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A romániai magyar újságíró-társa-
dalom és az újságírói munka ala-
kulása az elmúlt 30 évben

„Harminc év alatt nagyon sokat romlott a sajtóban dolgozók erkölcsi és 
anyagi elismertsége, aminek nyilván egyaránt vannak szakmán belüli és szak-
mán kívüli okai” (Ágoston 2020) – nyilatkozta Szűcs László, a Magyar Újságírók 
Romániai Egyesületének elnöke, az Új Várad folyóirat főszerkesztője az Új Hét-
nek adott interjújában. A MÚRE elnöke az interjúban több ilyen szakmán belüli 
és kívüli okot is megnevezett, mint például az újságíró-társadalom elöregedése és 
kiégése, a politika médiára gyakorolt hatása, nyomása, vagy éppen a média politi-
kai függősége. Jelen tanulmányban a Szűcs László által felsorolt újságírói szakmai 
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változásokat, problémákat, valamint további más, a romániai magyar újságírást 
befolyásoló, meghatározó tényezőket járok körül, bemutatva azt, hogyan alakult 
az elmúlt harminc évben a romániai magyar újságíró-társadalom és az újságírói 
munkavégzés.

Ki a romániai magyar újságíró?
Noha a címbeli kérdés egyszerűen megválaszolhatónak tűnik, korántsem az, 

hiszen az újságírói szakmán belül sincs egyetértés arra vonatkozólag, hogy ki szá-
mít újságírónak, és ki nem. A Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (MÚRE), 
átvéve a magyarországi Média Önszabályozó Testület meghatározását, a követke-
zőképpen írja le az újságírói foglalkozást: 

„Újságíró az a személy, aki tájékoztatási vagy véleményformálási céllal lét-
rehozott szellemi termékét a média valamely műfajában és csatornáján keresztül 
rendszeresen közzéteszi, vagy a közzétételben foglalkozásából eredően közremű-
ködik. Újságírói tevékenységnek minősíthető a nyilvánosság tájékoztatásának 
alkotói folyamatában való hivatásszerű közreműködés.”1

A MÚRE szerint tehát újságíróknak tekinthetőek azok a személyek a sajtó-
alkotások előállítóinak köréből, akiknek „munkájuk érdemben hozzájárul a saj-
tóalkotás előállításához. Sajtóalkotásnak minősül a nyomtatott és elektronikus 
médiában megjelenő, elhangzó, minden tájékoztató tartalom.”2 A meghatározás 
értelmében nem feltétlenül lesz újságíró egy tévés hírolvasó, bemondó, hogyha az 
adott személy csak a mások által megírt, megszerkesztett híreket olvassa fel. Ezzel 
szemben az a személy, aki előkészíti beolvasásra az anyagokat, de nem szerepel a 
tévéképernyőkön, újságírónak tekinthető, hiszen munkájával érdemben hozzájá-
rul a sajtóalkotás előállításához.

Noha az újságíróegyesület számára létezik ez a meghatározás, Szűcs László, 
a MÚRE 2019-ben megválasztott elnöke az újraindult Új Hét folyóiratnak adott 
interjújában, megválasztása után azt nyilatkozta, hogy a mai napig megválaszo-
latlan kérdésnek számít, hogy tulajdonképpen ki az újságíró, és mi tekinthető 
médiaterméknek.3

Botházi Mária 2019-ben kérdezett erdélyi magyar újságírókat a foglalkozá-
sukról, kitérve erre a nehezen megválaszolható kérdésre is.4 Ahogyan a MÚRE 
elnöke sem tudta meghatározni ezt a foglalkozást, úgy az újságírók sem adtak 
egységes választ erre a nyílt kérdésre, de néhány jellemzőben egyetértettek.

Több megkérdezett szakmabeli szerint az tekinthető újságírónak, aki be-
jegyzett sajtóorgánumnál dolgozik, munkájáért jogilag felelősségre vonható, és 
betartja az újságírás szakmai szabályait. Más meghatározás szerint az újságíró 
az, aki újságot ír, vagy éppen az, aki annak tartja magát, és a közönsége is elisme-
ri akként. Egyes újságírók szerint ahhoz, hogy valaki szakmabelinek tekinthető 
legyen, szüksége van szakirányú tanulmányokra, képesítésre, valamint terepen, 
munka közben szerzett tapasztalatokra; más megkérdezettek szerint azonban 
utóbbi is éppen elegendő ahhoz, hogy valaki eltanulja a szakmát. Egyes meghatá-
rozások szerint az az újságíró, akit annyit szidnak, mint a politikusokat, de jól el-
különíthető tőlük, míg más, meghatározás szerint az újságírók azok az iparosok, 
akik kényes kérdésekre érdemi válaszokat keresnek.
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Ugyanakkor a szakmabeliek nem tekintik újságírónak a vloggereket és 
bloggereket, továbbá azokat a személyeket sem, akik tapasztalat nélkül kerültek 
vezető beosztásba valamilyen szerkesztőségben, vagy akik munkájuk során nem 
tartják be a szakmai szabályokat. Az Uh.ro főszerkesztője, Pál Edit Éva szerint 
azonban „újságíróvá kezd válni az, legalábbis tartalomgyártóvá, aki blogger vagy 
vlogger, youtuber, ill. valamilyen módon véleményvezérré válik a közösségi mé-
diában. Ez utóbbi nehezen behatárolható, és beláthatatlan következményei lehet-
nek”.5

A legtömörebb, e tanulmány szempontjából legrelevánsabb, leghelyénva-
lóbb meghatározást Cseke Péter Tamás, Erdély egyik vezető hírportáljának, a 
Maszolnak a volt főszerkesztője adta:6 „Azt a sajtóst tartom újságírónak, aki hi-
vatásszerűen űzi ezt a szakmát. Azaz »pro  «. Ekként ismeri és betartja a szakma 
szabályait, és maga is elhiszi, amit leír.”7 Jelen tanulmányban ennek a meghatáro-
zásnak néhány elemét járom körül, megvizsgálva, hogy megközelítőleg kik alkot-
hatják jelenleg az újságíró-társadalmat, mit jelent számukra ez a hivatásszerűség, 
ez a pro  zmus, illetve a romániai magyar újságírás néhány működési szabályát, 
jellemzőjét is bemutatom, a teljesség igénye nélkül. Mindezek bemutatására azt a 
nagyon kevés szakirodalmi tételt fogom használni, amelyek a romániai magyar 
újságíró-társadalmat és annak működését írták le az elmúlt 30 évre, a rendszer-
váltást követő időszakra vonatkozóan. 

Néhány demográ  ai jellemző változása
Nem lehet tudni, hogy jelenleg hány újságíró – román, magyar vagy bármi-

lyen más nemzetiségű – dolgozik Romániában. A Mediasind, azaz a Romániai 
Újságírók Szakszervezete becslése szerint megközelítőleg 22.000 újságíró tevé-
kenykedett az országban 2006-2007-ben.8 Ám arról már kevesebbet tudunk, hogy 
az azóta eltelt szinte másfél évtizedben hogyan alakult a romániai újságírók szá-
ma, valamint az újságíró-társadalom összetétele. 

A romániai magyar újságíró-társadalomról is csak hasonlóan ködös, hiá-
nyos adatokkal rendelkezünk, de az újságírók számának alakulását, valamint az 
újságíró-társadalmat alkotó személyek demográ  ájának változását a szakiroda-
lom tükrében követni lehet.

Az 1990-es évek végén Papp Z. Attila erdélyi magyar szociológus mérte fel 
a romániai magyar újságíró-társadalmat, a kutató becslése szerint 280-300 aktív 
újságíró dolgozhatott a médiában a 2000-es évek legelején, az online média, ke-
reskedelmi rádiók és tévék elterjedése előtt. A romániai magyar újságíró-társa-
dalmat 2011-ben és 2016-ban is felmérték, igaz, nem olyan részletesen, mint Papp 
Z. Attila. A Határon túli magyar nyelvű médiumok című, 2010/2011-ben és 2016-
ban készített felmérések szűkszavúan ugyan, de információdús képet közölnek a 
romániai magyar médiamunkásokról. A felmérés első kiadása szerint, a 2010-es 
évek legelején megközelítőleg 900 újságíró dolgozott a romániai magyar média-
orgánumoknál, az írott sajtóban, az elektronikus és audiovizuális médiában, il-
letve a produkciós irodáknál; emellett megközelítőleg 575 külső munkatársat is 
foglalkoztattak a szerkesztőségek. Az újságírók magas aránya a lapok, internetes 
portálok, rádióállomások és tévécsatornák magas számának köszönhető, ezek 
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száma a 2010-es évek elején volt a legmagasabb – az adatfelvétel során 118 szer-
kesztőséget kerestek meg a kutatók.9

A legutóbbi, tehát a 2016-os adatfelvétel ennyire pontos információval nem 
szolgál az újságírók számáról: a felmérés ezer körülire teszi a belső munkatársak 
számát, és ha „a több-kevesebb rendszerességgel »külsőzők« számát is megpró-
báljuk felbecsülni, a végösszeg jóval ezer fölé kúszhat”.10

Átlagéletkor és nemek szerinti megoszlás 
Az 1990-es évek végén az újságíró-társadalom átlagéletkora 48 év volt, a 

fér  /nő arány pedig 74/26%.11 Papp Z. Attila az említett felmérése során a teljes 
újságíró-társadalom megközelítőleg 55-58%-át kérdezte le, az általa lekérdezett 
újságírók átlagéletkora 46,5 év volt, a fér  ak és nők eloszlása pedig 72 és 28%. A 
szerző a nemi eloszlás kapcsán megjegyzi, hogy „romániai magyar viszonylat-
ban az országos terjesztésű lapoknál, illetve a hetilapoknál találunk az átlagnál 
valamivel több nőt, a megyei (vagyis a legolvasottabb) lapoknál viszont alulrep-
rezentáltak. Adataink szerint a nemek közötti arány az elkövetkező időszakban 
a nők javára fog módosulni, hiszen jelenleg a legi  abb korosztályon belül már 40 
százalékban képviseltetik magukat”.12

Papp felmérése ugyanakkor arra is rávilágít, hogy az 1990-as évek végén a 
romániai magyar újságíró-társadalom elöregedő volt: az újságíróknak megköze-
lítőleg fele (46%) volt 50 év fölötti, és csupán 20%-ot tettek ki a  atalok, a 30 év 
alattiak, és további 20%-ot a 31-40 év közöttiek. A középkorúak alulreprezen-
táltak voltak, az újságíró-társadalomnak mindössze 14%-a volt 41-50 év közötti. 
Noha nagyon magas az idős újságírók aránya, a pályakezdők száma is magas, 
emeli ki Papp Z. Attila, amely jelenség a szerző szerint a számos új lap megjelené-
sének és az újságíróoktatás elterjedésének köszönhető. 

A nemek aránya a 2000-es években Papp jóslatának megfelelően sokat vál-
tozott: a 2010-es évek elején az újságíró-társadalom 49,3%-a volt nő, azaz aránya-
iban véve a női újságírók száma megduplázódott megközelítőleg másfél évtized 
alatt. A legtöbb nőt a produkciós irodák alkalmazták (a munkatársak 55,2%-a nő 
volt), a legkevesebbet az internetes portálok szerkesztőségei (41%).13 A nők aránya 
a 2010-es években még tovább emelkedett, az újságírók 60%-a nő volt 2016-ban, 
és a tévéoperatőri munka volt az egyedüli szakterület, ahol a fér   munkaerő a 
dominált, 82%-kal.14

Az újságírók korcsoport szerinti eloszlása is sokat változott: a 2000-es évek 
során az újságíró-társadalom meg  atalodott. A Maksay–Kiss–Barna szerzőtrió 
felmérése szerint az újságírók több mint fele (51,23%) 35 év alatti volt 2010–2011-
ben, az 55 év felettiek pedig mindössze 11,58%-át tették ki a médiamunkások-
nak.15 A legtöbb  atalt az internetes portálok és produkciós irodák (az alapso-
kaság 58%-a), valamint az elektronikus sajtó foglalkoztatta (58%), míg az írott 
sajtóban inkább idősebb újságírók dolgoztak (42%-uk 35-55 közötti, míg 20,34% 
55 feletti). Ez a  atalodási folyamat a 2010-es évek elejétől fogva lassult, a Csinta–
Maksay szerzőpáros 2016-ban úgy vélte, hogy 2020-2021 környékén lesz látható 
 atalosodás ismét.16



37

FÓKUSZ

Milyen végzettség szükséges az újságíráshoz?
Az 1990-es évek végén a romániai magyar újságírók családi háttere megfe-

lelt a nemzetközi tapasztalatoknak, azaz az újságírók közel fele (49%) értelmisé-
gi családból származott, és ebből kifolyólag magas volt a felsőfokú végzettséggel 
rendelkezők aránya is.17 Igaz, ez a felsőfokú végzettség nem volt minden esetben 
szakirányú. A Papp Z. Attila által lekérdezett újságírók 65%-ának volt felsőfo-
kú végzettsége, további 13%-nak pedig érettségije. Az egyetemi végzettek között 
azonban nem az újságírói képzés dominált: legtöbb újságíró (35%) bölcsészdip-
lomával, további 19% tanári diplomával, 13% újságírói, míg 12% műszaki vég-
zettséggel rendelkezett. Az újságírók kisebb hányada jogi, természettudományi, 
társadalomtudományi, közgazdaságtani, művészeti vagy egyéb képzést végzett, 
utóbbiak összesen 21%-át teszik ki a felsőfokú végzettséggel rendelkező újság-
íróknak. A lekérdezett újságírók 25%-a két diplomával is rendelkezett, a második 
végzettség a kétdiplomások felénél újságírói volt.18

A felsőfokú végzettséggel rendelkező újságírók aránya a 2010-es évek végé-
re megnövekedett: 2010–2011-ben az újságírók 74,28%-a rendelkezett felsőfokú 
diplomával, ezek közül 30,75 újságírói, 22,95% bölcsészdiploma volt. A műszaki 
diplomások aránya 16,28%-ot tett ki, míg jogot, közgazdaságtant a lekérdezett 
újságírók19 7,13%-a végzett.20

Papp szerint azonban nem feltétlenül pozitív, hogy az újságíróknak ekkora 
aránya származik értelmiségi családból.21 Véleménye szerint ez a jelenség egyrészt 
oda vezethet, hogy a sajtómunkások egy része nem tud a társadalmi valóság min-
den szegmensével azonosulni, mert nem ismeri és nem is érti meg az alsóbb társa-
dalmi rétegeket. Ugyanakkor ez a jelenség egyik oka a sajtó literaturizáltságának 
is, amely szintén egyes társadalmi csoportok kizárásához vezet. A literaturizáltság 
elterjedésének egy másik oka Papp szerint, hogy az újságírók 57%-a kultúrával, 
42%-a belpolitikával, míg további 28 és 26% gazdasággal és tudománnyal, azaz 
komolyabb területekkel foglalkozna legszívesebben22. Ezért aztán a „könnyedebb 
témák”, azaz a sport, a külpolitika, a szórakoztató vagy éppen a bűnügyi tartal-
mak háttérbe szorulnak, ami a sajtó akommercionalizmusához vezet.23

Persze felmerülhet az a kérdés, hogy jó-e vagy szükséges-e az, hogy min-
den újságíró minden társadalmi réteggel tudjon azonosulni. A romániai magyar 
médiára már így is jellemző, hogy mindenki minden témával is foglalkozik, a 
sportújságíró szociális témákról ír, a politikai rovat vezetője tárlatmegnyitókra 
jár, és ritkaság számba mennek a kimondottan szakújságírók vagy az egy-egy 
témakörhöz jobban értő sajtómunkások.24 Nem várható el az újságíróktól, hogy 
minden társadalmi réteget ismerjenek, minden témához egyforma mértékben 
és érdemben tudjanak hozzászólni – igaz, egy kis jártasság több területen, a kí-
váncsiság elengedhetetlen tulajdonsága egy jó újságírónak. Az ideális helyzet az 
lenne, hogyha az újságíró-társadalom összetétele kiegyensúlyozottabb volna: a 
több társadalmi réteget képviselő újságíró-társadalom jobban el tudná látni a 
média feladatait, lévén, hogy lennének riporterek, szerkesztők, akik az alsóbb ré-
tegek problémájával azonosulva tudnának tájékoztatni, hiszen maguk is ehhez a 
réteghez tartoznak; s lennének olyan személyek, akik a szépirodalommal, publi-
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cisztikával, gazdasággal foglalkozhatnának, képesítésüknek, családi hátterüknek 
megfelelően.

Az újságíró-társadalom alul  zetett, kiszolgáltatott
Ám lehet, hogy teljesen felesleges azt feltételezni, hogy a romániai magyar 

újságírók nem tudnak az alsóbb társadalmi rétegekkel azonosulni, hiszen anyagi 
juttatásaik alapján korántsem tekinthetőek a felsőbb rétegekhez tartozóknak. Az 
újságírók jövedelem tekintetében a középréteghez tartoznak.

Papp Z. Attila 2004-ben publikált felmérése szerint a romániai magyar új-
ságírók 2001 végén átlagban nettó 2,5 millió lejt (akkori árfolyammal számol-
va 80 amerikai dollárt) kerestek. Az országos statisztikai hivatal adatai szerint 
2001 novemberében–decemberében az országos nettó átlagbér 3,3 és 3,6 millió 
lej volt.25 A fér   újságírók többet kerestek, mint a nők: a fér  ak bére 2,7 millió, 
míg a nők juttatása kevesebb, mint 2 millió lej volt; ennek a jelenségnek az oka az, 
hogy a nők alacsonyabb pozíciókat foglaltak el a szerkesztőségekben. A jövedelem 
nagysága nem függött attól, hogy az adott újságíró országos vagy megyei, helyi 
médiaorgánumnál dolgozott, a bérezés mindenhol megközelítőleg azonos volt. 

Az újságírók bérezése a rákövetkező 15 évben sem érte el az átlagjövedelmet: 
2016-ban az újságírói átlag  zetés 1300 lej körül mozgott, míg az országos átlagbér 
2681 lej volt.26 Az újságírók  zetése pedig manapság sem éri el az országos átlag-
bért, sokan – talán meg lehet kockáztatni, hogy a legtöbben? – minimálbérért 
vagy átlagbér alatti összegért dolgoznak.

Annak ellenére, hogy az újságírói  zetés nem érte el az országos átlagot, 
a munkahelyek stabilnak tűntek az 1990-es évek elején. Papp elemzése szerint 
az újságíróknak közel fele nem vagy csak egyszer változtatott munkahelyet, és 
60% nem is szeretett volna a közeljövőben más helyre menni dolgozni. Azonban, 
hangsúlyozza Papp, a „céghűség az életkorral rohamosan csökken, ami felveti 
annak a lehetőségét, hogy a  atalabb korosztályok jelenlegi munkahelyüket csak 
ugródeszkának használják.”27

Ám míg az 1990-es években az újságírói pálya biztosnak tűnt, a 2010-es évek 
végére a kiszolgáltatott helyzet miatt korántsem volt ennyire biztos ez a munka-
kör. Botházi Mária felméréséből kiderül, hogy egyes újságírók szerint az újságírói 
életpályát megvalósíthatóvá tevő üzleti modellt felbolygatta a közösségi média. 
Ma már nemcsak az újságíró állíthat elő tartalmat, hanem bárki, és „gyakorlatilag 
bármilyen tartalom előtt szabad a pálya, nincsenek előre leosztott szerepek, és 
nem mellékesen: jól bejáratott üzleti modellek sincsenek.”28 Mindez pedig nem 
segíti elő azt, hogy a romániai magyar média és az újságírók jobb anyagi helyzet-
be kerüljenek. Sőt!

A gazdasági szempontból gyümölcsöző, jövedelmező üzleti modellek gya-
korlatba ültetése eddig sem volt azonban a romániai magyar média erőssége, 
hiszen arra nem feltétlenül tekintenek tőkés vállalkozásként a működtetők, azt 
inkább a közösség szolgálatában álló szervezetként menedzselik.29 „Egy tipikus 
sajtóvállalkozás a meg  gyelő számára nem annyira gazdasági vállalat képét 
nyújtja, mint egy agitatív civil szervezetét. Ez pedig olyan, mintha része volna 
annak a három-négyszáz civil szervezetnek, amely így vagy úgy a magyar kisebb-
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ségi érdekeket képviseli és védi. A szerkesztőségek vezetői mintha egyfajta alapít-
ványt vagy nonpro  t szervezetet menedzselnének (és ezt sok esetben sikeresen 
teszik); a magyar sajtó működtetése az elsődleges, a gazdasági szempontok ennek 
alárendeltek – legalábbis a retorika szintjén”, állította Magyari. 

Az a kevés szerkesztőség, amely mégis úgy dönt, hogy gazdasági vállalko-
zásként funkcionálna közösségi szervezet helyett, igencsak hátrányos helyzetbe 
kerül, hiszen „a pro  t lehetőségét mindenek felettinek tartó reklámpiac számára 
nem fontos a romániai viszonylatban csekély olvasószámot jelentő erdélyi ma-
gyar olvasó”.30 Ebben a tekintetben a kivételt a helyi – regionális, megyei – média 
jelenti, hiszen a helyi hírek iránt nagyobb a kereslet, így reklám tekintetében is 
ki  zetődő befektetés ezeknél hirdetni. Azonban, állítja: „be kell látni, hogy a piaci 
korlátok miatt sohasem lesz nagy üzlet a romániai magyar médiába fektetni, ezért 
sohasem lesz pro  torientált.”31

A szerkesztőségeknek azonban pótolniuk kell a kieső reklámbevételeket, 
valamint a közösségi média, népfogyatkozás vagy éppen az olvasói szokások 
megváltozása miatt elvesztett fogyasztóktól származó jövedelmeket, ezért aztán 
a politika irányába fordultak támogatás reményében. Csinta és Maksay 2016-os 
felméréséből kiderül, hogy a lekérdezett nyomtatott lapoknak mindössze 8,8%-a 
volt nyereséges, míg 37,7% veszteséges, és a legtöbb, 53,3% önfenntartó, „azzal a 
fontos pontosítással, hogy az önfenntartás is többnyire csak a támogatók segítsé-
gével megvalósítható.”32 Ez pedig arra enged következtetni, hogy jelentős politikai 
támogatásra van szüksége a szerkesztőségeknek.

Jelen tanulmányban nincs lehetőségem az erdélyi magyar média és a poli-
tika viszonyát, részleges összefonódását részletesen kifejteni, de nem is ez ennek 
az írásnak a célja.33 Azonban a politikai támogatásnak az újságírókra, újságírói 
munkára gyakorolt hatásáról néhány fontos és jelenleg aktuális dolgot megem-
lítek.

Szűcs László, a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének elnöke szerint 
politikai szempontból az újságíró-társadalom megosztott, ami nem probléma, 
inkább előnyt jelent, hiszen egyetlen „szerkesztőségnek sem tesz jót, ha az ott 
dolgozó újságírók mindenről ugyanazt gondolják”.34 Azonban, hangsúlyozza a 
MÚRE vezetője, az már „nagyon nagy baj, hogy a média elvesztette nálunk (is) 
azt a szerepét, hogy a politika kontrollja legyen. Hogy is tehetné, ha anyagilag tel-
jesen kiszolgáltatott neki?” (Ugyanezt állítja: „Elsősorban a kisebbségi létből adó-
dóan az erdélyi magyar újságírás esetében sántít az alaptétel, miszerint a média a 
negyedik hatalmi ág. Távolról sem akkora befolyásoló tényező, mint amit általá-
ban a médiának tulajdonítanak, a nyilvánosság ereje ritkán jelent visszatartó erőt, 
korrigáló kényszert”.35) Az Új Hétnek adott interjúban az újságíró-egyesület veze-
tője kiemeli: az 1990-es évek elején a sajtó sokkal függetlenebb volt, mint jelenleg, 
és az újságíróknak lehetőségük volt arra, hogy megírják nyíltan a véleményüket. 
„Akkoriban sokaknak nem tetszett, hogy kiírtuk a lap fejléce alá: független napi-
lap. A megsárgult cikkeket újraolvasva most érzem át igazán, mélyen, hogy mit is 
jelentett ez. Ne feledjük, akkor még nem létezett támogatáspolitika, nem lehetett 
pénzekre pályázni sem Budapestre, sem Bukarestre, sem Kolozsvárra”.36 Manap-
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ság is lehetőség van a függetlenségre, állítja Szűcs László, de a „függetlenséget ma 
már csak a teljes pénztelenség tudja szavatolni”.37 

Az anyagi kiszolgáltatottság miatt, hangsúlyozza a MÚRE elnöke, nem tud 
működni több műfaj, a kritika, a problémafelvető, oknyomozó újságírás, noha a 
sajtó normális működése elengedhetetlen kelléke egy egészséges társadalomnak. 
„Anyagi kiszolgáltatottságban ezek nehezen működnek rendeltetésszerűen. Pedig 
hosszú távon a politikának is az lenne az érdeke, hogy normálisan működő sajtója 
legyen, színvonalas, független, korrekt. Hiszem, hogy a politikának is hasznosabb 
a szakmai szabályokat betartó, hiteles média, ha bírál is, ha tényfeltáró is, mint 
az interneten tobzódó álhírek, összeesküvés-elméletek, abszolút kontrollálatlan 
információk tömege”.38

Botházi Mária ugyanakkor arra is felhívja a  gyelmet, hogy az anyagi kiszol-
gáltatottság mellett – vagy éppen amiatt – az újságírók szerint a média hitelessége 
és a sajtós munka presztízse is csökkent az utóbbi években. „A hatalmas hírver-
seny ugyanis oda vezetett, hogy a szakmai szabályok felrúgásával is megjelennek 
hírek a nyilvánosságban, nincs idő ellenőrizni az információkat, meghallgatni 
a másik felet stb.” – állítja Botházi egyik interjúalanya.39 Emellett az újságírók 
szerint a saját megítélésük is csökkent, a sajtónyelv is silányult, amely kisebb-
ségi helyzetben hangsúlyozottan negatív következményekkel jár. Hasonlóról be-
szélt Szűcs László is megválasztását követően, amikor azt hangsúlyozta, hogy az 
„utóbbi években a romániai magyar sajtót illetően leggyakrabban lapok, média-
műhelyek megszűnéséről, megszüntetéséről értesülhettünk. A minőségi újságírás 
szorul vissza, nem beszélve azokról a médiumokról, amelyek függetlennek, min-
dennemű politikai, gazdasági befolyástól mentesnek mondhatják magukat.”40

Mitől lesz jó az újságírás, jó egy újságíró, és egyáltalán mi az újságíró sze-
repe?

Míg a szakemberek a minőségi újságírás hanyatlásáról beszélnek, érdemes 
megvizsgálni mit is jelentett a romániai magyar sajtó rendszerváltást követő fény-
korában a minőségi újságírás, mi tett egy újságírót jó újságíróvá.

Papp Z. Attila 2001 végén mérte fel a romániai magyar újságíró-társadalmat, 
kikerülve azt a kérdést, hogy ki is az újságíró, de kitérve arra, hogy mi a jó újság-
író ismérve. A romániai magyar újságírók számára ekkoriban a munkájuk nem 
szakma, hanem hivatás, küldetés: „Egyrészt azért, mert a kisebbségi életforma 
közepette a sajtó nemcsak tájékoztatási funkciót tölt be, hanem ezen túlmutatóan 
valamilyen kisebbségi ethosznak, a közösségi tudat fenntartásának is az eszköze, 
másrészt pedig azért, mert az újságírók jelentős hányada irodalmi előképzettség-
gel rendelkezik.”41

Ennek fényében, a felmérésben szereplő újságírók szerint a jó újságírónak 
elsősorban íráskészségre van szüksége, ugyanakkor, vélték a médiamunkatársak, 
erre a munkára születni is kell. A jó újságíró ismérve emellett a felsőfokú végzett-
ség. Kevésbé fontos szempontoknak tűnnek a munka gyakorlás során való elta-
nulására vonatkozó hajlam, valamint az, hogy az újságíró egyetlen szakterületre 
specializálódjon.42 A felmérés szerint ugyanakkor a  atalabbak inkább tekintenek 
az újságírásra szakmaként, az csak az idősebb generáció számára hivatás. Termé-
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szetesen ezek a szerepek változtak. A 2010-es évek végén, a számos technikai, 
médián belüli változást követően az újságírók saját szerepüket a tájékoztatásban 
és a véleményformálásban látták.43 Ugyanakkor további feladatokként nevezték 
meg a mindenkori hatalom kontrollját, a közpénzek elköltésének átláthatóságát, 
a közpolitikai döntésekkel kapcsolatos viták moderálását és úgy általában a ké-
nyelmetlen kérdéseknek a feltevését és a mindenkit érintő témák megvitatását, a 
közösség szembesítését önmagával.44 

A Botházi Mária által megkérdezett egyik újságíró szerint Erdélyben jelen-
leg öt különböző újságírói szerep van jelen. Az első csoportot a magyarországi 
mainstream médiához kötődő újságírók, szerkesztőségek alkotják, akik a ma-
gyarországi politikai érdekek által diktált tematikákat és diskurzusokat közlik, 
a második csoportot az ellenzéki újságírók, a harmadikat az állami médiaorgá-
numnál dolgozók alkotják. Két külön csoportként jeleníti meg a közösségi médi-
ában aktív véleményformálókat, valamint a tényfeltáró újságírókat.45

Kisebbségi szerkesztési elvek és (ön)cenzúra
A romániai magyar újságírás, mint arra már korábban utaltam, több tekin-

tetben eltér a többségi médiától, noha annak számos jegyét is magán hordozza.46 
A kisebbségi létből fakadó eltérés, az abban rejlő lehetőségek, előnyök és behatá-
roltságok a szerkesztési módban, a hírérték megítélésében, általában az újságírói 
munkavégzésben is tükröződnek.

Papp Z. Attila megítélése szerint kisebbségben újságot írni nem egyszerű 
szakma, hanem egy hivatás.47 Emiatt aztán a kisebbségi médiának nemcsak tá-
jékoztató és véleményformáló szerepe van, ahogy azt az újságírók megítélik, de 
hozzátartozik a kisebbségi jogvédelmi, jogféltési feladat is, amely egyrészt a több-
ségi nemzetnek szól, másrészt a kisebbség többségi nemzettől való elhatárolódá-
sát jelöli, ugyanakkor annak állandó igazolása is, hogy az erdélyi magyarság a 
Kárpát-medencei történelmi közösséghez tartozik.48

Emiatt aztán Csinta és Maksay szerint az „erdélyi magyar újságírásban ál-
landóan tetten érhető a szakmaiság és a kisebbségi lét, életérzés dichotómiája. Az 
újságíró kisebbségi öntudata lépten-nyomon kibújik az írásaiból.”49 Ez a szerzők 
szerint, ahogy arra korábban Papp Z. Attila is utalt, főleg az idősebb, kommunis-
ta időben felnőtt generációra jellemző, a demokráciában szocializálódott  atal 
újságírók számára a kisebbségi lét, a magyarságtudat állandó erősítése annyira 
nem fontos. 

A kisebbségi lét, az így vállalt közszolgálati szerep, valamint az ebből fakadó 
támogatói behatároltság a hír- és témaválasztásban is megmutatkozik, hiszen az 
erdélyi magyar médiában nemcsak annak van hírértéke, ami fontos és új infor-
mációt hordoz, hanem annak is, ami a kisebbségi emberek mindennapjait mutat-
ja be. A hírnek emiatt a kisebbségi faktor miatt lesz hírértéke, hiszen a kisebbségi 
lét önmagában hírértékű, mivel eltér a többségi ember életétől.50 

Ám a kisebbségi létet nemcsak az újságírók erősítik, a kisebbségi léthez kap-
csolódó témák privilegizálását mások is kiaknázzák. „Van, aki szerint emögött 
ma vegytiszta etnobiznisz áll: a sajtó kihasználása, rendezvények, nézőpontok, 
belső kommunikáció rákényszerítése a sajtóra egy fölöttes, meghatározhatatlan 
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rend, eszmerendszer köntösében” – magyarázza az újságírókra hivatkozva a je-
lenség okait Botházi.51

Ám a kisebbségi ethosz képviselete, az „érzelmi túlfűtöttség írásokban való 
hangsúlyos jelenléte, akárcsak a korábban említett témaválasztási mechanizmu-
sok az aprofesszionalizmusra utaló jelek – ugyanakkor tudni kell, hogy befogadói 
elvárásnak tesznek eleget” – állítja a Csinta és Maksay szerzőpáros, utalva arra, 
amit Botházi is említett.52 Nemcsak a fölöttes kisebbségi célok miatt kell privile-
gizálni a kisebbségi témákat, nemcsak a jogféltő, érdekérvényesítő funkció miatt 
kell újratermelni a kisebbségi diskurzust, de azért is, mert az olvasók egy jelentős 
része is ilyen jellegű tájékoztatást vár el. Azok a szerkesztőségek, amelyek eltérnek 
ettől a bevett tájékoztatási módtól, lehet, hogy elveszítik fogyasztóik jelentős ré-
szét. Mindennek ellenére a romániai magyar sajtó szerteágazó, sokféle tematikát 
ölel fel, és a nemzeti, kisebbségi diskurzus nem teszi azt xenofóbbá, nacionalistá-
vá. Igaz, néha kissé felsőbbrendű.53

Botházi Mária 2019-ben mérte fel a romániai magyar újságírók, szerkesztő-
ségek szerkesztési módszereit, tekintettel a 2010 óta bekövetkezett technológiai 
fejlődésre. A Botházi által megkérdezett újságírók szerint a tematizációt és hír-
szelekciót nagyban meghatározza a közösségi média is, elsősorban a Facebook. 
A szerző azonban arra is felhívja a  gyelmet, hogy ilyen tekintetben az olvasói 
preferencia nem feltétlenül befolyásolja az újságírók hírszelekcióját: „A szerkesz-
tők számára fontos és ütős témák, amelyek vezető helyet foglalnak el a hírfolyam-
ban, nem feltétlenül veszik  gyelembe a kattintások számát. Magyarán, amit a 
szerkesztő fontosnak tart, nem biztos, hogy az olvasó számára is érdekes.”54 A 
közösségi média „hírszelekciójának” megfelelni, a közösségi média által kiter-
melt médiafogyasztókat elérni azonban nem egyszerű feladat, és nagy terheket 
ró a szerkesztőségekre. Az újságíróknak alkalmazkodniuk kellett a megváltozott 
médiakörülményekhez, és „a média-rendszerváltás nyertesei azok a sajtósok és 
médiaintézmények, akiknek az adaptáció sikerült” – közölte Cseke Péter Tamás 
Botházival.

Botházi felméréséből mindemellett kiderül, hogy a szerkesztési elvek te-
rén kezd egyre inkább elterjedni a copy+paste újságírás, azaz a hírügynökségi 
anyagok állandó köröztetése, és a saját anyagok készítésének háttérbe szorulása.55 
Erre enged következtetni az a tény is, hogy a 2012-ben készített felmérés szerint 
a felhasznált hírforrások listáját az MTI, Mediafax és Agerpres vezeti (15, 12, 5 
szerkesztőség említi ezeket) az írott sajtó esetében, az elektronikus sajtó esetében 
pedig Mediafax, a Transindex, az Agerpres és az MTI (9–7–3–3 említés).56 

A médiadiskurzus támogatói lehatároltsága
„Ma is gyakran elhangzik a politikusi fordulat: ezt nem azért mondom, hogy 

megírják, de arról van szó, hogy… Ilyenkor leállnak a kamerák, a hangrögzítők, a 
jegyzetelés. És itt már öncenzúrával van dolgunk” – írja 2016-os tanulmányában 
Csinta Samu és Maksay Ágnes, a sajtó és a politika összefonódásának kapcsán.57 
Ez a jelenség nem újkeletű, Magyari Tivadar szerint már az 1990-es években is 
bátran beszéltek o   the record a politikusok, s nem tartottak attól, hogy a mikro-
fonon kívül elmondottak nyilvánosságra kerülnek.58 Azonban ez a jelenség nem 
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feltétlenül jelent öncenzúrát. Lehetséges, hogy az újságíró mérlegel: amikor exk-
luzív információt kap, akkor a bizalom fenntartása jegyében nem ír meg minden 
információt közvetlenül. Azonban közvetetten felhasználja az információt arra, 
amire való: nem megírásra feltétlenül, hanem a helyzet pontos, árnyalt értelme-
zésére

Az erdélyi magyar újságírók egyrészt a kisebbségi nagy közös cél elérése 
miatt kapcsolják ki a kamerát, mikrofont, ha arra kérik őket. Mivel az erdélyi 
sajtó alá van rendelve a kisebbségi ethosznak, felettes érdekérvényesítési, jogfél-
tési céloknak, ezért a zűrösebb dolgokat elhallgatja, hiszen azok árthatnak a ki-
sebbségi érdekek érvényesítésének. A mikrofonok kikapcsolásának ugyanakkor 
más oka is: a szókimondásnak gazdasági következményei lehetnek. „A kisebbségi 
összefogáson túl sok esetben nem mondják ki, hogy a király esetleg meztelen, 
legfeljebb annyit, hogy kissé feslett a ruhája. A szókimondással ugyanis gazdasági 
szankciókat kockáztathatnak akár a romániai, akár a magyarországi támogatási 
fórumok részéről, esetleg éppen a tulajdonostól.”59 A szókimondás szankcionálá-
sa pedig elvezet az öncenzúra intézményéhez. 

Tabutémák és az öncenzúra
Már Papp Z. Attila 2004-ben publikált felmérése rávilágított arra, hogy a ro-

mániai magyar sajtóban léteznek meg nem jeleníthető témák, ezt az újságíró-tár-
sadalom kétharmada állította. A tabutémák sorát a RMDSZ belső ügyei, gazda-
sági ügyeletei vezették, a második helyen pedig az egyház állt. A felmérés szerint 
ugyanakkor a kor és az RMDSZ-tagság befolyásolja a tabutémák elismerését: az 
idősebbek és a szervezet tagjai kisebb arányban ismerik el a tabutémák létezését. 
A tabutémák elismerése ugyanakkor összefügg a pozícióval és az internethaszná-
lattal: a magasabb beosztású újságírók szerint nem léteznek meg nem jeleníthető 
témák, míg az internethasználó,  atalabb közösség szerint azonban igen. 

Papp emellett egy másik fontos jelenségre is felhívja a  gyelmet: „A tabuté-
mák tagadása és a beosztás közötti szoros összefüggés ugyanakkor elvezethet a 
strukturális öncenzúra jelenségéhez is. Ezen azt értjük, hogy a szakmai hierar-
chiában elfoglalt hely valamilyen módon képtelenné teszi az újságírót arra, hogy 
a lapban olyan témákat jelenítsen meg, amelyek (akár közéleti) pozícióját és az 
ehhez kapcsolódó network-érdekeit sértenék”.60 Manapság a strukturális öncen-
zúra inkább a gazdasági szankciókhoz, és nem feltétlenül az újságírói pozíciók, 
személyes networkök sérüléséhez köthető. 

A Maksay–Kiss–Barna trió által végzett felmérés is megerősíti Papp állítását, 
miszerint a sajtóban léteznek tabutémák és öncenzúra.61 A lekérdezett írott sajtó-, 
rádió- és televíziószerkesztőségek közül 31 szerkesztőség szerint vannak tabuté-
mák a romániai magyar sajtóban, amelyet erkölcsi vagy egyéb megfontolásokból 
nem közölnek, még akkor sem, ha az olvasók szempontjából érdekesnek talál-
nák. Azonban 34 szerkesztőség szerint ilyen témák nincsenek, és bármit lehet 
közölni. Az írott sajtó és a rádió esetében a vélemények majdnem fele-fele arány-
ban oszlanak meg (22 írott sajtós szerkesztőség szerint van, 24 szerint nincsenek 
tabutémák, rádió: 9/10), viszont a televíziós szerkesztőségek esetében az eloszlás 
korántsem ennyire kiegyensúlyozott. A lekérdezett 12 tévés szerkesztőség közül 
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9 szerint nincsenek tabutémák az erdélyi magyar médiában, ami arra enged kö-
vetkeztetni, hogy a 2010-es évek elején a tévécsatornáknak esetében voltak a leg-
kisebb a megkötések.

A 2012-es felmérés ugyanakkor arra is rávilágít, hogy nagyon sok szerkesz-
tőség alkalmaz öncenzúrát: a lekérdezett írott, tévés és rádiós szerkesztőségek 
közül 42 alkalmaz öncenzúrát, és csak 31 szerint nincs jelen a sajtóban ez a je-
lenség. Az írott sajtó és a televízió esetében itt is hasonlóan kiegyensúlyozottak a 
vélemények: 24 írott sajtós és 6 televíziós szerkesztőség szerint van öncenzúra, 20 
írott és 5 tévés szerkesztőség szerint azonban nincs. A rádiónál a vélemények nem 
ennyire kiegyenlítettek: a lekérdezett 18 szerkesztőség közül 12 állította, hogy al-
kalmaz öncenzúrát.

A valamilyen okból – tabutéma vagy öncenzúra miatt – nem közölhető té-
mák sorát a közszereplők magánélete vezeti, második helyen az egyházak mű-
ködése és a politikai témák állnak. A „tiltott” listán szerepelnek továbbá az etni-
kumközi viszonyok, kisebbségpolitika, üzleti élet, kisebbségi intézmények, ám e 
témákat csak kevés szerkesztőség kezeli elővigyázatosan. 

Az erdélyi magyar sajtó, nyilvánosság „Szent Teheneit” a Transindex szer-
kesztősége is összesítette három alkalommal, először 2004-ben, majd 2015-ben, 
legutóbb pedig 2019-ben, a rendszerváltás 30 éves évfordulóján.62 Noha a felvetett 
témák módszeres áttekintésére, alakulásának részletezésére jelen tanulmányban 
nincs lehetőségem, néhány kiemelkedő fontosságú, folyamatosan visszatérő té-
mát kiemelek. Ilyen a kritika hiánya, amelyre több kutató is felhívta a  gyelmet 
– ezt a jelenséget Magyari Tivadar igenlő diskurzusnak, Biró A. Zoltán a   rmatív 
diskurzusnak nevezi.63 A Transindex által felkért személyek minden lekérdezés 
alkalmával kiemelték, hogy egyes személyekkel, intézményekkel szemben nin-
csen kritika. Tevékenységük, tekintélyük, gazdasági ügyeik megkérdőjelezhetet-
lenek, ők az erdélyi magyar Szent Tehenek. Ugyanakkor a magyar kultúra fel-
sőbbrendűsége, a romániai magyarok intoleranciája, kényes, megosztó politikai 
kérdések, valamint az oktatás minősége is olyan témák, amelyek nem kerülnek 
terítékre, pedig igény, szükség lenne ezek kibeszélésére.

A sajtó a médiát, újságírókat érintő problémákról sem beszél nyíltan. A 
2004-es lekérdezés során a sajtó mindenhatóságának megkérdőjelezhetetlensége, 
valamint az újságírók viselkedése – politikai összefonodások, szakmai hiányok, 
modernizáció képtelensége – szerepelt a listán.64 Tizenegy évvel később is vol-
tak sajtót érintő tabutémák, mint amilyen pártkatona sajtómunkások jelenléte, 
a sajtótermékek morális és anyagi kiszolgáltatottsága, a politikusok agresszív re-
akciója a kritikára, valamint maga a tény, hogy a sajtó nem nyúl a tabukhoz.65 
Ugyanezen témák majdnem mind megjelentek négy évvel később is, a sajtóban 
dolgozók kiszolgáltatottsága, alul  zetettsége és megalkuvási készsége címszó 
alatt.66 A legnagyobb probléma ezzel a jelenséggel pedig éppen az, hogy egyes 
újságírók számára ez a kiszolgáltatottság megfelel, szembeszállásra nincs igény, 
hiszen úgy gondolják, hogy annak az érdekeit kell szolgálni, aki a pénzt adja. „És 
az eredmény egy langyos, kiegyensúlyozatlan, bizonyos jelenségek irányába vak 
és süket, másokat pedig unalomig szajkózó valami, amit bárminek lehet nevezni 
– csak egészséges zsurnalisztikának nem. A kérdés most már csak az, hogy azok, 



45

FÓKUSZ

akik ezt ez újságírói meghunyászkodást elvárják, miért tűrik ilyen rosszul a kri-
tikát? Miért félnek annyira a bírálattól? És miért tartják annyira fontosnak, hogy 
az általuk pénzelt sajtótermék a valóság helyett egy ilyen ferde trutyit mutasson? 
Hiszen állítólag mindannyian a javunkat akarják. A legjavunkat” – teszi fel a kér-
déseket a Transindex.67

Összegzésként
Tanulmányomban a romániai magyar újságíró-társadalom, valamint az új-

ságírói munka alakulását, változását követtem végig az 1990-es évektől kezdődő-
en egészen napjainkig. Az elemzett 25-30 évben az újságírók száma megtriplázó-
dott: a 90-es évek végén mindössze 280-300 újságírót számlált a romániai magyar 
újságíró-társadalom, ez a szám 2016-ban elérte az ezret a televíziók és rádiók, 
valamint az online média térnyerésének köszönhetően. Az újságíró-társadalom 
az említett időszakban ugyanakkor elnőiesedett, meg  atalodott, miközben a fel-
sőfokú végzettséggel rendelkezők aránya is megnövekedett.

Ám míg a 90-es években az újságírói szakma kiszámítható életpályát, 
megbízható – igaz romániai átlagkereslet alatti – bért kínált, a 2010-es évekre 
az újságírók helyzete sokat változott: a médiafogyasztási szokások alakulásával, 
a reklámpiac szűkülésével, valamint a technikai változások miatt gazdaságilag 
kiszolgáltatott helyzetbe került. Ez a kiszolgáltatottság pedig rányomta bélyegét 
az újságírói munkavégzésre is. Egyrészt a szerkesztőségekben nincs elég ember 
a hatékony munkavégzéshez, az újságírók pedig túlhajszoltak, másrészt a mé-
dia presztízsének csökkenése az újságíró-társadalomra is hatással volt, hiszen az 
ő megítélésük is sokat romlott. „Lemorzsolódás korábban is volt, ma is van, a 
kiöregedés pedig, ugye, bekövetkezik, ha akarjuk, ha nem. De nagyon sok idős 
kolléga hetvenen túl is űzi az ipart, olykor anyagi kényszerűségből, olykor hi-
vatástudatból, leginkább függőségből. Pedig a napi taposómalom elhasználja az 
embert. Nem ritka, hogy a kolléga évekig nem vagy alig tud szabadságra menni, 
mert nincs, aki helyettesítse. A lapok sokkal kevesebb emberrel dolgoznak, mint 
negyedszázada. Leginkább a napilapoknál látni leterhelt, fáradt munkaközössé-
geket” – közölte a már említett interjújában Szűcs László.68

A kiszolgáltatott helyzettel szorosan összefügg a romániai magyar mé-
dia függetlensége, illetve az ebben gyökerező öncenzúra és tabutémák. Ambrus 
Attila, a MÚRE korábbi elnöke, a Brassói Lapok hetilap főszerkesztője szerint a 
„romániai magyar sajtó szabadságának szempontjából rendkívül fontos, hogy a 
tulajdonosnak vagy a tulajdonosi társulásnak ne legyenek politikai céljai. A tu-
lajdonosnak egyetlen célja lehet a lapkiadással: a pro  tszerzés. A pro  tot pedig 
ebben az esetben csak pénzben lehet mérni, amely az olvasottság és az olvasói el-
fogadás kifejeződése. A sajtószabadság feltételeit a kormányzásnak, a társadalom-
nak és az újságírószakmának kell megteremtenie. Romániában ma mindhárom 
szereplő részéről történnek erre kísérletek. Még.”69

Ám minden hiányossága, de  citje, a kisebbségi helyzetből és kiszolgálta-
tottságból származó hátrányok ellenére a romániai magyar sajtó megpróbál tel-
jes értékű médiaként működni, az újságírók pedig minden problémájuk ellenére 
ellátják a feladataikat. A média szerteágazó, az élet minden területét lefedi, és 
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mindannak ellenére, hogy az újságírói munka presztízse csökkent, újságírónak 
lenni, a médiában megjelenni még mindig tekintéllyel jár az erdélyi magyar társa-
dalomban. Ezt a tekintélyt pedig a sajtómunkások igyekeznek kivívni maguknak 
és meg is tartani, és a kisebbségi szakmai „normáknak” megfelelően tájékoztatni 
– miközben saját professziójuk határaival, hátrányaival is tisztában vannak.
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