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*) Pál Éva Edit, az uh.ro főszerkesztőjének válasza szerkesztett/csonkolt, 
mert túllépte a kért terjedelmet, és töröltük a személyeskedést.

KILÁTÓ – DOM

– Véleményed szerint hol tart ma 
az erdélyi magyar oknyomozó új-
ságírás?

Kozán István , Székelyhon napi-
lap: Ma az erdélyi magyar (és nem-
csak) oknyomozó újságírás sajnos 
egyet jelent valakinek a lejáratásával. 
Pedig egy templomépítésről is lehet 
nagyszerű oknyomozó anyagot ké-
szíteni úgy, hogy senkinek nem gázo-
lunk bele a magánéletébe.

Szüszer Róbert, Székelyhon.
ro: Még az elején, hosszú út áll még 
előtte.

Farcádi Botond, Háromszék: 
Vannak ígéretes kezdeményezések, 
de egyelőre gyerekcipőben.

Kocsis Károly, Székely Hírmon-
dó: A tényfeltárás nem az erdélyi 
magyar újságíró-társadalom erős 
oldala. Ennek egyik oka az, hogy 
kevés, illetve egyre kevesebb az erre 
késztetést érző újságíró manapság, 
másrészt a kiadók nehezen tudják 
anyagilag fedezni az ilyen jellegű 
munkát. A napilapok szerkesztői 
arra törekednek, hogy meglegyen a 
napi karaktermennyiség cikk formá-
jában, arra nemigen van idő és pénz, 
hogy egy főállású újságíró napokat, 

heteket „bíbelődjön” egy-egy téma 
körbejárásával, amikor ráadásul 
a végeredmény is kétséges. Ebből 
kifolyólag a tényfeltárás inkább a 
szabad úszók kenyere kellene hogy 
legyen: leteszi a kész anyagot, meg-
felelő képanyaggal alátámasztva, a 
főszerkesztő asztalára, és megmond-
ja az árát. Sajnos, ilyen újságírók 
hozzám fölöttébb ritkán kopognak 
be, pedig igény volna rá.

Ambrus Attila , Brassói Lapok: 
Gyerekcipőben jár. A magukat ok-
nyomozó újságíróknak tartó zsur-
naliszták valójában bizonyítékokat 
keresnek a maguk és az olvasók 
politikai nézeteihez. Kizárólag poli-
tikailag motivált az oknyomozásuk, 
noha az angolszász sajtóban az élet 
legkülönfélébb területeit: a művé-
szeteket, a sportot stb. is érinti. Be-
szédes, hogy egyetlen politikus sem 
bukott bele abba, hogy oknyomozó 
írást közöltek róla.

Kristály Lehel, Bihari Napló: A 
gyerekcipőt már kinőtte, de még van 
hová fejlődnie. Alapvetően az oknyo-
mozó műhelyek hiánya a meghatáro-
zó, ám ezen a területen a Székelyhon 
nagyot lépett előre, hiszen már van 
oknyomozásra, tényfeltárásra dedi-
kált csapata.

Pál Edit Éva, uh.ro: Gyenge lá-
bakon áll, mivel a legtöbb médiater-
mék fenntartója a politikum, és az 
oknyomozó újságírásnak nem tesz 
jót a nagy magyar összefogás, ha az 
erdélyi magyar szereplők összefog-
nak, mert akkor már egyiküknek 
sem érdeke, hogy leleplezze a másik 
turpisságait, s ezzel egy fontos in-
formációforrás kiapad. Deklaráltan 
két piaci szereplő foglalkozik – tudo-
másom szerint – oknyomozással, az 
egyik az Átlátszó Erdély (…), a másik 
a Székelyhon mellékleteként meg-
jelenő Kilátó. (…) A Tulipédia is egy 
hasznos kezdeményezés volt.

A politikai összefonódás csak 
egyik oka annak, hogy nem igazán 

foglalkoznak oknyomozással a mé-
diatermékek: a másik az újságírók 
szakképzetlensége, és részükről az 
igény hiánya arra nézve, hogy el-
vállalják ezt a konfl iktusoktól terhes 
feladatot, hogy megnézzék, mi tör-
ténik a színfalak mögött. Kicsi az er-
délyi közösség, és kevesen vállalják 
fel azért a kevés pénzért és szakmai 
elégtételért, ami ezért a munkáért 
jár, hogy pellengérre kerüljenek. 
Hálásabb részt venni az erdélyi 

zsánerkép festegetésében, amin 
sok szépet hazudunk mi, erdélyi 
magyarok magunkról magunknak. 
Annak is van létjogosultsága, hogy 
elmondjuk, milyen értéket képvise-
lünk, és hozunk létre, de fontos az 
egyensúly.*

Gyöngyi Annamária , Transin-
dex: Az oknyomozás lenne valójá-
ban az újságírás egyik lényege, ami-
vel ellenőrizhetővé válik a hatalom, 
leleplezhetők a visszaélések, de azt 
gondolom, hogy az erdélyi magyar 
sajtó rosszul áll ezen a téren. En-
nek egyrészt anyagi okai vannak, 
másrészt strukturális. Ez az a fajta 
tartalom, amelynek az előállítása a 
megfelelő szakmai tudáson túl na-
gyon sok energiaráfordítást igényel-
ne: jelentős idő- és pénzbeli erőfor-
rások szükségesek hozzá, miközben 

előfordulhat, hogy a kutakodás 
nem vezet sehova, és végül el sem 
készülhet egy adott írás. Gyakran 
a szerkesztőségek azzal a dilemmá-
val is szembesülnek, hogy a gyors, 
aktuális hírekkel és cikkekkel tart-
sák a lépést a hírversenyben, vagy 
fektessenek be olyan valódi oknyo-
mozó munkába, amely csak hosszú 
távon térülne meg, miközben más 
lapok esetleg éppen kattintásvadász 
címekkel és témákkal leelőzik őket 
a nézettségben. A másik jelentős 
probléma, hogy az erdélyi magyar 
médiaorgánumok többsége nem tud 
kizárólag piaci alapon működni, tá-
mogatásokra van szükségük a fenn-
maradáshoz: ebből kifolyólag pe-
dig lehetnek olyan témák, amelyek 
tabusítva lesznek és nem kerülnek 
terítékre.

– Saját kiadványod tervezi-e, 
hogy tartósan foglalkoztasson 
olyan munkatársakat, akik ok-
nyomozással foglalkoznak? Ha 
igen, miért, ha nem, miért?

Kozán István , Székelyhon napi-
lap: Saját kiadványomnak van ok-
nyomozó csapata. Az irány azonban 
egyelőre nem feltétlenül ideális (erről 
bővebben az első kérdésre adott vá-
laszomban tértem ki).

Szüszer Róbert, Székelyhon.ro: 
Már vannak ilyen kollégák. Az a fel-
adatuk, hogy próbáljanak háttereket 
felderíteni, összefüggéseket átlátha-
tóvá tenni.

Farcádi Botond, Háromszék: 
Nem, nincs rá emberünk és pénzünk.

Kocsis Károly, Székely Hír-
mondó: Ezt már érintettem az első 
kérdésre adott válaszomban. Azt 

Nincs itt semmi látnivaló, kérem...
Tényfeltáró újságírás az erdélyi magyar médiában
• Erdélyi magyar kiadványok főszerkesztőit kérdeztük arról, hogy az ő tapasztala-
tuk szerint mi is a helyzet az oknyomozó újságírással kies vidékünkön, terveznek-e 
tényfeltáró újságírót foglalkoztatni, illetve, milyen szempontok szerint keresnek új 
munkatársakat? Összegzésképpen kijelenthető, hogy az erdélyi magyar szakmai és 
gazdasági médiakörnyezet nem igazán kedvez a tényfeltáró tevékenységnek, pedig 
lenne igény rá.

Szüszer Róbert
Székelyhon.ro

Kristály Lehel
Bihari Napló

„ A magukat oknyomozó 
újságíróknak tartó zsur-
naliszták valójában bi-
zonyítékokat keresnek 
a maguk és az olvasók 
politikai nézeteihez.

Kozán István
Székelyhon napilap




