
A Ma gyar Új ság írók Ro má ni ai Egye sü le té nek idõ sza ki szak mai lap ja l III. fo lyam, XI. év fo lyam, 2015. 1. szám l In gye nes pél dány

Interjú Hecser Zoltán alapító elnökkel

25 éves a Brassai Magyar Adás

Veszélyben a vajdasági magyar rádiók
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MÚRE 25
A romániai magyar újságírók szakmai szervezetének
jubileuma

Csíkszereda, 2015. május 15–16.

Május 15., péntek

12.00–13.00 LABDARÚGÓ
MÉRKÕZÉS:
MÚRE PRESSING – Magyarország
Csíkszeredai Fõkonzulátusának csapata
Helyszín: Stadion utca 3.

13.00 órától érkezés, regisztráció,
szállások elfoglalása a Fenyõ Hotelban
(MÚRE TITKÁRSÁG: a hotel
elõcsarnokában)

14.00–15.00 ebéd a Korona Panzió
és Étterem vendéglõjében

25 ÉVES A MÚRE, A ROMÁNIAI MAGYAR
ÚJSÁGÍRÓK SZAKMAI SZERVEZETE

16.00–19.00 EMLÉKÜLÉS
Társszervezetek, támogatók, meghívottak
köszöntõi, emlékezések, MÚRE-videók
vetítése, emléklapok átadása
Helyszín: Sapientia EMTE, Aula Magna

20.00 ÁLLÓFOGADÁS,
amelyet a MÚRE megalakulásának
25. évfordulója alkalmából, a romániai
magyar újságíró-társadalom képviselõinek
a Csíkszeredai Fõkonzulátus ad
Helyszín: a Sapientia EMTE étkezdéje

Május 16., szombat

KONFERENCIA: MÉDIASZABÁLYOZÁS
ÉS ÖNSZABÁLYOZÁS

10.00 Bodonovich Jenõ (NMHH):
Médiabiztosi ajánlások a köz érdekében 

10.30 Turos Lóránd (CNA): Média -
szabályozás Romániában: Honnan hová?

11.00 Hozzászólások, kérdések

11.30 kávészünet

12.00 Kövér Tamás (MÖT): A Média
Önszabályozó Testület tapasztalatai

12.30 Szucher Ervin (MÚRE-BB):
Kihívások elõtt a MÚRE Becsületbírósága

13.00 Hozzászólások, kérdések
Helyszín: a Hargita Megyei Tanács,
Megyeháza márványterme

14.00–15.00 ebéd a Korona Panzió
és Étterem vendéglõjében

Helyszínek:

SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR
TUDOMÁNYEGYETEM
Csíkszereda, Szabadság tér 1.

FENYÕ HOTEL
Csíkszereda, Nicolae Bãlcescu utca 11.
Tel: +40266-311493
http://www.hunguest-
fenyo.ro/hu/index.php)

KORONA PANZIÓ ÉS ÉTTEREM 
Csíkszereda, Márton Áron utca 40.
Tel./Mobil: +40740-162158 +40266-310993

HARGITA MEGYEI TANÁCSA,
A MEGYEHÁZA MÁRVÁNYTERME
Csíkszereda, Szabadság tér 5 szám
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Részleges
szabadság -
fogyatkozás

lvasom, hogy csu pán rész ben sza bad saj tó jú or szág ban
élünk, ami nem a leg kel le me sebb fej le mény an nak,
aki nap mint nap ezt a szakmát mûveli. Az ilyen fel -
mé ré sek kel ugyan sok a baj, le het vi tat koz ni a sor -
ren de ken, mi mi ért ezen a he lyen ta nyá zunk, ki elõz

meg, ki kul log mö göt tünk? Jó len ne azt is tud ni, hogy a szak ma
be lül rõl ho gyan éli meg min den na pi mun ká já ban ezt a rész le ges
saj tó sza bad sá got. Mert ha re á lis a he lye zé sünk, ak kor na gyon
nagy gon dok van nak.

Már csak azért is ne héz mit kez de ni a szá mok kal, mert Ro -
má nia ese té ben sem mi fé le in dok lást, rész le te zõ ma gya rá za tot
nem mel lé kel tek az osz tály zat mel lé (leg utóbb a Freedom
House). Hiú ábránd az is, hogy az or szá go son be lül bár mi fé le ár -
nya lat ként meg je le nik a ro má ni ai ma gyar nyel vû mé dia hely ze -
te. De alig ha le het kedvezõbb a kép az át lag nál. Pi a ci hely ze te
nem túl erõs, anya gi le he tõ sé gei sem, an nál több a po li ti ka sze -
re pe, be fo lyá sa, sza va, tor zí tó hatása. Nem ti tok az sem, hogy az
ilyen fel mé ré sek több nyi re a tár sa da lom egé szé rõl mon da nak vé -
le ményt, íté le tet, s nem az adott szak ma mû ve lõ i rõl.

Ugyan csak az utób bi he tek ben ír tak ar ról, hogy Ro má ni á ban
mind ke ve sebb nyom ta tott saj tó ter mé ket vá sá rol nak, igaz, pon -
tos ké pünk itt sincs, hi szen a pél dány szám ok csak rész ben is mer -
tek, egye sek gaz da sá gi vagy po li ti kai meg fon to lás ból ért he tõ en
ha di ti tok ként is ke ze lik a mennyi az annyit. A kép tel jes sé gé hez
tar to zik, hogy a ter jesz té si le he tõ sé gek távolról sem ide á li sak, a
szak mán be lül nincs együtt mû kö dés, szo li da ri tás, s ugye ott van -
nak az in gyen kí nált online tar tal mak, mint pél dány szám-
apasz tó té nye zõk. Fi ze tõs sé is te he tõ a netes kí ná lat, más kér dés,
hogy mi lyen si ker rel.

A saj tó sza bad sá gát, il let ve a mi nõ sé gi új ság írást nem csak a
po li ti ka ve szé lyez te ti, ha nem olyan ap ró sá gok, mint a saj tó mun -
ká sok éh bér ért dol goz ta tá sa, na pi lap ké szí tés öt-hat túl haj szolt,
alul kép zett kol lé gá val, kor rek to rok nél kül, il let ve a rész ben
ugyan csak anya gi meg fon to lás ból mû vé szet té fej lesz tett copy
paste tar ta lom szol gál ta tás. A nyel vi szem pont ból nem igé nyes
saj tó ter mék sza bad sá gát sem mon da nám tel jes nek. A bár mi ok -
ból ön cen zú rát gya kor ló saj tó mû he lyek sza bad sá gát ugyan csak
nem tu dom tel jes nek ne vez ni. Ugyan úgy, ahogy az in dok lás nél -
kü li, elõ í té le tes, a meg ala po zott ság lát sza tá val sem pró bál ko zó
fel méréseket ko mo lyan ven ni.

Szûcs Lász ló

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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6–7 Sajtórangsorok: csak részben szabadon
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10 Nánó Csaba: Az írás etikája
11 COM: Megújuló közös fellépés
11 Bukarestben a jogvédelemrõl

12–13 25 éve a hétköznapok szolgálatában
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16 Tasnádi-Sáhy Péter Spectator-díjához
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Címlapfotó: Bögözi Attila felvétele
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A kezdetek, Brassópojánától
Csíkszeredáig
Hecser Zoltánt, a MÚRE elsõ elnökét Sarány Orsolya kérdezte

Mi lyen elõz mé nyei vol tak a MÚRE
meg ala ku lá sá nak?

Ko ráb ban lé te zett a Ro má ni ai Új -
ság író Szö vet ség (SZR), az egy szak -
szer ve ze ti ala pon mû kö dõ szer ve zet
volt, a sze re pe és je len tõ sé ge ab szo lút
be szû kült a ’80-as évek tõl. Hogy ezt a
szak szer ve ze ti sze re pet még job ban
ér vé nye sít sék, a SZR-t ös  sze von ták a
’80-as évek ben a nyom dász szak szer -
ve zet tel. En nek meg volt a po li ti kai,
tár sa dal mi je len tõ sé ge. Mert már
nem egy elit egye sü let volt. A mun kás
elem job ban ér vé nye sült. Ak ko ri ban
több nyom dász volt, mint új ság író. Ez
a szak szer ve zet nem volt sze gény. A
SZR-nek volt va gyo na, egy gyö nyö rû
épü le te, kert tel, szö kõ kút tal. Volt ven -
dég lõ je, klub ja, aho vá csak en ge dély -
 lyel le he tett be men ni, új ság író iga zol -
ván  nyal. 

Ha volt Ro má ni á ban mû kö dõ új ság -
író szer ve zet, mi ért volt szük ség 1989
után egy ma gyar szer ve zet re is? 

A ’89 de cem be ri ese mé nye ket kö -
ve tõ en a nyom dá szok ki vo nul tak a sa -
ját szak szer ve zet ük be. Az új ság író
tár sa da lom pró bált or szá gos szin ten
új ra szer ve zõd ni, ezt erõ sí tet te egy
kül föl di lö ket is. A ha son szõ rû szer ve -
ze tek, be le ért ve a Nem zet kö zi Új ság -
író Szö vet sé get is, Ro má nia fe lé for -
dul tak, hoz tak pénzt is, au tó kat is. A
ro má ni ai új ság író tár sa da lom is át
akar ta ala kí ta ni szak mai ér dek kép vi -
se le ti szer ve zet té a SZR-t. De el sõ
perc tõl kez dett kör vo na la zód ni, hogy
itt nem lesz egyet ér tés. Nem lesz egy -
sé ges szer ve zet. Egyes em be rek kö -
zött – köz tük te kin té lyes új ság írók,
mint Sorin Roºca Stãnescu, Cornel
Nistorescu –, meg in dult a ha tal mi
harc. 

Ös  sze hív ták Brassópojánán az új -
ság írók kong res  szu sát. Vol tak bu ka -
res ti kap cso la ta im, így er re a kong -
res  szus ra, meg két elõ ké szí tõ gyû lés -
re is el men tem Bu ka rest ben. Ro mán
Gyõ zõt is hív tam, aki az Elõrénél dol -
go zott, hogy le gyen ma gyar kép vi se -
let. Jópár em bert moz gó sí tot tunk,
szép szám ban je len tünk meg ma gya -
rok a kong res  szu son. En gem be vá -
lasz tot tak a SZR csúcs ve ze tõ sé gé be,
job bá ra azért, mert a ma gya rok kö zül
en gem is mer tek a leg job ban a ro má -
nok. A SZR el nö ke Sergiu Andon lett.
Ám az ott el fo ga dott alap sza bály zat ba
azok az ele mek, ami ket mi szor gal -
maz tunk, nem ke rül tek be. 

Én az új el nök nek el mond tam a
kong res  szust kö ve tõ en, hogy az, ami -
re szá mí tot tunk, nem ke rült be az
alap sza bály zat ba, s ez azt is je len ti,
hogy ugyan egy for ma ta gok va gyunk,
de sa já tos ér de ke in ket nem lát juk
meg je le nít ve, így nem el le nük, de
meg ala pít juk a Ro má ni ai Ma gyar Új -
ság írók Egye sü le tét. Meg elõ le gez -
tem, min dent el kö ve tünk an nak ér de -
ké ben, hogy ez a szer ve zet part ne re
le gyen a SZR-nek. Az együtt mû kö dés
szer ve zett for má it is meg pró bál hat -
juk. 

Ez zel pár hu za mo san nyil ván va ló
vált, hogy ná luk is sza ka dás lesz. Jó -
for mán vé get se ért a kong res  szus,
meg ala kult az új ve ze tõ ség, he tek le -
for gá sa alatt újabb és újabb új ság író
szer ve ze tek jöt tek lét re a ro mán ol da -
lon: Uniunea Ziariºtilor Profe sio na -
liºti, As o cia tia Ziariºtilor Români.
Ezek bi zo nyos ve ze tõ egyé ni sé gek
mel lé, ér de kek mel lé so ra koz tak fel, a
ké sõb bi ek so rán po li ti kai kö tõ dé sük
is lett.

Ho gyan hoz ták lét re a MÚRE-t? Mi
tör tént az el sõ gyû lé sen?

Eze ket az ese mé nye ket kö ve tõ en
meg ala pí tot tuk a MÚRE-t (ak ko ri ne -
vén RMÚE) Csík sze re dá ban. Mi ért
Csík sze re dá ban? Mert itt vol tak a kez -
de mé nye zõk, és meg volt a logiszikai
hát tér. Több mint 100 új ság írót si ke -
rült ide hoz ni az or szág min den ré szé -
rõl. Er rõl do ku men tum is ké szült: je -
len lé ti ívet töl tet tünk ki. A Har gi ta Né -
pe ad mi niszt rá ci ós sze mély ze te ezt sa -
ját fel ada ta ként ke zel te. El jött Sergiu
Andon, be szé det is mon dott. Így ala -
kult meg az egye sü let, én let tem az el -
sõ el nök. 

Amíg nem me rül nek fel a mû kö -
dés sel, mû köd te tés sel kap cso la tos
gon dok, ad dig min den ki azt mond ja,
oké, de ami kor a tag sá gi dí jat kell ki fi -
zet ni, az rend sze rint min de nütt gond.
El in dult a saj tó pri va ti zá lá sa, a kez de ti
eu fó ri át kezd te fel vál tat ni a min den na -
pi gond. Az új ság írók rá jöt tek, hogy itt
le het szó no kol ni, le het de mok rá ci át
hir det ni, le het vi lá got meg vál ta ni, de
ha za kell men ni és va la mit en ni is kell.
Meg je len tek az eg zisz ten ci á lis prob lé -
mák, át ren de zõd tek a tu laj don vi -
szony ok, e vál to zá sok nak meg volt a
ma guk elõ nye, a ma guk hát rá nya is,
vol tak prob lé más pri va ti zá lá sok. Nem
kel lett so kat vár ni, már a be fuc  cso lás
je lei kezd tek mu tat koz ni, az anya gi
gon dok je lei, ami ket min den ki pró bált
va la hogy ki szûr ni. Ez mind má ig tart,
sor ra hal nak meg a ma gyar la pok.

Hon nan volt pénz a mû kö dés re?

A tag sá gi díj ból és ese ten ként a
Har gi ta Né pe és más ki adók hát tér tá -
mo ga tá sá ból. Pél dá ul, ha el kel lett
utaz nom Bu ka rest be, nem a MÚRE
kül dött, ha nem a Har gi ta Né pé tõl
men tem ki kül de tés be. Ha va la hol kel -
lett ta lál koz zunk, min den ki úgy pró -
bál ta meg ol da ni, hogy a sa ját cé gé nél
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szá mol ta el az utat, ahol el le he tett és
ahol volt er re le he tõ ség. 

Mik vol tak az Egye sü let el sõ te vé -
keny sé gei? 

Meg pró bál tunk kap cso la tot ki épí -
te ni a MÚOSZ-szal. Több ször jár tam
Ma gyar or szá gon MÚRE-ügyben, de
nem a MÚRE pén zén. Ám a MÚOSZ
is ne héz anya gi hely zet ben volt, nem
na gyon tu dott, nem is na gyon akar tá -
mo gat ni min ket, ak kor õk még or szá -
gos szer ve ze tek kö zöt ti kap cso la tok -
ban gon dol koz tak. El hív tam több ször
a MÚOSZ ak ko ri elnöket, el is jött Ro -
má ni á ba, Csík sze re dá ba hoz zánk. De
min ket csak útbaejtettek. Va ló já ban a
SZR-vel akar ták fel újí ta ni a ré gi kap -
cso la tot. Ko ráb ban a szo ci a lis ta or szá -
gok új ság író szer ve ze ti kö zött volt
kap cso lat, ami meg sza kadt. Bu ka rest -
ben tár gyal tak is a SZR ve ze tõ sé gé vel,
lét re is jött egy együtt mû kö dé si szán -
dék nyi lat ko zat, de en nek sem mi kö -
vet kez mé nye és ér tel me nem volt,
mert a SZR-nél is ugyan az kö vet ke zett
be, mint a MÚRE-nél: el kez dett sat -
nyul ni. Ott is meg je len tek az anya gi
gon dok. A ré gi szer ve zet tõl örö költ
pénz el fo gyott, a tag sá gi díj be szû kült,
más jö ve del mi for rás nem igen volt,
min den ki pró bált szpon zort sze rez ni.
A SZR tag jai kö zül is so kan tá voz tak a
saj tó ból, ge ne rá ció vál tás tör tént. Köz -
ben meg ala kul tak újabb szer ve ze tek.

Vol tak köz tük fan tom szer ve ze tek,
ame lye ket azért hoz tak lét re, mert va -
la mi gaz da sá gi ér dek volt a hát tér ben.
A leg több szer ve zet ma már csak pa -
pí ron lé te zik, nincs sem mi te vé keny -
sé gük. Hé be-hó ba egy ér te kez let... 

Kez det ben volt együtt mû kö dés a ro -
mán társ szer ve ze tek kel?

A meg ala ku lást kö ve tõ en az ak ko ri
szer ve ze tek, SZR, UZP, AZR és a
MÚRE kö zött rend sze res vol tak a ta -
lál ko zók. Sõt, míg Petre Roman volt a
kor mány fõ, rend sze re sít ve volt ezek -
nek a szer ve ze tek nek a ve ze tõ i vel
egy-egy bu ka res ti ta lál ko zó. Ha von ta
ta lál koz tunk ma gá val Petre Roman -
nal, vagy Stolojannal, ha nem ve lük,
ak kor mi nisz te ri vagy ál lam tit ká ri
szin ten va la ki vel. Utá na Dorel San dor
ve zet te eze ket a gyû lé se ket. An  nyit el
tud tunk ér ni ve le, hogy egy lis tát kért
a tá mo ga tá sok ra vo nat ko zó an, hogy
mi re kel le ne pénzt ad ni. Ez mû kö dött
is vol na, csak köz be jött a pri va ti zá lás,
ak kor már nem ad tak tá mo ga tást. Azt
még el ér tük, hogy 90-ben el in dí tot tak
egy ma gyar nyom dász osz tályt. 

Ezek a gyû lé sek 1991 kö ze pé ig tar -
tot tak. Utá na an  nyi ra meg osz lott az új -
ság író tár sa da lom és a saj tó, hogy en -
nek már nem volt ér tel me. Ami kor
van egy tömb, amely ál lan dó an os to -
roz za a kor mányt, s van egy, amely
mel let te áll, s egy vi szony lag sem le -

ges har ma dik, eze ket ne héz kö zös ne -
ve zõ re hoz ni.

Mi lyen kez de ti ne héz sé gek re em lék -
szik?

Se a tag ság, se a vezeõtség nem tud -
ta el dön te ni, ez mi lyen tí pu sú ér dek -
kép vi se let: szak mai vagy nem. Mi ért
fon tos ez? Azért, mert a nyug díj, tár sa -
dal mi se gély, bé re zés kap csán ilyen-
olyan el vá rá sok vol tak. Nem egy szak -
mai ér dek kép vi se let hi va tott er re, az a
szak mát szol gál ja. Mert ha azt mon -
dom, hogy az új ság író ér de két kép vi se -
lem, mint mun ka vál la ló, ak kor már
szak szer ve zet va gyok. De ha ezt mon -
dom, ak kor ott nincs mit ke res sen a
lap tu laj do nos, vagy rész tu laj do nos,
mert az al kal ma zott és a mun kál ta tó
ér de ke rend sze rint nem ta lál ko zik. Ne -
héz meg húz ni a vo na lat a ket tõ közt,
de a szak szer ve zet és a mun ka vál la lói
szer ve zet más, an nak tár sa dal mi, szo -
ci á lis jel le ge van. Ha mi ilyen né ven ne -
vez tük meg ma gun kat, hogy szak mai
ér dek kép vi se let, nem mon dom, hogy
nem le het ezek re is fi gyel ni, de el kell
dön te ni, mi vel fog lal ko zunk. 

Mi ért ke rült át a MÚRE szék he lye
Ma ros vá sár hely re?

Azért, hogy a Vá sár hely-cent ri kus -
ság ér vé nye sül jön. Ne héz el dön te ni,
hogy hol ér de mes lét re hoz ni egy
ilyen szer ve zet köz pont ját, mert va ló -
já ban Har gi ta me gye mar gi ná lis, a
ma gyar ság szem pont já ból mö göt tünk
már nincs sen ki, csak Kovászna me -
gye. 

Min den ilyen szer ve zet nél van egy
má sik szem pont is. A ve ze tõ ség vá -
lasz tott. Ha az új ve ze tõ ség nem ab ba
a vá ros ba va ló, ahol a szer ve zet mû kö -
dik, hogy tud ja el lát ni a fel ada tát? Fõ -
leg, ha pénz sincs. 

Mi lyen nek lát ja je len leg a MÚRE
mû kö dé sét?

Van elõ re lé pés. Iga zi meg le pe tés
volt szá mom ra Rácz Éva meg vá lasz tá -
sa el nök nek, de ez jó a MÚRE-nak.
Ne héz dol ga van, de õ most a leg jobb
em ber oda. Õ in téz te az új egyez sé get
a MÚOSZ-szal, ami jó vagy nem, azt
nem tu dom, de te kin télyt ad.
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Sajtórangsorok: csak
részben szabadon

Ri por te rek sza bad sá ga ha tá rok
nélkül?

180-ból az 52. he lyet fog lal ja el Ro má nia ab -
ban a saj tó sza bad sá gát elem zõ rang sor ban,
ame lyet idén is ös  sze ál lí tott (ta valy gyûj tött
ada tok alap ján) a Ri por te rek Ha tá rok Nél kül
nem zet kö zi szer ve zet. A je len tést feb ru ár ban
tet ték köz zé az interneten. 

Az ös  szeg zés bõl ki de rül: Ro má nia és Ma -
gyar or szág szin te ugyan ott tart, mint egy év -
vel ko ráb ban, de a ten den cia rom ló.

Az ös  sze sí tést 2002 óta ké szí tik, fi gye lem be
vé ve az elem zett or szá gok ban az in for má ció -
sza bad sá got, va la mint az új ság írók, szer kesz -
tõ sé gek és az ún. netlakók sza bad sá gát. A fel -
mé rést vég zõ szer ve zet hang sú lyoz za: a rang -
sor nem je lent mi nõ sé gi ér té ke lést.

A ki ala kult lis tát idén is (mint 2009 óta
min den év ben) Finn or szág ve ze ti 7,52 pont -
tal. Észa ki ro ko na in kat kö ve ti Nor vé gia, Dá -
nia, Hol lan dia és Svéd or szág. A je len tõs saj -
tó ha gyo má nyú ál la mok kö zül Né met or szág,
bár ket tõt lé pett elõ re, idén is csak a 12. he -
lyet ér te el, míg Nagy-Bri tan nia, bár a ta va lyi -
val szin te azo nos pont szá mot ért el, egy he -

Több felmérés próbálja évrõl-évre pontosan
meghatározni a sajtószabadság helyzetét a világ
különbözõ országaiban. Az alábbiakban két,
a közelmúltban megjelent elemzés adatait összegezzük.

lyet esett vis  sza, idén a 34 lett. Fran cia or szág
ez zel szem ben elõ re lé pett egy he lyet, de így
is mind ös  sze a 39. (an nak el le né re, hogy eb -
be a pont szám ba még nem szá mí tott be le az
új ság írók el le ni me rény let a Charlie Hebdó -
nál).

A fel mé rés ben olyan mu ta tó kat fi gyel nek,
mint a vé le mény sza bad ság, a mé dia füg get -
len sé ge, az új ság írók és egyéb vé le mény for -
má lók mun ka kör nye ze te és a ren del ke zé sük -
re ál ló inf rast ruk tú ra, és vizs gál ják a tör vé -
nyes ke re tet, az in téz mé nyek át lát ha tó sá gát
és az új ság írók ál tal be val lott ön cen zú ra je len -
sé gét is. Kü lön pont szá mot kap nak – és ez ál tal
a rang sor ban len nebb csúsz nak – az or szá gok
az új ság író kat és netpolgárokat ért zak la tás
vagy el le nük el kö ve tett erõ szak mi att.

A volt szo ci a lis ta or szá gok kö zül leg jobb
he lyen Észt or szág áll (10.), míg Cseh or szág
és Szlo vá kia kéz a kéz ben, ti zed re meg egye zõ
pont szám mal 13-14.

A 24,9 pon tot el ért Ro má nia elõtt nem
csak olyan or szá gok van nak, mint az Ame ri -
kai Egye sült Ál la mok vagy a ré gi ónk ból
Szlo vé nia, de meg elõz min ket Ghá na, Uru -
guay, Belize és Tonga is. Az 52. hely vis  sza -
esést je lent Ro má ni á nak, a ta va lyi 45. hely -
rõl... ami szin tén vis  sza lé pést je len tett a ko -
ráb bi po zí ci ók hoz ké pest. Min den eset re,
meg ma rad tunk a ki elé gí tõ hely ze tet je len tõ
ka te gó ri á ban. 

Ma gyar or szág saj tó ja, min den kor lá to zó in -
téz ke dés el le né re, ke ve sebb mint egy pont tal
ka pott töb bet a ta va lyi nál, és így csu pán eg  gyel
ke rült len nebb a 2014-es he lye zé sé nél, bár ez
is az em lí tés re mél tó gon dok kal küz dõ mé dia -
vi szo nyo kat je lent. Meg jegy zik, hogy a Fi desz
2010-es ha ta lom ra ke rü lé se óta az or szág 42
he lyet zu hant a rang sor ban. A Ri por te rek Ha -
tá rok Nél kül sze rint a ma gyar kor mány zak lat -
ja a ve le szem ben ál ló mé di át, ezért ve zet te be
a rek lám adót is 2014 kö ze pén.

A nem zet kö zi ci vil szer ve zet rang so rá ban a
leg na gyobb vis  sza esést idén An dor ra és
Liech ten stein ese té ben je gyez ték, mind ket tõ
az el sõ 10-bõl esett vis  sza a 30. hely kör nyé ké -
re. Az utol só 10 kö zött van Türk me nisz tán,
Észak-Ko rea, Szí ria, Kí na és Vi et nám, míg a
180. he lyen idén is Eritrea áll.

A Ri por te rek Ha tá rok Nél kül felmérésében a rangsorban
legtöbbet rontó és a legtöbbet javító országok
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Kell egy (sza bad) ház: a vi lág saj tó
a Freedom House sze rint

Tíz éves mély pont ját ér te el a saj tó sza bad -
sá ga: az új ság írók vi lág szer te a kor mány és a
tu laj do no sok ál tal elõ írt meg szo rí tá sok kal
küz de nek – a Freedom House áp ri lis vé gén
köz zé tett, 2014-re vo nat ko zó je len té se alap ján.
Eb ben a je len tés ben há rom fé le in di ká tor ral
szá mol nak: a saj tó mû kö dé sé nek tör vé nyes
ke re te, po li ti kai, il let ve gaz da sá gi kör nye ze te.
Ezek alap ján az idén Ro má nia 84., Ma gyar or -
szág 71. he lye zett.

A kor má nyok a biz ton sá gi vagy anti ter ro -
ris ta tör vé nye ket hasz nál ják ürügy ként a kri ti -
ku sok el hall gat ta tá sá ra, a mé dia tu laj do no sok
pe dig, po li ti kai és/vagy gaz da sá gi ér de ke ik -
nek meg fe le lõ en, meg pró bál ják ma ni pu lál ni a
mé dia tar tal mat – ál lít ja Jennifer Dunham, a je -
len tés pro jekt me ne dzse re. Sze rin te az el múlt
év leg ag gasz tóbb je len sé ge a de mok ra ti kus
ál la mok har ca az ön kény ural mi rend sze rek és
militáns cso por tok kel tet te pro pa gan dá val.
„Fenn áll a ve szé lye, hogy ahe lyett, hogy en -
nek el len sze re ként bá to rít sák az ob jek tív új -
ság írást, az in for má ció sza bad sá got mint a
meg fe le lõ el len szert , a de mok rá ci ák ban is sa -
ját cen zú rá hoz vagy pro pa gan dá hoz fo lya mod -
nak majd” – mond ta.

Ag gasz tó nak ta lál ják a je len tés ben azt is,
hogy egyes or szá gok ban aka dá lyoz ták a tu dó -
sí tók mun ká ját: az in for má ci ó hoz va ló lát szó la -
gos kor lát lan hoz zá fé rés ko rá ban a vi lág nak
mind na gyobb ré sze vá lik az új ság írók nak vir -
tu á li san el ér he tet len né.

A vi lág ban egyéb ként csak min den he te dik
em ber él saj tó sza bad ság ban: a 199 vizs gált or -
szág ból 63-ban (32%) sza bad a saj tó, 71-ben
(36%) rész ben sza bad, míg a to váb bi 65-ben
(32%) a saj tó nem mi nõ sít he tõ sza bad nak. Az
egyet len ré gió, amely né mi leg ja ví tott ed di gi
ered mé nye in, a Szub-szaharai Af ri ka. Az ered -
mé nye an nak el le né re ja vult, hogy Ni gé ri á ból

alig le he tett ada to kat gyûj te ni, és hogy Eti ó pi á -
ban zak lat ják a füg get len új ság író kat és a
bloggereket. De ugyan itt, Bissau Gui nea és
Ma  da  gasz kár be ke rült a rész ben sza bad or szá -
gok kö zé.

Leg na gyobb vesz tes idén Eur ázsia: a ré gió
la kos sá gá nak túl nyo mó több sé ge (82%) nem él
sza bad saj tó vi lág ban. Orosz or szág ban „szo ro -
sab ban fog ják a mé di át.” Uk raj ná ban vi szont a
Janukovics-rendszer bu ká sa foly tán, eny hült a
po li ti kai nyo más az ál la mi mé di án és meg csap -
pan tak a füg get le ne ket ért zak la tá sok.

Csök kent a saj tó sza bad ság mér té ke öt la tin-
ame ri kai or szág ban az el múlt idõ szak ban: Ecu -
a dor, Hon du ras, Me xi kó, Pe ru és Ve ne zu e la
kap ták a tér ség ben a leg ros  szabb mi nõ sí tést a
Freedom House most köz zé tett je len té sé ben.

Bár nem se reg haj tó, a ne ga tív pél dák kö zé
be ke rült (21 pon tos esé sé vel) Gö rög or szág,
ahol a struk tu rá lis gon do kat sú lyos bí tot ta a
po li ti kai nyo más és a gaz da sá gi krí zis. Öt éves
táv lat ban szin tén je len tõs pont vesz te sé get
köny vel tek el Thai föld (13 pont), Ecu a dor
(12), Tö rök or szág (11), Hong Kong (9), Hon -
du ras, Szer bia és Ma gyar or szág ese té ben.

Az utol só tíz ben vég zett Fehéroroszország,
Ku ba, Equatori Gui nea, Eritrea, Irán, Észak-
Ko rea, Szí ria, Türk me nisz tán és Üz be gisz tán. 

Eu ró pá ban még min dig a leg sza ba dabb a
saj tó, bár a ré gió pont szá ma szin tén tíz éves
mi ni mum ra esett. Tö rök or szág saj tó hely ze te,
akár csak az el múlt évek ben, to vább rom lott: a
kor mány nem en ged te ret az el té rõ vé le mé -
nyek nek. Meg in gott Gö rög or szág, Szer bia és
Iz land is, Ma gyar or szá gon „az Or bán Vik tor
mi nisz ter el nök ve zet te ál lam igaz ga tás to vább -
ra is nyo mást gya ko rol a mé dia tu laj do no sok -
ra” – áll a netadó el le ni tün te té se ket is meg em -
lí tõ je len tés ben, amely sze rint vál to zat la nul
Nor vé gia és Svéd or szág tel je sít a leg job ban. A
sza bad saj tó val ren del ke zõ ál la mok so rát
Samoa zár ja. Eu ró pá ban egye dül a tö rök saj tó
ke rült a nem sza bad ka te gó ri á ba.

Ro má nia saj tó ját rész ben sza bad nak mi nõ -
sí ti az ame ri kai szék he lyû szer ve zet, pont -
szám ban va la me lyest el ma rad va a ma gyar or -
szá gi ada tok tól. A vi szony lag ked ve zõt len osz -
tály zat ban fel te he tõ en az ún. Nagy Test vér
tör vény is köz re ját szott. Cse kély vi gasz, hogy
az elõ zõ év hez ké pest há rom he lyet ja ví tot -
tunk, ám Eu ró pá ban csak négy-öt ál lam saj tó -
ját elõz zük meg. Nyil ván a fel mé rés kü lön
nem tér ki ar ra, hogy az or szá gon be lül a ro -
má ni ai ma gyar saj tó sza bad sá ga mi lyen osz -
tály za tot ér de mel ki. Egyéb ként a Freedom
House tel jes, a freedomhouse.org cí men el ér -
he tõ je len tés in dok lá sá ban kü lön nem rész le -
te zi a ro má ni ai mé dia vi szo nyo kat.

Sajtószabadság 2014-ben.
Minél sötétebb a kép, annál
kevésbé szabadabb a
média
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A szólás – szabadság

A tá ma dók vé res ak ci ó ju kat bos  szú nak szán -
ták a lap ban ko ráb ban meg je lent Mo ha med ka -
ri ka tú rák mi att, ame lyet a muszlimok el le ni
sér tõ meg nyil vá nu lás nak ér té kel tek.

Az el múlt né hány nap ban a mé di át el özön löt -
ték a kü lön bö zõ elem zé sek, isz lám szak ér tõk
vi tat koz tak ar ról, lé te zik-e s va jon mi az alap ja a
Mo ha med pró fé ta áb rá zo lá sá ra vo nat ko zó ti la -
lom nak, biz ton sá gi szak em be rek, po li ti kai
elem zõk, új ság írók szó lal tak meg az ese mé -
nyek kap csán.

Az ál ta lá nos meg döb be né sen, az erõ sza kos
ese mé nyek el íté lé sén túl azon ban, mi köz ben
so kan a szó lás sza bad ság bás tyá ja ként jel lem zik
a Charlie Hebdo szer kesz tõ sé gét, több olyan
vé le mény is el hang zott, amely sze rint a sú lyos
ese mé nye kért va ló fe le lõs ség rész ben ma guk -
ra a Charlie Hebdo új ság író i ra há rul, hi szen ka -
ri ka tú rá ik pub li ká lá sa kor nem vet ték fi gye lem -
be a muszlimoknak a té má val kap cso la tos ér zé -
keny sé gét, il let ve tu da tá ban an nak, hogy az isz -
lám szél sõ sé ge sek nem ri ad nak vis  sza a ha son -
ló ter ror cse lek mé nyek tõl, nem kel lett vol na
meg koc káz tas sák a kér dé ses ka ri ka tú rák pub -
li ká lá sát.

Szá mom ra leg alább is el gon dol koz ta tó ez a
kér dés fel ve tés, s úgy gon do lom, a vá laszt el sõ -
sor ban a szó lás sza bad ság fo gal má nak meg ha -
tá ro zás ban tud juk fel lel ni.

Nem ne héz be lát nunk, hogy a ki fe je zés sza -
bad sá ga, vagy más képp ne vez ve a szó lás sza -
bad ság vagy vé le mény nyil vá ní tás sza bad sá ga a
saj tó sza bad ság lé té nek alap ve tõ fel té te le. Más -
képp meg kö ze lít ve az is evi dens, hogy szó lás -
sza bad ság nél kül a lel ki is me re ti sza bad ság is
cson ka ma rad na, hi szen nem len ne le het sé ges
a vi lág ról, val lás ról, a kör nye ze tünk rõl ki ala kult
sze mé lyes meg gyõ zõ dé sek nyil vá nos ság ra ho -
za ta la. Ilyen ér te lem ben a szó lás sza bad sá ga
nem csu pán a mé dia ki vált sá ga, ha nem min -
den kit meg il let, azon ban a saj tó ese té ben ki -
emel ke dõ je len tõ ség gel bír.

A szó lás sza bad ság te hát leg alap ve tõbb jo ga -
ink egyi ke. Meg ha tá ro zá sa több nem zet kö zi

Január 7-én Párizs szívében két, vélhetõen az al-Kaida
iszlám szélsõséges csoporthoz tartozó férfi betört
a Charlie Hebdo szatirikus lap szerkesztõségébe és tüzet
nyitott a jelenlevõkre. A mészárlásnak tizenkét halálos
áldozata és tizenegy sérültje volt, s az áldozatok száma
a terroristák felszámolásáig eltelõ két nap eseményei
alatt tovább nõtt.

do ku men tum ban és ter mé sze te sen az egyes
nem ze ti sza bá lyo zá sok ban is egy aránt meg je le -
nik, s ezek ben a meg ha tá ro zá sok ban kö zel azo -
nos tar tal mi ele me ket ta lál ha tunk.

A szó lás sza bad ság lé tét azon ban nem az al -
kot mány, és nem a kü lön bö zõ nem zet kö zi do -
ku men tu mok te rem tet ték meg, nem azok hoz -
zák lét re, ha nem olyan alap ve tõ, egye te mes,
de mok ra ti kus és mond hat juk nyu god tan mo rá -
lis ér ték ként kell te kin te nünk rá, amely a jo gi
nor ma ként va ló meg je le né se ál tal egy sé ge sen
meg ha tá ro zot tá és ki kény sze rít he tõ vé vált.

Az Em be ri Jo gok Egye te mes Nyi lat ko za ta
(ENSZ, 1948) ér tel mé ben: „Min den ki nek jo ga
van a vé le mény és ki fe je zés sza bad sá gá hoz. Ez
a jog ma gá ban fog lal ja an nak sza bad sá gát,
hogy vé le mé nye mi att sen kit se zak las sa nak,
to váb bá hogy bár mi lyen esz köz zel és ha tá sok -
ra va ló te kin tet nél kül min den ki tá jé ko zód has -
son és tá jé koz tat has son, és esz mé ket meg is -
mer hes sen, in for má ci ó kat és esz mé ket ter -
jeszt hes sen.”

Az em be ri jo gok és alap ve tõ sza bad sá gok
vé del mé rõl szó ló Egyez mény (ET, 1950) sze -
rint: „Min den ki nek jo ga van a vé le mény nyil vá -
ní tás sza bad sá gá hoz. Ez a jog ma gá ban fog lal ja
a vé le mény al ko tás sza bad sá gát és az in for má ci -
ók, esz mék meg is me ré sé nek és köz lé sé nek
szabad-ságát or szág ha tár ok ra te kin tet nél kül
és anél kül, hogy eb be ha tó sá gi szerv be avat -
koz has son.”

De idéz het jük a Pol gá ri és Po li ti kai Jo gok
Nem zet kö zi Egyez ség ok má nyát (ENSZ, 1966)
is, amely ki je len ti, hogy „Né ze tei mi att sen ki
sem zak lat ha tó. Min den ki nek jo ga van a sza -
bad vé le mény nyil vá ní tás ra; ez a jog ma gá ba
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 a sza bad sá -
gát is.”

A ro mán al kot má nyos ren del ke zés ha son ló
tar ta lom mal sza bá lyoz za a ki fe je zés sza bad sá -
gát, ki je lent ve, hogy: „A gon do la tok, a vé le mé -
nyek vagy a hit val lás ok ki fe je zé sé nek sza bad -
sá ga, és bár mi lyen al ko tá sok sza bad sá ga, élõ
szó val, írás sal, ké pek kel, han gok kal vagy más
tö meg kom mu ni ká ci ós esz kö zök kel, sért he tet -
len.”

A szó lás sza bad ság ugyan ak kor nem le het
ab szo lút ér vé nyû olyan ér te lem ben, hogy gya -
kor lá sa az ál ta lá nos al kot má nyos és tör vé nyes



20
15

. m
áj

us
rm

s
sa

jtó
&

sz
ab

ad
sá

g

9

ke re tek kö zött kell ma rad jon, az alap jo gok kö -
zül ugyan is a szó lás sza bad ság a kor lá toz ha tó
jo gok kö zé tar to zik. A kor lá toz ha tó ság el ve és
szük ség sze rû sé ge a fen tebb idé zett do ku men -
tu mok, jog sza bály ok mind egyi ké ben meg je le -
nik, alap ve tõ en két nagy kör re vo nat ko zó an: a
szó lás sza bad ság nem sért he ti az em be ri mél tó -
sá got, il let ve nem sért he ti a köz ren det, köz er -
köl csöt, kö zeg ész sé get, ál lam biz ton sá got.

De mit is je len te nek, hol húz ha tó ak meg a
szó lás sza bad ság fen ti tör vé nyes ren del ke zé sek
alap ján meg ha tá ro zott korlátai? Mi in do kol hat -
ja a sza bad vé le mény nyil vá ní tás kor lá to zá sát
Min den kép pen le kell szö gez ni, hogy a kor lá to -
zá sok min den eset ben a jog ál tal elõ ír tak kell
le gye nek, és szük sé ges nek kell len ni ük a de -
mok ra ti kus tár sa da lom mû kö dé se ér de ké ben.

Tu laj don kép pen min den egyes eset ben kü -
lön meg vizs gá lan dó, hogy az adott hely zet ben
egy más sal szem ben ál ló alap ve tõ jo gok kö zül
(pl. szó lás sza bad ság – em be ri mél tó ság) me -
lyik in do kolt, hogy na gyobb vé del met él vez -
zen. Bi zo nyos ese tek ben a tör vény nek, akár
bün te tõ jo gi esz kö zök kel, szank ci o nál nia kell és
szank ci o nál ja is az olyan ki je len té se ket, ame -
lyek sér tik egy sze mély em be ri mél tó sá gát (be -
csü let sér tés, rá gal ma zás), eset leg egy kö zös -
ség el le ni gyû lö let re uszí ta nak. Az Em be ri Jo -
gok Eu ró pai Bí ró sá gá nak eset jo gá ban szám ta -
lan pél dá ját lát hat juk en nek a mér le ge lés nek, s
mind ezek alap ján a szó lás sza bad ság gal kap cso -
la tos kor lá to zá sok ra vo nat ko zó an ki ala kí tás ra
ke rült egy faj ta kö zös eu ró pai mi ni mum kö ve tel -
mény. Ezek a mi ni mum stan dar dok meg je len -
nek olyan ké nyes kér dés kö rök ese té ben is,
mint a val lá sok gya lá zá sa, köz er kölcs, gyû lö let -
re va ló uszí tás, stb.

A vé le mény ere den dõ en szub jek tív vol ta mi -
att bár mi kor elõ for dul hat, hogy az sér ti egy
má sik sze mély ér zé keny sé gét. Ilyen szem pont -
ból min den sze mély nek sa ját ter mé sze te, in tel -
li gen ci á ja, to le ran ci á ja húz za meg azt a vo na lat,
ame lyen túl egy õt va la mi lyen, akár köz ve tett
mó don érin tõ vé le ményt sér tõ nek érez. Ép pen
ezért a sé re lem nek ez a szubjekív ér tel me zé sét
ne he zen le het ne al kal maz ni a szó lás sza bad ság

korlátainak meg ha tá ro zá sa kor. A szó lás sza -
bad sá gá nak kor lá to zá sa ak kor in do kolt, ha a ki -
fe je zett vé le mény nek egy ér tel mû és köz vet len
kö vet kez mé nye ként je le nik meg a má sik em -
ber vagy kö zös ség sze mé lyét, jo ga it sér tõ cse -
le ke det vagy leg alább is an nak a ve szé lye.

A kü lön bö zõ nem ze ti sza bá lyo zá sok kö zött
ter mé sze te sen lé tez nek bi zo nyos el té ré sek. Az
Ame ri kai Egye sült Ál la mok ban a szó lás sza bad -
ság nak már-már ab szo lút jel le ge van, kor lá to zá -
sá nak le he tõ sé gei szi go rúb bak. A clear and
present danger el ve alap ján az erõ szak vi lá gos
és je len va ló ve szé lye szük sé ges ah hoz, hogy a
kifejzés sza bad sá ga kor lá toz ha tó le gyen. Az eu -
ró pai jog rend ben en nél va la mi vel ár nyal tabb a
kép. Bár alap ve tõ en egyet ér tés van ab ban,
hogy a szó lás sza bad sá gát nem a tar tal ma, ha -
nem az ál ta la ki vál tott ha tás alap ján le het csak
kor lá toz ni, a clear and present danger el vé ben
meg fo gal ma zott nál ke ve sebb, sok eset ben a
gyû lö let fel kel té sé nek szán dé ka vagy an nak ve -
szé lye már ele gen dõ a kor lá to zás al kal ma zá sá -
hoz.

A kri ti ká hoz va ló jog a saj tó sza bad ság alap -
kö ve. A hu mor, a sza tí ra, mint a sza bad ki fe je -
zés esz kö ze va ló ban elõ for dul hat, hogy sér ti
egyes sze mé lyek, akár egyes kö zös sé gek ér zé -
keny sé gét. Er re az eset re azon ban meg van nak
azok a jo gi esz kö zök, ame lyek kel él ni le het,
mint a vá lasz adás hoz va ló jog, kár té rí tés, pol gá -
ri vagy akár bün te tõ jo gi pe res el já rás, ame lyek
az egyén vagy a kö zös ség vé del mé ben ha tá so -
sabb esz kö zök, mint a szó lás sza bad sá gá nak jo -
gi kor lá to zá sa.

An nál is in kább, mi vel meg gyõ zõ dé sem,
hogy a szó lás sza bad ság kor lá to zá sa nem je lent
meg ol dást a gyû löl kö dõ meg nyil vá nu lá sok mö -
göt ti tár sa dal mi prob lé mák ra. A kor lá to zá sok
vis  sza szo rít hat ják az eset le ges gyû löl kö dõ ér -
zel mek meg nyil vá nu lá sát, azon ban azo kat nem
szün te tik meg, csu pán fel szín alatt tart ják, s an -
nak más meg nyil vá nu lá si for má it fog ják fel erõ -
sí te ni.

Sem mi lyen kö rül mé nyek kö zött a szó lás
sza bad sá gá nak gya kor lá sa, ha még oly sér tõ ki -
je len té se ket is tar tal maz na, nem in do kol hat ja
erõ sza kos cse le ke de tek vég re haj tá sát. A ki fe je -
zés sza bad sá ga egy de mok ra ti kus tár sa da lom -
ban alap ve tõ jog és ér ték, amely nek korlátait
csak a tör vény és a de mok rá cia szel le me sza -
bad meg ha tá roz za, és so ha nem az (eset le ge -
sen erõ sza kos kö vet kez mé nyek tõl va ló) fé le -
lem.

Dr. Vallasek Mag dol na 
(A szer zõ a Sapientia EMTE Jogtudományi

In té ze té nek 
egye te mi ad junk tu sa.)

A Nyugat.ro alap ján, a szer zõ en ge dé lyé vel

Il luszt rá ció: earthtimes.org
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Az írás etikája
in de nek elõtt az új ság író is em -
ber – még ak kor is, ha a mai vi -
lá gunk ban nem min dig te kin -
tik an nak. Aho gyan a po li ti ku -
sok is azok a ma guk mód ján.

A vic cet fél re té ve: ha va la ki a ke res ke del mi
csa tor ná kon és hír te le ví zi ó kon szo ci a li zá ló dik
Ro má ni á ban, jog gal fel té te lez he ti, hogy a
„zsur na lisz ta” – aho gyan egyes mély re pü lé ses
mé di á ban dol go zó sze mély elõ sze re tet tel ne ve zi
ma gát – ideg be teg, üvöl tö zõ, min den kit le tor -
ko ló, el ve te mült egyén, aki a né zett ség nö ve lé -
sé nek a ked vé ért min den ele mi sza bályt, jó ér -
zést, és új ság írói eti kát ké pes mel lõz ni. A mé di -
át fel ügye lõ ha tó ság dol ga, hogy bün tes se a fél -
re lé põ ket – ami, vall juk be, igen rit kán tör té -
nik meg. Mocs kol hat bár ki akár kit, a rá gal ma -
zás majd hogy nem is me ret len fo ga lom, a tör vé -
nyek két ér tel mû ek vagy nem is lé tez nek.

A ro má ni ai ma gyar saj tó nak gyak ran azt
ró ják fel, hogy – a ro mán mé di u mok kal ös  sze -
ha son lít va – lagy ma tag vi ze ken evez, nem csap
le vas ököl lel a té vely gõk re, nem tát ja ki a szá -
ját, az ok nyo mo zás mû fa ja ki ve szõ ben van, kri -
ti ka nincs, az új ság írók el van nak, mint
anagymama be fõtt je.

A meg ál la pí tás igaz is, meg nem is.
Ta lán va ló ban csen de seb bek és vis  sza fo got -

tab bak va gyunk. En nek oka le het a ne vel te tés,
az ön kont roll, a vér mér sék let, és nem utol só
sor ban a ki sebb sé gi sors. Nem le he tünk ál lan -
dó an a sa ját ma gunk el len zé ke, amúgy is min -
den ol dal ról rug dos nak ben nün ket. Mind azo -
nál tal a leg több új ság író nem vál lal cin kos sá -
got a kor rupt, ha zug po li ti ku sok kal, és gyak ran
a szó ki mon dás sem hi ány zik a prob lé mák fel -
ve té sé ben. Ám ami igen csak fruszt rá ló az új -
ság író szá má ra, ami kor jó hi sze mû en szá zad -
szor ra hív ja fel a fi gyel met ugyan azok ra a gon -
dok ra, és a dön tés ho zók még min dig ma gas ról
tesz nek rá. Pe dig a mé dia fõ fel ada ta a hét köz -
na pi em be rek szó csö vé nek len ni, rá vi lá gí ta ni
amindennapi ügyes-ba jos dol gok ra. A hi á ba va -
ló szó csép lés kö vet kez mé nye oly kor – aho gyan
nem ré gi ben meg is tör tént –, hogy el sza kad a
cér na, és a két ség beesett hír lap író ke re set len
sza va kat in téz a vélt bû nö sök höz. És te szi
mind ezt egy kö zös sé gi ol da lon, ami leg alább
an  nyi ra nyil vá nos fe lü let, mint az új ság, ahol
dol go zik.

A po li ti kus is, az új ság író is köz sze rep lõ.
Mind ket tõ ese té ben mû köd nie kell(enne) az
ön kont roll nak, mér le ge lés nek, eset leg a dip lo -

má ci ai ér zék nek. A po li ti kum nak szük sé ge van
a nyil vá nos ság ra, amit nagy részt a mé di á ban
kap meg. És mi vel az élet po li ti ka, az új ság író
leg bõ sé ge sebb for rá sa is (saj nos) ez. Így ala kult
ki bi zo nyos szim bi ó zis a po li ti kum és a mé dia
kö zött. En nek az együtt élés nek pe dig meg van -
nak a ma ga írott és írat lan sza bá lyai. Az al pá -
ri, trá gár be széd mód nem va ló a nyil vá nos ság
elé, fõ leg, ha az il le tõ vé le mény for má ló nak
tart ja ma gát. A szak ma kép vi se lõ it – mind egy,
hogy az írott, az elekt ro ni kus saj tó ban, ne tán
az internetes fe lü le te ken sze re pel nek – han ga -
dók nak te kin tik, akik nek vé le mé nyé vel egyet le -
het ér te ni vagy sem. Az új ság író va la mi lyen
mó don min dig fe le lõs ség gel tar to zik a le ír tak -
ról, el mon dot tak ról, ezért nem sze ren csés meg -
gon do lat la nul vag da lóz ni jobb ra-bal ra.

Ar ról nem is be szél ve, hogy ta lán már más -
nap in ter jút kell ké szí te nünk nyil vá nos szit ka -
ink célpontjával…

(Nánó Csaba 
írását, a blogján megjelent szöveg alapján,

a szerzõ engedélyével közöljük.)

Fotó: Erdélyi Napló
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COM: Megújuló közös fellépés

Az idei el sõ ta lál ko zót Busteni-ben tar tot ták
2015. ja nu ár 15-16. kö zött. A MÚRE kép vi se le -
té ben Rácz Éva el nök és Amb rus At ti la, az
Igaz ga tó ta nács társ szer ve ze tek kel va ló kap -
cso lat tar tá sért fe le lõs tag ja vett részt a ta nács -
ko zá son. A Nor vég Ala pok ból tá mo ga tott pro -
jekt át fo gó fel mé rés ké szí té sé re vál lal ko zik,
amely nek ered mé nyei hoz zá se gí te nék a mé di -
á ban dol go zó kat tö mö rí tõ szer ve ze te ket,
hogy meg fo gal maz zák az igé nye i ket (akár a
po li ti kum fe lé), az új ság írók mun ká já nak és
hely ze té nek kön  nyí té sé re.

„Az új ság író-tár sa da lom re ak ció kész sé ge
csök kent, mi köz ben a mé di át ért tá ma dá sok
és a ki sik lá sok erõs, ha tá ro zott fel lé pést igé -
nyel tek vol na. Azok az új ság író-szer ve ze tek,
ame lyek meg pró bál tak tal pon ma rad ni, meg -
pró bál ták meg vé de ni a szak ma és a tár sa da -
lom jo gi és er köl csi ér de ke it, mi köz ben a ha -
szon él ve zõk gaz da sá gi ér de kei mást dik tál tak.
Egy ér tel mû vé vált, hogy fel kell zár kóz nunk,
hogy a COM tag ja i nak meg kell erõ sí te ni ük
in for má lis együtt mû kö dé sü ket, s ugyan ak kor
új aján lat tal kell for dul ni uk sa ját tag sá guk fe lé
is” – in do kol ta a pro jekt szük sé ges sé gét
Ioana Avãdani, a CJI ügy ve ze tõ igaz ga tó ja.

A tár gya lás so ro zat le he tõ sé get te remt,
hogy a Kon ven ció tag jai fel mér jék a szak ma

Az újságírók helyzetének felmérését, a Médiaszervezetek
Konvenciójának (COM – Conventia Organizatiilor Media)
megerõsítését tûzte ki célul a Független Újságírásért
Központ (CJI – Centrul pentru Jurnalism Independent).

szük ség le te it, s ez alap ján ki dol goz zák a kö -
vet ke zõ évek re vo nat ko zó stra té gi á ju kat.
Ugyan ak kor, kép zé se ket is ter vez nek, mun ka -
kö rül mé nyek rõl, jo gi ke ret rõl, szak mai stan -
dar dok ról stb.

„Az új ság író Ro má ni á ban ma se bez he tõbb,
mint va la ha: a szak mai kö ve tel mé nye ket a
mun ka adó ja szab ja meg, mun ká ját, szak mai
ké pes sé ge it nem tisz te lik, nincs fel ké szül ve a
tech ni kai fej lõ dés hoz ta el vá rá sok ra, sza bad -
esés ben lé võ mun ka erõ-pi a con kell helyt áll -
nia, ahol nincs élet ké pes és fenn tart ha tó
vállakozói mo dell, olyan or szág ban, ahol a jo gi
ke ret nem tart lé pést a tár sa da lom fej lõ dé sé -
vel” – fo gal ma zott Cristina Lupu pro jekt fe le -
lõs, a CJI prog ram igaz ga tó ja.

Az új ság író-szer ve ze tek és szak szer ve ze tek
in for má lis szö vet sé ge, a COM 2002-ben ala kult
meg. Cél ja: egye sí te ni az új ság írók szak mai
szer ve ze te i nek ere jét a szak mai ér dek kép vi se -
let, ese ten ként kö zös lob bi ér de ké ben.

-cz -a

Bukarestben a jogvédelemrõl
A for ra da lom egyik leg fon to sabb ho za dé ka

a saj tó sza bad ság, a ki fe je zé si jog - vé li Dá né
Er zsé bet, a Nép Ügy véd jé nek he lyet te se. Ve -
le be szél ge tett Bu ka rest ben, a Ba las si In té zet -
ben Rácz Éva MÚRE-elnök és For ró Lász ló
te rü le ti meg bí zott. A ta lál ko zót a MÚRE 25
éves ju bi le u ma kap csán szer vez tük.

Szó esett a köz ér de kû in for má ci ók ról, a saj -
tó fe le lõs sé gé rõl, a köz mé dia te vé keny sé gé -
rõl. A hi va tal ban Dá né Er zsé bet az alap ve tõ
em be ri jo gok vé del mé vel, a fér fi-nõi egyen lõ -
ség gel, a val lá si fe le ke ze tek kel és a nem ze ti
ki sebb sé gek kel fog lal ko zik. A ren dez vény há -

zi gaz dá ja Kósa And rás Lász ló, a Ba las si In -
té zet ve ze tõ je volt. A rész le tek re vis  sza té rünk.

Ioana Avãdani ügyvezetõ

Cristina Lupu programigazgató (CJI)
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25 éve a hétköznapok
szolgálatában

1990. már ci us 15-ére ho gyan állt ös  sze az
el sõ BrassaiMa gyar Adás?

Vi dá man állt ös  sze. 1989 után Bras só ban
is ma gas röp tû gon do la to kat fo gal maz tak
meg ma guk nak az em be rek, a leg szebb ta lán
az volt, hogy vis  sza kel le ne ál lí ta ni azt a hely -
ze tet a vá ros ban, hogy ma gya rul, ro má nul és
né me tül egy for mán be szé lünk. Ezt a ki tû zött
célt volt hi va tott szol gál ni a több nyel vû te le ví -
zi ó zás. Én ak ko ri ban színjátszócsoportot ve -
zet tem az ak ko ri Re dut ban, ami ma Re dut
Kul tu rá lis Köz pont né ven is mert. Így es he -
tett rám a vá lasz tás, az zal bíz tak meg, hogy
ké szít sünk ma gyar nyel vû rá dió- és té vé mû -
sort. An nak el le né re, hogy min den ki azt hit -
te, a rá di ó zás egy sze rûb ben meg va ló sít ha tó,
az nem jött ös  sze. A té vé zést azért tud tuk ki -
vi te lez ni, mert a Cen ken le võ an ten na a
TVR2-vel volt egye nes kap cso lat ban, így
azon az adón kap tunk elõ ször adás idõt. Több -
nyi re mû ve lõ dés ben moz go ló dó em be rek
meg bí zá sá ból te hát 1990. már ci us 15-én su -
gá roz tunk elõ ször Bras só ból ma gyar adást.
Nem szól tak be le ab ba, hogy mi le gyen az
adás ban, az már a mi öt le tünk volt, hogy a
nem ze ti ün nep al kal má ból el men tünk az
alsótömösi em lék mû höz és an nak a lép csõ -
jén el mond tuk Szil ágyi Do mo kos Hét köz nap -
ok cí mû ver sét, s akar va-aka rat la nul ez lett a
ma gyar adás mot tó ja. Van ben ne egy olyan
gon do lat, hogy „Az ün nep, az ün nep ha lan dó.
Csak a hét köz nap ma ra dan dó.” Eb ben a szel -
le mi ség ben ké szít jük el hét rõl hét re a
Brassaiÿ Ma gyar Adást, ab ban a re mény ben,
hogy ezek nek a hét köz nap ok nak a meg ma ra -
dá sá ért te szünk va la mit. 

Fennállásának negyed évszázados évfordulóját ünnepli
az a BRASSAÏ MAGYAR ADÁS, amely hétrõl-hétre
bemutatja közösségünk legfontosabb eseményeit,
kiemelkedõ személyiségeit, és amelyben 25 év leforgása
alatt szinte minden brassói magyar ember viszontláthatta
magát. BÁLINT FERENC, a mûsor szerkesztõje
a hályogkovács szindrómáról, a televíziónál ragadt
egykori önkéntes diákokról, kényszerszünetrõl, felemelõ
pillanatokról és maradandó hétköznapokról mesélt. 

Mi lyen fo gal ma volt Ön nek ak ko ri ban a te -
le ví zi ó zás ról?

Még a té vé né zés rõl is ke vés fo gal mam
volt, hi szen ak ko ri ban csak reg gel és es te
köz ve tí tet tek egy-egy adást. Nagy ki hí vás
volt, de meg lát tam ben ne a le he tõ sé get. Sem
szak mai elõ kép zett sé günk, sem tech ni kai fel -
sze re lé sünk nem volt, idõ köz ben sze de get -
tünk fel mind ket tõ bõl. Sem mi fé le mo dellt
nem kö vet tünk a mû sor ké szí tés so rán, egy -
sze rû en azért, mert nem volt elõt tünk olyan
pél da, amely hez eta lon ként vi szo nyul hat tunk
vol na. A mi fel ada tunk kez de tek tõl fog va a
he lyi ese mé nyek, jel leg ze tes sé gek, em be rek
be mu ta tá sa. 25 év táv la tá ból azt hi szem,
mond ha tom, ki ala kí tot tuk a ma gunk stí lu sát,
amely tel jes mér ték ben sa ját kon cep ci ón
alap szik, de ha zud nék, ha azt mon da nám,
hogy nem fo gal ma zó dott meg ben nem a kér -
dés, hogy sza bad-e ezt így, há lyog ko vács
mód já ra csi nál ni. 

Önt egy sze mé lyes szer kesz tõ ség ként tart ja
szá mon a bras sói közö(n/s)ség, még is töb bes
szám ban be szél a mun ká ról.

Az egy sze mé lyes te le ví zió cím két rám ra -
gasz tot ták, mert tény leg egye dül szer kesz -
tem a mû sort. Az egy há zi és kul tu rá lis ese -
mé nye ken szin te kö te le zõ mó don részt ve -
szek, s aho va hív nak, oda meg pró bá lok el jut -
ni, de saj nos nem tu dok min den ren dez vényt
le fed ni. A val lá si és kul tu rá lis ren dez vé nyek -
rõl va ló be szá mo ló kon kí vül kü lön bö zõ so ro -
za tok is a mû sor ré szét ké pe zik, ame lyek fõ -
ként olyan em be rek port ré film jei, akik le tet -
tek va la mit a ma gyar ság asz ta lá ra. Az adás el -
in dí tá sa után alig telt el egy év, és már ak kor
sem vál lal ták az ön kén tes mun kát az em be -
rek, ahogy most sem. Azt mond ják, szí ve sen
önkénteskednek, de ak kor azt fi zes sék is
meg ne kik. Ak ko ri ban in for ma ti kát ta ní tot -
tam az Áprily La jos Kö zép is ko lá ban, és el hí -
resz tel tem a gye re kek nek, hogy van le he tõ -
ség ar ra, hogy a te le ví zió ber ke i ben te vé -
keny ked je nek. A Brassaiÿ Ma gyar Adás ha tá -
sá ra az is ko lá ban be in dult a Graft TV, és az
ott tény ke dõ di á kok kö zül ke rül tek ki azok,
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akik a vá ro si ér de kelt sé gû adás lét re ho zá sá -
ban is köz re mû köd tek be mon dó ként vagy
mû sza kis ként. Egyik leg ré geb bi em be rem
Ko vács At ti la, aki 1991-tõl mel let tem volt, és
ott fe lej tet te ma gát, ma is a te le ví zi ó nál dol go -
zik. De Nagy Lász ló is na gyon ré gi mun ka -
tár sam. 25 év alatt a Brassaiÿ Ma gyar Adás jó
pár te le ví zi ós sze mé lyi sé get ne velt ki, úgy
kom mu ni ká ci ós, mint mû sza ki te rü le ten.
Mind nyá juk ra büsz ke va gyok. 

Tech ni kai szem pont ból mi ben más ma az
adást szer kesz te ni, mint a kez de tek kor? 

Az ele jén, ha nem let tek vol na a né met kol -
lé gák, nem tud tunk vol na sem mit sem csi nál -
ni, mert ne künk nem volt sem mink. Azu tán
rá ta lál tunk egy is me rõs re, aki nek volt egy ka -
me rá ja. Még úgy ne ve zett ana lóg vá gó rend -
sze rünk sem volt, hát úgy jár tunk el, hogy in -
dí tot tuk az egyik vi de ót, el szá mol tunk ket tõ -
ig, há ro mig vagy né gyig, s ak kor kel lett a re -
kor dert in dí ta ni, mert tud tuk, men  nyi ké sé se
van. Így ra gasz tot tuk egyik ka zet tá ról a má -
sik ra. Hõs kor volt, jó volt meg él ni. 

Mi je len tett még ne héz sé get?

Olyan ne héz ség nem volt, amit ne tud tunk
vol na át hi dal ni – ezt ez a ke rek év for du ló is
bi zo nyít ja. In kább a hoz zá ál lást érez tem sok -
szor de mo ra li zá ló nak. Az ele jén azt hit tem,
min den ki úgy gon dol ja majd, hogy er re az
adás ra nagy szük ség van és akad nak tá mo ga -
tói, de ha mar rá kel lett jön nöm, hogy a szük -
ség sze rû ség nem hoz za ma gá val au to ma ti ku -
san a me cé ná so kat is. Fi ze tést ak kor se kap -
tunk, most se, tá mo ga tás an  nyi ban volt, hogy
az Il  lyés Köz ala pít vány és a Beth len Gá bor
Alap el hit te, hogy mi tény leg dol go zunk, és
esz kö zö ket utal tak ki an nak ide jén még a
Spectator Ala pít vá nyon ke resz tül, ami a Ma -
gyar Új ság írók Ro má ni ai Egye sü le té nek az
ala pít vá nya, most pe dig a Brassaiÿ Tár sa ság
biz to sít ja a jo gi hát te ret. 

25 éve szin te tö ret len a Brassaiÿ Ma gyar
Adás mû sor su gár zá sa. Azon ban csak szin te...
Mi volt a kény szer szü net oka? 

Egy szom ba ti élõ adás után ked den azt
mond ták, nem lesz töb bet ma gyar adás. Ta -
más Sán dor ak ko ri kép vi se lõ vel be szél get -
tem ar ról, hogy Kézdivásárhelyen a mi lí cia
‘89-ben mi ket csi nált. Az adás vé ge fe lé a volt
mi li cis ta fia be te le fo nált, ne hez mé nyez te,
amit mond tunk, ked den pe dig be til tot ták az
RTT-nél az adást. El telt egy bõ esz ten dõ mi -

re a MIX TV-nél fel vet tek. Köz ben a Hol ding -
nál is kí nál ko zott egy le he tõ ség, úgy hogy
egy idõ ben két mû sort is gyár tot tam. 

25 év né zett sé gi mu ta tói mi rõl árul kod nak? 

Úgy tu dom, Bras só ban nem szok tak a né -
zett ség rõl ki mu ta tást ké szí te ni, nem hogy kü -
lön a ma gyar adás ról. Az ele jén a né zett ség
úgy volt nagy, hogy az an ten nán ke resz tül,
amely rõl már tet tem em lí tést, egé szen
Lemhényig el ju tott a mû so runk, ahol a
TVR2-t le he tett fog ni, ott a Brassaiÿ Ma gyar
Adást is fi gye lem mel le he tett kí sér ni, Sep si -
szent györ gyön és Csíkszentmártonban is
fog ták. Ami ó ta az RTT és a MIX után a TVS-
hez ke rült az adás, az óta min den olyan me -
gyé ben lát ha tó a mû so runk, ahol a csa tor na
kábelje le van fek tet ve, így lát hat nak min ket
Bras só, Kovászna, sõt, Arges me gyé ben is,
de hogy néz nek-e, azt nem tu dom. Pár éve az
ho zott új don sá got, hogy az adás fel ke rül a vi -
lág há ló ra, így már kön  nyebb sta tisz ti kai mu -
ta tók ról be szél ni. Két év alatt 51ezren kat tin -
tot tak a Brassaiÿ Ma gyar Adás vi de ó i ra. 

A Brassaiÿ Ma gyar Adás 25 évé rõl szó ló, Ön
ál tal ké szí tett film ben me lyik kép koc ka kap na
ki emel ke dõ sze re pet? 

Ta lán az egyik leg fel eme lõbb az el sõ, Al só -
rá ko son meg ren de zett Sza bad ság-na pon va ló
rész vé tel volt, ami kor a zu ho gó esõ ben fil -
mez ve va ló ban a sza bad ság cso dá la tos él mé -
nyét él tem át. En nek a 25 év nek a gyü möl cse
az is, hogy egy-két olyan fil met ké szít het tem,
amely nem an  nyi ra új ság írói, mint film mû vé -
sze ti ka te gó ri á ba so rol ha tó. A Mikó And rás
for ga tó köny ve nyo mán ké szí tett Me ta mor fó -
zis a szí vem csücs ke. De él mény volt az a kö -
zel öt ven port ré film is, ame lye ket gra fi kus,
kép zõ mû vész ba rá ta im mal ké szí tet tem. Ezt
könyv for má já ban is ér de mes len ne ki ad ni, a
rajz és a szö veg jól ki egé szí te né egy mást, de
akár DVD for má já ban is el tud nám kép zel ni.
Majd az öt ven éves év for du ló ra! 

Lesz ün ne pi adás? 

Nem lesz kü lö nö sebb ün ne pi adás, az ön -
di csé ret nek nem lá tom ér tel mét. Azt a tényt
vi szont dé del get jük, hogy ahogy a ma gyar
nyelv te rü let leg ré geb bi ma is meg je le nõ új -
ság ja a Bras sói La pok, mi úgy tud juk, Ro má -
ni á ban 1989 után a leg ré geb bi foly to nos te vé -
keny sé get ki fej tõ ke res ke del mi mû sor a
Brassaiÿ Ma gyar Adás. 

Amb rus Me lin da 
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Csapatot és stílust teremteni

Szûk esz ten dõn be lül har mad íz ben van al -
kal mam laudációt ír ni-mon da ni rá di ós mun -
ka társ ról. Je le ez an nak a fo lya mat nak,
amely az er dé lyi saj tó kö zeg ben szo kat lan,
hogy az egy re in kább szakosodó mé dia szer -
te ága zó promoválása fo ko za to san te ret nyer
ab ban a nyil vá nos ság ban, ame lyet rész ben õ
ma ga is te remt – ese tünk ben na pon ta –, új ra -
ter mel.

Jó jel nek te kint he tõ, ha kon cent ri ku san
szû kít ve a Ko lozs vá ri Rá dió há za tá já ra fó ku -
szá lunk, mert ez ál tal a ta valy hat va na -
dik évét meg ért és meg élt saj tó in téz mény -
re is há rul a nim busz ból né hány fotoncsepp.
A Do nát úti stú di ót egyéb ként alig ha le het ki -
ke rül ni, amen  nyi ben a ro má ni ai ma gyar ré gi -
ós vo nat ko zá sú mé dia vek to rok lel tá rát sze -
ret nénk meg von ni. 

És har mad já ra ugyan csak jó üze ne te van
ezek nek a gya ra po dó le he tõ sé gek nek: ki -
eme lik, mint egy át me ne ti, de meg ér de melt
pi e desz tál ra in vi tál ják a saj tó mun kást, aki bõl
így jó esél  lyel vál hat a szó leg szak ma ibb, leg -
ne me sebb ér tel mé ben mé dia sze mé lyi ség.

Aki rõl ma szól nom ada tik, ati pi kus e szem -
pont ból: Or bán Ka ta lin ép pen vis  sza fo gott sá -
gá val tûnt ki, az zal a diszk ré ci ó val és kö vet -
ke ze tes ség gel, ami egy szer kesz tõ ség fel épí -
té sé nek és mû köd te té sé nek ve le já ró ja. Csa -
pat épí tés: nem a hét vé gi ka land par kok ba
csa lo ga tott és mo soly gós cég al kal ma zot tak
cso port ké pe, ami alá oda le het/il lik bigy -

A Kolozsvári Rádió magyar szerkesztõségének korábbi
vezetõje, Orbán Katalin az Áder János köztársasági
elnök által odaítélt Magyar Ezüst Érdemkeresztet vette át
a kolozsvári magyar fõkonzulátulon Mile Lajos
fõkonzultól. Az alábbiakban Rostás-Péter István
laudációját olvashatják.

 gyesz te ni, az épp ak tu á lis év já ra tot, meg azt,
hogy teambuilding. Je len eset ben a Ko lozs -
vá ri Rá dió ma gyar szer kesz tõ sé ge okán a
csa pat épí tés a ki lenc ve nes évek de re kán ap -
ró mun kát, dip lo má ci át, fel sró folt em pá tia -
szin tet, ter ve zést, leg alább kö zép tá vú rá lá -
tást fel té te le zett. Ös  sze füg gé sek fel mé ré sét,
foly to nos mér le ge lést, ár nya lá sát sar kos
hely ze tek nek, bil le nõ vagy tö ré keny egyen -
sú lyok fenn tar tá sát.

Szak ma i lag Or bán Ka ta lin több mint év ti -
ze des szer kesz tõ ség-ve ze tõi pá lya sza ka szá -
hoz kap cso ló dik a struk tú ra-te rem tés, az,
amit fu ra szó val rész ben adás rács nak szok -
tunk ne vez ni, s gon do lom, a mél ta tott ma te -
ma ti kus és fi lo zó fus is tud na en nél ta lá lóbb
szak szót ar ra, ami egy rá dió adás fo lya má nak
med rét je löl né. Bár ez is né mi leg kép za va ros,
amint a han ga lak ok vé ge lát ha tat lan konti nuu -
ma to va höm pö lyög vir tu á lis pu pil lá ink elõtt.

Nos, eb ben a csepp fo lyós/il lé kony, efe -
mer milliõben kel lett né ha gáboráronos
furfangériával és rá tar ti ság gal ke re tet te rem -
te ni a közszolgálatiságnak. Ez utób bi szin tén
iz gal mas ki hí vás olyan cson ka tár sa da lom -
ban, mint a ro má ni ai ma gyar kö zös sé gé,
mert alap ér tel me zett for má já ban a köz mé dia
fe le lõs sé ge és ha tás kö re sok kal na gyobb le -
fe den dõ pa let tát in do kol, a va ló já ban fe le más,
torz vi lág ban, mely ön ér té ke lé si ag gá lya in
túl hi á tu sa i nak-fruszt rá ci ó i nak té ge lye is.

Ugyan ak kor Or bán Ka ta lin sze ren csés nek
is vél he ti ma gát: egy részt ma ga is vall ja,
hogy For tu na mel lé set ten ke dett, ami kor pe -
da gó gu si pá lyá ját saj tós tény ke dés re vál tot ta,
más fe lõl az idõ zí tés ré vén öt let tel és elán nal
te lí tett, a ma i nál két év ti zed del fi a ta labb szer -
kesz tõ ség be ke rült elõbb mun ka társ nak, a
me se be li há rom pró ba év után ve ze tõ nek. A
di va tos mé dia me ne dzser ki fe je zés több nyi re
re dak ci ók ra rá okt ro jált, s azok fö lött gras  szá -
ló jó szág igaz ga tót je lent – a laudált sze mély
ez zel szem ben ve ze tõ volt, aki au to ri tá sát el -
sõ sor ban pél da mu ta tás sal és nem dön té si
elõ jo ga i nak ka ma toz ta tá sá val ala poz ta meg.

Tör vé nyi-szer ke ze ti meg kö té sek kel és a
po li ti kum hul lám ve ré se i vel da col va si ke rült
csa pa tot, s hadd koc káz tas sam meg: né mi leg
stí lust te rem te ni a Ko lozs vá ri Rá di ó ban.
Mind ezt olyan interkulturális kör nye zet ben,
ahol a több ség-ki sebb ség vi szo nyá ra, (stú di -
ón be lül is) nem a bi za lom na pi pa ran csa voltØ
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Szilágyi Aladár Aranytollához
em kön  nyí ti meg a mél ta tó dol -
gát dí ja zott nagy vá ra di kol lé -
gánk, Szil ágyi Ala dár sok ol da -
lú sá ga. Aki az Arad kö ze li
Pankota büsz ke szü löt te, így

ért he tõ mó don a bán sá gi ak is ma gu ké nak ér -
zik. Túl a he te dik ik szen, mind a mai na pig
te vé keny bel sõ mun ka tár sa az Er dé lyi Ri port
he ti lap nak és a Vá rad fo lyó irat nak, amúgy
pár nap ja mu tat ták be so ka dik kö te tét, ez út -
tal kor társ ma gyar tör té né szek kel ké szí tett
be szél ge té se i bõl vá lo gat va.

A saj ná la to san hos  szú ide ig mû kö dõ
nacionál-kommunista ön kény ura lom mi att,
mely édes ap ját is be bör tö nöz te, új ság írói pá -
lyá ját csak a rend szer vál tás után, túl a negy -
ve nen kezd het te meg mint a za jos si ke rû he -
ti lap, a Ke let-Nyu gat egyik ala pí tó szer kesz tõ -
je. Ké sõbb a na pi saj tó fe lé ve ze tett a pá lya ív,
a Bi ha ri Nap ló fény ko rá ban ve zér cik kek,
glos  szák szá zai ke rül tek ki a tol la alól, majd a
sors egy idõ re a ki adó igaz ga tói szék be is be -
ül tet te. Köz ben, hogy vis  sza tér jünk em lí tett
sok ol da lú sá gá ra: pár éven át egy ház ke rü le ti
fõ gond nok, kar mes te re az el sõ Varadinum
fesz ti vál nak, majd jó ide ig ta nít, mé dia tör té -
ne tet az Ady End re Saj tó kol lé gi um ban. Be le -
kós tol az egye sü le ti élet be is, a 90-es évek vé -
gén al el nö ke a Ma gyar Új ság írók Ro má ni ai
Egye sü le té nek.

A ké tez res évek tõl, már je len le gi lap ja i nál
meg in dul köny ve i nek so ro za ta: in ter júk,
szép pró za, úti rajz ok, va la mint em lé ke ze tes

ri por tok fû zé re. A nagy öt let: vé gig jár ni Ro -
má nia min den zegét-zugát, fel ke res ni és
meg mu tat ni az egy sé ges nem zet ál lam nak
ne ve zett or szág más fél tu cat nyi, sok fé le kul -
tú rá jú et ni kai kö zös ség tar ka szõt te sét. Szat -
má ri svá bok tól dob ru dzsai tö rö kö kig,
arománokig, máramarosi uk rá nok tól krassó-
szörényi szer be kig, hor vá to kig. Vis  sza té rõ
té má ja a nagy vá ro si ro ma kö zös sé gek éle té -
nek az áb rá zo lá sa, em pá ti á val és ter mé sze -
tes ség gel.

Ter mé keny, va la men  nyi mû faj ban ott ho -
no san al ko tó kol lé gánk nak az Arany toll mel -
lé jó egész sé get és sok erõt kí vá nunk to váb bi
szá gul dó riporterkedéseihez!

(El hang zott 2015. már ci us 13-án, 
a Ma gyar Saj tó Há zá ban Bu da pes ten)

a leg ér vé nye sebb jel lem zõ – gon dol junk csak
a funari man dá tu mok fe szült han gu la tá ra.

Kül kap cso la to kat épí te ni, Ko lozs várt is be -
csa tol ni a Kár pát-me den cét át fo gó kép ze let -
be li frek ven cia-tar to mány ba – ez volt Or bán
Ka ta lin má sik fel vál lalt és szin tén ma ka csul
kép vi selt cél ki tû zé se. Rá dió szín há zi hang ar -
chí vu munk szak sze rû tá ro lá sa-át men té se
csak egyi ke a konk rét ered mé nyek nek. A fel -
vi dé ki, dél vi dé ki, de akár szlo vé ni ai ba rát sá -
gok túl nõt tek a pro to kol lá ris vi szony kö te le zõ
ce re mó nia-kel lék tá rán: õszin te és épí tõ szak -
mai-em be ri kö te lék ké mi nõ sül tek át, s eb bõl
köz vet ve a szer kesz tõ ség is hasz not hú zott.

A be fe le épít ke zés so rán el in dult a nyel vi
pal lé ro zás: a Wacha ta nár úr iz gal ma san in -
ten zív lá to ga tá sai és gyors tal pa ló kur zu sai
kö zöt ti szü ne te ket Or bán Ka ti nyelv mû ve lõ-

vé dõ ro va tai töl töt ték ki; igé nyes ség és fe gye -
lem, de minendnekelõtt ön ér té ke lés, hogy
mun kánk nyers anya gá val ho gyan sá fár ko -
dunk. Fõ képp ak kor ért he tõ meg e fel adat -
nak az im ma nens fe szült sé ge, mi kor ar ra
kény sze rü lünk, hogy mind egy re ész lel jük:
in ter jú ala nya ink, stú di ó ba hí vott szak em be -
re ink nem csak a mik ro fon láz mi att fe je zik ki
ma gu kat csi ko rog va, da ra bo san, eset le nül. 

Nyug díj ba vo nu lá sa után Or bán Ka ta lin a
Rá dió von zás kör ében ma radt: ta ná csa i val
nem há zal, de ha vé le mé nyét ké rik, nem fu -
kar ko dik, el vál lal ta a tisz te let be li el nök sé gét
a ci vil hát tér in téz mény nek, a Do nát 160
Egye sü let nek, amely a szer kesz tõ ség nek
szak mai-ér dek ér vé nye sí té si ki tö ré si pon to -
kat biz to sít hat.

N

Ø

Szilágyi Aladár kollégáját laudálja az EMKE idei díjátadóján
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Tasnádi-Sáhy Péter
Spectator-díjához

ol lé gánk 1981-ben Bu da pes ten
szü le tett, majd Szent end rén ott -
hon ra ta lált fi a tal em ber, mi u tán
pénz ügyi-szám vi te li ta nul má -
nyo kat foly ta tott, majd nem zet -

kö zi kap cso la tok sza kon is dip lo má zott, kur ta
kis vál lal ko zói pá lya fu tá sa zá rul tá val, két dip lo -
má val a zse bé ben meg sem állt In di á ig, ahol
ön kén tes ként an gol nyel vet és szá mí tó gé pes
is me re te ket ta ní tott Del hi egyik sze gény ne -
gyed ében. Tíz hó na pon ke resz tül ben ne élt az
in dus pe rem vá ro si élet sû rû jé ben, de le he tõ -
sé ge tá madt be jár ni a hi he tet le nül sze -
gény/hi he tet le nül gaz dag, föld rész nyi or szá -
got, és a két irány ból reá zú du ló él mény özön
nap ló írás ra kész tet te õt. Fel jegy zé sei 2010-
ben Hidd el, ez Del hi! – egy ön kén tes nap ló ja
cím mel kö tet ben is nap vi lá got lát tak. „En nek
kö szön he tõ en vált az írás/új ság írás éle tem
meg ha tá ro zó já vá” – mond ta egy in ter jú ban.

Kö vet ke zõ stá ci ó ja Te mes vár lett – a Csiky
Ger gely Szín ház mû vész nõ je, No é mi sze mé -
lyé ben ta lál ta meg a pár ját. Ha mar be il lesz ke -
dett a Bán ság sok szí nû fõ vá ro sá nak kul tu rá lis
éle té be, a te át rum tá ján kü lön bö zõ pro jek tek
kez de mé nye zõ je ként te vé keny ke dett, a Bar -
tók Di ák szín pad ját szot ta el Tasnádi-Sáhy át -
ér tel  mezésében Vö rös mar ty Cson gor és Tün -
dé jét. A he lyi köz élet sû rû jé ben for go lód va, a
Kaf ka Ká vé zó ér de kes sze mé lyi sé ge ket meg -
szó lal ta tó be szél ge tõ-mû so ra, a Kö ze lebb rõl
mo de rá to ra lett, köz ben im már az Er dé lyi Ri -
port tu dó sí tó ja ként küld te jobb nál jobb ri port -
ja it, in ter jú it, pub li cisz ti ká it. Az if jú pár Vá rad -
ra köl tö zött, Tasnádi-Sáhy No é mi a Szig li ge ti
Szín ház si ke res mû vé sze, Tasnádi-Sáhy Pé ter
pe dig a Ri port bel sõ mun ka tár sa lett. A tel je -
sebb be il lesz ke dé se ér de ké ben Bu da pest szü -
löt te ki jár ta ma gá nak az ál lan dó tar tóz ko dá si
en ge délyt Ro má ni á ban. 

Sok ol da lú sá gát drá ma író ként is bi zo nyít ja,
a Szig li ge ti Tár su lat mû vé szei fel ol va só szín -
ház ke re té ben mu tat ták be Kis to tál cí mû da -
rab ját, majd a váradi te át rum mû vész nõ je,
Firtos Edit szá má ra írt, ren de zett sze mély re
sza bott egy sze mé lyes drá mát, F. E.-val lo má -
sok cím mel. Pró za írói be lé põ je is ígé re tes,
2012-ben el nyer te az Élet és Iro da lom tár ca no -
vel la-pá lyá za tát, U-Bót cí mû írá sá val, az óta

szü le tett no vel la fû zé re A bé ka em ber le gen dá ja
cí mû kö tet ben je lent meg.

De tér jek vis  sza a Spectator-díjra ér de me -
sü lõ kol lé gám szak mai mél ta tá sá ra. Ri port so -
ro za tok mû ve lõ je ként fog lal ko zik kör nye zet -
vé del mi kér dé sek kel. Vé gé re járt a Krassó-
Szörény me gyei Újmoldova kör nyé kén el ha -
gyott réz bá nyák okoz ta kör nye zet vé del mi ka -
taszt ró fá nak; a szé kely föl di pa ta ko kon mû kö -
dõ, il let ve épü lõ mi ni-ví zi erõ mû vek kör nye zet -
ká ro sí tó ha tá sa it Tör pe víz mû, ten ger nyi ké tely -
 lyel cím alatt fog lal ta ös  sze; a püspökfõrdõi
Szent Lász ló tó Eu ró pá ban pá rat lan élõ vi lá gá -
nak, a hé ví zi tün dér ró zsá nak a pusz tu lá sa, a
Vá rad kör nyé ki ter mál vi zek vis  sza for dít ha tat -
lan nak tû nõ el apa dá sa mi att vert több ré szes
ri a dó ja az ok nyo mo zó új ság írás re me ke. Szo -
ci á lis ér zé keny ség gel jegy ben já ró köz gaz dá -
szi kép zett sé gé nek há la szak ér te lem mel for -
dul a kis em be rek szint jén fel buk ka nó gaz da -
sá gi kér dé sek és kis vál lal ko zói le he tõ sé gek
fe lé, lettlégyen szó a kö zös sé gi gaz da ság (sha -
ring economy), a fo gyasz tói cso por tok mo -
dell jé nek al kal ma zá sá ról, a permakultúra, az
al ter na tív ter mé sze tes épít ke zé sek le he tõ sé -
ge i rõl.

Elõ sze re tet tel for go ló dik to vább ra is a te át -
ru mok házatáján, szín há zi kró ni kák szer zõ je -
ként; a mû vész ká vé há zak vi lá gá ban is ott ho -
no san mo zog, ze né szek kel, írók kal be szél get -
ve je gyez re mek in ter jú kat. 

De most ve szem ész re: laudációja so rán vé -
ges-vé gig jelenidõben fo gal maz tam, ho lott
múlt idõt kel lett vol na hasz nál nom. Nem mint -
ha Tasnádi-Sáhy Pé ter ab ba hagy ta vol na az új -
ság írást, csak ép pen lap ja, la punk, az Er dé lyi
Ri port tûnt el a nyom ta tott mé di á ból. Ugyan is
el dön te tett, hogy 12 esz ten de ig mû kö dõ he ti la -
punk Gu ten berg-szi ge te – el né zést a kép za var -
ért – szi get tö rést szen ved jen. 2015 áp ri li sá tól
csak internetes vál to zat ban él to vább. Mi is ha -
jós né pek vol nánk, ed dig is él tünk, ez után is
élünk az internet kí nál ta le he tõ sé gek kel. Ta lán
épp Tasnádi-Sáhy Pé ter lesz az a ten ge rész, aki
fi a tal em ber lé té re kön  nyen fel ka pasz ko dik az
árbóckosárba, s majd egy szer Föld!, Föld! ki ál -
tás sal ri aszt ben nün ket – bár mi lyen tá vol ság ra
ha józ nánk a Jó re mény ség fokától…

Szil ágyi Ala dár

K

Kustán Magyari Attila

felvétele
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Ke let-Nyu gat ke re sõ ben

is  sza re pül ni –, ha csak né -
hány perc re is –
az idõ ben. Mek -
ko ra öröm! Mek -
ko ra fáj da lom! 

Az új já szü le tett vi lá got kö -
szön töt tem ak kor, ki tisz tult eget
lát tam az új szá zad vég fö lé fe szül -
ni, egész sé get jó sol tam a vi lág nak
és egész-séget Eu ró pá nak. 

Nem esem a csa ló dot tá ved let tek
bû né be, nem mon dom: mind eb bõl
nem lett sem mi, a Tör té ne lem meg -
szé dült al va já rói vol tunk.

Mert igen is, lett egész ség, va gyis ki lá ba lás a be teg sé -
gek gyö tör te 20. szá zad ból, és lett eu ró pai egész-ség is a
ha tá ro kat si ker rel lé gi e sí tõ föld ré szün kön.

Hogy jöt tek új, vá rat lan, ko ráb ban nem
is mert be teg sé gek? Hogy az egészséget
ve szé lye sen szab dal ják új tö rés vo na lak,
ár kok és sza ka dé kok?

Ez bi zony mély sé ge sen igaz, és a vi -
lág ma is mét kém le li az eget, ku tat ja
az új ki tisz tu lás je le it.

Ezért mon dom: nem meg szé dült
al va já rás volt az, ha nem a Tör té ne -
lem sze ren csés csil lag za ta. Ha csak

há rom hé tig, ha csak há rom hó na pig tar tott
is, ör vend je nek, akik át él het ték. A Tör té ne lem ege je len -

leg be bo rult, az em be ri ség egész sé ge gyen ge lá ba kon áll.
Or vo sok, ke res sé tek a leg jobb gyógy mó dot! Em be rek, il -
les  szé tek új ra ös  sze azt, ami szét esett! Egész sé get!

Be rek für dõ, 2015. feb ru ár 12.
Hor váth An dor

1990. februárjában jelent meg Nagyváradon a Kelet-
Nyugat hetilap. A 25 éves évfordulón szervezett,
kerekasztal-beszélgetés formájában tartott emlékezésre
többek között az alábbi két írott üzenet érkezett.

á rat lan fel ada tot (ké rést) kap az em ber, és el -
kezd ke res gél ni az em lé kei, ne tán do ku men -
tu mok közt. Így jár va el, két ré geb bi, 2000-
ben meg je lent kö te tem után nyúl tam a köny -
ves pol con. Az egyik Gon do la tok Ke let rõl

Nyu gat ra cím mel je lent meg, a Bu da pest köz pon tú Anya -
nyel vi Kon fe ren cia ki adá sá ban. Az egyik, még 1998-ban
szü le tett írá som ban ol va som: „A Nyu gat leg el sõ írá sa - Ig -
no tus tól - a Ke let né pe cí met vi se li. Mó ricz Zsig mond,
évek kel azu tán, hogy ki szállt a Nyu gat szer kesz té sé bõl, a
társ szer kesz tés bõl Ba bits csal, éle te utol só sza ka szá ban a
Ke let Né pét szer kesz tet te. Ady End re egész élet mû ve Ke -
let és Nyu gat pó lu sai közt fe szül ve, õr zés és sza kí tás, a
sa já to san ma gyar ‘õsi’ tör té ne lem és a Pá rizs-von zás di -
lem má ját akar ja meg ol da ni, ön ma ga és né pe számára.“
Ami kor ezt le ír tam, per sze nem a ke vés sel ko ráb ban
meg szûnt váradi Ke let-Nyu gat ra, a lap ra gon dol tam. Bár
te het tem vol na. Köz ben azon ban to vább ke res gé lek, és
már kö ze lebb ke rü lök Nagy vá rad hoz, a né hány évet
meg élt lap hoz. Va la mi kor a ki lenc ve nes évek kö ze pén a
Ma gyar Nem zet ben je lent meg egy pub li cisz ti kám, Ke let
és Nyu gat kö zött, Nagy vá ra don cím mel, amely így kez -
dõ dött: „Adyt ke re sem, a Kö rös-par ton. Ta lál kát ad tunk -
no nem egy más nak, már mint ve le köz vet le nül, ha nem

akik ha lá lá nak 75. év for du ló ján em lé kez ni jöt tünk -, én
azon ban elég óvat la nul nem je gyez tem meg, amit a te le -
fon ba a szer ve zõk mond tak, így hát ta nács ta la nul jár ká -
lok egy ja nu ár vé gi reg gel a váradi Fõ ut cán, ku ta tok egy
pla kát után, amely út ba iga zí ta na. A szín ház zal szem köz -
ti köny ves bolt ki ra ka tá ban sem mi jel, hogy eb ben a vá -
ros ban ma tu do má nyos ülés sza kot tar ta nak a költõrõl...“  

Egy kis ki té rõ után rá té rek fel té te le zé sem re, hát ha a
Bi ha ri Nap ló se gít. „Mi u tán ez sze ren csé sen meg tör tént,
már nincs aka dá lya, hogy a Körösvidéki Mú ze um ter mé -
ben az utol só pil la nat ban csat la koz zam a Bu da pest rõl és
Deb re cen bõl ér ke zett, va la mint a he lyi elõ adók hoz, sõt a
Ke let-Nyu gat leg fris sebb, 1994. ja nu á ri szá mát is kéz hez
ve gyem, amely sze ren csé sen egé szí ti ki az ülés szak ra ké -
szült elõadásokat.“ 

Bõ veb bet ak kor ír hat nék az ün ne pelt rõl, pon to sab ban
az em lé ke zést ki vál tó ról, ha most elõ tud nám ke res ni ré -
gi lap pél dá nya i mat. Szí ve sen ten ném - de a ke re sés sel le -
kés ném az em lé ke zõ gyü le ke ze tet, nem úgy, mint 1994
ja nu ár já ban. De az zal a re mén  nyel kül döm so ra i mat,
hogy va la hol a vá ros ban csak lesz pla kát az al ka lom ra -
ha nem is en gem kel le ne most el iga zí ta nia.

Ko lozs vár, 2015. feb ru ár 12.
Kán tor La jos

V

V
Kelet-Nyugat, 25 év után
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Élet az Istenszéke lábánál 

Há rom szé kely föl di me gye hét kü lön bö zõ
saj tó ter mé ké nél dol go zó új ság író – Szucher
Er vin, Bögözi At ti la, Vaj da György, Bodolai
Gyön gyi, Bajna György, Czirják Kár oly,
Sarány Ist ván, Sarány Or so lya, Gás pár Sán -
dor, Mó zes Lász ló és Ka rá cso nyi Zsig mond –
ös  sze fo gá sá val szü le tett a hi ány pót ló kór kép -
nek is ne vez he tõ kö tet, amely a Fel sõ-Ma ros
men tét igyek szik be mu tat ni.

A kö tet nem af fé le tu ris ta ka la uz akar len ni
– mond ta a ma ros vá sár he lyi könyv be mu ta tón
Szucher Er vin – a cso dá la tos, he lyen ként akár
vad re gé nyes vi dék rõl, ha nem az ott élõ ma -
gyar ság éle tét, prob lé má it pró bál ja be mu tat ni.

Jód te le pen a MÚRE 2013 nya rán szer ve zett
ri port tá bort, amely nek ke re té ben Vaj da
György pél dá ul a funtineli bo szor kány nyo má -
ban jár va a je len ko ri pász tor ko dás sa já tos sá -
ga it is meg örö kí ti, Szucher Er vin pe dig az el -
né mu ló Fel sõ-Ma ros men ti ha ran gok ra, a fal -
vak ki ürü lé sé re, a ma gya rok lét szá má nak
csök ke né sé re fi gyel mez tet.

Bögözi At ti la a bor víz rõl és a kõ rõl, mint ha -
szon for rás ról kö zöl ok nyo mo zó ri por tot,
Sarány Ist ván a dédai vas út vo nal „ma gyar vi -
lág be li” épí té sét idé zi fel, Gás pár Sán dor a
gyógy nö vény ter mesz tés sel fog lal ko zó, fi a tal -
ko ri ál mát meg va ló sí tó Bo ros Er zsé bet tör té -
ne tét me sé li el. Bodolai Gyön gyi Lé lek fa cí mû
ri port já ban a hang szer ké szí tõ vál lal ko zás ról ír.

A könyv szer kesz tõ je, Szucher Er vin ar ról
be szélt a kö tet vá sár he lyi be mu ta tó ján, hogy
an nak da cá ra, hogy szin te min den maros szé ki

Két hét alatt öt településen mutatták be a Magyarok
az Istenszéke lábánál címû riportkötetet. Miután a jódtelepi,
fickói és holtmarosi olvasóközönség kézbe vehette a Magyar
Újságírók Romániai Egyesülete által kiadott könyvet,
március 5-én a marosvásárhelyi Bernády Házban, majd
a Disznajón összegyûltek ismerhették meg a kiadványt.

va la mi kép pen kö tõ dik a Fel sõ-Ma ros men té -
hez, a leg több em ber szá má ra a ré gió csu pán
a ki rán du lá si, tú rá zá si le he tõ sé get je len ti.

„Mi egy má sik ol da lá ról pró bál tuk be mu tat -
ni a tér sé get, még pe dig az ott – he lyen ként
tömb ben, he lyen ként szór vány ban – élõ ma -
gyar ság szem pont já ból. Ab ból a ma gyar sá gé -
ból, mely va la mi kor a Görgényi- és a Ke le -
men-ha va sok bir to ko sa volt, má ra vi szont ele -
nyé szõ vagy tel je sen alá ren delt sze rep be szo -
rult azok kal szem ben, aki ket más fél-két év szá -
zad dal ez elõtt ne me se ink te le pí tet tek a he -
gyek lá bá hoz” – ma gya ráz ta.

A disznajói ese mé nyen meg je len tek pél dá -
ul öröm mel nyug táz ták, hogy fa lu juk gon do -
san ápolt nép ha gyo má nyai és a te le pü lés kul -
tu rá lis moz ga tó ru gói fon tos he lyet kap tak
Bajna György írá sá ban.

A könyv be mu ta tók so ra már ci us ban és áp -
ri lis ban foly ta tó dott, a szer zõk el ju tot tak töb -
bek kö zött Marosvécsre, Szászrégenbe, Ma -
gyar óra és min den olyan hely ség be, amely a
szer zõk vizs gá ló dá sa i nak hely szí né ül szol gált.
Ös  szeg zés he lyett el mond ha tó, a ta lál ko zó kon
egy ér tel mû en meg fo gal ma zó dott az az ol va -
sói igény, hogy e kez de mé nye zés nek le gyen
foly ta tá sa.

An tal Eri ka
(A Kró ni ka na pi lap ban kö zölt írás alap ján)



20
15

. m
áj

us
rm

s
vi

ss
zh

an
g

19

Idõutazás Farnastól
Zsobokig, másodszor

a valy jú li us ban Farnason szer vez -
te meg ri port tá bo rát a Ma gyar
Új ság írók Ro má ni ai Egye sü le te.
Az Er dély min den ré szé rõl ér ke -
zett szak ma be li ek és az új ság -

írást most ta nu ló fi a ta lok há rom fe lejt he tet len
na pot töl töt tek Farnason és a kör nye zõ al sze gi
fal vacs kák ban, ame lyek ugyan ha gyo má nya ik
ré vén Ka lo ta szeg hez tar toz nak, de az 1968-as
köz igaz ga tá si át szer ve zés kor Szil ágy me gyé -
hez csa tol ták õket. A dom bok kö zött, a vi lág za -
já tól tá vol fek võ fal vak ban af fé le idõ uta zás ban
volt ré szünk, hi szen mi köz ben a múlt ról, ha -
gyo má nyok ról fag gat tuk a ven dég sze re tõ hely -
bé li e ket, igye kez tünk va ló ság hû ké pet fes te ni a
je len rõl, és rá ta pin ta ni ar ra, mit rej te get a jö võ.
Ezért is lett ez – va gyis Idõ uta zás Farnastól
Zsobokig – a cí me az ott szü le tett írá so kat fel öle -
lõ ri port kö tet nek, ame lyet „tett hely szí nén” is
be mu tat tak. 

A ri port kö tet nek ugyan nem ez volt az el sõ
be mu ta tó ja, de a ko ráb bi ri port tá bo rok ter mé -
se i hez ha son ló an a MÚRE ez út tal is ra gasz ko -
dott ah hoz, hogy a kö te tet a hely szí nen is meg -
is mer tes se. Így a nyá ri ká ni ku la után az új ság -
írók újabb „idõ uta zás ban” vet tek részt, így azt
is meg ta pasz tal hat ták, mi lyen a fa lu té len, hó -
hul lás ban. 

A be mu ta tó ra a táj egy ség ta lán leg szebb, de
min den kép pen leg fej lõ dõ ké pe sebb fa lu já ban
ke rült sor, te gyük hoz zá: nem vé let le nül, hi -
szen akár csak a nyá ri tá bor ese té ben, most is
Mol nár Ir ma tisz tel tes volt a há zi gaz da (fotó,
jobbra). En nél fog va a be mu ta tó nak a zsoboki
temp lom adott ott hont a va sár nap dél elõt ti is -
ten tisz te let tel egy be köt ve, ame lyen a tisz te le -
tes as  szony a Ki rá lyok el sõ köny vé nek 19. sza -
ka szá ból hir de tett igét, Il lés és Elizeus tör té ne -

te ré vén azt hang sú -
lyoz va, hogy Is ten nek
min den ki vel cél ja van.  

„Eb ben a fa lu ban a
min den nap ok ré sze,
hogy együtt tud él ni a
múlt, és re mél jük,
hogy a jö võ. Ez van
eb ben a kö tet ben” –
ösz  sze gez te az is ten -
tisz te let vé gén ta lá ló -
an a kö tet tar tal mát
Rácz Éva, a MÚRE el -
nö ke, aki a je len lé võ
több mint 130 gyü le ke ze ti tag (köz tük so kan
gye re kek, ti né dzse rek, ami rit ka más kör nyék -
be li fal vak ese té ben) mel lett kö szönt het te Szil -
ágyi Ró ber tet, Szil ágy me gye alprefektusát is. 

„Ami kor itt vol tunk, nem ju tott idõ min dent
és min den kit meg is mer ni. Ha va la ki ki ma radt,
vagy va la ki még sze re tett vol na me sél ni, re mél -
jük, lesz még rá al ka lom. Re mény ke dünk, vis -
 sza tu dunk még ide jön ni, és min den ki, aki sze -
ret ne va la mit ne künk el me sél ni, hogy er rõl
majd a ké sõ utó kor is tu do mást sze rez zen, azt
is még le tud juk ír ni, fel tud juk ven ni hang sza -
lag ra. Hogy ed dig mit is si ke rült ös  sze szed ni?
Szó van eb ben a kö tet ben a ha gyo má nyok ról
is, a nép vi se let rõl is, de szó van a farnasi temp -
lom kál vá ri á já ról is. Szó van az idõs ott hon la kó -
i ról, és szó van ar ról, hogy Zsobokon, a gyer -
mek ott hon ban, hogy néz ki a jö võ. Hogy kik
azok, akik itt dol goz nak, kik azok, akik a kö zös -
sé get ve ze tik, és kik azok, akik fenn tart ják az
éle tet, ami itt zaj lik, Farnason és Zsobokon” –
öszegzett a MÚRE el nö ke.

Ba lázs Ben ce
(A Sza bad ság ban meg je lent írás alap ján)

T

Bu da pes ten járt ta nul mány úton a Babes-
Bolyai Tu do mány egye tem má sod éves új ság -
író sza kos di ák ja i nak egy cso port ja. On nan
(a ko lozs vá ri in du lás hoz ké pest) csak egy ug -
rás volt Paks, ahol a fi a ta lok és ta ná ra ik az

atom erõ mû lá to ga tó köz pont já ban, a mel let te
ki ala kí tott mú ze um ban és a szak kö zép is ko lá -
ban is lá to ga tást tet tek. A ki rán du lás öt let gaz -
dá ja Kiss G. Pé ter (MÚOSZ), a Paks Press
fõ szer kesz tõ je volt.

BBTE: sajtós vizit Pakson
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Meddig szólhatnak még
a helyi rádiók Vajdaságban?

Mi vel Vaj da ság ban még leg alább ti zen öt ön -
kor mány za ti tu laj don ban lé võ rá dió, il let ve te le -
ví zió van, amely ma gyar nyel vû mû sor szol gál ta -
tást is vé gez, meg kér dez tünk né hány szer kesz -
tõt, ho gyan vé le ked nek a magánosításról. Ri -
por tunk vé gén egy eset le ges meg ol dás le he tõ -
sé gét is fel ve ti a Ma gyar Nem ze ti Ta nács Tá jé -
koz ta tá si Bi zott sá gá nak el nö ke. 

Az elõz mé nyek rõl
A szerb kép vi se lõ ház ál tal el fo ga dott do ku -

men tum ki mond ja, hogy 2015 jú li u sát kö ve tõ en
Szer bi á ban nem mû köd het ál la mi (tar to mány,
ön kor mány zat) ala pí tá sú tá jé koz ta tá si esz köz.
Az új mé dia tör vény alap ján ki vé telt ké pez a Vaj -
da sá gi Rá dió és Te le ví zió, a nem ze ti kö zös sé -
gek nem ze ti ta ná csai pe dig meg tart hat ják ed di -
gi ala pí tói, il let ve társ ala pí tói jo ga i kat. Ez va la mi -
fé le biz ton sá got je lent a vaj da sá gi ma gyar ság
egyet len na pi lap já nak, a Ma gyar Szó nak, és he -
ti lap já nak, a Hét Nap nak, az egy re fo gyat ko zó
kö zös ség ugyan is kép te len ar ra, hogy la po kat
tart son el.  

A vaj da sá gi ma gyar ság szá má ra azon ban
nem csak a Ma gyar Nem ze ti Ta nács ál tal ala pí -
tott mé di u mok a fon to sak: van ugyan is né hány
ön kor mány za ti rá dió és te le ví zió, amely nek a
szerb mel lett ma gyar nyel vû mû so ra is van, s re -
gi o ná lis szin ten meg le he tõ sen nagy nép sze rû -
ség nek ör vend. 

A Vaj da sá gi Ma gyar Szö vet ség par la men ti
párt ként el ér te, hogy a pri va ti zá ci ót kö ve tõ en az
új tu laj do nos leg alább öt évig kö te les meg tar ta -
ni a ko ráb bi mû sor struk tú rát, nem vál toz tat hat
pro filt, nem épít he ti le a su gár zá si nyel ve ket, il -
let ve fog lal koz tat nia kell a meg lé võ al kal ma zot -
ta kat. A VMSZ ar ra szá mít, hogy ez a ren del ke -

A médiaprivatizáció folyamata évek óta húzódik Szerbiában.
A döntéshozók már több alkalommal is nekirugaszkodtak
a területre vonatkozó jogszabályok kidolgozásának. A teljes
képhez tartozik az is, hogy a korábban végrehajtott
magánosítás következményei katasztrofálisak, ugyanis
számos helyi rádióra és televízióra lakat került, de az is
gyakori, hogy az új tulajdonos a kisebbségi nyelvû adást
építette le, vagy szüntette meg.

zés ked vét sze gi azok nak a le en dõ tu laj do no -
sok nak, akik tisz tes ség te len szán dék kal je lent -
kez nek a pri va ti zá ci ós ki írás ra. 

Az ön kor mány za ti ala pí tá sú mé di u mok
magánosítása a szer bi ai Pri va ti zá ci ós Ügy nök -
ség fel ada ta, amely több he lyi mé di um ese té -
ben már ta va lyi év szep tem ber ben meg kezd te
ezt a fo lya ma tot. A tör vény azt is elõ ír ja, hogy
amen  nyi ben sen ki sem je lent ke zik a meg hir de -
tett rá dió meg vá sár lá sá ra, an nak a rész vé nyei
2015 jú li u sa után az ott dol go zók bir to ká ba ke -
rül nek. Mi vel az üze mel te tés hez anya gi esz kö -
zö ket nem kap nak, a fog lal koz ta tot tak nak pe dig
nincs pén zük üze mel tet ni az adó kat, fel újí ta ni a
rossz ál la po tú tech ni kai fel sze re lést, va ló szí nû -
leg ke vés szer kesz tõ sé ge fo gad ja majd el a tu laj -
do no si jo go kat. Amen  nyi ben ezt el uta sít ják, a
mé di u mot au to ma ti ku san tör lik a nyil ván tar tás -
ból. 

Ér dek lõ dõ – po li ti kai hát tér rel
A Sza bad kai Rá dió meg vá sár lá sá ra egy ér -

dek lõ dõ je lent ke zett, akit még sem mi sem kö te -
lez a tény le ges üz let nyél be üté sé re, il let ve Sza -
bad ka ön kor mány za tát sem ar ra, hogy el ad ja a
rá di ót. A gond az, hogy az új vi dé ki cég tu laj do -
no sa mö gött vél he tõ en egy szél sõ sé ges szerb
po li ti kai szer ve zet áll. Pon to sab ban, nem csak a
Sza bad kai Rá di ót néz te ki, ha nem ös  sze sen ki -
lenc magánosítás elõtt ál ló vaj da sá gi mé dia há -
zat, köz tük a Nagykikindai Tá jé koz ta tá si Köz -
pon tot, a Tö rök be csei Rá di ót, a Nagy becs ke -
reki Rá di ót, a Verbászi Tá jé koz ta tá si Köz vál la la -
tot és a To po lyai Tá jé koz ta tá si Köz vál la la tot,
ame lyek ma gyar nyel vû mû sor szol gál ta tást is
vé gez nek.

A ko moly ha gyo mán  nyal ren del ke zõ, 47
éves múlt ra vis  sza te kin tõ Sza bad kai Rá dió dol -
go zói ag go da lom mal fi gye lik a magánosítási fo -
lya ma tot. At tól tar ta nak, hogy a le en dõ tu laj do -
nos nak ak kor is lesz esz kö ze az el le he tet le ní té -
sük re, ha for má li san be tart ja a tör vényt. Hi szen
a jog sza bály sem azt nem ír ja elõ, hogy a dol go -
zók nak meg fe le lõ bért kell kap ni uk, sem azt,
hogy konk rét fel ada tok kal is meg kell bíz ni
õket. Eb ben az eset ben fenn áll a ve szély, hogy
az új ság írók ön ként mon da nak fel, tá vo zá suk kal
pe dig egy-egy mû sor meg szû né sét idé zik elõ.
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A Sza bad kai Rá dió szerb, ma gyar és hor vát
nyel ven sa ját gyár tá sú mû sort, né me tül és bu -
nye vá cul kül sõ pro duk ci ó kat su gá roz, dol go zó i -
nak szá ma a kül sõ sök kel együtt kö zel öt ven fõ.
A ma gyar adás reg gel hat és es te nyolc óra kö -
zött hall gat ha tó a 89.6 MHz-en, 60-80 km-es kör -
zet ben, interneten a nap hu szon négy órá já ban.

A Vaj da sá gi Ma gyar Új ság írók Egye sü le te
min den egyes ma gyar, de más ki sebb sé gi nyel -
vû tar ta lom szol gál ta tást vég zõ kis tér sé gi mé di -
um je len lét ét hasz nos nak tart ja, kü lö nö sen, ha
köz szol gá la ti sze re pet is el lát nak, mert erõ sí tik
az anya nyel vû tá jé koz ta tást, és fon tos sze re pet
töl te nek be sa ját kö zös sé gük ben. A VMÚE el -
nök sé ge sze rint az il le té ke sek nek és a vaj da sá -
gi ma gyar po li ti kum nak meg kel le ne aka dá lyoz -
nia, hogy a saj tó or gá nu mo kat po li ti kai pár tok,
vagy a hold ud va ruk ba tar to zó vál lal ko zá sok vá -
sá rol ják meg. 

Az ala pí tó sem mit sem tesz 
A temerini Lukijan Mušicki Mû ve lõ dé si és

Tá jé koz ta tá si Köz pon tot (MTK) mû ve lõ dé si in -
téz mény ként 2006-ban ala pí tot ta a he lyi köz sé gi
kép vi se lõ-tes tü let. Az in téz mény, aho gyan az el -
ne ve zé se is tük rö zi, két „szek tor ral”, a mû ve lõ -
dé si vel és a tá jé koz ta tá si val ren del ke zett. Az
utób bi az 1971-tõl lé te zõ Temerini Rá dió te vé -
keny sé gét és va gyo nát ölel te fel. 

A pri va ti zá ci ós, il let ve a tö meg tá jé koz ta tá si
tör vény sem ad vá laszt ar ra a kér dés re, ho gyan
magánosíthatók ezek a köz pon tok, ame lyek
jog ál lá su kat te kint ve mû ve lõ dé si in téz mény -
ként te vé keny ked nek. Ez le he tõ vé tet te, hogy a
temerini MTK magánosítási in dít vá nyát ne ad -
ják be a meg sza bott ha tár idõ ben.

Mi vel idõ köz ben vál to zott a temerini köz sé gi
ha ta lom ös  sze té te le, az ala pí tó új jo gi sze mélyt
ho zott lét re, a Temerini Mû ve lõ dé si Köz pon tot,
amely meg kap ta a mû ve lõ dé si ha tás kö rö ket,
így a Lukijan Mušicki MTK je len leg ki zá ró lag
rá di ó ként mû kö dik. Va gyis már pri va ti zál ha tó. 

A Temerini Rá dió a 93,5 MHz-en, öt ven ki lo -
mé te res vé tel kör zet ben jut tat ja az éter be ma -
gyar és szerb nyel vû adá sát. A na pi hat órás ma -
gyar mû sort négy új ság író (ket tõ ál lan dó, ket tõ
meg ha tá ro zott mun ka vi szony ban) és egy mû -
sza ki mun ka társ ké szí ti, nyolc be dol go zó kol lé -
ga se gít sé gé re is szá mí ta nak.  

Ágos ton Má ria, a Lukijan Mušicki Mû ve lõ -
dé si és Tá jé koz ta tá si Köz pont igaz ga tó ja sze rint
a je len le gi köz sé gi ha ta lom sem mit nem tesz
sem azért, hogy a rá dió meg ma rad jon két nyel -
vû nek, sem azért, hogy meg ma rad ja nak a szer -
kesz tõ sé gek al kal ma zot tai. Az ala pí tó sem mi -
lyen for má ban sem mû kö dik együtt a pri va ti zá -
lás elõtt ál ló in téz mén  nyel, az új tu laj do nos nak

pe dig nem lesz ér de ke a ma gyar nyel vû köz -
szol gá la ti mû sor fenn tar tá sa. Fel ró ja azt is,
hogy ed dig a Ma gyar Nem ze ti Ta nács ré szé rõl
sem ér zé kelt tá mo ga tást, ha bár ar ra len ne szük -
ség, hogy a tes tü let a jú li us 15-ig tar tó idõ szak -
ban min den tör vé nyes le he tõ sé gé vel él ve, ha té -
ko nyan se gít se a ma gyar mû so ro kat is su gár zó
rá di ó kat.

A lel kes min de nes
Zséli Ág nes egy sze mély ben a Tö rök be csei

Rá dió ma gyar adá sá nak a min de ne se: õ a szer -
kesz tõ, a for dí tó, a hír ol va só, a ze ne vá lo ga tó, a
hangtechnikus… Sõt, még az ese mé nye ken is õ
vesz részt, hogy azok ról hírt ad jon. E mel lett a
he lyi lap nak és a ká bel té vé nek is ké szít be szá -
mo ló kat. 

– A magánosítással kap cso lat ban pes  szi mis ta
va gyok – fo gal maz. – Sok hall ga tóm van Vaj da -
ság-szer te, egy nagy csa lád, ami fel bom la na, ha
a ma gyar nyel vû adás el hall gat na. Ezt az ál lí tá -
so mat ar ra ala po zom, hogy a két órás élõ mû -
sor ba gyak ran negy ven hoz zá szó lót is be kap -
cso lok. Úgy tu dom, ve võ vagy ér dek lõ dõ még
nem je lent ke zett, egy elõ re min den ki te szi a dol -
gát, sen ki nem be szél sem mi rõl, ta lán ab ban re -
mény ked nek, hogy va la mi cso da foly tán túl él -
jük a magánosítást. 

A Tö rök be csei Rá dió ma gyar adá sa a 106,1
MHz-en fog ha tó hét fõ tõl csü tör tö kig 20-24 óra,
va sár nap 16-19 óra kö zött. 

– Be szá mo lok min den rõl, ami a kis kö zös sé -
günk ben tör té nik. Igyek szem a mun ká mat a le -
he tõ leg job ban el vé gez ni. Mû sor idõ ben a stú di -
ó ban dol go zom, de egyéb ként is so kat bent va -
gyok a rá di ó ban. Az évi sza bad sá go mat nem ve -
szem ki, és be teg sem le he tek, mert nincs, aki
he lyet te sít sen. Vé let le nül evez tem be a mé dia
vi zé be, 2012-ben let tem ál lan dós a Tö rök be csei
Rá di ó ban, de a csó na ko mat most már itt sze ret -
ném le hor go nyoz ni. Én at tól fé lek leg in kább,
hogy sen ki nek sem kel lünk majd, és az aj tónk -
ra la kat ke rül. Egy tu laj do nos pe dig azt csi nál -
hat ve lünk, amit akar. Tu dom, hogy öt évig nem
vál toz tat ha tó a mû sor sé ma, de mi lesz utá na? 

Ag go da lom és bi za ko dás
A to po lyai hely zet rõl Hu szár At ti la, a he lyi

tá jé koz ta tá si köz vál la lat meg bí zott igaz ga tó ja tá -
jé koz ta tott:

– A To po lyai Tá jé koz ta tá si Köz vál la la tot
2001 de cem be ré ben ala pí tot ta To po lya Köz ség
kép vi se lõ-tes tü le te. Elõ ször he lyi új sá go kat
adott ki, majd 2003-ban el in dult az Express
Channel ká bel te le ví zió kí sér le ti adá sa. 2004-
ben a Tar to má nyi Tá jé koz ta tá si Tit kár ság
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pénz ügyi se gít sé gé vel és Kis he gyes Köz ség
társ ala pí tá sá val be in dult a Kö zép-Bács kai Re gi -
o ná lis Rá dió, rö vi den a Régió Rá dió. 2006-ban
az új ság ki adást ab ba hagy ta a cég. A 2008-ban
ki írt frek ven cia-pá lyá zat nem irány zott elõ re gi -
o ná lis rá dió adót a to po lyai köz ség te rü le té re,
így a rá dió he lyi jel le gû adó ként, csak a Régió
Rá dió ne vet hasz nál va foly tat hat ta to vább a te -
vé keny sé gét. 

A rá dió szerb és ma gyar nyel ven su gá roz za
mû so ra it, he ti fél-fél óra ere jé ig van szlo vák és
ru szin nyel vû adá sa is. A té vé vel kö zös szer -
kesz tõ ség ben négy új ság író he ti negy ven óra
ma gyar mû sort ké szít, ez el sõ sor ban tá jé koz ta -
tó jel le gû, de sze re pel nek ben ne szó ra koz ta tó
tar tal mak is. A köz vál la lat pén ze lé sé nek nagy
ré szét To po lya köz ség biz to sít ja, a töb bi sa ját
be vé tel bõl (rek lá mok, fi ze tett ri por tok) és pá -
lyá za ti esz kö zök bõl szár ma zik. 

Ami a pri va ti zá ci ót il le ti, egy 7-8 éve hú zó dó
fo lya mat vé gé hez ér ke zünk. Az ed dig le zaj lott
magánosítások nem sok jót je len tet tek a mé di á -
val fog lal ko zó cé gek szá má ra, így né mi ag go da -
lom mal te kin tünk az el kö vet ke zõ idõ szak ra. A
tör vény be be épí tett ga ran ci ák nak ele gen dõ ek -
nek kell len ni ük a ma gyar mû so rok fenn ma ra -
dá sá hoz, amen  nyi ben az új tu laj do nos nem
játssza ki azo kat. Re mél jük, az MNT és To po lya
Köz ség fi gye lem mel kí sé ri majd eze ket a dol go -
kat, hogy az eset le ges prob lé mák fel me rü lé se -
kor még idõ ben be avat koz has sa nak. 

A fa lu si em be rek rá di ó ja
A Nagybecskereki Rá dió (103,6 MHz) na pi

egy órás ma gyar adá sát fa lu he lyen hall gat ják a
leg töb ben. 

– Nem tud juk, mi lesz a rá di ónk kal, de a hi á -
nya érez he tõ len ne, mert Kö zép-Bá nát ban raj -
tunk kí vül csak az Új vi dé ki Rá dió szól ma gya rul
– vá zol ta a hely ze tet Mol nár Aran ka szer kesz -
tõ. – Az utób bi évek ben gyak ran vál tot tunk igaz -
ga tót, a mos ta ni alig egy éve van ná lunk, tõ le
szin te sem mi lyen in for má ci ót sem hal lunk ar -
ról, hogy ér dek lõ dik-e va la ki irán tunk. A rá dió a
szerb és a ma gyar mel lett szlo vák és ro mán
nyel vû mû sort is su gá roz.

A ma gyar adást két új ság író szer kesz ti, a be -
dol go zó mun ka tár sa ink las san el hagy tak min -
ket, mert nem fi zet tük a tisz te let dí jat. Nem tu -
dom, ezt a na pi egy ma gyar órát mennyi re le het
még le épí te ni, de mi foly tat ni sze ret nénk, mert
úgy érez zük, szük ség van rá. Gyak ran szem be -
sü lünk az zal, hogy ke vés ez a mû sor idõ, hi szen
sok te le pü lés rõl kell tu dó sí ta nunk. Egy kis jó -
aka rat tal, ös  sze fo gás sal meg le het ne men te ni a
ma gyar mû sort, akár ci vil szer ve zet is üze mel -
tet het né. 

Van meg ol dás? 
Né meth Er nõ, az MNT Tá jé koz ta tá si Bi -

zott sá gá nak el nö ke úgy vé li, az elekt ro ni kus
mé dia már most meg érett az új ra szer ve zés re.
És mi lesz a pri va ti zá ció után?

– Je len pil la nat ban a leg ége tõbb kér dés az
ön kor mány za ti rá di ók és té vék magánosítása.
Hi va ta lo san még meg sem kap tam a ki ne ve zé -
sem rõl szó ló vég zést, ami kor el kezd tem a té má -
val fog lal koz ni. El sõ sor ban az ér de kelt, hol van
még ön kor mány za ti tu laj don ban lé võ tá jé koz ta -
tá si esz kö zök ben ma gyar adás, mi lyen idõ tar -
tam ban, hány fõs szer kesz tõ sé gek ké szí tik a
mû sort. Ti zen öt ilyen rá dió-, il let ve té vé stú di ó ra
buk kan tam. Leg több jük kel si ke rült fel ven nem
a kap cso la tot. El ké szí tet tem egy kér dõ ívet, amit
el küld tem, hogy át fo gó ké pet kap jak. Saj nos le -
súj tó ada tok ér kez tek. A leg több rá di ó ban egy
em ber ké szí ti az adást kül sõs mun ka társ ként,
jobb eset ben fõ ál lás ban. Még a ma gyar ön kor -
mány zat ok ban sem sok kal jobb a hely zet: a
szer kesz tõ sé gek ben 3-4 fõ nél se hol sin cse nek
töb ben. Nin cse nek kü lön szer kesz tõk, új ság -
írók, ze nei mun ka tár sak. Ki vé tel a Sza bad kai
Rá dió, ahol pa pí ron a vi dé ki tu dó sí tók kal együtt
ti zen egy mun ka társ van. Az ala pok tól kel le ne új -
ra szer vez ni az elekt ro ni kus mé di át, pe dig a pri -
va ti zá ció még meg sem tör tént. 

Hogy mi ma rad a magánosítás után? Tar tok
tõ le, hogy pusz ta ság. A kol lé gák még se hol sem
tud ják, mi vár rá juk. Meg vá sá rol ja a mé dia há zu -
kat va la ki, vagy õk kap ják meg a rész vé nye ket?
Tar tó san fenn ma rad hat-e a ma gyar nyel vû
adás, vagy az öt éves mo ra tó ri um után ut cá ra ke -
rül nek? Eset leg ko ráb ban? Egy or szág ban, ahol
ro mok ban a gaz da ság, hogy él jen meg a pi a con
egy ki sebb sé gi szer kesz tõ ség? Temerinben pél -
dá ul ar ra pa nasz kod nak a kol lé gák, hogy nem -
hogy se gít sé get nem kap nak, in kább olyan dön -
té se ket hoz nak, amely mi att még ki lá tás ta la -
nabb hely zet be ke rül nek. 

Ren ge teg te hát a prob lé ma, meg ol dást azon -
ban lá tok. Sze rin tem a stú di ók önál ló sá gát meg -
õriz ve ma gyar kör ze ti rá di ók há ló za ta ként kel -
le ne új já szer vez ni elekt ro ni kus tá jé koz ta tá sun -
kat. Együtt mû köd ve erõ seb bek és ha té ko nyab -
bak len nénk. Ké szí tek egy do ku men tu mot,
amely ben meg ol dá si ja vas la to kat so ro lok fel,
hogy ho gyan le het ne mû köd tet ni vi szony lag ol -
csón egy jól szer ve zett tá jé koz ta tá si há ló za tot.
Re mé lem, lesz fo ga dó kész ség, hogy ke zel jük a
prob lé mát, hogy meg ma rad jon a he lyi tá jé koz -
ta tás, s ne né mul jon el a ma gyar hang a vaj da sá -
gi éter ben.

Tóth Lí via
(A szer zõ a Hét Nap fõ szer kesz tõ-he lyet te se, a

Vaj da sá gi Ma gyar 
Új ság írók Egye sü le té nek el nö ke)
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Emlékezzünk kegyelettel
Balázs Katalinra

i ó ta ülök az asz tal mel lett sem mi be ré vü lõ
te kin tet tel? Egy, más fél, ta lán két órá ja?
Nem tu dom, ha be le gon do lok, most
nincs is iga zi je len tõ sé ge – né -
hány fél óra szin te sem mi a több

mint 73 év nyi élet hez, a 45 éves is me ret sé günk -
höz, re mél he tõ leg ba rát sá gunk hoz ké pest.

Ka ti – B. Mandits, Ba lázs (Bãlaj) Ka ta lin,
b.m. stb. – 2015. feb ru ár 16., hét fõ haj nal óta
nincs köz tünk.

A sors úgy hoz ta, hogy egy ide je a Nyu ga ti Je -
len (stá tus, meg bí za tás nél kü li) „nek ro lóg író já -
vá” avan zsál tam. Egy sze rû en azért, mert pil la nat -
nyi lag ma gam len nék az ara di ma gyar új ság leg ré -
geb bi cikk író ja, aki em ber kö zel bõl is me ri az ara di ma -
gyar saj tó fél év szá za dos sze rep lõ it.

Ka tit, szin te nap ra pon to san, 46 éve is mer(t)em, ak kor -
tól, ami kor az ara di ma gyar új ság szer kesz tõ sé gé nek tag já -
vá vál tam. Õ ak ko ri ban már ta pasz talt új ság író nak szá mí -
tott, több éves gya kor lat tal a há ta mö gött: érett sé gi zett, te -
het sé ges fi a tal ként, az ak ko ri úzus nak meg fe le lõn „egész sé -

ges szár ma zá sú ká der ként” (ké sõbb fõ is ko lai vég zett ség -
gel) vált új ság író vá. Nem osz tot ta min den ben, sõt egy ál ta -

lán nem, a ko ra be li „stan dard” né ze te ket; kb. egy évig
tar tó mun kás nõi stá tus ban, az ak ko ri ara di Vö rös

Tri kó ban meg gyõ zõ dött ar ról, hogy nincs min -
den úgy, ahogy mond ják – egy élet re szó ló ta -
pasz ta la to kat szer zett.

Fi a tal ko ri él mé nyei új ság írói pá lya fu tá sá nak
ér té kes tám pont ja i vá vál tak.

Puskel Pé ter tu dós hely tör té né szünk, egy -
ko ri kol lé ga ku ta tá sai nyo mán már né hány éve

nyil ván va ló vá vált: az ara di (Balázs-Bãlaj) B.
Mandits Ka ta lin a ro má ni ai ma gyar saj tó – nõi vo -

nat ko zás ban fel tét le nül! – leg ré gibb egy foly tá ban
dol go zó, a ha zai ma gyar új ság írás ban leg több idõt el töl -

tõ mun ka tár sa.
Volt… – te szem, tes  szük hoz zá fáj da lom mal.
A kér lel he tet len kór el ra gad ta kö zü lünk.
Azok azon ban, akik még él nek, bi zo nyo san meg õr zik

em lé két.
Jám bor Gyu la

Búcsú Mihálka Zoltántól
(Grabác, Torontál vm., 1934 – Nagyvárad 2015)

szür ke emi nen ci ás jel zõ vel sze ret ném ér zé kel tet ni,
men  nyi re sze rény és vis  sza fo gott em ber volt.

Egész éle te, sok ol da lú mun kás sá ga, el ért
ered mé nyei, si ke rei mél tán te het ték
vol na büsz ké vé.

Hal mi ban nõtt fel, a szat már né me ti ta ní tó kép -
zõt ki vá ló ered mén  nyel vé gez te, így ta ná rai to -
vább ta nu lás ra biz tat ták. A ko lozs vá ri Bo lyai Tu -
do mány egye tem tör té ne lem sza kán nyert ki tû -
nõ ké pe sí tést. Ki vá ló írás kész sé gé re, elem zõi
adott sá gá ra már vég zõs ko rá ban fel fi gyel tek. Az
ak ko ri or szá gos na pi lap, az Elõ re Bu ka rest be
hív ta meg, kül po li ti kai ro vat szer kesz tõ és kom -
men tá tor volt. 1967-tõl szer kesz tõ sé gi fõ tit kár, majd
a mû ve lõ dé si ro vat ve ze tõ je lett. Írá sai, ta nul má nyai je -
len tek meg a Ko runk ban, A Hét ben, a Mû ve lõ dés ben, az If jú -
mun kás ban, az Új Élet ben.

A rend szer vál tást kö ve tõ en Nagy vá rad ra köl tö zik csa lád -
já val, 1990-ben a rö vid éle tû Ke let-Nyu gat he ti lap ro vat ve ze -
tõ je, 1992-tõl nyug dí ja zá sá ig az ak kor még Nagy vá ra don
meg je le nõ Er dé lyi Nap ló fõ tit ká ra ként dol go zott. Nyug dí jas

éve i ben is kö zölt az Er dé lyi Nap ló ban és a Partiumban, va la -
mint tu dó sí tó ja volt a Du na TV-nek.

Sok ré tû, si ke res és ered mé nyes mun kás sá ga el le -
né re meg õriz te sze rény sé gét, nem várt, saj nos

nem is ka pott je len tõ sebb el is me ré se ket. Mun ká -
ját szol gá lat nak te kin tet te, je len tõs ér té kek kel
gaz da gí tot ta ki sebb sé gi ma gyar kul tú rán kat.
Ezért ér dem li meg a ma gyar kul tú ra szür ke
emi nen ci á sa cí met. Min dig és min den ki vel
szem ben se gí tõ kész volt. Így mu tat ko zott meg
iga zi em be ri nagy sá ga. Ki tû nõ sti lisz ta volt,

rend kí vü li te het ség gel meg ál dott em ber, aki saj -
nos utol só éve i ben meg le he tõ sen vis  sza vo nult az

írás tól, köz lés tõl. Amit írt, az pél da ér té kû, iga zi
gyöngy sze mei a tör té nel mi is me ret ter jesz tés nek. Éves

rend sze res ség gel kö zölt ta nul má nyo kat a Re for má tus Ka -
len dá ri um ban. So kunk szá má ra em lé ke ze tes ma rad a Ke -
reszt utak cí mû, szép ké pes al bum kap csán írt is mer te tõ je,
tör té nel mi es  szé je, me lyet a Ke resz tény szó is le kö zölt. (...)

Ku pán Ár pád
(Rész let a Bi ha ri Nap ló ban kö zölt em lé ke zés bõl)
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Ös  szes sé gé ben a ren dez vény – me lyen a
ASA het ve nes-nyolc va nas évek sztár ja i ból
össze állt öreg fi úk csa pa ta mel lett a pol gár mes -
te ri hi va tal, meg a he lyi ta ná cso sok ból ver bu -
vált vá lo ga tott, a csík sze re dai ma gyar fõ kon zu -
lá tus együt te se, va la mint a me gye szék hely ro -
mán és ma gyar új ság író inak egye sí tett csa pa ta
vet tek részt – mind vé gig (le szá mít va egy saj ná -
la tos ese tet) sport sze rû, a Sport is ko la sport -
csar no kát meg töl tõ kö zön ség nek idõn ként él -
ve ze tes já té kot is pro du ká ló sport ese mény volt.

A ren dez vény öt let gaz dá ja Szucher Er vin, a
Kró ni ka ma ros vá sár he lyi tu dó sí tó ja, aki ta valy
a ro mán–ma gyar vá lo ga tott mec  cse ken egy re
in kább el ural ko dott erõ szak hul lám el le ni til ta -
ko zá sul ta lál ta ki, hogy a ro mán–ma gyar vi -
szony ta lán más ként is mû köd het-mû köd het ne
(még/pláné/sõt Ma ros vá sár he lyen is!), mint
ahogy az a mér kõ zés rõl szó ló hely szí ni ha di tu -
dó sí tás ok ból vis  sza kö szönt.

Az idén négy csa pa tos ra bõ vült tor na szín vo -
na lát csak emel te, hogy az ASA egy ko ri arany -
csa pa tá nak szá mos tag ja új ból fel húz ta a „stop -
lis” ci põt, és a ré gi szép idõk fé nyét fel vil lan tó
lát vá nyos já ték kal elõ csa lo gat ták azo kat a kö -
zön ség szá má ra mai na pig oly ked ves em lé ke -
ket, me lyek kel örök re be ír ták ma gu kat a szí -

A II. Marosvásárhelyi Harmónia-kupa szervezõi úgy
döntöttek, nemcsak etnikailag keverik össze a csapatoknak
leosztott lapokat, hanem a nemeket is koktélosítják.
Ha a lelátók, meg az egymásnak feszülés tárgyát képezõ
„játékszer” bûvölésére hölgyeket egyelõre még nem,
de a pálya szélére két, gyönyörûségüket csak fiatalságukkal
überelõ szépséget kértek fel, megzabolázni a játék hevében
idõnként alpári hangnemben tomboló férfiúi erõket.

vünk be. Szép volt, fi úk! Kö szö net ér te – még
ak kor is, ha az új ság írók csa pa tát csak egy erõ -
sen vi tat ha tó bün te tõ bõl lõtt gól lal gyõz té tek le.
Az vi tán fe lü li, hogy meg ér de mel ten, a me zõny
leg jobb ja i ként nyer té tek meg a II. Har mó nia-
ku pát.

Má so dik he lyen a csík sze re dai fõ kon zu lá tus
csa pa ta vég zett, har ma dik lett a ro mán és ma -
gyar új ság írók csa pa ta, ez út tal a kö vet ke zõ fel -
ál lás ban: Szucher Er vin ka pus, me zõny já té ko -
sok: Zöld Ist ván, Berekméri Ede, Vlad Ama riei,
Czimbalmos I, Csorbai Ló ránd, Flo rin Marcel,
Mircea Rãchitã, Cosmin Blaga, Emil
Moldovan, Farczádi At ti la. A há zi gaz dák az zal
vi gasz ta lód tak, hogy övék lett a ne gye dik leg -
jobb hely. 

Leg utóbb ze né szek kel fo ci zott a Pressing,
még hoz zá ze nész vá lo ga tot tal. Igaz, ko ráb ban
in kább vá lo ga tott ze né szek kel vol tunk szo ci a li -
zál va a gya kor la ti gaszt ro nó mi át aka dé mi ai
szin ten mû ve lõ kul tu rá lis in téz mé nyek ben, de
ha Thalia pap ja i nak és Is ten jám bor szol gá i nak,
szó val egy re több szak mai céh nek van sa ját fo -
ci csa pa ta, mi ért ne le het ne a ze né szek nek is?

Vall juk be õszin tén: tar tot tunk a ze né szek
vá lo ga tott já tól, mert ha a lá buk is olyan für ge,
mint a ke zük, ak kor elõ re bé rel het tünk vol na
te her ta xit, hogy ha za zsá kol juk a Szu cher Er vin
ka pu já ba tö mött gó lo kat. 

Kez dõ rú gás elõtt az zal akar tuk ze nei kö tõ -
dé sün ket ki mu tat ni, hogy el éne kel jük csa pat in -
du lón kat, ám mi vel egyi künk ben sem la ko zik
egy Pavarotti vagy Bocelli, úgy dön töt tünk, in -
kább le játs  szuk le mez rõl azt a vál to za tot, ame -
lyet a nagy hí rû ma ros vá sár he lyi együt tes, az
Autostop MS éne kelt fel le mez re. Csak hogy
han gunk után a tech ni ka sem se gí tet te szán dé -
kun kat, Körmöczki Zol tán fa ter tól köl csön zött
ma tu zsá le mi ko rú le ját szó ja csak egy vég te le ní -
tett szü net je let volt haj lan dó le ját sza ni a CD-rõl.

A ze né szek egy nagy ívû ope ra nyi tá nyá nak
a len dü le té vel ro ha moz ták az új ság írók ka pu -
ját. A fi úk oly be le élés sel tá mad tak, hogy az zal
még a szi go rú Bach, a mo gor va Bee tho ven, az
egy ked vû Wag ner és a tar tóz ko dó Ver di ar cá ra
is si ke rült vol na fél szeg mo solyt va rá zsol nunk
– ha ne tán a le lá tó kon ül tek vol na. Ha mar rá éb -
red tünk, hogy ha gyõz ni aka runk, ne künk is tá -
mad ni kell. Farczádi At ti la, Czimbalmos II.,
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Harmónia-kupa, és rangadó
a muzsikusokkal

Ø

Meccs elõtt a muzsikusok
és az újságírók csapata
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Csutor To mi jobb nál jobb hely ze tei vé gül gól lá
ér tek, az el sõ fél idõ vé gén a Pressing már 4–1-
re ve ze tett. A Pressing ké sõbb se ha salt a ba -
bér ja i ra, s okos, meg fon tolt já ték kal be le kez -
dett a gó lok gyár tá sá ba, ami szé pen is ment,
míg nem 6–1-es ál lás nál a kijelzõtábla mûkö dés -
kép  telen séget je len tett be. Ezért az ol va só leg -
na gyobb fáj dal má ra hi te les vég ered ményt nem
tu dok le ír ni, vi szont azt hi telt ér dem lõ en ál lí -
tom: mind két csa pat mind vé gig él ve ze tes, szép
já té kot pro du kált, és nem túl zok, ha azt mon -
dom: a mér kõ zés olyan volt, mint egy cso dá la -
tos szim fó nia. A ze né szek sport sze rû ség bõl is
je les re vizs gáz tak, az új ság írók pe dig olyan já -

ték kal ruk kol tak ki, ami re hos  szú idõn ke resz -
tül em lé kez ni fo gunk.

A csa pa tok a kö vet ke zõ ös  sze té tel ben ját -
szot tak: PRESSING: Szucher Er vin, Ka rá cso -
nyi Zsig mond, Czimbalmos I., Farczádi At ti la,
Zöld Ist ván, Bögözi At ti la, Ká dár Zol tán, Csutor
To mi, Körmöczki Zol tán, Czim bal mos II. ZE -
NÉ SZEK: Soós Le ven te (sza bad úszó), Ádám
At ti la (Kontrax), Jó zsi Lász ló (Au to stop MS),
Ta kács At ti la (Prospect), Kiss Ba lázs (Csil lag -
ze ne kar), Mol nár Sza bolcs (Relax).

Bögözi At ti la
(A Nép új ság ban

meg je lent tu dó sí tá sok alap ján)

A MÚRE Sportszakosztály
rövid története

Leg fon to sabb fel ada tunk nak a ha zai és
nem zet kö zi ver se nyek re tör té nõ akk re di tá lá -
sok be szer zé sét, a hír cse re kön  nyeb bé té te lét
ne vez tük meg. A tag ság nem egy ve ze tõt, ha -
nem egy-egy társ el nö köt sza va zott meg. Egyi -
ket min dig az írott, a má si kat az elekt ro ni kus
mé dia ja va sol ta, sza vaz ta meg. Tag ja ink több
jég ko rong, ví zi lab da, ké zi lab da VB-n és EB-n
vol tak akk re di tál va. Ezek rõl – fõ leg az 1998-
2004-es idõ szak ban – na pi be szá mo ló kat küld -
tek a MÚRE köz pont ba, és az anya go kat bár ki
fel hasz nál hat ta, aki a sport osz tály tag ja, vagy a
szer kesz tõ ség ben dol go zó MÚRE-tag volt.
Több íz ben is si ke rült meg dup láz nunk a ne -
künk já ró akk re di tá lá sok szá mát ho ki és ké zi -
lab da EB-re, VB-re, a ro mán-ma gyar lab da rú -
gó EB- és VB-se lej te zõk re. Leg utóbb, két éve a
bu da pes ti zárt ka pus mér kõ zé sen a 156 új ság -
író ból ki lenc er dé lyi ma gyar volt.

Részt vet tünk az AIPS (Nem zet kö zi Sport új -
ság író Szö vet ség) 62. bu da pes ti kong resz  szu -
sán, a 110 éves MOB ün ne pén, a 100 éves ROB
em lék na pon, a 100 éves MLSZ em lék na pon, az
1999-es Év szá zad spor to ló ja gá lán. 

Na gyon sok tá ma dás ért a ro mán saj tó ré -
szé rõl (Adevãrul 2001. szep tem ber 1-jei ka ri ka -

A MÚRE sportszakosztálya 1998. február másodikán
alakult meg Csíkszeredában. Huszonhat médium
reprezentánsai Aradtól Csíkszeredáig, Szatmártól
Brassóig, tették le névjegyüket az alakuló ülésen. Jelen
volt a MÚRE akkori elnöke, Csép Sándor is.

tú rá ja stb.), de men tünk elõ re. Fel vet tük a har -
cot és áll tuk a sa rat a leg ne he zebb idõ szak ban
is (1998-2003); ek kor ter jedt el – elõ ször a jég -
pá lyán, majd a köz élet ben is – a hír hedt „Afarã
cu ungurii din þarã!” rig mus. A ro mán mé dia
na ci o na lis ta hang ját pró bál tuk vis  sza fog ni.
Nem egy szer si ke re sen.

Meg szer vez tük a Ro mán és Ma gyar Olim -
pi ai Aka dé mi ák ta lál ko zó ját, do ku men tum fil -
met ké szí tet tünk az er dé lyi olim pi ai baj no kok -
ról, mun ká val és anya gi lag szak ki ad vány ok,
köny vek ki adá sát tá mo gat tuk. Két ség te len,
hogy leg na gyobb fegy ver tény ként Juan
Antonio Samaranch ko ráb bi NOB-elnök exk lu -
zív in ter jú ját kell ki emel nem, az 1999-es bu da -
pes ti Év szá zad spor to ló ja gá lán.

Idén már ci us ban ugyan csak Csík sze re dá -
ban új ra ala kult a Sport szak osz tály, mely a
meg úju ló MÚRE új stra té gi á já ban be il lesz tett
ter vek kel kí ván ja az egye sü let cél ja it, és ter -
mé sze te sen a tag sá got szol gál ni.

Becze Zol tán

Ø

A legfiatalabb és legidõsebb sportosztály-alapító: jobbról
Kopacz Gyula – MIX FM, balról Fülöp Zoltán – Csíki TV



do
ku

m
en

tu
m

26

r m
s

20
15

. m
áj

us

Újságírói etikai kódex
(tervezet)

Preambulum
A Ma gyar Új ság írók Ro má ni ai Egye sü le té -

nek (MÚRE) eti kai kó de xe a tag jai szá má ra
kö te le zõ ma ga tar tá si sza bá lyok fog la la ta, össz -
hang ban a nem zet kö zi új ság írói ér dek vé del mi
szer ve ze tek, va la mint a társ szer ve ze tek vo nat -
ko zó nor má i val.

Cél ja a tisz tes sé ges új ság írói ma ga tar tás nak
az ér vé nye sí té se a sza bad ság jog ok, a de mok -
ra ti kus köz élet, a jog ál lam ke re tei kö zött.

A Ma gyar Új ság írók Ro má ni ai Egye sü le -
te ma gá ra és tag ja i ra vo nat ko zó an ér vé -
nyes nek te kin ti a Mé dia Ön sza bály zó Tes -
tü let (MÖT) meg ha tá ro zá sát, mely sze -
rint: „Új ság író az a sze mély, aki tá jé koz ta tá si
vagy vé le mény for má lá si cél lal lét re ho zott szel le -
mi ter mé két a mé dia va la mely mû fa já ban és
csa tor ná ján ke resz tül rend sze re sen köz zé te szi,
vagy a köz zé té tel ben fog lal ko zá sá ból ere dõ en köz -
re mû kö dik. Új ság írói te vé keny ség nek mi nõ sít he -
tõ a nyil vá nos ság tá jé koz ta tá sá nak al ko tói fo lya -
ma tá ban va ló hi va tás sze rû köz re mû kö dés.” E
meg ha tá ro zás ér tel mé ben új ság író nak mi -
nõ sül nek a saj tó al ko tá sok elõ ál lí tá sá ban

MÚRE 2015. már ci us 28-án, Ko lozs vá ron tar tott köz gyû lé sén,
Bögözi At ti la, a Be csü let bí ró ság tit ká ra elõ ter jesz tet te az Új -

ság írói Eti kai Kó dex mó do sí tá sá ra vo nat ko zó szö veg sze rû
vál to za tot, me lyet a Be csü let bí ró ság mun ka cso port ja do -
go zott ki, oly mó don, hogy az kel lõ kép pen tük röz ze a

mé di á ban, nem csak a nyom ta tott, az elekt ro ni kus, a fény ké pe zett, ha -
nem fõ ként az online saj tó ban 2004 óta vég be ment vál to zá so kat. Cél,
hogy a meg úju ló eti kai kó dex a XXI. szá za di mé dia kö ve tel mé nye i hez
al kal maz kod va se gít se elõ a saj tó sza bad ság gya kor lá sát az ál lam pol -
gár ok jo ga i nak fi gye lem be vé te lé vel, a hír köz lés, in for má ció to váb bí -
tás va la men  nyi lé te zõ, vagy a jö võ ben ki ala ku ló for má in ke resz tül. 

A ter ve zet töb bek kö zött tar tal maz za az online mé di á ban mû kö dõ
új ság írók fe le lõs sé gé re vo nat ko zó spe ci fi kus sza bá lyo kat, tisz táz za,
hogy mely internetes mû faj ok nem tar tóz nak az új ság írói szak ma
gya kor lá sá nak kö ré be (pél dá ul: fó ru mok, chat-szobák stb.), ki mond -
ja, hogy a mé dia ki adói és szer kesz tõ sé ge i nek ve ze tõi fe le lõs ség gel
tar toz nak az ál ta luk meg je len te tett és fel ügyelt online mé dia tel jes fe -
lü le té nek tar tal má ért. 

A köz gyû lés úgy ha tá ro zott, hogy a mi nél szé le sebb kö rû vi ta cél -
já ból a ter ve ze tet kö zöl ni kell az egye sü le ti lap ban, a hoz zá szó lá so -
kat, mó do sí tó ja vas la to kat pe dig 2015. jú li us 1-ig le het el jut tat ni a
MÚRE tit kár sá gá ra, a  ema il cím re, a vég le ges vál to za tot a MÚRE
õszi nagy ká ro lyi köz gyû lé se fo gad ja majd el.

Meg jegy zés: a ja va solt vál toz ta tá so kat, il let ve ki egé szí té se ket a
szö veg ben ki emel tük.

köz re mû kö dõk kö ré bõl mind azok, akik
mun ká ja ér dem ben hoz zá já rul a saj tó al ko -
tás elõ ál lí tá sá hoz. Saj tó al ko tás nak mi nõ -
sül a nyom ta tott és elekt ro ni kus mé di á -
ban meg je le nõ, el hang zó, min den tá jé koz -
ta tó tar ta lom. 

A MÚRE együtt mû kö dik mind azok kal
az új ság író szer ve ze tek kel, ame lyek vál lal -
ják a Kö zös Eti kai Alap el vek al kal ma zá sát,
il let ve a Ma gyar Új ság írók Eti kai Együtt -
mû kö dé si Tes tü le te (MÚEET) he lyé be lé -
põ Mé dia Ön sza bá lyo zó Tes tü let tel (MÖT)
a saj tó eti ká ra, a szak mai pon tos ság ra, a
sze mé lyi sé gi jo gok ra vo nat ko zó alap el vek
meg ha tá ro zá sa és ér vé nye sí té se ré vén se -
gí tik a mé di át ab ban, hogy meg vá la szol ja a
le gi tim pa na szo kat és kor ri gál ja té ve dé se -
it. 

A MÚRE a Mé dia Ön sza bá lyo zó Tes tü -
let tel együtt mû köd ve részt vesz az új ság -
írói szer ve ze tek saj tó eti kai te vé keny sé gé -
nek rend sze res elem zé sé ben. A MÖT-ben
a MÚRE-t kép vi se lõ 4 tag a MÚRE min -
den ko ri el nö ke, a BB min den ko ri el nö ke,
il let ve az ál ta luk kö zös meg egye zés sel ki je -
lölt 2 MÚRE-tag.

A MÚRE eti kai bi zott sá gá nak el já ró tes -
tü le tei mind alap fo kon, mind a fel lebb vi te -
li el já rás so rán fi gye lem be ve szik a MÖT
aján lá sa it a konk rét eti kai ügyek ben ho zott
dön té se ik nél.

A MÚRE ugyan ak kor egyet ért a ma gyar
mé dia- és hír köz lé si biz tos ön gyil kos ság -
ok ról szó ló tu dó sí tá sok ra vo nat ko zó aján -
lá sá val is, a Be csü let bí ró ság pe dig ki emel -
ten fi gye li az ön gyil kos ság gal kap cso la tos
pon tos, fe le lõs ség tel jes és eti kus mé dia-
tu dó sí tá sok meg je le né sét, an nál is in kább,
mi vel az ilyen jel le gû tu dó sí tá sok ha tás sal
le het nek se bez he tõbb em ber tár sa ink ra,
után zás ra kész tet he ti õket. A fe le lõs ség tel -
jes tu dó sí tás ál ta lá nos is me re te ket köz ve -
tít az ön gyil kos ság gal kap cso lat ban, bá to rí -
tást ad va a ve szé lyez te tett sze mé lyek nek,
hogy se gít sé get kér je nek.

A MÚRE ugyan ak kor együtt mû kö dik
min den olyan Ro má ni á ban mû kö dõ ro -
mán vagy bár mely nem ze ti ki sebb ség ál tal
mû köd te tett saj tó szer ve zet tel, il let ve an -
nak eti kai tes tü le té vel, vagy több mé di át
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kép vi se lõ er nyõ szer ve zet tel, amely a köl -
csö nös ség alap ján el is me ri a MÚRE va la -
mit a Be csü let bí ró ság kom pe ten ci á it, és
eti kai sza bá lyo zói a bé kés egy más mel lett
élés, a köl csö nös tisz te let, az egy más jobb
meg is me ré sé nek je gyé ben a saj tó eti ka
sza bá lya i nak be tar tá sát és be tar ta tá sát, az
eti kus mé dia vi szo nyok meg te rem té sét
szol gál ják Ro má ni á ban.

A MÚRE eti kai kó de xé nek ha tá lya ki ter -
jed a nyom ta tott (írott, fény ké pe zett), az
elekt ro ni kus és az online saj tó nál fog lal ko -
zás sze rû en vég zett egyé ni és kol lek tív te -
vé keny ség re, va la mint az interneten vég -
zett új ság írói mun ká ra. Az online mé dia
sa já tos sá ga i ra va ló te kin tet tel, a vo nat ko zó
eti kai sza bá lyok fog la la tát je len eti kai kó -
dex ré szét ké pe zõ ONLINE ME DIA AP -
PEN DIX tar tal maz za, mely az Eti kai Kó -
dex szer ves ré szét ké pe zi.

A Be csü let bí ró ság a MÚRE köz gyû lé se
ál tal meg vá lasz tott – más tiszt sé get be nem
töl tõ – szak te kin té lyek bõl ál ló, az eti kai pa -
na szok el bí rá lá sá ra meg vá lasz tott, 9 ta gú,
füg get len tes tü le te a Be csü let bí ró ság,
amely nek te vé keny sé gét a köz gyû lés fel -
ügye li.

A MÚRE eti kai kó de xe alap ján a szer ve zet
Be csü let bí ró sá ga (BB) in dít vány nél kül is ál -
lás fog la lás ok ban fe jez he ti ki tes tü le ti vé le mé -
nyét az új ság írói szak mai-eti kai ma ga tar tás sza -
bá lyok je len ség sze rû át há gá sát ész lel ve. 

Ha olyan eti kai vét ség ala pos gya nú ja
me rül fel, me lyet ta xa tí ve nem ír le a kó -
dex, ak kor azt kell vizs gál ni, hogy a fel té -
te le zett eti kai vét ség köz vet le nül vagy át té -
te le sen sér ti-e az eti kus új ság írói ma ga tar -
tás négy alap elv ét, amely: a tisz tes ség, a
füg get len ség, a meg bíz ha tó ság és az ér zé -
keny ség. 

Ha a be pa na szolt sze mély nem MÚRE-
tag, mind azo kat az el já rá si fel té te le ket biz -
to sí ta ni kell szá má ra, ame lyek meg il le tik a

MÚRE tag ja it. Ilyen eset ben eti kai bün te -
tés nem szab ha tó ki, de az eti kai vét sé get
vizs gá ló tes tü let ál lás fog la lás ban vagy akár
fel men tõ, il let ve el ma rasz ta ló ha tá ro zat -
ban fejt he ti ki vé le mé nyét. Ha a mé dia ter -
mék szer zõ je nem új ság író, ne ve után kö -
te le zõ meg je löl ni szak mai, tár sa dal mi vagy
ci vil stá tu sát.

1§ A saj tó sza bad sá ga azt je len ti, hogy
az ál lam pol gár ok alap ve tõ jo ga a tá jé ko zó -
dás, a vé le mény nyil vá ní tás és az al ko tá sok
nyil vá nos ság ra ho zá sa. Az új ság írók, mint
ál lam pol gár ok szá má ra, a saj tó sza bad ság
jo go kat és kö te le zett sé ge ket je lent, de az
új ság írói szak ma egy ben elõ jog ok kal és fe -
le lõs ség gel jár. Min den új ság író nak eti kai
kö te le zett sé ge, hogy ra gasz kod jon a saj tó -
sza bad ság ál tal biz to sí tott jo ga i hoz, hogy
tel je sít se kö te le zett sé ge it. Ha a szak ma
gya kor lá sa köz ben ös  sze üt kö zés be ke rül -
het több fé le jog, il let ve kö te le zett ség, az új -
ság író elõ jo ga, hogy fe le lõs ség gel vá lasz -
 szon a jo gok és kö te le zett sé gek kö zött, és
te vé keny sé gét ez a fe le lõs ség mi nõ sít se.

2§ Az új ság író nak, a köz élet sze rep lõ je ként
és a nyil vá nos ság ala kí tó ja ként tisz te let ben
kell tar ta nia az em be ri jo go kat, a más ság el is -
me ré se je gyé ben kell hi va tá sát gya ko rol nia.
Nem kelt het gyû lö le tet; val lá sa, fe le ke ze ti ho -
va tar to zá sa vagy ál la po ta, ne me, tes ti vagy
szel le mi ál la po ta, más sá ga, élet ko ra, élet mód -
be li kü lön bö zõ sé ge mi att nem ter jeszt het sen -
ki rõl elõ í té le tet szol gá ló rá gal ma kat, ezek mi -
att sen kit sem becs mé rel het. A kis ko rú ak sze -
mély azo nos sá gát bi zal ma san ke ze li. Gyer me -
kek csak a szü lõk, tör vé nyes kép vi se lõk,
ta ní tá si, gon do zá si idõ ben csak az osz tály -
fõ nök, óvo da pe da gó gus en ge dé lyé vel sze -
re pel tet he tõk. Ha er re az anyag fel vé te lé -
nél nincs le he tõ ség, le adás elõtt meg kell
sze rez ni az írás be li hoz zá já ru lá su kat. Nem
vo nat ko zik ez azok ra az ese tek re, ami kor a
fi a tal ko rú nem egyén ként, ha nem tö me -
ges je len lé võ ként sze re pel a fel vé te len. Az
új ság író kö te les el ke rül ni bár mi ne mû diszk ri -
mi na tív meg jegy zést, a nem ze ti ség re, faj ra val -
lá si és nyel vi ho va tar to zás ra, ro ko ni kap cso la -
tok ra va ló uta lás csak ak kor in do kolt, ha az
szo ro san kap cso ló dik a köz zé tett in for má ci ó -
hoz. Nem kö vet el pél dá ul eti kai vét sé get
az, aki a ro ma szó szi no ni má ja he lyett a
ma gyar nyelv ben ha gyo má nyos nak szá mí -
tó ci gány szót hasz nál ja. Fo ko zot tan ügyel -
ni kell va la men  nyi új ság írói mû faj
ese té ben a bár mi lyen be teg ség ben
szen ve dõ vé del mé re, jo ga i ra. 

A márciusi Közgyûlés
résztvevõi a kolozsvári
unitárius gimnáziumban

Fo tók: Farczádi At ti la
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3§ Az új ság író jo ga és kö te les sé ge a tá jé -
koz ta tás. Az új ság író kö te les sé ge an nak mér le -
ge lé se, hogy a fel tárt té nyek nyil vá nos ság ra
ho za ta la sér ti-e má sok sze mé lyi biz ton sá gát, il -
let ve sze mé lyi sé gi jo ga it. Az ár tat lan ság jo ga
min den kit meg il let. A sze mé lyi sé gi jo gok kö -
zött tisz te let ben kell tar ta ni az egyé nek jo gát a
ma gán élet hez. Sú lyo san sér ti az új ság írói
eti kát, ha a köz élet ben sze rep lõ sze mély
hoz zá tar to zó i nak sze mé lyi jo ga it úgy ke ze -
lik, mint ha azok tel jes mér ték ben a köz -
sze rep lõ sze mé lyi jo ga i nak függ vé nyei len -
né nek. Az új ság író nem hasz nál hat a jó hír ne -
vet csor bí tó, a be csü le tet sér tõ ki fe je zé se ket.
A ki fe je zés sér tõ jel le gét a kö zölt té nyek kel
és a mû fa ji sa já tos sá gok kal ös  sze füg gés -
ben kell mér le gel ni. Bûn cse lek mény, bal -
eset be mu ta tá sa ese tén nem sé rül het nek az
ál do zat hoz zá tar to zó i nak sze mé lyi jo gai. Eti -
kai vét ség nek mi nõ sül, ha az új ság író fi -
gyel men kí vül hagy ja a bûn cse lek mény,
bal eset vagy ha son ló ese tek ál do za ta i nak,
az ál do za tok hoz zá tar to zó i nak ér zel me it és
ke gye let re va ló te kin tet nél kül mu tat ja be
a tör tén te ket. Ke rül ni kell min den olyan
rész le tet, amely nek alap ján az ál do zat, ne -
ve em lí té se nél kül is – a köz vet len hoz zá -
tar to zók ér te sí té se elõtt – be azo no sít ha tó.
A bün te tõ el já rás alá vont sze mély ne vé -
nek, arc kép ének köz lé se ese tén be kell
tar ta ni a ha tá lyos jog sza bály ok elõ írá sa it. 

4§ Eti kai vét sé get új ság írói te vé keny ség
köz ben ta nú sí tott mél tat lan ma ga tar tás sal, va -
la mint meg je lent írás sal, kép pel, rá dió adás ban
el hang zott, te le ví zi ó ban su gár zott, az
Interneten köz zé tett, az új ság írói mû faj ok hoz
tar to zó al ko tás sal, le het el kö vet ni. Ha az eti kai
vét ség ala pos gya nú ja fel me rül, az eset el bí rá -
lá sá nál a szak mai kö ve tel mé nyek bõl kell ki in -
dul ni az eti kai kó dex nor mái mel lett. 

5§ Nem kor lá toz ha tó az új ság író jo ga a tá jé -
ko zó dás ban, a sza bad vé le mény nyil vá ní tás -
ban. Saj tó eti kai vét ség nek te kint he tõ, ha az új -
ság írót meg gyõ zõ dé sé vel el len té tes írás vagy
mû sor ké szí té sé re kö te le zik. Nem sér ti a saj tó -
eti kát, ha va la mely saj tó or gá num a jel le gé nek
nem meg fe le lõ mun ka köz lé sét nem vál lal ja.

6§ Az új ság író nem ha mi sít hat meg té nye -
ket, do ku men tu mo kat. Írás ban, mû sor ban
szán dé ko san vagy gon dat lan ság ból va lót lan sá -
got nem ál lít hat, kö te les a mun ká já hoz fel hasz -
nált ada to kat, té nye ket az adott hely zet ben el -
vár ha tó gon dos ság gal el len õriz ni. Eti kai vét sé -
get kö vet el az, aki aka dá lyoz za a va ló ság fel tá -
rá sát.

7§ Vis  sza él az új ság írói fog lal ko zás sal,
aki té nyek el hall ga tá sá ért vagy köz lé sé ért az
ér de kel tek tõl anya gi elõnyt kér vagy fo gad
el, aki jog ta lan elõny el éré se cél já ból köz zé -
té tel lel vagy köz zé nem té tel lel fe nye get.

8§ Az új ság író nak nem nép sze rû sít het az
erõ sza kot, az egész sé get ká ro sí tó sze re ket,
élet mó dot. A til tott kör ér tel me zé sé ben a
ha tá lyos jog sza bály ok ti lal ma irány adó. 

9§ Az új ság író nak kö te les sé ge bi zal ma san
ke zel ni in for má ci ós for rá sa it. Az in for má tort
ki szol gál tat ni nem sza bad. Bi zal mas ér te sü lés
köz lé se ese tén ti los az ér te sü lés for rá sá nak fel -
fe dé se az in for má tor be le egye zé se nél kül.

10§ Az új ság író nak az érin tett fe lek vé le -
mé nyét nyil vá nos ság ra kell hoz nia. Más fe lõl,
az új ság írói eti ka el len vét az, aki a nyi lat ko zó
hoz zá já ru lá sa nél kül lé nye ges vál toz ta tást hajt
vég re an nak nyi lat ko za tán, il let ve fi gyel men kí -
vül hagy ja a kért tar tal mi mó do sí tá so kat. Szin -
tén eti kai vét ség nek szá mít, ha a nyi lat ko zó ki -
je len té sé nek tün tet fel olyas mit, amit az nem
mon dott, vagy ha a nyi lat ko zót sér tõ szö veg-
vagy ké pi ös  sze füg gés be he lye zi.  

11§ A szak ma gya kor lá sa köz ben, a köz ha -
tó sá gok kal vagy gaz da sá gi, szol gál ta tá si te vé -
keny sé get foly ta tó cé gek kel va ló kap cso lat tar -
tás ban az új ság író nak ti los bár mi lyen meg -
egye zést köt nie, amely pár tat lan sá gát vagy
füg get len sé gét be fo lyá sol ja. Té nyek el hall ga tá -
sá ért vagy köz lé sé ért az ér de kel tek tõl nem
kér het vagy fo gad hat el anya gi elõnyt, nem fe -
nye ge tõz het jog ta lan elõny el éré se cél já ból
köz zé té tel lel vagy köz zé nem té tel lel. Ugyan -
csak sér ti az eti ka nor má it, ha az új ság író, szer -
kesz tõ anya gi elõny el le né ben ter mé ket vagy
cé get rek lá moz anél kül, hogy a rek lám jel le get
lát ha tó an fel tün tet né. Eti kai vét sé get kö vet el,
aki az új ság írót hir de tés szer ve zés re, fi ze tett
köz le mény szer zé sé re kö te lez an nak fe jé ben,
hogy új ság író ként fog lal koz tat ja. (Az új ság író
sa ját jó szán tá ból vál lal hat ja fi ze tett köz le mé -
nyek meg fo gal ma zá sát.)

12§ Ha az új ság író más vo nat ko zá sú
anya gi füg gõ ség mel lett lát ja el új ság írói,
szer kesz tõi fel ada tát, (pél dá ul a he lyi saj tó
mun ka tár sa) sér ti az új ság írói eti kát, aki
az új ság író, szer kesz tõ kény sze rû anya gi
füg gõ sé gét fel hasz nál va, be avat ko zik az új -
ság író, szer kesz tõ te vé keny sé gé be.

13§ Té ves tény- vagy adat köz lés ese tén a
szer kesz tõ ség nek er köl csi kö te les sé ge köz zé -
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ten ni a szük sé ges hely re iga zí tást. A bí ró ság ál -
tal el ren delt hely re iga zí tás köz lé sét nem le het
aka dá lyoz ni, sem a szö ve gét tor zí ta ni. Akit a
cikk, mû sor ki fe je zet ten hát rá nyo san érin tett,
an nak biz to sí ta ni kell mi e lõbb a vá lasz le he tõ -
sé gét, leg fel jebb azo nos ter je de lem ben. A vá -
lasz sem sért het be csü le tet, sze mély hez fû zõ -
dõ jo go kat.

14§ Sú lyos vét ség a plá gi um. Az új ság írói
eti kát sú lyo san meg sér ti az, aki más nak a szel -
le mi ter mé két a sa ját ja ként te szi köz zé. Sér ti
az eti kát to váb bá, ha szer zõ ként tu da to san
mást tün tet nek fel, ugyan ak kor a szer zõt meg -
il le ti az ál név hasz ná la tá nak a jo ga, ami nek
vá lasz tá sá nál más új ság írók ra is te kin tet -
tel kell len ni.

15§ Eti kai vét ség, ha a szer zõ be le egye zé -
se nél kül köz lik al ko tá sát, vagy meg vál toz tat -
ják an nak tar tal mi ele mét. 

16§ Az új ság írói eti kát is meg sér ti az, aki a
más ál tal fel ku ta tott, ere de ti nek szá mí tó té mát
a for rás ra va ló hi vat ko zás nél kül a sa ját ja ként
ad köz re. Az „õs for rást” min den eset ben fel
kell tün tet ni, az az az ere de ti saj tó for rást, szer -
zõt meg kell je löl ni egy más saj tó or gá num ban
meg je lent, nagy ér dek lõ dést ki vál tott té má val
va ló to vább fog lal ko zás ese té ben, még ak kor
is, ha az új ság író újabb té nyek kel bõ ví ti az ere -
de ti in for má ci ót. 

17§ A szer zõ a mû vét nem ad hat ja át köz -
lés re egy idõ ben több szer kesz tõ ség nek, il let -
ve nem kér he ti a má sod köz lést úgy, hogy e
tényt nem jel zi. A szer kesz tõ ség ré szé rõl
meg egye zés alap ján át vett kéz irat, fo tó, hang-
il let ve vi deó-anyag köz lé sé nek vagy nem köz -
lé sé nek szán dé ká ról a szer zõt még an nak el -
avu lá sa elõtt ér te sí te ni kell. 

18§ Az új ság írók nak egy más kö zött is be
kell tar ta ni uk a kul tu rált érint ke zés sza bá lya it.
Név azo nos ság ese tén, a pá lyán ré geb ben te vé -
keny ke dõ szer zõ ké ré sé re az új kol lé gá tól el -
vár ha tó, hogy más ne vet vagy meg kü lön böz te -
tõ je let hasz nál jon.

19§ MÚRE el vár ja az ál la mi, ön kor -
mány za ti in téz mé nyek tõl, ma gán sze mé -
lyek tõl, a la pok, a rá di ók, a te le ví zi ók és az
on-line hír por tál ok tu laj do no sa i tól, hogy
az új ság írók nak az új ság írás ma gas szín vo -
na la és füg get len sé gük biz to sí tá sa ér de ké -
ben tisz tes sé ges fi ze tést biz to sít sa nak,
hogy meg te rem tõd je nek szá muk ra a ma -
gas szín vo na lú szak mai mun ka, a füg get -

len ség le he tõ sé ge, a meg fe le lõ mun ka kö -
rül mé nyek és fel té te lek.

20§ Eti kai vét sé get kö vet el az a tu laj do -
nos, ki adó, fõ- il let ve fe le lõs szer kesz tõ,
aki bár mi lyen mó don meg to rol ja, vagy
meg tor lás sal fe nye ge ti a sé rel met el szen -
ve dett új ság írót, ha tör vé nyes esz kö zök höz
fo lya mo dik az el ma radt ho no rá ri u ma,
mun ka bé re be haj tá sá ért.

21§ Az új ság írói eti kai kó dex alap ján a
MÚRE Be csü let bí ró sá ga sa ját mû kö dé si
és szer ve zé si sza bály za tot dol goz ki és fo -
gad el. Az eti kai kó dex ben sze rep lõ sza bá lyok
meg sér té se ese tén a be csü let bí ró ság a sza -
bály za ta sze rint le foly ta tott el já rás sal eti kai vét -
sé get ál la pít hat meg. A jog erõs ha tá ro za tot kö -
te le zõ nyil vá nos ság ra hoz ni. A be csü let bí ró ság
el já ró bi zott sá ga (el sõ fo kú vagy fel lebb vi te li) a
vét ség sú lyá tól füg gõ en eti kai bün te tést is ki -
szab hat. Szak mai tes tü let ként azon ban el sõ -
sor ban ar ra tö rek szik, hogy a fe le ket meg -
egye zés re kész tes se, bé kü lést vagy nyil vá nos
elég té tel adást ér jen el. 

A ki szab ha tó bün te té sek:
– szó be li fi gyel mez te tés, 
– írás be li fi gyel mez te tés, 
– meg ro vás, 
– szi go rú meg ro vás, 
– a tag sá gi jo gok fel füg gesz té se egy év re, 
– ki zá rás. 
A má sod fo kon ho zott ki zá ró ha tá ro zat el len

az érin tett pa nas  szal él het a MÚRE köz gyû lé -
sé nél.

ONLINE MÉ DIA AP PEN DIX
Te kin tet tel ar ra, hogy az utób bi évek ben

vi lág szer te, így a ro má ni ai ma gyar mé dia -
pi a con is lát vá nyos fej lõ dés mu tat ko zott az
interneten meg je le nõ online tar tal mak te -
rén, ami saj ná la tos mó don ma ga után von -
ta egy re több sze mé lyes ke dõ, sér tõ be jegy -
zés, komment meg je le né sét, me lyek rész -
le te i ben vagy tel jes egé szé ben ös  sze egyez -
tet he tet len a saj tó eti ká val, a Ma gyar Új ság -
írók Ro má ni ai Egye sü le té nek Be csü let bí -
ró sá ga szük sé ges nek ítél te meg az Eti kai
kó dex ki egé szí té sét az aláb bi, online mé di -
á ra vo nat ko zó APPENDIX-szel.

A1§ Az elekt ro ni kus mé di ák ban va la -
mint a leg kü lön bö zõbb internetes fe lü le te -
ken köz zé tett posz tok, kommentek és a
saj tó al ko tá sok hoz fû zött vé le mé -
nyek, meg jegy zé sek a saj tó sza bad -
ság, a de mok rá cia mû kö dé sé nek Ø
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fok mé rõi, kü lö nö sen nép sze rû ek a social
media meg je le né se, el ter je dé se óta. 

A2§ Mi vel a kommentek és a saj tó al ko -
tá sok hoz fû zött vé le mé nyek, meg jegy zé sek
a mé dia szer ves ré sze ként je len nek meg,
ezért a mé dia fe le lõs ve ze tõ i nek kö te les sé -
ge, hogy õr köd je nek az ál ta luk fel ügyelt
mé di á ban a posz tok, kommentek meg je le -
né sé re. Fe le lõs sé gük ki ter jed azok tar tal -
má ra is. Ily mó don a meg je le nõ posz tok,
kommentek sem sért he tik a köz er köl csöt
és az em be ri mél tó sá got, nem kelt het nek
meg bot rán ko zást, nem uszít hat nak gyû lö -
let re.

A3§ A meg je le nés sza bad sá ga, sza ba -
dos sá ga te kin te té ben, míg a köz gon dol -
ko dás a posz to kat és kommenteket la záb -
ban ér tel me zi, el fo gad ja a dur va, a kö -
zön sé ges ki fe je zé se ket, a ká rom ko dá so -
kat, ad dig eze ket a ki fe je zé se ket az új ság -
író szak ma „nyom da fes té ket nem tû rõ -
nek” te kin ti. Ezért saj tó eti kai vét sé get
kö vet el az az új ság író, aki akár ma gán -
sze mély ként, akár köz vé le mény-for má ló -
ként ilyen jel le gû tar tal ma kat, kom -
menteket posz tol sa ját idõ vo na lon, online
mé dia - vagy bár mi lyen kö zös sé gi fe lü le -
ten. Az új ság író mint köz sze rep lõ és köz -
vé le mény-for má ló, mun ka idõn kí vül sem
fo gal maz hat meg, il let ve nem te het köz zé
a köz be széd ben, új ság írás ban, kö zös sé gi
ol da la kon, vagy akár a blogszférában az
em be ri mél tó ság gal össze egyez tet he tet -
len, eti ka i lag vál lal ha tat lan, az el fo gad ha -
tó kö zös sé gi meg nyil vá nu lás sal el len té -
tes, uszí tó, ki re kesz tõ, diszk ri mi ná ló
gon do la to kat, nem él het a gyû lö let be széd
esz kö zé vel. 

A4§ A sza bad vé le mény nyil vá ní tás és
szó lás sza bad ság nem je len ti azt, hogy erõ -
sza kos, má sok zak la tá sá ra, gyû lö let kel tés -
re al kal mas be jegy zé sek, hoz zá szó lá sok je -
len het nek meg a mé di á ban. Ezért a mé dia
eti ku san cse lek szik, ha a kommenteket és a
saj tó al ko tá sok hoz fû zött vé le mé nye ket,
meg jegy zé se ket mo de rál ja, azok köz lé sét
re giszt rá ci ó hoz kö ti. Ak kor eti kus a köz -
lés, ha a mé dia mo de rá to rá nak is me re tei
van nak a kommentek és a saj tó al ko tá sok -
hoz fû zött vé le mé nyek, meg jegy zé sek
posz to ló já nak va lós ada ta i ról, ab ban az
eset ben is, ha ezek több nyi re úgy ne ve zett
nickname (írói ál név) alatt je len nek meg.
Aján lott, hogy az adott saj tó or gá num kö -
zöl je, hogy fenn tart ja a jo got ar ra, hogy a

mé dia ér de ke i vel, cél ja i val nem egye zõ,
an nak jó hír ne vét sér tõ, avagy az eti kai és
jog sza bály ok ba üt kö zõ kommenteket és a
saj tó al ko tá sok hoz fû zött vé le mé nye ket,
meg jegy zé se ket, posz to kat, be jegy zé se ket
el tá vo lít ja, az eti kai sza bá lyo kat meg sér tõ -
ket ki zár ja a mé di án tör té nõ meg je le nés -
bõl.

A5§ A posz tot, kommentet jegy zõ eti ku -
san cse lek szik, ha gon do la ta it la zán, a be -
szélt nyelv sza bá lyai sze rint, de még is sza -
ba to san, a ma gyar nyelv sza bá lya i nak
meg fe le lõ en fo gal maz za meg; ha gon do la -
tai köz lé se so rán má so kat idéz, az idé zés
so rán az ol va só szá má ra egy ér tel mû en ki
kell de rül nie, hogy mi az ere de ti köz lés
for rá sa, pon tos meg ta lál ha tó he lye. A
poszt, komment az al kot má nyos vé le -
mény sza bad ság gya kor lá sá nak ha tá ra in
be lül ma ra dó tar tal ma kat és ki je len té se -
ket tar tal maz hat.

A6§ A saj tó eti ká ba üt kö zõ cse le ke det -
nek mi nõ sül, ha a poszt, a komment, a
saj tó al ko tá sok hoz fû zött vé le mény, meg -
jegy zés
• dur va, trá gár, kö zön sé ges, a gyû lö let

kel té sé re al kal mas ki fe je zé se ket tar tal -
maz

• tör vényt sért, avagy tör vény sér tés re,
má sok el le ni erõ szak ra, a sza bad ság jog -
ok meg sér té sé re buz dít, vagy má sok va -
gyo na el le ni tá ma dás ra ösz tö nöz, ha
má sok, kü lö nö sen azok val lá si, et ni kai,
egyéb né ze te it, va la mint az em be ri mél -
tó sá got sér ti

• az ön pusz tí tó élet mó dot kí vá na tos nak
tün te ti fel,

• má sok sze mé lyi sé gi, a jó hír név vé del -
mé hez fû zõ dõ jo ga it sér ti,

• ha fa ji ala pon, egész ség ügyi ál la po tuk
alap ján, et ni kai vagy ne mi hoz zá tar to zá -
suk alap ján diszk ri mi nál

• sok ko ló, ext rém fé le lem ér ze tet ki vál tó
tar tal mat, por nog ráf, vagy sza dis ta jel le -
gû köz lé se ket, ké pe ket, vi de ó kat tar tal -
maz

• köz lõ je más nak ad ja ki ma gát, ha más
sze mé lyes ada ta it hasz nál ja, 

• ha a poszt tar tal ma a va ló ság nak nem
meg fe le lõ, meg té vesz tõ vagy a va lós té -
nye ket ha mis szín ben fel tün te tõ

• ak kor is saj tó eti ká ba üt kö zõ cse le ke det -
nek mi nõ sül a poszt vagy komment, ha
sem mi kö ze a kom men tált cikk hez,
mert tu laj don kép pen már a komment
kommentjének a kommentje.
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Az újság, ahogyan
a régiek csinálták

é gi la pok ban tur ká lok. Na gyon
ré gi ek, még a 19. szá zad ban ír -
ták te le min den fé le kel le mes hí -
rek kel, a vi lá gért sem nyug ta la -
ní tot ták vol na fe les le ge sen a nyá -

jas ol va sót. Hogy ne, hogy hol nap le mond ja az
elõ fi ze tést, vis  sza kö ve tel je a kí no san ös  sze kö -
nyör gött elõ fi ze té si dí jat, ami bõl ki fi ze ti a lap
a nyom dászt.

Hi szen egy af fé le vi dé ki új sá got, mint ami -
lyen, mond juk a Marosvidék volt, egy-egy szá -
mot há rom nap alatt ra gaszt ga tott ös  sze a
nagy sá gos szer kesz tõ úr, ki egy ben nyom dai
kor rek tor, hír szer kesz tõ, ve zér cikk író, ri por ter
és tu dó sí tó is volt. Mel let te adott volt egy sla -
paj, aki nem kö te le zõ en kez dõ volt és fi a tal,
egy el nyûtt öreg is le he tett, aki már min dent
lá tott eb ben a kis vá ro si lét ben, lá tott szen zá ci -
ót és ál hírt, amit il lett cá fol ni ál né ven, így is
te lik a lap szö veg gel, lá tott pa pír hi ányt és
nyom da fes ték nyo mort, lá tott krac hot és
bummot, fel fu tást, bu kást, szer kesz tõ vál tást és
új szer kesz tõt, ol va sók iz ga tott tö me gét, amint
a lap re dak ci ó ját ost ro mol ják vagy ma gát a
nagy sá gos és ke gyel mes re dak tor urat vár ják,
lá buk kal do bog nak, sé ta pál cá juk kal fe nye ge -
tõ en ütö ge tik a pad lót, ki hív ják pár baj ra vagy
meg ve rik, lát ta a la pot fut ta tó tu laj do nost

buj kál ni és hó na po kon át ha zu doz ni, tar toz ni
fû nek-fá nak, el száll ni a bért hó na pok ra, lá -
tott nyom dász sztráj kot, lap ki hor dót meg hal ni
lap pal és lap ta la nul, lá tott fo lyó ba do bott új -
ság kö te get, szer kesz tõt, el ve ket és a Nyílt tér
ro vat ban acsar ko dó kis vá ro si ka ka so kat, kra -
ké ler föld bir to kost, lyu kas nad rá gú, ön ér ze tes
ta ní tó kat és bér-rá gal ma zó kat, ha lá los gyû löl -
kö dést, fi át meg ta ga dó apát, lá tott vi ha ros
lap zár tát.

Csak nyu gal mat so ha. Ne ki kel lett el men -
nie a pos tá ra a táv irat okért, õt küld ték pénzt
kol dul ni, alá za tos kér vén  nyel kegyelmesékhez,
õ vit te a szer kesz tõk le ve lét ne ve nincs kis asz -
 szony ok hoz vagy fe hér má jú öz ve gyek hez, ha -
za ci pel te há tán a szer kesz tõ ura kat egy-egy ki -
adós po li ti kai va cso rá ról a Transsylvániából
vagy a Do mo kos ból.

A nyom dá szok is vál to gat ták egy mást, csak
a szer kesz tõi gya kor lat nem vál to zott: dé lig
va la hogy ös  sze állt a lap, ha tá ton gott egy te -
nyér nyi fe hér hely, oda majd be jön a fi u mei
cá pa, amely min den év ben fel tû nik, so ha nem
hal lott or szá gok ban ki tör a tûz há nyó, for ra -
da lom, jár vány, Ame ri ká ban két fe jû bor jú
vagy gye rek jött a vi lág ra, ki nek egyik fe je kí -
na i ul, a má sik ja pá nul szó lalt meg, mi dõn el -
ér te a be szé lõ kort, jö het nek a csu dák, a cir -
kusz, a mu tat vá nyos, a ta va lyi hí rek, a tá vo -
zó fe jet len mi nisz ter és a had gya kor lat ra ve zé -
nyelt 62-esek, a 9-es hon véd hu szá rok újabb
bra vúr jai vagy a pes ti asz falt hu mo ra, ré gi
vic cek, anek do ták.

És per sze már ak kor is egy-két ol dalt puf  -
fasz tot tak fel a rek lá mok, ame lyek te tû, rüh
és rág csá lók el len aján lot tak cso da szert, kí -
nál tak bor ece tet, csép lõ gé pet, cse rép pi pát, fo -
gyasz tó szert, kakaspasztát és zon go ra lec két
né met kis as  szony ok kal, fess ka to na tisz tek ke -
res tek tár sal ko dó nõt, vagy ma gá nyos urak
ki adó szo bát vá ro son, volt el adó bir tok és
azon nal be köl töz he tõ in gat lan a
Nagy szentkirály ut cá ban, eset leg a
Pok los ut cá ban a Baruchné fo ga dó -
ján alul.

R

Ø

Egy klasszikus
redakció, Ady
kollégáival
a Nagyváradi
Naplónál
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Sze ren csé re csak dél ben kel lett
kint len nie a lap nak az ut cán, a fõ -
té ri nagy tõzs dé ben és a Szentgyörgy
ut cai Weiszné kis tõzs dé jé ben. A

Nagyszentmiklós ut cá ban a Kis temp lom mal
szem ben árult Bartha bá csi, a 48-as ve te -
rán, aki még lát ta Kos suth La jost és De ák
Fe ren cet po ha raz ni az An gol Ki rály nõ höz
cím zett fo ga dó ban Pes ten. Az tán Custoz -
zánál el ve szí tet te a bal lá bát és a tör té ne lem
fo na lát.

Az is tisz ta sze ren cse volt, hogy a la pok két-
há rom na pon ta je len tek meg, ez alatt ele gen dõ
anya got le he tett ös  sze ol lóz ni pes ti és ko lozs vá ri,
bé csi és deb re ce ni la pok ból, el le he tett ol vas ni,
mit ír nak a szebeni ro mán új sá gok, és mi ként
gya láz za a ma gya ro kat a Sieben bürger Bote
la banc szer kesz tõ je, mi fé le ir re den ta szó nok lat -
tal re meg tet te meg a bukuresti par la men tet
egy-egy Er dély bõl le vo nult pat ri ó ta.

Szó val el le he tett el mél ked ni azon, ho gyan
csi nál ta meg sze ren csé jét Ame ri ká ban bá ró

Wojticzky Szil vó ri um, és mi fé le cirkuszista
mû lo var nõ be lett sze rel mes a szín ház igaz ga -
tó ja Sze ren csen, ott hagy va a tár su la tot, csa -
pot-pa pot ki fi ze tet len szám lák kal. Ar ra per sze
fe lénk is volt pél da, hogy a di rek tor iszony ta tó -
an rossz éva dot fo gott ki, meg szö kött a tar to zá -
sok elõl, és a tár su lat tag ja i nak ös  sze kel lett
kol dul ni uk az út ra va lót Szászrégenig vagy
Dicsõs zent már tonig, ahol jobb évad ban re -
mény ked het tek.

A pol gár dél ben asz tal hoz ült, mert az
ebéd szü net szent volt.

Áll ken dõt, par ted lit te rí tett ma gá ra, és mi -
köz ben vár ta a hús le vest, mely hez a cse lé det
még haj nal ban ki küld ték Bá nya i hoz re me gõ
mar ha hús ért és zöld sé gért a Szé che nyi tér re,
be le kuk kan tott a lap ba, és azt mond ta:

– Na hát, édes fi am, hogy men  nyi mar ha sá -
got írt ös  sze Ke re kes szer kesz tõ úr má ma!

Se bes tyén Mi hály
(A Nép új ság

2015. feb ru ár 11-i szá ma alap ján)

1. Kádár Hanga, Kolozsvár–
Sepsiszentgyörgy (gyakornok)

2. Tóth Ágnes, Nagyvárad
3. Õri-Pákay Franciska, Szatmárnémeti
4. Keszeg Anna, Kolozsvár
5. Járay Zsanett, gyakornok (BBTE)
6. Sajó Norbert, Kolozsvár
7. Papp Levente, Kolozsvár
8. Vallasek Magdolna, Kolozsvár
9. Fried Noémi Lujza, Nagyvárad

10. Tököli Magdolna, Nagyvárad
11. Szegedi Csaba, mind1.ma
12. Nagy Edit, mind1.ma
13. Antal István, Erdõvidék
14. Albert Egon, Erdõvidék
15. Péter I. Zoltán, Nagyvárad
16. Egyedi Bernadette, 

Szatmárnémeti
17. Egyedi Zsolt, Szatmárnémeti 
18. Lukács Katalin, Marosvásárhey

19. Benkõ Levente, Kolzosvár
20. Ambrus Melinda, Brassó
21. Sarány Orsolya, Csíkszereda– Kolozsvár
22. Fock Judit, Marosvásárhely
23. Juhász György, Székelyhíd
24. Székely Ervin, Bukarest–Nagyvárad
25. Kerekes Edit, Kolozsvár
26. Miska Brigitta, Marosvásárhely
27. Körmöczky Zoltán, Marosvásárhely
28. Csutor András-Tomi, Marosvásárhely

(gyakornok)
29. Benkõ Judit, Kolozsvár
30. Huszár Szilamér, Sepsiszentgyörgy
31. Borsos Júlia, Gyergyószentmiklós
32. Kertész László, Gyergyószentmiklós
33. Tóth Hajnal, Nagyvárad
34. Kovács Sándor, Kolozsvár (gyakornok)
35. Marian Cristina, Kolozsvár
36. Dumitrache Marius-László, Bukarest
37. Bede Erika, Csíkszereda

Ø

Egyesületünk új tagjai
A MÚRE Igazgatótanácsa által 2013. október 28. és 2015. április 30. között
jóváhagyott tagfelvételi kérések:
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Búcsú Karcsi bácsitól
Áros Károly

(1940. szeptember 27., Nagymoha – 2015. május 2., Marosvásárhely)

– Hol nap reg gel ta lál ko zunk! – nyúj tot ta ke -
zét na pon ta bú csú zó ul Kar csi bá csi. A leg -
utób bi kéz fo gás után nem jött ös  sze több
találkozás… El ütöt te egy to la tó men tõ au tó, s
az oko zott sé rü lé se ket nem él te túl. Épp dol -
go zott és egy ben ün ne pelt: az ál ta la 25 év vel
ez elõtt kez de mé nye zett Veszp rém–Sep si -
szent györgy sta fé ta Szent György Na pok ra
be ér ke zõ fu tó it vár ta ba rát ként, sport ra jon -
gó ként, új ság író ként.

„A Há rom szék kö szön ti a 70 éves Áros Ká -
rolyt” – lop tam be a 2010 szep tem ber 27-i lap -
ba, a Hét fõi Sport ro va tá ba va sár nap es te,
ami kor Kar csi bá csi már nem lát hat ta. Más -
nap vár tam a re ak ci ót. Az meg, mint ha pus -
ká ból jött vol na. Kö szö net he lyett le to lást
kap tam: „Most azt gon dol ják az em be rek,
hogy kö szön töm sa ját ma gam! Két na pig hoz -
zám se szólt. Az tán, ami kor ket tes ben ma rad -
tunk, meg eny hül ve mond ta: „Azért nem is
olyan nagy baj, an  nyi an kö szön töt tek, még
Ka na  dá ból és Auszt rá li á ból is. Jól esett”.

Ki ér de mel te a kö szön tést. Hisz, amint
Hor váth Vil mos, a Ma gyar Olim pi ai Aka dé -

mia Ta ná csá nak tag ja fo gal ma zott: „Kar csi
ba rá tunk az egyik leg na gyobb ha tá ron tú li
olim pia tör té nész volt, aki évek óta együtt mû -
kö dött a Ma gyar Olim pi ai Aka dé mi á val. Szá -
mos ván dor gyû lé sén részt vett, se gí tet te
mun kán kat, az olim pi ai moz ga lom nép sze rû -
sí té sét”.

Áros Kár oly 1968-ban ala pí tó ja volt a Me -
gyei Tü kör nek, sport ro va tát ír ta, szer kesz tet -
te, majd foly ta tó la go san a Há rom szék sport -
ro va tát ve zet te ha lá lá ig. Több kö tet szer zõ je,
kö zü lük ki emel ke dik az Er dé lyi ma gyar spor -
to lók az olim pi á kon (2002). Az egye te mes
ma gyar sport egyik leg el kö te le zet tebb és
leg ava tot tabb is me rõ je ként szám ta lan el is -
me rés ben ré sze sült. Ki eme lem a Ma gyar
Olim pi ai Bi zott ság Mé dia dí ját, ame lyet 2000-
ben ka pott meg. (A MÚRE mind össze kü lön -
díj jal is mer te el munkásságát 1999-ben.)

Már azon gon dol kod tam, a 75 éves Áros
Ká rolyt mi ként kö szönt het ném, szin tén lop -
va. Saj nos, ezen már nem kell tör nöm a fe -
jem. A sors így akar ta.

Nyu god jék bé ké ben, em lé ke le gyen ál dott!

Albert Levente felvétele
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A tiszta sport ügyét
szolgálta

e héz, e tra gé dia után több szö rö -
sen is ne héz is mét ma gunk ra
ta lál nunk, na pok óta csak ez jár
fe jünk ben. Csen de sebb lett a
szer kesz tõ ség, üre sebb a fo lyo -

só, nincs, aki úgy mond ins pek ci ó ba jön ne:
meg áll na az iro dánk elõtt, be néz ne, és ne -
künk sze gez né a kér dést: hogy va gyunk, jól
va gyunk? Ta lán kön  nyebb vol na ha meg ér te -
ni nem is, de el fo gad ni a tör tén te ket, ha lett
vol na még idõ fel ké szül ni, ha le he tõ sé günk
lett vol na leg alább a bú csú ra.

Így ma rad nak csak a ko ráb bi be szél ge té -
sek, a ko ráb bi él mé nyek. S ha már nincs utol -
só be szél ge tés, en ged jék meg, hogy el sõ ta -
lál ko zá sa ink egyi ké nek fel ele ve ní té sé vel bú -
csúz zak a ma gam és Há rom szék szer kesz tõ -
sé ge ne vé ben Kar csi bá csi tól.

Ne vét, hisz új ság író ként dol go zott, is mer -
tem már: gyer mek ként, fi a tal ként ko ra reg -
gel min dig iz ga tot tan vár tuk a Hét fõi spor tot.
Jól is mer tem te hát azt az in for má ci ók ban
gaz dag, pon tos ada to kat köz lõ, de köz éle ti ki -
te kin tést is nyúj tó stí lust, ami az én ol va sa -
tom ban jel le mez te a Hét fõi spor tot. Ezért
igen csak meg le põd tem, ami kor egyik, a teg -
nap es ti meccs rõl szó ló be szél ge té sünk so -
rán Kar csi bá csi el árul ta: õ ma ga úgy sze re ti
néz ni a te le ví zi ó ban köz ve tí tett mec  cse ket,
hogy le hal kít ja a té vét. A csa pa tok fel ál lá sát

meg hall gat ja, utá na pe dig le hal kít ja ké szü lé -
ket – hogy ne za var ja a kom men tá tor el fo -
gult sá ga, al kal man ként üres fe cse gé se, a le -
lá tók ról a buz dí tás he lyett gya kor ta hal lat szó
szi dal ma zás, trá gár ság, a bí rók kri ti zá lá sa, a
ke ser gés vagy a di csek vés. Ne le gyen sem mi
más, sem mi lyen za va ró kö rül mény, csak a
sport, an nak es  szen ci á ja, a tisz tes sé ges ver -
seny, a fa ir play, a sport sze rû ség, a gyõz zön a
job bik szel le me – va la hogy így ér tel mez tem
ké sõbb ezt a szá mom ra most is fur csa szo -
kást. És úgy gon do lom, ez a ma ga tar tás jel le -
mez te va la mi kép pen egész mun kás sá gát: a
sport es  szen ci á já nak meg ra ga dá sá ra va ló tö -
rek vés, a ki szû ré se mind an nak, ami nem oda
tar to zik – le gyen az po li ti ka, ide gen gyû lö let,
sport sze rût len ség, bár mi, ami tönk re te he ti a
sport vi lá gát. Ezt a célt szol gál ta a fá rad ha tat -
lan ku ta ko dás, az egye te mes ma gyar sport
irán ti el kö te le zett ség je gyé ben tör tént adat -
gyûj tés, a múl tat fel ele ve ní tõ írá sai, cik kei, ki -
ad vá nyai, az idõs kor ban is vég zett te rep -
mun ka. Az iga zi, a tisz ta sport ügyét szol gál -
ta Kar csi bá csi, fe le lõs ség tel je sen, tisz tán,
sport sze rû en.

Is ten nyug tas sa!
Farcádi Bo tond

(El hang zott Áros Kár oly ra va ta lá nál,
teme té sén 2015. má jus 5-én a szemerjai

refor má tus te me tõ ben)

N
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Kolozsvári hangulatok
– fotóverseny

o tó ver senyt hir de tett a Ko lozs vár
Tár sa ság, Ko lozs vá ri han gu la tok
cím mel. A ver seny re ki zá ró lag a
vá ros han gu la tá val és szel le mi sé -
gé vel kap cso la tos fe ke te-fe hér és

szí nes fény ké pe ket vár nak; ama tõr és pro fi
fo tó sok egy aránt be ne vez het nek, szer zõn -
ként leg több 5 fel vé tel lel, a kö vet ke zõ pa ra -
mé te rek sze rint: pa pír ké pek 30×40 cm-es
mé ret ben, di gi tá lis ál lo mány ban 300ppi fel -
bon tás ban, mi ni mum 3000x2000 pi xel (mi -
ni mum 6000 megapixel), jpg ki ter jesz tés -
sel. A fény ké pe ket a kö vet ke zõ kép pen kell
el men te ni: fo tós ne ve, a kép címe_01. 02.

03....jpg; le adá si ha tár idõ : 2015. jú li us 30., a
pa pír ké pe ket és CD-ket sze mé lye sen vagy
pos tán a Ko lozs vár Tár sa ság, 400113 Ko -
lozs vár, Fõ tér (Piaþa Unirii) 22/8, vagy e-
mai len kolozsvartarsasag@gmail.com, vagy
kolozsvar_t@yahoo.com cí mek re vár ják. 

A mun ká kat szak mai zsû ri bí rál ja el, a ki -
vá lasz tott leg jobb 40 fény kép bõl 2015. au -
gusz tus 18-án a Ma gyar or szág Ko lozs vá ri Fõ -
kon zu lá tu sán ki ál lí tást ren dez nek, ak kor
oszt ják ki a dí ja kat is. 

Ér dek lõd ni le het a fen ti e-mail cí me ken,
va la mint te le fo non: Hor váth Lász ló (ku rá -
tor): 0724-563903,Veress Eni kõ 0744-170740.

F
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