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Sajtószabadság?

Élt 1 évet
Megemlékezés a magyar sajtószabadságról
Bizonyára mindenki számára el fo gad ha tó tény, hogy iga zán hi te lesen, meg gyõ zõ en csak ar ról be szélhe tünk, amit sze mé lye sen át él tünk,
meg ta pasz tal tunk. Így van ez a sajtó sza bad ság kér dé sé vel is.
Hogy milyen minõségemben kí vánok véleményt formálni errõl a
témáról? Mint sajtólevelezõ, aki
im má ron húsz éve küld írá so kat különbözõ megyei és országos na pilapokba, s mint olyan sze mély, aki
rend sze re sen fi gye lem mel kí sé ri az
írott és elekt ro ni kus saj tó hír adá sa it.
Két megállapítással kezdeném,
amelyek közül legalább az egyik
minden valószínûséggel a tár sa dalom tag ja i nak nagy ré szét sok kol ja:
1. Ma gyar or szá gon ‘56 óta is volt
már sajtószabadság. 2. Ez a saj tószabadság csupán 1 évig létezett.
Ál lí tá sa i mat az aláb bi ak ban sze retném iga zol ni.
Valamennyien em lé ke zünk még a
csodálatos 1989-es évre, amikor a
régi rend alap ja i ban meg roggyant, s
az új még nem jött létre. Ez a sajtó
területén azt jelentette, hogy meg szûnt a kom mu nis ta cen zú ra, s az új,
„nemzetek feletti” laptulajdonosok
másfajta, alattomosabb beavat ko zása még nem ér vé nye sült. A jól megírt, nem gyûlöletkeltõ, nem gya lázko dó írá sok pon to san meg je len tek, s
ha ter je del mi szem pont ból túl lép ték
az adott lap nyúj tot ta le he tõ sé ge ket,
ak kor hosszas egyez te té sek kez dõdtek a szerzõvel, hogy a cikkbõl mi
ma rad jon ki. (Leg több ször rá bíz ták a
beküldõre, hogy munkáját a kívánt
méretûretömörítse.)
Na és mi jött ez után? A ‘89-et köve tõ idõ szak ke se rû, ki áb rán dí tó tapasz ta la tai: a ki ha gyá sok és át írá sok
különbözõfokozatai.
Van amikor „csak” egy-egy szó
(például egy „nem” vagy egy
„igen”) ma rad ki „vé let le nül”, de ettõl az írás egy része vagy egésze
más tar tal mat nyer.
Más al kal mak kor a szer kesz tõi ollók terjedelmes részeket ka nya rintanak ki a publicisztikából, olyannyira, hogy sokszor annak csak
fe le, har ma da ma rad, s ezt is úgy te-

szik, hogy nem tûn te tik el a vá gá sok
nyo mán tá madt sza ka dá so kat, megszüntetve ezzel az írás összefüggõ,
egy sé ges jel le gét.
A „harmadik fokozat”, amikor a
szerkesztõség különösebb indokok
nélkül vagy mondvacsinált in dokokkal megtagadja a beküldött
mun ka köz lé sét.
Az át írás ra va ló haj lan dó ság el sõ
ál do za tai az írás jel le gét, irá nyultságát, fõ mondanivalóját tükrözni
hivatott címek; ám a redaktorok a
legritkábban érik be ennyivel: a
szö veg bi zo nyos ré sze it sa ját szá juk
íze sze rint formálják át.
Ha azt kutatjuk, hogy mi hozza
leg in kább mû kö dés be a szer kesz tõk
ollóját, mi serkenti legjobban szö vegátíró hajlandóságukat, akkor a
következõkettapasztalhatjuk:
Az egyik „kényes” kérdés – a
kommunista idõszakhoz hasonlóan
– a szövetségi rendszerhez tar to zásunk megkérdõjelezése. Aki a NA TO-t vagy NATO-tagságunkat me ré sze li bí rál ni, nem sok jó ra szá míthat.
Íme egy cso kor a fen ti ek il luszt rálására:
Amikor az egyoldalú vita folyt a
katonai szövetséghez csat la ko zásunk ról, a be lé pés al ter na tí vá ja ként
felvetettem egy Svájc-AusztriaMa gyar or szág sem le ges ten gely létrehozását Európa közepén. Azok a
lapok, amelyek egyáltalán haj landóak voltak közölni „eretnek” írá saimat, különböztek abban, hogy
mi lyen mér ték ben cson kí tot ták meg
cik ke i met, de nagy egy sé get mu tattak olyan te kin tet ben, hogy en nek a
veszélyesnek ítélt gondolatomnak
nem ad tak helyt.
Ami kor Ju go szlá via NA TO-bombá zá sa ide jén fel emel tem sza va mat
(tollamat) ez ellen a bûnös cse lekmény ellen, az egyik jelentõs NATO-támaszpontnak helyet adó me gye na pi lap ja az zal uta sí tot ta el írásom közlését, hogy nem élek a
me gyé jük te rü le tén. (Elõt te két héttel zok szó nél kül kö zöl ték egy más
té má jú mun ká mat.)

Ugyanezen esemény alkalmával az
Oxi gén cí mû rá dió mû sor a dé li szomszé dunk nál be ve tett, csök ken tett urántartalmú lövedékekkel kapcsolatos
„csökkentettigazságtartalmú” hír adásokat, kommentárokat bírálta, azon ban a hallgatókhoz csak mondattöredé kek ju tot tak el az egész bõl, mert az
adást olyan mértékben za var ták, amihez csak a Sza bad Eu ró pa Rá dió egykori zavarása volt fogható. (A mûsor
végeztévelcsodálatosmódonegyszerre ki tisz tult az éter.)
A neoliberális piacgazdaság és a
globalizáció egyedül üdvözítõ voltát bí rá lók is get tó ba van nak szo rítva: csak né hány kis pél dány szá mú,
ne he zen hoz zá fér he tõ fo lyó irat bizto sít fó ru mot szá muk ra.
Más a hely zet azok kal az írá sokkal, ame lyek ezen „re bel lis” né ze teket valló személyeket, mozgalma kat igye kez nek le já rat ni – ro man tikus antikapitalistáknak, a va ló ságtól elrugaszkodott álmodozóknak,
filoszoknak, veszélyes fel for ga tóknak mi nõ sít ve õket.
Szintén „veszélyes vizeken” ha józik, aki a sajtószabadság ma radéktalan érvényesülésével kap csola tos ag gá lya it fo gal maz za meg.
Két sze mé lyes él ményem:
Amikor arról írtam, hogy a sajtó
egy ol da lú an szá mol be az af ga nisztá ni há bo rú ról, s ezt azért te szi, mert
ugyan azok bir to kol ják és irá nyít ják,
mint az afgánok otthonait romba
dön tõ ra ké tá kat, nem volt olyan napi lap, amely közölte vol na.
Néhány éve az egyik megyei napilap nagy nemzeti ünnepünk elõtt
meg kérd ezte vé le mé nye met a saj tósza bad ság ról. A pontosabb közlés
ér de ké ben ál lás pon to mat, vá la sza imat írásban is rögzítettem, az új ság ban (a saj tó sza bad ság nap ja alkalmából!) mégis egészen más je lent meg. Amikor ezt számon
kér tem a fals ri por tot ké szí tõ új ságíró tól, ci ni ku san azt vá la szol ta: „Én
azt tanultam, hogy az újságírónak
pár tos nak kell len nie.”
Hát itt tartunk a „dicsõséges” új
év ez red elején!
Zámbó Zol tán

