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Botházi Mária főszerkesztő a kreatív délelőttökről, a nemcsak nőknek írt Nőileg magazinról

Erdélyi valóság haladó szinten

– Mi volt az első gondolata, 
amikor felajánlották önnek 
a Nőileg című havilap fő-
szerkesztői állását? Mivel 
indokolták a választást?
– Az volt az első gondolatom, 
hogy de vagány, de jó lenne! 
Nem emlékszem, hogy indokol-
ták volna a választást, amolyan 
felkérés volt, egy rövid telefon-
hívás júniusban.

– Kérdéses volt, hogy elfo-
gadja-e az ajánlatot?
– A hirtelen jövő belső hangom 
azt diktálta, hogy igent mond-
jak, de aztán elkezdtem gondol-
kodni. Ami nagyon rossz dolog 
tud lenni néha, jól megriasztja 
az embert. Úgyhogy igen, rágód-
tam egy csomót aztán, hogy mi 
legyen, mert sokfele kell majd 
figyelnem, és sokat kell majd 
dolgoznom. Ráadásul csak kö-
rülbelül délután háromig-né-
gyig, mert onnan már a csa-
ládé vagyok, ehhez ragaszko-
dom. Nem tudok és nem is aka-
rok napestig szellemi munkát 
végezni, én attól szédelgek, és 
gondolat nélküli leszek. No, de 
szerencsére főként kreatív fel-
adatok ezek, nem a ráfordított 
idő a lényeg bennük, hanem az 
eredmény. Úgyhogy remény-
kedőn igent mondtam. A déd-
nagyanyám mindig úgy gondol-
ta, a gyomlálást a kapálással, a 
kapálást a gyomlálással pihe-
ni ki. Ilyen délelőttökre számí-
tok én is.

– Mekkora kihívásnak te-
kinti ezt a feladatot?
– Olyan kihívásnak tekintem, 
ami összegzi mindazt, amit 
eddig tanultam és tapasztal-
tam a pályán. Úgy érzem, egy 
csomó olyan helyzettel és fel-
adattal találkoztam már, mint 
ami majd a Nőilegnél vár rám. 
És bizonyára sok olyasmivel is 
találkozom majd, amivel még 
nem. Bár majd húsz éve írott 
és online szerkesztőségekben 
dolgozom, még soha nem te-
vékenykedtem női magazin-
nál, így biztosan sokszor fogok 
ingoványos talajra lépni, hü-
lyeségeket beszélni, spanyol-
viaszt felfedezni – remélem, 
időben figyelmeztetnek majd 
ezekre a kollégák. De közben 
meg nagyon érdekesnek talá-
lom ezt a munkát, nagyon von-
zott mindig. Szóval inkább jól-
eső izgalom és várakozás van 
bennem az októberi kezdés 
előtt, mint mondjuk félelem.

– Mennyire ismeri a szer-
kesztői csapatot, a lap elő-
állítási folyamatát?
– Az erdélyi magyar sajtóban a 
legtöbb újságíró már vagy volt 
kollégája a másik újságírónak, 

vagy lesz. Így dolgozzuk mi kör-
be a szerkesztőségeket, s boru-
lunk össze bajtársias szeretet-
tel. A Nőileg munkatársainak 
egy része már volt kollégám, re-
mekül megvoltunk együtt. Töb-
beket ismerek otthonról, hiszen 
a lap központja Udvarhelyen 
van, az én szeretett szülővá-
rosomban. Vannak, akiket nem 
ismerek, de ez nem gond, ez a 
munka olyan, hogy csak össze-
kovácsolódva, barátian, egy-
mással jól együttműködve, egy-
más felé nyitottan lehet végezni. 
A szerkesztőségekben nagyon 
hamar összeismerkednek az 
emberek, kicsit olyan ez, mint 
mondjuk a katonaságnál. Egye-
dül senki nem megy semmire. 
A lap előállítási folyamata gon-
dolom ugyanolyan, mint a többi 
lapé, a rendelkezésre álló idő-
intervallumokat már ismerem.

– Mit szeretne változtatni 
a lap külalakján vagy akár 
tartalmában?
– A külalakját igen igényesnek 
találom, nem változtatnék rajta, 
de nem is az én tisztem ez. Én 
a tartalomért felelek majd. Egy-
előre nem hinném, hogy nagy 
változásokra számíthat az olva-
só, nem látom szerencsésnek, 
ha kívülről beejtőernyőznek va-
lakit egy munkaközösség élére, 
és az elkezd ott garázdálkodni. 

Többször volt ilyenben részem 
például éppen a Krónikánál, és 
semmi jó nem származott belő-
le, mondhatom. Előbb meg sze-
retném ismerni az új helyze-
tet, az új embereket, általában 
úgy három hónap szokott lenni 
a beszokási idő, úgy tapasztal-
tam. Aztán fokozatosan bizto-
san érezhető lesz a jelenlétem, 
de a nagy kitűzött programter-
vekben nem hiszek, azok leg-
inkább kommunikációs szem-
fényvesztésre valók.

– Az olvasottság, népszerű-
ség szempontjából mennyi-
re fontos, hogy erdélyi vagy 
akár külföldi sztárok ke-
rüljenek a címlapra?
– Azért nem tudok egyértelmű 
választ adni erre a kérdésre, 
mert úgy látom, a sajtóban nin-
csenek már biztos pontok saj-
nos, nincs olyan, hogy valamit 
így vagy úgy kell csinálni. Ha 
én azt mondom most, hogy na-
gyon fontos, valószínűleg iga-
zat mondok. De ha azt mon-
dom, hogy nem fontos, valószí-

nűleg akkor is igazat mondok. 
Pedig milyen egyszerű lenne, 
tudnánk a szabályt, csinál-
nánk, és dőlne a sok olvasó. De 
nem így van. Valami egy ideig 
működik, aztán már nem, vagy 
épp váratlanul működni kezd: 
a kereteket ismerni kell, de 
gyakran az eredetiség, a meg-
érzés, gyors reakciókészség, 
kreativitás, témaérzékenység, 
adaptáció, rugalmasság kér-
dése a lényeg.

– A Mutass jó példát! prog-
ram megalakulásának 
egyik oka, hogy a szer-
kesztők „kifogytak” az 
erdélyi sztárok címla-
pon való megjelenítéséből, 
ezért hétköznapi, példa-
képnek tekinthető szemé-
lyeket mutatnak be. Mit 
gondol, hogyan tartható 
fenn az olvasottsági szint, 
ha ezekből a példaképek-
ből is kifogynak?
– Nem hinném, hogy ki lehet 
fogyni a címlapra tehető sze-
mélyiségekből. Vagy lehet a 
személyiséget sztorival vál-
tani. Egyébként gyakori a női 
magazinoknál – húsz éve ol-
vasom őket, és feltűnt – hogy 
simán ismétlik a címlapsztá-
rokat. Egy éve járatom példá-
ul az Elle magazint, és ezalatt 
kétszer volt címlapon Emma 
Watson, csak némiképp eltérő 
kontextusban. De a Nők Lap-
ja is ismétel például. Én a cím-
lapokért izgulnék a legkevés-
bé. Szerintem a példaképek-
kel diskurzust kívánt inkább 

újítani a szerkesztőség, hi-
szen programmal olyan em-
berekre irányulhat a figyelem, 
akik egyébként sosem lettek 
volna a nyilvánosságban lát-
hatók, holott érdemeik gyak-
ran sokkal jelentősebbek le-
hetnek, mint a gyakori média-
szereplőké.

– A magazin szlogen-
je alapján a Nőileg az er-
délyi nők magazinja. Mi-
lyen mértékben szól csak 
a nőknek?
– Lehet erről vajon mértéket 
felállítani? A Nőileg olvasásá-
hoz jó haladó szinten ismerni 
a magyar nyelvet és az erdélyi 
valóságot, amely ugye szerve-
sen beleágyazódik a romániai 
és az anyaországi valóságba. 
Innen pedig már nagyon tág a 
spektrum, különösen, hogy az 
erdélyi vagy erdélyi kötődé-
sű sztárok mellett az univer-
zális témák erdélyi megvilá-
gítása köszön vissza a lapból. 
Női lap lévén elsősorban a nő-
ket szólítja meg a magazin, de 
egy nemrég készült felmérés 
szerint férfiak is olvassák, hi-
szen nagyon sok téma nemtől 
független.

– Milyen korcsoport olvas-
sa főként a lapot?
– A huszonöt és negyvenöt év 
közöttiek. De fiatalabbak és 
idősebbek is szép számmal 
akadnak az olvasótáborban, 
erről ugyanaz a felmérés ta-
núskodik.

– Egy államvizsga-dolgo-
zat alapján a Nőileg kül-
alakban és tartalomban 
is hasonlít a „glossyhoz”, 
annak ellenére, hogy nem 
ezzel a céllal jött létre. A 
dolgozat vezetőtanára-
ként mit gondol erről?

– Mondjuk el az olvasónak, 
hogy a glossy („fényes”, uta-
lás a fényes papírfajtára, amire 
nyomják) igényes, az átlagosnál 
drágább, képes, heti vagy ha-
vi rendszerességgel megjelenő 
magazin. Fő célja a szórakoz-
tatás és a jól körülhatárolt olva-
sói réteg általánosnak vélt „igé-
nyei” minél teljesebb kielégíté-
se. Legfőbb kritika velük szem-
ben, hogy trendkövetőkké te-
szik a nőket, az olvasót egyfaj-
ta átalakulásra késztetik mind 
belsőleg, mind külsőleg. A cím-
lapokon szereplő nők egyfaj-
ta ideált közvetítenek a nők fe-
lé, megfelelési vágyat keltve ez-
zel az olvasókban. Újra kinyi-
tottam ezt az államvizsga-dol-
gozatot most, megnézve a lap 
2015-ös számait elemző kuta-
tás eredményeit, amelyeket ti-
zenöt pontba szedett a szerző, 
Gedő Dalma Orsolya, azt mond-
hatom, hogy azóta sokat válto-
zott a tartalom. A nyáron olvas-
tam át az elmúlt két év termé-
sét, és a Dalma által írtakhoz 
képest egy csomó újítást talál-
ni a lapban. A magazin által be-
mutatott való és az erdélyi nő 
valósága sokkal közelebb került 
egymáshoz időközben, és sze-
retném, ha ez a tendencia ek-
ként folytatódna.

– Októbertől kerül a szer-
kesztőség élére. Milyen té-
mákra, újdonságokra szá-
míthatnak az olvasók?
– Hogy ez kiderüljön, talán a 
legegyszerűbb, ha megvásá-
rolja a novemberi lapszámot 
(is) a kedves olvasó, és fel-
fedező körútra indul benne. 
Igyekszünk olyan lapot a ke-
zébe adni, hogy semmiképp 
ne érezze kidobott pénznek a 
két kávé árát.

BEDE LAURA

A sajtóban nincsenek már biztos pontok, de gyak-

ran az eredetiség, a megérzés, gyors reakciókész-

ség, kreativitás, témaérzékenység, adaptáció, ru-

galmasság kérdése a lényeg – vélekedik Botházi 

Mária újságíró, a Székelyudvarhelyen szerkesztett, 

az erdélyi és univerzális valóságot bemutató Női-

leg című magazin új főszerkesztője.

Fokozatosan biztosan érezhető lesz a jelenlétem, de 
a nagy kitűzött programtervekben nem hiszek, azok 
leginkább kommunikációs szemfényvesztésre valók.

Botházi Mária: ezt a munkát csak jól együttműködve lehet végezni
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