
A kisebbsé gi mé dia helyzeté ró1

I kisebbsé pek tömestáié koztatási eszközei közül
ll. t"rrné rreisre r lec á naomtatott saitó termé kei tekinl-
hetnek vissza a leghosszabb mú ltra, rendelkeznek a
legnagyobb hagyományokkal. A né met sajtó kezdetek-
t l fogva jelen volt Magyarországon, de pé ldául a kü-
lönfé le mú lt századi í  városi szerb lapok is óriási 1e-
lent sé ggel bí rtak a magyarországi szerb közössé g po-
litikai é s kulturális é leté ben.

A mai nemzetisé gi nyelv  hetilapok között vannak
olyanok, amelyeknek több mint fé l é vszázados mú lt-
iuk van, Tapasztalataink szerint az aryanyelv  é s ké t-

WJeIví í  nemzetisé gi id szaki kiadványok |elent sé ge a
legnagyobb e közössé gek, de a többsé gi politika szá-
mára is, Ezek a lapok nemzetisé genké nt elté r  mé r-
té kben, de az esetek dönt  többsé gé ben, el|utnak a
nemzetisé gi családok nagy ré szé hez, a közössé gen be-
lül nagyban hozzájárulnak az aktí vabb ré tegek vé le-
mé nyé nek formálásához, Az identitás meg rzé sé ben
is lé nyeges szerepet töltenek be a közössé gen belüli
intenzí v kommunikáció megvalósí tása során. Ugyan-
akkor igen fontos kulturális é s nyelvápoló funkciót is
betöltenek, hiszen sok családban talán ezek az egyet-
len összeköt  kapcsok az í rott é s llvasott antlangelwel, a

nemzetisé qi kultú rával. A lapok szeIkeszt sé gei,,megkö-
tik" a nemzetisé gek tollforgató é rtelmisé gé t. E m he-
lyek sok esetben mé g ma is az egyetlen olyan folya-
matosan m köd  kisebbsé gi inté zmé nyek, amelyek
ré szei a kisebbsé gi kulturális autonómiának, hiszen
alapí tóik, fenntartóik (kiadóik) a kisebbsé gek szerve-
zetei, Nem feledkezhetünk meg,arról sem, hogy a
nemzetisé gi lapok fontos, gyakran az egyetlen forrásé r-
té h  d1kumentum1k a nemzetisé gi közé leté r l. Az anya-
nyelV  nyomtatott saitótermé kek az ország kisebbsé g-
politikai külké pé nek legké zenfekv bb é s legegysze-
rú bben el állí tható elemei, (Maguk a kisebbsé gek
gondoskodnak elké szí té sükr l, terjeszté sükr l). A
többsé gi politika eddig nem is kockáZtatta meg, hogy
állami támogatás hiányában valamely nemzetisé g -
akárcsak id legesen is - ne tudlon saját id szaki ki-
adványt megielentetni,

Az orszáeos kisebbsé gi lapok jelenleg alapvet en
három csoportba sorolhatók. A hagqomángos nemwtisé -
gek |horvátok, né metek, románok, szerbek, szlovákok,
szlové nek) tisztán anyanyelv  ú iságai (az el bbi nem-
zetisé gek heti-, a szlové nek ké theti lappal jelentkez,
nek). A kisebbsé gi törué ny által ú jonnan elismert ftisebb-

sé gek (bolgárok, görögök, lengyelek, örmé nyek, ruszi,
nok, ukránok) egy-egy ké tnyelv  (fele-fele arányban
anyanyelv  é s magyar) id szaki kiadvány (ké theti lap,
havi lap, negyedé ves kulturális folyóirat) kiadására
vállalkoznak, A romáklcigdnyok magyar nyelv  id szaki
kiadványai (havi magazinok, folyóiratok, negyedé ves
kulturális szemlé k) alkotják a harmadik csoportot,
Mindezek mellett szaporodóban vannak a rcmzetisé qí
naelví i ré teq lapok is |pl. a horvát egyházi ,,Zornica", a
szlovák kereszté ny kiadvány, a szerb negyedé ves egy-
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házi ,,Eparhiia"), a ké tnyelv  regionális é s helyi lapok,
szervezeti hí rievelek (pl, a szlovák ,,Pilisan'' é s
,,Bud.apestanski Slovah", a bo|gár,,B' lgarszki vesztnik"}, va-
lamint irodalmi, kulturális, tudományos folyóiratok
(pl, a horvát,,Rilel"), azonban ezek megielené se gyak-
ran rendszertelen,

fu elmú lt tí z é vben tóbbször felmerült a lehet sé -
ge, illetve igé nye olyan magyar nyelv  id szaki kiad-
vány megielenteté sé nek, amely a többsé g felé  mé ltó
módon reprezentálhatná a nemzetisé gek sokszí n 
kultú ráiát, illetve a közügyekkel kapcsolatos nemzeti-
sé gi politikai álláspontokat, Eddig egyedül a,Barát-
sáq"-n"k ,'OurU'' ezt megvalósí tani, a szerkeszt sé g
szakmai hozzáé rté sé nek, kitartásának é s szoros nem-
zetisé gi köt dé sé nek köszönhet en.

f, kisebbsé gi salló államl támogatása 1995. óta a
fl Magyarországi Nemzeti é s Etnikai Kisebbsé ge-
ké í t Közalapí tvánuon keresztül folyik, Már önmagában azt
is eredmé nyké nt kell elkönyvelnünk, hogy a támoga-
tásról való dönté s elkerült a Miniszterelnöki Hivatal-
tól, ahol az egyes lapok támogatásának mé rté ké t
nagyban befolyásolta a politika. A Közalapí tványnál a
dönté shozatalban ré szt vehetnek a kisebbsé gek dele-
cáltjai, í gy a finanszí rozás áttekinthet bbé  é s ellen-
 rizhet bbé  vált az é rintettek számára, illetve iobban
é rvé nyesülhetnek a kisebbsé gek é rdekei. A feladat át-
vé tele után, mé g l995-ben sikerült elé rni, hogy - a
törvé nvi el í rásoknak megfelel en - minden taxált ki-
sebbsóg kapjon támlgatást legalább ega saiót lap kiadására. Ez
els sorban a kisebbsé gi törvé nnyel rljonnan elismert
kisebbsé gek számára volt kedvez , amelyek az 1993-
as törvé ny rendeIkezé se ellené re korábban nem iutot-
tak ilyen támogatáshoz. Ugyanekkor sikedlt jelent -
sebben megemelni a támogatás összegé t is, í gy lehe-
t vé  vált, hogy az ú |onnan induló lapok is lé trehozzák
szerkeszt sé güket, a tönk szé lé re iutott egyes hagyo-
mányos hetilapok pedig konszolidáliák helyzetüket.

Következ  lé pé ské nt l997-ben sikerú lt az egyes la-
pok támogatásának összegé t elvi, egysé ges - nemze-
tisé gt l független - alapokra helyezni, A Közalapí t-
vány kuratóriuma ú gy döntött, hogy nyí lt pályázati
rendszerben, nemzetisé genké nt egy-egy országos ter-
ieszté s  lap megjelenteté sé t fogia anyagilag biztosí -
tani, teljes kör  finanszí rozásra törekedve, de a roma
lapok eseté ben - saiát ké ré sükIe -, több lapot is tá-
mogatni fog. Ezekné l azonban é rtelemszer en nem
tudIa vállalni a telleskör sé get. A támogatás mé rté ké -
nek meghatározásához az adott lap m szaki paramé -
terei szolgáltak alapul (formátum, oldalszám, szí n,
papí rmin sé g, me€ielené si gyakoriság, pé ldányszám,
a ké p é s szöveg, az anyanyelv é s magyar nyelv vala-
mint az eredeti é s átvett szöveg aránya, illetve a cik,
kek terjedelme), Az el állí tási költsé gekr l ezen ada-
tok figyelembevé telé vel ké szí tett modell-számí tás a
szerkesztósé gek rezsiköltsé geivel is számolt. Attól füg-



g en, hogy ezek a f váí osban vagy vidé ken m köd-
nek, a magyar nyelv , hasonló helyi saitó költsé geit
vette alapuL Az ú j rendszer bevezeté se, amely aIap|án
a bázis szemlé letet köVetve ma is folyik a támogatáS.
nem volt Zökken mentes. Ennek oka a támogatások
arányainak átrendez dé se volt, hiszen megsz nt az
egyes ksebbsé gek hátrányos megkülönbözteté se, Más,
ré szt a sz kös keretek mellett í gy elé g nehé z volt elvé -
gezni né hány id közben szüksé gessé  váIt korrekciót
(egyes lapok paramé tereinek vá]tozása, a modell-szá-
mí táSkor elköVetett egy-ké t hiba utólagos kiküszöbö,
lé se tette ezt szüksé gessé ), Több havilap é s fo|vóilat
eseté ben ön)end,etes szakmai, ní í szaki fejlí dé sneh lehettünk
tanú i az id közben folyamatossá váló támogatásnak
köszönhet en, (Korábban problé mát okozott a heti-
lapok eseté ben az é v els  harmadában elmaradó,
vagy az é ves szinten meghatározatlan mé rté k  támo-
gatáS). A hetilapok azonban nem b vültek ilyen dina-
mikusan, né hol stagnáltak a felté telek,

/f legnagyobb leSZü|tsé get aZ okozta, hogy a párt-
|lal politika Igq7l98-ban sokallta a laplámogatást é S
megpróbálta azt a kisebbsé gek tiltakozása ellené re
ú gy lefaragni, hogy az már veszé lyeztette volna megie,
lenteté süket. Szerencsé re a model]-számí tás, majd a
lapok 3 millió forinté rt elvé gzett átvilágí tása objektí v
módon egyé rtelm vé  tette, hogy a csökkenté sre vo-
natkozó elké pzelé sek szakmailag nem megalapozot-
tak. E lapok ugyanis a hasonló magyar kiadványok
el állí tási költsé gé nek csak mintegy hetven százalé kát
kaplák meg, Az objektí ve alacsony é s é rdemben nem
növe]het  l000-3000-es pé ldányszámuk mellett bevé -
teleik nem számottev ek: nem jó reklámhordozók,
el fizeté si áraik legfeljebb a móregdrága terieszté si
költsé geket fedezhetik, í gy ennek erölteté se é rtelmet-
len. Vé gül is a kiadó dönté sé t l függhet, hogy a miné l
szé lesebb olvasóközönsé ghez tödé n  eljutás remé ,
nyé ben ingyen terjeszti-e a lapot, mint a f városi ke-
rületi lapokat a kerüieti önkormányzatok, vagy el fize-
té si dí jat szed. Mára egyé rtelm vé  vált, hogy e lapok
nem tekinthetóla piad termé kekneft, s politiftai é rdeft t' z dik
ko r rekt f i n anszí rozós ukhoz.

A roma lapok pé nzügyi támogatásának speciális
gyakorlata az emlí tettekné l sokkaI tobb problé mát Ve-
tett fel, A romák ké pvisel i a kialakult helyzetre való
hivatkozással a többi kisebbsé gt l elté r en ké rté k
több roma lap állami támogatását. Úgy t nik a ,,nagy-
politika" ké pvisel i is el nyösnek tartották, hogy a ro-
ma közé let pluralizmusa (megosztottsága?) fennma-
radjon, Ehhez né lküIözhetet]en a más-más pártklien-
tú rához tartozó kisebbsé gi szervezet saitóorgánuma,
amelyek ráadásul egzisztenciális segí tsé get is nyú jt-
hatnak a megfeIel  irán}"r'onalat ké pvisel  é rtelmisé gi
csoportosulásnak, Idé n pé ldául támogatást kap az or-
szágos önkormányzat havi magazinja, az azonos poli-
tikai irányultságot ké pvisel  legnagyobb cigány társa-
dalmi szervezet, a ,,Lungl DrOm" hasonló havi maga-
zinja, az,,ellenzé ket" ké pvisel  Roma Parlament szin,
té n szí nes havi magazin|a, VaIamint a jobb napokat
megé lt nagymú ltú  közé ]eti é s kulturális havi lap, a

,,Phralipe" é s a tematikájában a nemzetisé gi lapokra
leginkább emlé keztet , szí nvonalas kulturális negyed-
é Ves folyóirat a .,KethanT Dron", A loma lapok finanszí
rozásának sajátossága tehát megnyilvánul abban is,
hogy a nemzeti kisebbsé gekt l elté r en az informatí v
jelleg  országos lapok mellett a Közalapí tvány laptá,
mogatási keleté b ] garantáIt támogatást kapnak a ré tegla,
pok é s hulturólis folyóiratlk is. Hasonló elté ré s az is, hogy
a támogatott roma lapok m suki szí nvonala messze wa-
gasabb (papí r min sé ge, a Phlalipe kivé telé vel szí nes
belí v é s borí tó), s nyelvük is gyakorlatilag kizárólago-
san a magyar (jelzé sé rté k en elvé tve jelennek meg
romani nyelv  szövegek).

A magyar nyelv , a többsé get a kisebbsé gekr l tá,
ié koztatni kí vánó |apokkal szemben a Közalapí tvány,
nál a kisebbsé gek á]tal kiadott anyanyelv  lapok é l-
veznek els bbsé get, Tekintettel az országos lapok tá-
mogatáSára rendelkezé sre álló keret sz kössé gé re. í gy
az ilyen lapnak (Barátsáq) rendszertelenül változó mi-
nimális ré sztámogatásánál a marad,é helv é rvé nyesül. P,z
országos lapok közül né hány, a közalapí tványi mellett
mé g más forrásból is támogatásban ré szesül. A szlo-
Vé n ké theti lap több é ve ,,átmenetileg" igen jelent s

szlov é niai álla mi támo g atásb an rászesül ( nyomdaköltsé gek
átvállalása), A né met hetilap az anyaországtól jelen-
t s eszközöket kapott a szerkeszt sé g infrastruhtú ráiánah
felleszté sóre_ Egyes alulfinanszí rozott roma lapok más,
nem állami alapí tványok támogatáSát é lvezik, s a
szinté n magyar nyelv  ,,Barátsáq"-nak is sikerú l nagy
nehé zsé gek árán é vr l-é vre megmozgatni különböz 
egyé b állami é s nem állami forrásokat, A Közlönykiad 
gondozásában megjelen  szlovák é s né met hetilap
é ves hiányát (amely akár hú sz százalé kos lehet) é rte,
sülé seink szerint a kiadó id nké nt ,,lenyeli", amit to-
Vábbi köZvetett állami támogatáSké nt é rtelmezhe-
tünk,

f, z országos kisebbsé ei Saitó finanszí rozása termé -
fl szelesen számos más gondot is telvet A laptá-
mogatásra rendelkezé sre álló keret nem növekszik az
inflációval azonos mé rté kben, a támogatás tehát é v-
r l é vre csökken, Ez nagy mé rté kben azzal függ össze,
hogy amikor a parlament meghatározza az é ves költ-
sé gveté si törvé nyben a KöZalapí tvány támogatáSát,
akkor nincs figyelemmel az általa ellátott feladatok
mennyisé gé re, különösen pedig a kiemelt elbánást
é rdemló lapkiadás növekv  köItsé geire. Ez a helyzet
els sorban a lapkiadás fe|leszté sé t, a korral való hala-
dást (nyomdatechnikai szí nvonal emelé se, terjedelem
növelé se, a szerkeszt sé g szakmai é s technikai szí n-
vonalának emelé se) hótráItatia. Ezt teté zi a kuratóri-
umnak az a dönté se, hogy az általa nyú jtott támoga-
tásból semmi sem (mé g egy korlátozott ré sz sem)
költhet  beruházásokra. A sa|át el fizet i é s reklám-
bevé tel pedig é ves szinten a legkedvez bb esetben
sem tud|a meghaladni az egy-ké t millió forintot, ami
vajmi kevé s akárcsak a már közel egy é vtizedes amor-
tizáció fedezé sé re is, VáIat magára mé g egy olyan ösz-
tönz  rendszer kidolgozása, ameIy folyamatosan az ol-
vasottsd,g é s a bevé teleft növelé sé re sarftallná a szerkeszt sé qeket.
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A lapok átvilágí tása felvetette a lapterieszté s gondiait
é s a hemutisé gi ú lsáqí ró-ké pzé s megszervezé sé nek szük-
sé gessé gé t is.

I/ ülön problé mahalmazt ielent a lapok kiadóinak
Á. rerae.", Több nemzetiié g eseté ben vita folyik
arról: ki legyen a kiadó? Az alapí tó társadalmi szerve-
zet, Vagy - a közszolgá|ati funkciót leginkább biztosi
tani tudó - közben megalakult országos önkormány,
zat. A ielenlegi finanszí rozási rendszer a kisebbsé gen
belüli megegyezé s hiányában nem teszi lehet vé  a
váltást, a saitó liberalizálását (,,felszabadí tását") a
nemzeti kisebbsé gek eseté ben,

A Közalapí tvány a kiadói tevé kenysé g támogatá-

sára fenntartott keretb l támogatja a helyi lapokat,
a ré teglapokat, a folyóiratokat, Ez a támogatás eset-
leges é s nem garantált, Komolyabb támogatásra
ezen a területen a Közalapí tványnak forráshiány mi,
att nincs lehet sé ge. AZ orsZágos ter|eszté s  lapok-
kal kapcsolatban szerzett tapasztalatok alap|án
pIognosztizálható, hogy egy ielent sebb, galantál-
tabb támogatás ezen a té ren is jelent s mennyisé gi
é s min sé gi fejl dé st indí thatna el. A tapasztalatok
szerint a nemzetisé gi köZössé gek ré szé r l valós
igé ny mutatkozik erre.

t.í szttty Pé fó
a MNEKKA saí tó é s mé dia bizottságának koordinátora

A MNEKK  moga sa
a klsebbsé gek otsaí gos tcr|eszüs  í rott sa| la megjelenteté sé re

A tap neve
(megielené s gyakorisága)

1997. é ry1

támogatá§
1998. é vi

támogatás
1999. é vt

tárnogatás
2000. é vt

támogaüás

ezer forintban
Ararát (öImé ny) ké thetente 7 l30 7 443 8 346 8 992

Hromada (ukrán) havonta 3 760 3 925 5 000 5 387

Haemus (bolgár) negyedé vente 4 500 4 694 5 272 , ó80

Hrvatski Glasnik (hoí vát} hetente 21 770 22 727 2, 557 27 r38

Kafeneio (görög) negyedé Vente 4 000 4176 5 000 5 387

Ludové  Noviny {szlovák) hetente 21 770 22 727 24 o9o 27 538

Magazyn Poloniiny illetve
Polonia WegieIska (lengyel )

ké thetente

9 ló0 9 563 10 27? Il 073

Neue Zeitung (né met) hetente 24 740 25 828 27 377 29 499

Foaia Románeascá (Iomán) hetente 15 500 ló 208 22 47l 24 2l2
Porabje (szlové n) ké thetente 6 450 6 733 7 56l 8I47
Ruszinszkii Zsivot illetve
FóVárosi Ruszin Hí rlap (ruszin )

ké thetente

4 300 4 489 5 033 3 076

Srpske Narodne Novine (szerb)
hetente

22 000 22 968 25 743 27 738

BaIátság (interetn.) ké thavonta 0 0 l,00 2 494

Roma lapok
Amaro Drom, havonta 9 224 9 646 6 550 7 038

Lungo Drom, havonta l0 380 l0 83ó 12 457 lI972
Phralipe, havonta 5 300 5 533 4 000 l 000

Világunk, havonta l0 378 l3 967

osszesen I 70 000 l77 roo 206 612 224 ooo

Forrlí s: MN EKK lgazg atósága
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