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Az imposztorok köztünk írnak

A digitális világ lehetővé tette a gombamód szaporodó online újságok és 
azok tartalmainak bárki általi, gyors elérését. Gyerek, felnőtt, nyugdíjas, 
etnikai hovatartozástól függetlenül bárki, bármilyen hírre rákereshet és 
elolvashatja azt korlátlan mennyiségben. Mindegy, hogy az mennyire 
igaz, valóságtartalma hány százalékban ellenőrizhető. A kifogás: „rohanó 
világban élünk”. Valójában a világban mi, olvasók rohanunk, mindinkább 
átköltözünk az online térre, mindenünkkel: alapvető kíváncsiságunkkal, 
hírekre való éhségünkkel együtt. És az online-ban minden megadatik.
A leginkább az imposztor újságírók azok, akik gyorsan, hígleves-szerű, 
bóvli, hatásvadász hírekkel adják meg sokak számára a mindennapi 
online-betevőt, és mi újra meg újra csak rákattanunk a cikkeikre... Kábító 
címek, hírszerkezetek hatása alatt fogyasztjuk a hírözönt, kérdések nélkül.
Az imposztor újságíró pedig vég nélkül ír, hiszen ez a dolga. Végrehajt, 
de felelősségvállalás nélkül teszi. Őt nem vonja kérdőre senki. És akkor 
ott van a kiszolgáltatott olvasó, aki ugyancsak felelőtlenül elolvassa és 
megosztja ezeket a fércműveket a közösségi oldalakon. A megosztott tar-
talomért ő sem vállal felelősséget. Egyébként ki lehetne az, aki felelősség-
re vonható ebben a 22-es csapdájában? A megrendelő, a végrehajtó vagy 
a fogyasztó? Vagy mindhárom? És ki lenne az, aki behajtaná a büntetést: 
az állam?
Az újságíró feladata: megírni az igazságot, a teljes igazságot. Félretá-
jékoztatás, elhallgatás nélkül a csupasz igazságot, még akkor is, ha az 
fájdalmas, elképesztő vagy egyszerűen csak gyönyörködtető. Tényszerűen 
közölni a megtörténtet, mindazt, ami a társadalom, a köz számára tájékoz-
tatást jelent.
Ha a törvényszék nem szolgáltat igazságot egy ügyben, akkor a köz elítéli 
azt, felháborodik vagy akár fellázad ellene. Mi történik azonban abban az 
esetben, ha egy újsághír nem az igazsággal szolgál a köz számára? Semmi.
Ferenc pápa a terrorizmus egy formájának nevezte a rosszindulatú plety-
kálkodást, a hamis információk vagy féligazságok terjesztését. Ebben az 
értelemben az imposztor újságírók a terrorizmus támogatói, sőt, maguk 
is terrorizmust hajtanak végre, hiszen nemcsak fegyverrel lehet gyilkolni, 
hanem éles, jól irányított szavak által is. Ezért mindazok, akik a hamis 
híreket (tudatosan vagy sem) megosztják, cinkosok, azaz bűntársak ebben 
a folyamatban.

Majdnem költői kérdések
Miben mérhető a félretájékoztatás, a hamis hír által okozott kár? Amennyi-
ben egy hír folyamatosan, heteken, hónapokon keresztül félretájékoztat, 
mekkora kárt okoz egy közösségben? És mi a helyzet olyan esetben, ha 
egy közérdeklődésre számot tartó történetet nem ír meg senki? Mennyiben 
minősül félretájékoztatásnak ez a jelenség?
Vegyük például az úz-völgyi esetet. Ha az újságok nem írják meg az ott 
történteket, az változtatott volna valamit az életünkben? Az erdélyi magyar 
közösség szempontjából az Úz-völgyében történt temetőfoglalásról szóló 
hírek eleget tettek a törvénybe foglaltak szerint a tájékozódáshoz való 
jogunknak? Hogyan jelentek meg a közszférában az erről szóló román 
nyelvű hírek? Miként jelent meg az úz-völgyi temetőfoglalás a nemzetközi 
médiában? A kérdések nyitottak maradnak, mindenki szabadon tájékozód-
hat és olvashatja a megjelenő híreket.
Romániában a törvény meghatározza és szabályozza az egyén tájékozó-
dásához való jogát, tehát mindenkinek joga van szabadon tájékozódni a 
saját tudása és akarata szerint. Mindez azonban még nem garantálja az 
igazsághoz való hozzáférés jogát vagy azt, hogy amennyiben bármilyen 
újsághír bizonyíthatóan félretájékoztatott valakit, az emiatt elégtételt 
vehessen.
A hiteles információhoz, hírekhez való hozzáférést, a közszféra tájékozta-
tását az Európai Unió a biztonságpolitikai cselekvési tervbe foglalta bele. 
Az Európai Bizottság 2018-ban olyan akciótervet dolgozott ki, amely már 
az első paragrafusában megfogalmazza, hogy a szabad önkifejezésre 
vonatkozó alapjog mellett a demokratikus társadalmunk függ az állam-
polgárok ellenőrizhető információhoz való hozzáférésének képességétől. 
Tehát attól, hogy mennyire képes egy közösség hozzáférni az ELLENŐRIZ-
HETŐ információhoz. A dokumentum felhívja a figyelmet arra is, hogy ez az 
intézkedés a jelenkori tömeges félretájékoztatás súlyos helyzetére adott 
válasz, amely már a jelenkori hibrid hadviselés részeként kezelt jelenség. 
Nem véletlen, hogy az akcióterv kidolgozásában az Európai Unió intézmé-
nyei mellett részt vettek a NATO- és a G7-es országok is.
Az Európai Unió által működtetett Europol 2019. december 2-án, 30 506 
domain nevet függesztett fel a szellemi tulajdonjog megsértése címén, 
amelyek különböző hamis árucikkek forgalmazásához járultak hozzá. 
Ugyancsak az Europol oldalán olvasható, hogy 2019. november 21–24. 
között 26 000 propaganda-tartalmat kapcsoltak le, amelyek az Iszlám 
Állam radikális mozgalmat segítették. Az akcióban tizenkét tagállam vett 
részt kilenc online szolgáltatóval.
Száz kérdésre is egy a válasz viszont, ha arról van szó, mi a megoldás az 
álhírek kiszűrésére: a digitális műveltség vagy a digitális tájékozottság ma 
már ugyanolyan elengedhetetlen feltétele kellene hogy legyen a világhá-
lón való szörfözésnek, mint a B kategóriás jogosítvány a közúti forgalom-
ban való részvételnek.
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pillanatnyilag nem tudjuk meg-
engedni magunknak, hogy csak 
tényfeltárással foglalkozó újságírót 
alkalmazzunk, és nem csak anya-
giak okán: jelenleg nem látok olyan 
riportert a prérin, akire szívesen ál-
doznék havi ezer eurót. Nem tartom 
valószínűnek, hogy ez a beruházás 
megtérülne az eladott példányszám 
emelkedésével. Ha viszont valamely, 
sajtótámogatásra szakosodott ala-
pítvány pályázatot hirdetne ilyen 
célkitűzéssel, szívesen élnék a lehe-
tőséggel.

Ambrus Attila , Brassói Lapok: 
Mivel nincs oknyomozó újságíró 
képzés, elsősorban jó íráskészséggel 
rendelkező, a szakmai-etikai elveket 
betartó újságírókat foglalkoztatnék. 
Ha oknyomozásra adná a fejét, támo-
gatnám és megjelentetném írásait. 
Főszerkesztőként vállalnám a fele-
lősséget is ezekért.

Kristály Lehel, Bihari Nap-
ló: Igen. Hiszen nagy szükség van 
olyan ügyek feltárására, amelyek az 
általunk lefedett területhez kapcso-
lódnak.

Pál Edit Éva, uh.ro: Foglalkozta-
tunk ilyen munkatársat, akinek ez 
az egyik szakterülete, és biztos va-
gyok benne, hogy van még néhány 
munkatársunk, aki nem ijed meg, ha 
ilyen témával találkozik. Az oknyo-
mozásban valósul meg az újságírás 
elsődleges feladata: a sajtó a demok-
rácia őrző-védő kutyája - detached 
watchdog. Ezért tartjuk fontosnak, 
hogy legyen oknyomozó tartalom 
is a portálunkon. Egyéb témáknál 
is fontos, hogy kilépjünk a megszo-
kott keretből, lerántsuk a jótékonyan 
ápoló és eltakaró leplet, és onnan 
nézzünk a valóságunkra.

Gyöngyi Annamária , Transin-
dex: Nyilván szeretnénk, ha lenne 
erre több lehetőségünk, de egye-
lőre némiképp „luxusnak” számít 
egy folyamatos frissülésre törekvő 
portál esetében olyan munkatársak 
megfi zetése, akiknek van lehetősé-

gük hosszabb ideig kiemelten csak 
egy-egy témán dolgozni, kideríteni 
azokat a részleteket, amelyek nem 
nyilvánosak, nem könnyen hozzá-
férhetőek, feltárni a nem nyilvánva-
ló összefüggéseket. Természetesen 
ennek az oknyomozó munkának az 
elemei amúgy is jelen vannak az új-
ságírók mindennapi munkájában is, 
de gyakran nem olyan mértékben, 
ahogy az valóban kívánatos lenne.

– Utalva az erdélyi magyar új-
ságíróképzés viszonyaira, kiadvá-
nyod hogyan és honnan keres új 
munkatársakat? Milyen feltételek-
nek kell megfelelnie ahhoz, hogy 
nálatok dolgozhasson valaki?

Kozán István , Székelyhon napi-
lap: A mai újságíróképzés rendkívül 
rossz, ugyanis az elméletre fókuszál. 
Mi álláshirdetés alapján keresünk 
kollégákat, és annak örülünk, ha 
kezdőkkel dolgozhatunk, ugyanis 
őket még nem fertőzte meg a rossz 
beidegződés (a közéleti újságírás 
háttérbe szorítása), így a saját meglá-
tásaink alapján tudjuk képezni őket.

Szüszer Róbert, Székelyhon.ro: 
Az ajtónk mindenki előtt nyitva áll. 
Tartósan itt maradni viszont csak 
megfelelő szakmai tudás birtokában 
lehetséges. Nemcsak íráskészséget 
és olvasottságot várunk el a jelöltek-
től, hanem a gyors, logikus gondol-
kodás képességét is.

Farcádi Botond, Háromszék: A 
legfontosabb a felkészültség, írás-
készség, képzettséget nem szoktunk 
nézni. Új munkatársakat sajnos rég-
óta nem keresünk.

Kocsis Károly, Székely Hírmon-
dó: Jelenleg is két friss egyetemi 
végzőssel próbálkozunk. Sajnos a 
Kolozsváron eltöltött három évüknek 
vajmi kevés hasznát tudjuk kama-
toztatni ezen a téren, többnyire csak 
olyat, amit nálunk három hét alatt el-
sajátíthattak volna élesben dolgozva. 
Persze, tudom, fontos a diploma. De 
legalább ilyen fontos a szókincs, az 

íráskészség, az egészséges gondol-
kodás. Egyebet, ami egy újságcikk 
megírásához szükségeltetik, nálunk 
is el lehet sajátítani, és lehet, nem is 
kell hozzá három esztendő.

Ambrus Attila , Brassói Lapok: 
Sokszor felajánlottam, hogy nyá-
ri szakmai gyakorlatra várjuk az 
újságíróképző egyetem diákjait. 
Ritkán jelentkeztek. Ők is inkább 
tévébemondóknak készültek. Fiatal 
munkatársaink nem újságíró szakot 
végeztek, ám jó az íráskészségük, és 
elfogadják azokat a szakmai és er-
kölcsi követelményeket, amelyeket 
irányukba támasztunk.

Kristály Lehel, Bihari Napló: 
Ajánlásos alapon, gyakornoki fel-
adatok ellátása után. Alapvetően 
kezdők is dolgozhatnak, ha van ben-
nük spiritusz, szívesen kitanítjuk, 
de örülünk, ha van régiségük az új 
embereknek.

Pál Edit Éva, uh.ro: Hirdetések 
és ismerősök ajánlása, illetve a ket-
tő kombinációja alapján találunk új 
munkatársakat. Próbálkoztunk az 
újságírói egyetemen, tanárokat ke-
restünk meg, de nem nagyon biztat-
tak a diákjaik hivatástudatát illető-
en: nincs elég pénz és igazgatói szék 
a médiában.

A logikus gondolkodás, a gondo-
latok világos kifejtésének képessé-
ge, a közügyek iránti érdeklődés, a 
nyitottság, a kreativitás, az empá-
tia, a tanulásra való hajlandóság 
az, ami fontos szempont a kiválasz-
tásnál. Akinek megingathatatlan 
elképzelései vannak a világ műkö-
déséről, és megtalálni vélte a böl-
csek kövét, az nem a mi emberünk. 
A kicsit bohém, kicsit őrült embe-
rek, akik alkotni vágynak, a világot 
új szemszögből megmutatni, a mi 
ideális munkatársaink. Az oknyo-
mozáshoz pedig még ezen felül is 
kell egy adag vakmerőség és hiva-
tástudat. A Lord Northcliff-nek és 
William Randolph Hearst-nek egy-
aránt tulajdonított aforizma lebeg 
mindig a szemünk előtt: a hír az, 
amit valaki el akar titkolni, minden 
más hirdetés.

Gyöngyi Annamária , Transin-
dex: A legtöbbször egyszerűen ál-
láshirdetések révén próbálunk meg 
új munkatársakat találni. Az újság-
írói egyetemet végzettek kapcsán 
meglehetősen vegyes tapasztalata-
ink vannak. Számunkra a jó írás-
készség mellett nagyon fontos, hogy 
a jelentkező legyen tájékozott és nyi-
tott, illetve legyen motivált abban, 
hogy a munkája révén változást érjen 
el a környezetében, érezze a kihívást 
abban, hogy újságíróként a fontos 
ügyek mellé álljon.
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