ze té nek 17. cik ke lye alap ján je len Ha tá ro zat kéz hez vé te lé tõl
szá mí tott 15 na pon be lül a fe lek bár me lyi ke ha lasz tó ha tá lyú fel leb -
be zés sel él het. El len ke zõ eset ben a je len Ha tá ro zat jog erõs.

Ma ros vá sár hely,
2014. november 24.

Szekeresattila
Bögöziattila
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MAGYAR ÚJSÁGÍRÓK ROMÁNIAI EGYESÜLETE 
BECSÜLETBÍRÓSÁG
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Ha mobilnet van,
minden van?
PÁLYÁZAT DIÁKOKNAK

A pá lyá za ton ma xi mum 3 per ces vi de ó ban
azt kell mi nél ér de ke seb ben és egyé ni mó -
don meg mu tat ni, hogy mi min den ben se gí ti
az éle tün ket, ho gyan vá lik egy re in kább nél -
kü löz he tet len né a mobilnet szol gál ta tás.

A pá lyá za ton a mobilnet nyúj tot ta le he tõ -
sé gek szé les kö rû be mu ta tá sát vár juk, és
elõny ben ré sze sít jük a nem ké zen fek võ, egy -
sze rû, de kre a tív öt le te ket. A pá lyá zat be nyúj -
tá sá nak nem fel té te le, hogy pro fes  szi o ná lis
tech ni ká val ké szül jön a vi deó, sõt, el sõ sor -
ban mo bil te le fon nal fel vett, a tar ta lom ra, öt -
let re kon cent rá ló meg ol dá so kat vá runk.

A film ké szí tés hez szak mai és tech ni kai ta -
ná cso kat, a pá lyá zat hoz öt le te ket kap hatsz a
DUE fel ké szí tõ, öt let adó workshopjain a pá -
lyá za ti idõ szak ban. Idõ pont ok és hely szín a
DUE hon lap ján: .

Az el ké szí tett vi de ó kat a YouTube-ra kell
fel töl te ni. A pá lyá zat ra YouTube lin ket kell

be kül de ni a DUE pá lyá za ti fe lü le tén a pá lyá -
zó ada ta i val együtt.

A pá lya mû ve ket szak mai zsû ri ér té ke li. A
3 leg jobb kli pet dí jaz zuk. A leg jobb al ko tá sok
közönségbemutatója a 22. Or szá gos If jú sá gi
Saj tó fesz ti vá lon lesz 2015 má ju sá ban.

Díjak: 1. he lye zett: 1 tablet
2. he lye zett: 1 okostelefon
3. he lye zett: 1 okostelefon

Az el sõ há rom he lye zett meg hí vást nyer a
DUE 2015 évi nyá ri mé dia tá bo rá ba, ahol a vi -
de ós csa pat tag ja ként is mer he ti meg a szak -
mai mes ter tit ka it.

Beadásihatáridõ: 2015. már ci us 15.
A pá lyá za to kat ki zá ró lag elekt ro ni ku san

le het be ad ni a  weboldalon ke resz tül.
A pá lyá za ton és a ver se nyen részt ve het

min den 12-22 év kö zöt ti di ák.

Eredményhirdetés és díjátadás: 2015.
má jus ban, az Or szá gos If jú sá gi Saj tó fesz ti vá -
lon.

Hogyan könnyíti meg az életet a rohamosan
terjedõ 4G? Mi minden válik elérhetõvé, hozzáférhetõvé,
ha okostelefont és mobilnetet használunk?



Remember: 
1990. május 25.

év alatt szép, erõs és már a vi -
lá got ér tel me zõ fi a tal lá érik
a gyer mek. Így járt a Ma -
gyar Új ság írók Ro má ni ai
Egye sü le te is. Az 1990-es

meg ala ku lá sa óta el telt évek ben vol tak nem
csak legfontosabbdöntések, de vol tak legjobbvi-
ták, legnagyobb kajálások, volt „leg klas  szabb”
fürdõzés, leghangosabbkóruspróba és leg va gá -
nyabb tá bor is – hogy me lyik, az ér tel me zés
kér dé se, al kal ma sint min den ki nek más és
más,. Jó volt együtt... hát mi jö het még? Jö võ -
be lát ni nem tu dunk, de „a múl tat vég képp el -
tö röl ni” sem akar juk.

25 éve sen, fi a ta los len dü let tel, a több ször
huszonötéves és a még nem huszonötéves
kol lé gák gyü le ke ze te vis  sza tér az el kö ve tés
szín he lyé re, Csík sze re dá ba! Ta lán azért,
hogy be ül jünk egy kis édes ség re is ab ba a
cuk rász dá ba, ahol el kez dõ dött. Ta lán csak az
egye te met lá to gat juk meg. S ta lán min den 25
éves meg tud ja: a ket tõ ugyan az 

Hogy mit tu dunk ki hoz ni a 25-bõl? Ha ma -
ro san ki de rül!

Ta lál koz zunk má jus ban, hogy együtt ün -
ne pel jünk!
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