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Freimut Duve
Elõszó

Kiadványunk a 2002 szeptemberében Szabadság és fe-
lelõsség — A tömegtájékoztatási eszközök a többnyelvý
társadalmakban elnevezéssel beindult projektum ered-
ménye. Ebben a szellemben az elmúlt években egyre
nagyobb teret hódít a felismerés, hogy a különbözõ nyel-
vý tömegtájékoztatási eszközök a többnyelvý demokrá-
ciákban kulcsfontosságú jelentõséggel és szereppel bír-
nak. Elsõ ízben foglalkozik projektum ennyire összetet-
ten és átfogóan e fontos kérdéssel. Független szakértõket
kértünk fel, hogy számoljanak be az egyes országokról,
õk a média pillanatnyi helyzetét tanulmányozták öt több-
nyelvý országban, amelyek mind múltjuk, mind pedig je-
lenük tekintetében aligha lehetnének különbözõbbek, mint
a volt jugoszláv tagköztársaság, Macedónia, Luxemburg,
Moldávia, Szerbia-Montenegró és Svájc. Valamennyi be-
számoló azonos szerkezeti felépítésý: a kiindulópont a
törvényes keretek ismertetése, majd részletes áttekintést
ad a különbözõ nyelveken mýködõ tömegtájékoztatási
eszközökrõl. Minden egyes beszámoló külön fejezetet szen-
tel az illetõ országban alkalmazott, elismerést érdemlõ
lépéseknek. A beszámolók hasonló szerkezeti felépítése
az olvasó számára lehetõvé teszi, hogy összevesse az
eltérõ országokban uralkodó állapotokat.

A projektum bemutató jellegý, nemcsak a sajátos
földrajzi térség, hanem az elméleti megközelítés tekin-
tetében is. A témát nem csupán a szokványos többség-ki-
sebbség szemszögbõl vizsgálták, ami automatikusan el-
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határolásokat és differenciálódást von magával. Ezzel el-
lentétben projektumunknak az a célja, hogy rámutasson
arra, amire összpontosítani kellene, nem arra, hogy a
nyelvek elválasztanak bennünket, hanem arra, ami mind-
nyájunkat egyesít, hogy annak az országnak a polgárai
vagyunk, amelyben élünk. Kulcsszavunk az “állampolgár-
ság". Természetesen, mindannyian más-más múltra te-
kintünk vissza, de állampolgárként közös a felelõssé-
günk és közösek a jogaink.

Svájc és Luxemburg a nyelvi különbözõségek leküz-
désének megdönthetetlen sikerét képviselik. A XX. szá-
zad elején a “nemzeti mítoszt" e célból többé-kevésbé tu-
datosan fejlesztették. A gyakorlatban ez azt jelentette,
hogy a feltételezett destabilizáló négynyelvýség ebben az
országban elõnnyé vált, azaz pontosabban fogalmazva, az
ország értékes ismertetõjegye lett. Amit végzetes szaka-
dásnak véltek, a svájci nemzet lényegévé vált. Ehhez ha-
sonlóan Luxemburgban a történelmi hagyományok és
természetesen a gazdasági szükségszerýség folytán a há-
rom nyelv békés koegzisztenciában, bámulatra méltóan
megfér. Svájcban és Luxemburgban senki sem véli úgy,
hogy a nyelvi sokféleség veszélyt jelentene az ország biz-
tonságára vagy egységére nézve, inkább indentitásának
és kultúrájának gazdagítását látja benne. Svájc és Lu-
xemburg sajátos tapasztalatai társadalmuk sokféleségé-
vel olyan érvényý és értéký, ami kétségtelenül túlhaladja
nemzeti határaikat.

Valójában ezeréves történelmünkkel összhangban a
különbözõ népek vándorlásai és keveredése folytán egyet-
len társadalom sem teljesen homogén. Egyes források
szerint világunkban mintegy 5000 nemzeti és körülbelül
3000 nyelvi csoport létezik. Valójában valamennyi euró-
pai ország többnyelvý! Ebbõl következik a kérdés, miért
tekintik egyes földrajzi régiókban még mindig probléma-
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forrásnak a különbözõ nyelveket és etnikai csoportokat?
A statisztikai adatok egyértelmýen bizonyítják, hogy Nyu-
gat-Európában ugyanúgy, mint Közép- és Kelet-Európa
régióiban a népesség azonos százaléka, azaz 14,7%-a
tartozik nemzeti vagy nyelvi csoporthoz.1 A nyolcvanas
évek folyamán Vajdaságban, a mai Szerbia (Szerbia-Mon-
tenegró) részében 26 nemzet és nemzetiség élt együtt
békességben, és Pálics Márta, a Magyar Szó napilap
újságírónõje szerint abban az idõben a “kisebbség" kife-
jezés használata szinte sértõnek számított. Egyetlen tár-
sadalom sem tekinthetõ teljesen homogénnek, és a de-
mokratikus átalakulás e tény elismerése nélkül el nem
érhetõ. A demokrácia lényege, valamennyi népnek a nem-
zet életébe való teljes mértéký bekapcsolódása és beé-
pülése, tekintet nélkül az általuk beszélt nyelvre.

Az egykori jugoszláv tagköztársaság, Macedónia, va-
lamint Moldávia és Szerbia-Montenegró a nemzet kiala-
kulásának és a civil társadalom fejlõdésének kezdeti fo-
lyamatában levõ országok. Az országban beszélt vala-
mennyi nyelven mýködõ média erõs társadalmi eszköz,
amelyet e folyamat elõrelendítése érdekében mozgósítani
lehet és kell is.

Az öt országról projektumunk keretében készült beszá-
molókat elõször az Irodám által a berni Tömegtájékoz-
tatási Tanulmányi Intézettel együttmýködésben 2003. már-
cius 28—29-éig Svájcban szervezett konferencián tették
közzé nyilvánosan. Ezúton szeretnénk köszönetet mon-
dani a svájci Szövetségi Külügyi Osztálynak a konferen-
cia számára nyújtott nagylelký pénzügyi támogatásért.
Nagyon fontosnak tartom, hogy a többnyelvý múlttal ren-
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delkezõ író, Milo Dor is készséggel szólt összejövetelünk-
höz. A konferencia egy helyen gyýjtötte egybe az öt ország
újságíróit, tömegtájékoztatási eszközeit, nemkormányzati
szervezeteit és kormányzati képviselõit, nem csak abból
a célból, hogy tájékoztassanak, milyen környezetben te-
vékenykedik a média pillanatnyilag, hanem azért is, hogy
a különbözõ országokból érkezõ kollégáikkal tájékoz-
tassák egymást és eszmecserét folytassanak. A széles
földrajzi megközelítésnek köszönhetõen bemutatkoztak
a finnországi svéd nyelvý és a dániai német nyelvý hír-
közlõk is, így a konferencia egységes vitafórummá ala-
kult. A “különbözõségekrõl szóló beszámolók", mint a
tolerancia és a megértés tömegtájékoztatási eszközök ré-
vén történõ bemutatása hatékony eszközének szentelt
ülésszak, a konferencia fénypontjaként jelölhetõ meg.
Három ismert tömegtájékoztatási nemkormányzati szer-
vezet képviselõi ismertették a “különbözõségekrõl szóló
beszámolók" koncepcióját, és bírálóan értékelték délke-
let-európai tevékenységüket. A konferencia utolsó ülés-
szakán ismertették az öt országban alkalmazott, egyes
elismerést érdemlõ lépéseket.

A konferencia azonosított néhány olyan kulcspro-
blémát, amelyek a különbözõ nyelvý tömegtájékoztatási
eszközök fejlõdésének kerékkötõi, különösen a volt jugo-
szláv tagköztársaságban, Macedóniában, Szerbiában (Szer-
bia-Montenegró) és Moldáviában. Ezek az alábbiak:

• a hírközlõk nem rendelkeznek eszközökkel ön-
fenntartásukhoz,

• hiányzik a profi módon való hozzáállás a vezetõ
szervekben,

• alacsony szintý a különbözõségekkel foglalkozó
tudósításra való képzés,

• nincs kollegiális szolidaritás a különbözõ etnikai
közösségekbõl származó újságírók között.
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A konferencián felszólalók Svájc és Luxemburg példáját
említve beismerték, hogy a kormányoknak és a tömegtá-
jékoztatási eszközöknek többet kellene tenniük a beván-
dorlók integrálása érdekében, a nemzeti nyelven sugár-
zott és nyomtatott termékekrõl kidolgozott külön progra-
mokkal. Ezen kívül jobb lehetõségeket kellene nyújtani
számukra az új hazájukban beszélt nyelvek tanulására.

A projektum eredményei alapján leszýrhetõ, hogy a kü-
lönbözõ országok tömegtájékoztatási eszközei tevékeny-
ségi környezetét meghatározó különbözõségek ellenére,
az alábbi tényezõk egyetemes értékýek:

1. A kormányzat támogatása mindenütt döntõ fontossá-
gú a többféle nyelvý tömegtájékoztatási eszközök túlélé-
sében. Az állami intézményeknek tudatos felelõsséget kell
vállalni és a különbözõ nyelvý tömegtájékoztatási eszkö-
zökre szabott törvényes kereteket kell teremteni, ha azo-
kat még nem dolgozták ki. Fel kell kutatni a törvényes
szabályozás olyan lehetõségeit, amelyek pozitív diszkri-
minációt vezetnének be. Ezen túl, mivel világos tény,
hogy az effajta tömegközlõk sohasem lesznek teljes mér-
tékben önfenntartók, a kormányzatoknak folytatni kelle-
ne, vagy el kellene kezdeni hosszú távú anyagi támo-
gatásuk biztosítását. Ugyanakkor azonban a közvetlen
állami finanszírozás egyes államokban meghonosult gya-
korlata, mindig teret enged a tömegtájékoztatási eszkö-
zök állami ellenõrzésének, amit meg kellene szüntetni.
Svájc, Luxemburg, Finnország és Dánia példáit követve
meg kellene vitatni a közvetett támogatási mechanizmu-
sokat, mint az adópolitika és a postaköltségek, lehetõvé
téve ezzel a médiának a független tevékenységet. A kor-
mányzatoknak biztosítani kellene a különféle nyelvi cso-
portokhoz tartozó polgárok számára a jogokat és le-
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hetõségeket, hogy nyelvüket a média révén szabadon hasz-
nálják, õrizzék és fejlesszék. Ha ez nem így van, akkor
az olvasóknak, nézõknek és hallgatóknak csekély vagy
egyáltalán nincs is bizalmuk a helyi médiában, és inkább
a szomszédos külföldi tájékoztatási eszközök felé fordul-
nak, amit én a “nagy testvér médiának" nevezek. Hosszú
távon ez társadalmi destabilizációt eredményezhet. Min-
den országnak saját független, egyenjogú tömegtájékoz-
tatási eszközökre van szüksége, amelyek biztosítják az
érvek nyílt felsorakoztatását, a civil társadalmak fejlõdé-
sének elkerülhetetlen tényezõjét.

2. A médiának késznek kell lennie, hogy a diszkriminá-
ció elleni harcban konstruktív szerepet vállaljon, és a
többnyelvý társadalmakban a megértést fejlesztésére és
szilárd béke kialakítására törekedjen. A beszámolókból
kiderül, hogy a “gyýlölet nyelve" és a mások iránti gyýlö-
let nagy mértékben eltýntek a média színterérõl, de még
mindig nagy szakadék tátong a különbözõ közönség kö-
zött. Csak ritkán szól valaki “pozitív hangnemben" a má-
sikról. A tömegtájékoztatási eszközök célja a multietni-
kus és többnyelvý társadalom bemutatása legyen ahe-
lyett, hogy csupán saját közösségüket helyezik a gyújtó-
pontba, megfeledkezve a többi csoport szükségleteirõl.
Meg kell alapozni és alkalmazni kell a hivatásos újságí-
rás szabványait és etikai elveit. Nagyon fontos az újságí-
róképzés, amelyet minden képzési szinten fejleszteni kell.

3. Nagyon fontos továbbá a közszolgálati hírközlõk sze-
repe. A magánszektor egyedül nem fedheti per se a plu-
ralisztikus médiatérséget. A törvény által biztosított kü-
lönbözõ nyelvý programmennyiség mellett, a hírközlõk
szenteljenek kellõ figyelmet az országban élõ különbözõ
etnikai csoportok életének és helyzetének. A csoportokat
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érintõ témák feldolgozása kapja meg alapvetõen a legfon-
tosabb helyet az idõszerý témákról szóló fõ hírekben és
mýsorokban.

4. A kétnyelvý és többnyelvý média, azaz a különbözõ
nyelven sugározó vagy megjelenõ hírközlõk csak akkor
mutathatnak fel pozitív eredményt, ha a társadalom a
többnyelvýséget a szokványos mindennapok részeként
fogadja el. Ajánlatos lenne áttekinteni a svájci bieli/bien-
ne-i Radio Kanal 3 rádióállomás példájának alkalmazá-
sát. Ott a mýsort többnyelvý személyzet készíti, de csak
egy nyelven sugározzák. A legtöbb tv-mýsor feliratozásá-
nak finn példáját is komolyan fontolóra kellene venni a
többnyelvý országokban, mert ezzel is elkerülhetõ lenne
a társadalomnak a tömegtájékoztatási eszközök általi
“gettósításának", veszélye, amirõl szintén hallottunk a
konferencián.

A projektum eredményeként kiadványunkban minden or-
szág számára kiemelünk ajánlásokat, amelyeket a szó-
ban forgó országok hírközlõ szervei a jövõbeni fejlõdé-
sük folyamán irányelvként érvényesíthetnének.

Meggyõzõdésem, hogy ennek a kiadványnak két mó-
don is termékeny hatása lesz. A tanulmányozott orszá-
gokban bevont tényezõk — kormányzatok, a hírközlõk-
kel foglalkozó nemkormányzati szervezetek, újságírók —
fontolóra veszik, hogyan szembesüljenek többnyelvý körny-
ezetük pozitív kihívásaival. Biztos vagyok továbbá benne,
hogy a projektum nagyon értékes annál is inkább, mert
az egy-egy államra vonatkozó beszámoló ismerteti az eli-
smerést érdemlõ lépéseket, és ezek az ajánlások más
többnyelvý társadalmakban is alkalmazhatók a tömegtá-
jékoztatási eszközök további fejlõdésében.
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Szeretnék valamit önökkel megosztani egy dal ere-
detérõl. Ezzel nyitottam meg a berni konferenciát. A dal
történetét a híres bolgár filmrendezõnõ, Adela Peeva ki-
váló dokumentumfilmjébõl ismertem meg, egyidejýleg
nagyon bonyolult és roppant egyszerý. A dalt se több se
kevesebb, mint hét nyelven éneklik: török, görög, albán,
szerb, macedón, bolgár stb., de minden egyes nyelven
más a címe. A dal azonban mindig ugyanaz, és éppen ez
a fontos! A dal és nyelvek egyesítsenek, és ne osszanak
meg bennünket!

Irodám üdvözöl és támogat minden sajátos projektum-
-javaslatot, amelyet ennek a kiadványnak a mintájára
dolgoznak majd ki!

Bécs, 2003. június
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Milo Dor
Üdvözlõ beszéd

Elõdeim szerbek voltak, akik több mint 300 évvel ezelõtt
a török elõl menekülve Ausztriába szöktek, és a Dunától
északra, a kiapadt Pannon-tenger után maradt termé-
keny síkság természetes határán telepedtek le. Azzal a
feltétellel kaptak földet, hogy ezt a határvidéket védik az
ottomán törököktõl.

Abban az idõben Belgrád a Török Birodalom elõre-
tolt pontja volt, amelyet a XVIII. század elején rövid
idõre megszálltak az osztrákok. Mivel a várat a török
visszafoglalta, Mária Terézia a magyar-, román- és szer-
blakta északi területeket sváb és rutén származású la-
kossággal telepítette be, ez utóbbiak Ukrajnából és Szlo-
vákiából érkeztek. A többiek, akik itt leltek menedékre,
a török elõrenyomulás elõl menekülõ görögök és bolgá-
rok voltak, valamint a hazát keresõ zsidók. Így vált ez a
“katonai határõrvidék" egy többnemzetiségý állam igazi
tükörképévé.

Egészen a Habsburg Császárság végleges összeom-
lásáig, azaz 1918-ig elõdeim még a XVIII. századi megál-
lapodás értelmében minden évben meghatározott men-
nyiségý sót és olajat kaptak.

Gyermekkoromat a Vajdaság (németül: Woiwodschaft)
néven ismert régióban töltöttem, amely a XIX. század de-
rekán egyfajta autonómiát kapott. Jóllehet az Osztrák-
-Magyar Monarchia akkor már nem létezett, számtalan
jegye mégis megmaradt, mindenekelõtt az összes bete-
lepült etnikai csoport tarka keveréke. Megszoktam, hogy
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anyanyelvem mellett mindenütt használják a német, ma-
gyar és a román nyelvet is. Bécsben nevelkedett, görög
anyai nagyanyám velem németül beszélt, mert nem tudta
magát tökéletesen kifejezni szerbül.

Apám, aki 1895-ben született egy bánáti faluban,
földrajzi tekintetben egy óriási térségben élt, amelyben
sok etnikai csoport élt együtt, önszántából vagy akaratán
kívül. Ez az államszerkezet azonban felbomlott, mert ve-
zetõi nem voltak képesek megoldani a nemzeti kérdést,
és közvetve a szociális kérdéseket sem.

Az elsõ világháború kitörésekor apám éppen elvé-
gezte az iskolát, orvosi egyetemre szeretett volna íratko-
zni. Ezért szanitéc-szolgálatra hívták be. Jóllehet a hábo-
rú után az újonnan alakult államban, Jugoszláviában élt,
tanulmányait mégis Budapesten folytatta, más szóval az
egykori kettõs monarchia területén.

Amikor az új magyar hatalom szélsõséges nacionali-
zmusba keveredett, apám nem tért vissza Jugoszláviába,
hanem tovább ment Lengyelországba, és Poznañban fe-
jezte be az utolsó két szemesztert, ott szerzett orvosi di-
plomát.

1939 végén, amikor Lengyelországot letiporták a hi-
tleri csapatok, a legyõzött és lefegyverzett lengyel hadse-
reg részei délre menekültek, és Románián át Belgrádig
jutottak, ahonnan a lengyelek tovább bolyongtak. Apám-
nak szokása volt, hogy az utcán megszólítsa a lengyel tis-
zteket, vagy akár a közkatonákat, és meghívja õket ebéd-
re vagy vacsorára, csak azért, hogy lengyelül beszélget-
hessen velük.

Apám az elsõ sebészeti beavatkozását egy román fa-
luban végezte. Utána egy ideig általános orvos volt egy
bácskai faluban, ahol szerbek és rutének éltek, akiket
ott ruszinoknak neveztek. Késõbb plasztikai sebészetre
szakosította magát Berlinben egy zsidó professzornál. A
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háború közepén Bécsbe települt, hogy a börtön közelé-
ben lehessen, ahol engem fogva tartottak. Ott ismét álta-
lános orvos lett, és a kényszermunkára beosztott olaszo-
kat látta el, akikkel nagyon jól megvolt.

Bámulom apámat, aki az egykori Habsburg Csá-
szárság területén beszélt annyi nyelvet megtanult. Össze-
sen hatot, anyanyelvén, a szerb-horváton vagy horvát-
-szerben kívül németül, magyarul, lengyelül, románul és
olaszul. Ehhez hozzáadhatjuk még a három holt nyelvet,
a középiskolában tanult ógörögöt és latint meg a hébert,
amelyet a Konviktusból (zsidó könyvbõl) tanult meg un-
almában, amelyet apja kapott egy rabbi barátjától.

Apám ízig-vérig közép-európai volt, pontosabban euró-
pai, és ezt nem is tudta, mert természetesnek tartott,
hogy megtanulja betegei nyelvét és ne õ követelje tõljük,
hogy az anyanyelvén beszéljenek vele. Ugyanolyan termé-
szetes volt ez a számára, mint azt, hogy segít a betegein,
sorban fogadta õket, és sohasem kérdezte, milyen nem-
zetiségýek, vallásúak vagy egyéb különös vagy ostoba
szempontot. Gyakorló humanista volt, és ezért bámulat-
tal nézek fel rá, mert íróként csak kétes hatású szavak
állnak a rendelkezésemre.

A kommunista ideológia a bukása után, amely a
Szovjetuniónak lehetõvé tette, hogy a nemzetközi szoli-
daritás nevében, a XIX. századi gyarmatbirodalmakhoz
hasonlóan annyi etnikai csoportot megsemmisítsen, új-
ból éledezni kezdett a megdöntött rendszer romjain (de
nem csak ott). Ez az idejét múlt ideológiai spektrum,
amelyrõl már azt hittük, hogy a történelem süllyesztõ-
jébe került, mindenekelõtt a nacionalizmusnak ad széles
lehetõséget.

Természetesen nem a nemzeti tudatra gondolok,
amely valamely etnikai csoport szabad és humánus ha-
gyományaiból nõtt ki, hanem a nacionalizmusnak arra a
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formájára, amely agresszív ideológiaként minden más
vagy látszólag más csoportban ellenséget vél.

Nincs olyan nemzet, amely történelmének valamely
pillanatában nem követett volna el býnt. A nyert vagy
vesztett csaták, a birodalom gyarapítása, a dinasztiák
közötti hatalmi harcok, amelyek gyakran öldökléssel vég-
zõdtek, mások vagy a másként gondolkodók leigázása,
nem ad okot külön büszkeségre.

Az európai kultúra, amelyre joggal lehetünk vala-
mennyien büszkék, számtalan etnikai csoportból szár-
mazó egyének törekvéseinek eredménye, akiknek látókö-
re kiszélesedett hegyeik és völgyeik szýk horizontján túl-
ra. Ez a reneszánszához és a felvilágosodáshoz vezetett,
annak ígéretével, hogy Európát humánus földdé, olyan
közösségé teszi, amelyben teljesen lényegtelen, ki melyik
nemzethez tartozik, vagy Istenhez fohászkodik, ahol az
egyetlen fontos dolog, hogy másokkal hogyan viselkedik
és mit cselekszik.

Ezzel a sokféle, szabad és demokrtatikus hagyomá-
nyokra visszatekintõ kultúrával összevetve a nacionalista
gyülekezetek, szeparatista zászlólengetéssel és harci in-
dulót játszó rezesbandával ostoba folklórrá süllyednek.

Sohasem állt ki még fele ennyi ember sem ilyen he-
vesen az európai identitáskeresés eszméjéért, mint ma,
ennek ellenére sohasem takarta ennyi picinyke vasfüg-
göny a tényleges összefonódást, amelynek az emberek, a
javak és az eszmék szabad cseréjén kell alapulnia.

Világos, hogy az összes európai etnikai csoport ilyen
jellegý egysége az egyetlen esély ebben a csodálatos és
sokféle világban való túlélésre. Mégis, hogyan állíthatjuk
meg a felebarátaink iránti tolerancia hiányánának és a
megvetés terjedését (a militáns nacionalisták szemében
minden más nemzet tagja alacsonyabb rendý), hiszen az
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értelemre való valamennyi felhívás szemmel láthatóan,
sikertelen.

“Mi marad hátra?" — kérdezte a nagy nonkonformi-
sta író, Miroslav Krleÿa, és azonnal válaszolt is rá: “Egy
doboz nyomdai ólombetý, ez nem sok, de ez az egyetlen
dolog, amelyet az ember fegyvernek szánt, hogy megvédje
humanitását."

Mely másik választásunk marad, hacsak nem akar-
juk tehetetlenül szemlélni, hogyan porladnak szét végér-
vényesen a sok egyenjogú nép világos és szabad Európá-
jába vetett reményeink az agresszív, dogmatikus nacio-
nalizmus ködében?

Milo Dor 19





Tanja Popovic
A volt jugoszláv tagköztársaság,
Macedónia

A volt Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság egy-
kori tagköztársasága, Macedónia kínos szociális, gazda-
sági és politikai átalakulást él át. Ez a hosszú távú és so-
krétý folyamat közvetlenül befolyásolja a nyomtatott és
elektronikus tömegtájékoztatási eszközök fejlõdését.

I. A tömegtájékoztatási eszközök törvényes
szabályozása

Az egykori jugoszláv tagköztársaságot, Macedóniát sok-
féle etnikai csoport népesíti be, ezek: macedónok (1.378.700/
66,4%), albánok (479.000/23,1%), törökök (81.600/3,9%),
romák (47.400/2,3%), vlachok (44.462/2,2%), szerbek
(39.900/1,9%) és mások (23.900/0,9%).1

Az egykori Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztár-
saságban a kisebbségek jogait viszonylag tiszteletben tar-
tották, különösen a tömegtájékoztatásban. A párt do-
mináns szerepe és szocialista politikája mellett az etni-
kai csoportok saját tömegtájékoztatási eszközeik révén
ápolhatták nyelvüket és fejleszthették kulturális öröksé-
güket. Nyomtattak albán, magyar, roma és olasz nyelvý
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újságokat, a tv- és a rádiómýsorok is hozzáférhetõk és
sokfélék voltak.2

A függetlenség elnyerésétõl, 1991-tõl ebben az or-
szágban néhány jogszabály alkotta az általános törvényes
kereteket. Az 1991-ben elfogadott alkotmány 16. szakas-
za szavatolja a szólásszabadságot és a köztájékoztatási
intézmények szabad alapítását. Szavatolja továbbá az in-
formációkhoz való szabad hozzáférhetõséget, valamint az
információk szabad átvételét és küldését.

Ezen túl az alkotmány 48. szakasza szavatolja az et-
nikai csoportok tagjainak azon jogát, hogy szabadon ki-
fejezzék, ápolják és fejlesszék identitásukat és nemzeti
sajátságaikat. Az alkotmány szavatolja az etnikai közös-
ségek etnikai, kulturális, nyelvi és vallási identitásának
megõrzését.

A 2001 novemberében elfogadott 8. alkotmányfüg-
gelék definiálja továbbá, hogy a közösségek tagjai szaba-
don kifejezhetik, ápolhatják és fejleszthetik identitásukat
és sajátságaikat, továbbá használhatják közösségeik szim-
bólumát. Ez a rendelkezés szavatolja valamennyi etnikai
közösség etnikai, kulturális, nyelvi és vallási identitásá-
nak védelmét. A közösség tagjainak identitásuk kifejezés-
re juttatása, ápolása és fejlesztése céljából joguk van kul-
turális, mývészeti és oktatási intézményeket, valamint
tudományos és más egyesületeket alapítani.

Az etnikai csoportok szavatolt jogaival összhangban,
ahogyan azt a volt jugoszláv tagköztársaság, Macedónia
alkotmánya meghatározta A tömegtájékoztatási eszkö-
zökrõl szóló törvény (A Macedón Köztársaság Hivatalos
Lapja, 20/97. szám) pontosan meghatározza a szóban
forgó jogok alkalmazásának módját. A 45. szakasz 2. és
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3. bekezdése kötelezi a mýsorszórásra alakult vállalato-
kat, hogy azokban a régiókban, amelyekben az etnikai
csoportok többséget vagy a lakosság jelentõs arányát ké-
pezik, mýsorukat az etnikai csoportok nyelvén sugároz-
zák. A 45. szakasz 4. bekezdése meghatározza a mýsor-
szóró üzleti társaságok jogát, hogy a macedón nyelvý
mýsorokon kívül más etnikai közösségek nyelvén is su-
gározzanak. A tömegtájékoztatási eszközökrõl szóló tör-
vény elõírásokat tartalmaz a macedón és más etnikai
közösségek nyelvén készülõ rádió- és tv-mýsoroknak az
elõfizetési alapból történõ anyagi támogatásáról.3

A Macedón Rádió és Televízió Közvállalat mega-
lakításáról szóló törvény (A Macedón Köztársaság Hiva-
talos Lapja, 6/98. és 98/2000. szám) értelmében a Ma-
cedón Rádió-televízió MRTV közszolgálattá alakult át. A
6. szakasz világosan meghatározza, hogy az MRTV köte-
les az etnikai csoportok nyelvén mýsorokat biztosítani,
tehát az egykori jugoszláv tagköztársaságban, Macedó-
niában élõ valamennyi közösség tagjainak nyelvén.4

2003 januárjának folyamán a Stabilitási paktum és
az Európa Tanács operatív médiacsoportja a Médiafej-
lesztési Központ (Media Development Centre, MDC) véd-
nökségével anyagi támogatásban részesítették a médi-
atörvény módosítására irányuló törekvéseket. A törvény-
nek, amelyet a parlament várhatólag 2003 végén fogad
el, javítania kellene az MRTV függetlenségét alkotmány-
ban szavatoló rendelkezéseken és el kellene gördítenie
minden akadályt az elõl, hogy a tömegtájékoztatás telje-
sen független közszolgálatává váljon.

A Büntetõtörvénykönyv szintén védi a nyelvi sza-
badságot. A törvénykönyv 138. szakasza kimondja, hogy
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az önként választott nyelv használatára való jog meg-
sértésre irányuló tevékenység býncselekmény (Az egyén
és a polgár szabadsága és jogai elleni býncselekmények
címý fejezet fogalmazza meg).

Az Újságírói kódex (10. szakasz) értelmében az új-
ságíró nem alkothat vagy dolgozhat fel olyan információt,
amely veszélyezteti az emberi jogokat és szabadságot,
nem tájékoztathat gyýlölködõ hangnemben és nem ösz-
tökélhet semmilyen erõszakot és hátrányos megkülön-
böztetést (nemzeti, vallási, faji, nemi, társadalmi osztályi
és nyelvi hovatartozás, továbbá sexuális irányultság, poli-
tikai nézet stb. tekintetében). A 11. szakasz kötelezi az
újságírókat, hogy tartsák tiszteletben az illendõség általá-
nosan elfogadott társadalmi szabványait, valamint az or-
szágban meglevõ etnikai, kulturális és vallási különbö-
zõségeket.

A 2001. augusztus 13-án kelt Ohridi keretmegálla-
podás felhívja a nemzetközi közösséget, hogy támogassa
a különbözõ etnikai közösségek nyelvén mýködõ médiát.
A kultúra, oktatás és nyelvhasználat címý 6. szakasz
szerint: “A felek felhívják a nemzetközi közösséget, be-
leértve az EBESZ-t is, hogy növelje a tömegtájékoztatás-
sal foglalkozó projektumoknak nyújtott támogatást a rá-
dió, televízió és a nyomtatott hírközlõ szervek erõsítése
érdekében, felölelve az albán nyelvý és a multietnikai
médiát is. A felek felhívják továbbá a nemzetközi közös-
séget, hogy bõvítse az országban a nem többségi közös-
ségek tagjainak professzionális képzéséhez szükséges tö-
megtájékoztatási programokat. A felek ugyancsak felhí-
vják az EBESZ-t, hogy folytassa az etnikai csoportok kö-
zötti kapcsolatok javítását célzó projektumokon való fá-
radozásait."
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II. A média-fedettség

1. A nyomtatott tömegtájékoztatási eszközök. Az ös-
szes társadalmi és politikai változás és a tájékoztatás de-
mokratizálásának eredményeként, a függetlenség elnye-
rése óta az országban állandóan nõ a tömegtájékoztatási
eszközök alapítása és megjelentetése iránti érdeklõdés.
Egészen 2002 decemberéig a Tájékoztatási Ügynökség
926 nyomtatott hírközlõ szervet — újság, képes újság,
folyóirat, hírlap, közlöny, valamint közlemény, almanach
és egyéb nyomtatott anyagot — vett nyilvántartásba.5 A
szóban forgó bejegyzett lapok többsége macedón nyelvý,
de 73 albán, 8 török, 4 angol, 4 vlach, 2 szerb, 15 pedig
többnyelvý.6 Az említett kiadványok között óriási a ver-
sengés ezen az aránylag korlátozott, kétmillió lakost szám-
láló gazdaságilag legyengült piacon. Sok lap küzd a hir-
detésekbõl befolyó kielégítõ keresetért, a nemzetközi tá-
mogatásért és a fennmaradás más módjaiért. Az újságí-
rók keresete általában nagyon alacsony, ami némileg ki-
hat a minõségre is. Az országban csak két nagy kiadóház
mýködik, ami a média feletti korábbi állami ellenõrzés
következménye. Ez úgy látszik, valamelyest befolyásolta
a tömegtájékoztatási eszközök függetlenségét. A minõség
nagyon váltakozó, a piaci csúcsot tartó napilapoktól, mint
amilyen a Dnevnik, egészen a szerény teljesítményt fel-
mutató és elégtelen anyagi támogatásban részesülõ álla-
mi lapokig, mint amilyen a Nova Makedonija.

1.1. A macedón nyelvý nyomtatott tömegtájékoz-
tatási eszközök. A legnépszerýbb és viszonylag függet-
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len napilap, a Dnevnik (példányszáma 60.000) azt állí-
tja, hogy mindenre kiterjedõ tájékoztatási politikát foly-
tat. A Dnevniktõl kapott információ szerint olvasói köré-
ben sok az albán. Az albán olvasóközönség érdeklõdése
e napilap iránt azonban aziránti bizalmukon alapul, hogy
az országban uralkodó politikai helyzetrõl aránylag hite-
les információ-forrásokból számol be. Az albán olvasók-
nak hiányzik az albán kérdésrõl való rendszeres és hite-
les tájékoztatás a býnügyekkel és szenzációhajhászással
foglalkozó lapok mellett. A lap egyetlen albán újságírót
sem foglalkoztat (jóllehet alkalmaznak néhány albán for-
dítót), ám ingyenes mellékletként havonta megjelenik a
Multietniåki Forum (Multietnikai Fórum) címý macedón,
albán és angol nyelvý képes újság. A Multietniåki forum
szerzõi különbözõ nyelvi és etnikai csoportok tagjai, akik
közös témáról tájékoztatnak, mint Macedónia a válasz-
tások után, vagy általános érdeklõdésre számot tartó
kérdésekrõl, pl. a nemekrõl, a szegénységrõl stb.

A macedón nyelven megjelenõ másik legnépszerýbb
újság, az Utrinski Vesnik (példányszáma 33.000) szintén
állítja, hogy az etnikai csoportokat nem hagyja ki szer-
kesztéspolitikájából. Egy nemkormányzati nemzetközi szer-
vezet 2002-ben készült projektuma szerint a szóban for-
gó újság a vezetõ albán napilappal, a Faktival cserélt
cikkeket, és korábban albán újságírókat és tárcaírókat
alkalmazott. Beismeri azonban, hogy “macedón olvasó-
ink igényei nyomán" a lap elsõsorban a macedón népes-
ség érdeklõdésére összpontosít.

1.2. Az albán nyelvý nyomtatott tömegtájékoztatási
eszközök. A 2003 januárjából származó legújabb ada-
tok szerint 15 albán nyelvý napilap és idõszaki kiadvány
jelenik meg, ezek: a Flaka, Fakti, Lobi, Globi, Dzidzeli-
ma, Ndzenesi, Edukimi Kutetar, Stili, Hana e re, Grafiti,
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Fatos, Lobi dito, Jehon és Brezi.7 Az albán közösség
igényeit a nagyszámú kiadvány ellenére sem fedik ele-
gendõ mértékben az anyanyelvý nyomtatott tömegtá-
jékoztatási eszközök. Az albán nyelvý lapok alacsony
példányszáma azzal a ténnyel is magyarázható, hogy
azok gyakran a kosovói és az albániai hírekre össz-
pontosítanak, ezért sokszor nem biztosítanak az albán
közösség számára megfelelõ tájékoztatást saját hazá-
jukból.

A Flakát, a legrégibb albán nyelvý napilapot 1945-
-ben alapították. Ma az újság folyamatosan veszíti ol-
vasóközönségét az alacsony újságírói színvonala, politi-
kai irányvétele és elfogult tájékoztatása miatt. Az elsõ
albán nyelvý nem állami napilap, a Fakti 1998-ben ala-
kult nemzetközi pénzügyi támogatással, és fontos alter-
natívája lett az állami irányítású Flakának. Ma állítják,
hogy ez a legolvasottabb albán nyelvý lap. A 2003. évi
legújabb események politikailag elfogult tájékoztatásra
mutatnak. Ez az újság a legelterjedtebb az albán nyelvý
nyomtatott tömegtájékoztatási eszközök közül.

A független hetilapot, a Lobit 2001-ben alakították
szkopjei albán értelmiségiek, aránylag mérsékeltnek mi-
nõsíthetõ, és a Flaka és a Fakti alternatívájának tekint-
hetõ. Eddig sikeresen ellenállt az albán érdekcsoportok
erõteljes politikai nyomásának és megtartotta pluraliszti-
kus jellegét. Az újságírás magas szintý szabványait tanú-
sítja, ám majd csak ezután válhat a piacon ütõképes
játékossá.

1.3. A török nyelvý nyomtatott tömegtájékoztatási
eszközök. A török nyelvý nyomtatott tájékoztatási esz-
közöknek nem csak az albán nyelvý újságokkal és képes
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újságokkal kell felvenni a versenyt, hanem a Törökor-
szágból érkezõ termékekkel is.

Az 1946-ban alapított Birlik a legrégibb török nyel-
ven itt megjelenõ újság, politikai és tájékoztatási hagyo-
mányokkal bíró lap. Ma a Nova Makedonija nyomtatja
hetente háromszor, és a fõ török nyelvý tájékoztatási
forrás. A Nova Makedonija összes többi kiadványához
hasonlóan a testvérkiadványokéval azonos problémákkal
kell megküzdenie. A legfrissebb hivatalos információ sze-
rint 2016 példányban kerül ki a nyomdából.

A Zaman hetilapot 1994 óta nyomtatják török és
macedón nyelven (a nyomtatott példányok száma 6000),
de rendszertelenül, csak idõrõl-idõre jelenik meg.

1.4. A roma nyelven megjelenõ nyomtatott tájékoz-
tatási eszközök.8 A roma nyelvý nyomtatott tájékoz-
tatási eszközök piaca meglepõen gazdag és tevékeny. A
roma közösség egyesített egyéni törekvései és általános
cselekvési kedve kiváló hatást fejtett ki, és az elmúlt
néhány évben a nyomtatott termékek nagy választékát
eredményezte. A roma népesség és tájékoztatási eszközei
még nem rendelkeznek tényleges politikai és nyilvános
befolyással, de már az a tény, hogy saját hírközlõkkel
rendelkeznek motiválja és bátorítja a jövõbeni arra irá-
nyuló vállalkozásokat, hogy növeljék a macedón társa-
dalomban betöltött szerepüket. A Roma Times, amely
2000-ben létesült, és a Romani Informatikani Agencia
(Roma Tájékoztatási Ügynökség) nyomtatja, tulajdonkép-
pen a roma közösségnek szánt egyetlen lap roma és ma-
cedón nyelvý cikkekkel. Hetente háromszor jelenik meg,
és 16 oldalon nemzetközi és hazai eseményekrõl, ok-

28 A volt jugoszláv tagköztársaság, Macedónia

8 A roma nyelvet eddig még nem egységesítették és standar-
dizálták. Ebben a beszámolóban a “roma nyelv" kifejezést általános
értelemben használjuk.



tatásról, szórakozásról, marketingrõl, sportról stb. tájé-
koztat. A legfontosabb az, hogy beszámolóikat a roma
témákra összpontosítják. 1997-tõl kezdve havonta me-
gjelenik a Cirikli gyermekújság, a gyermekeknek szánt
roma és macedón nyelvý oktatási, tájékoztatási és szóra-
koztató cikkekkel. A Cirikli sikere nyomán, a nemzeti
pedagógiai unió 1998-ban javasolta a lap használatát az
általános iskolákban. A Romanát és a Vilót 2001-ben
alapították, és a havonta megjelenõ lapok a roma asszo-
nyok és tinédzserek érdeklõdésére számot tartó témák-
kal foglalkoznak. Míg a Vilo fõként a szórakoztató, zenei,
szerelmi, számítógépes és oktatási témákra fordítja a
legnagyobb figyelmet, a Romana tipikus nõi kérdések-
ben, mint az egészség, szépségápolás és divat ad taná-
csokat, vagy híres nõkkel készít interjúkat. A szóban
forgó két kiadvány érdekessége, hogy háromnyelvýek (ma-
cedón, roma, angol). A kiadó a cikkeket macedón, roma
és/vagy angol nyelven nyomtatja, mert elárulja, hogy sok
roma nem beszéli folyékonyan anyanyelvét, ezért ugyan-
azt a cikket macedón nyelven is igényli, hogy a vele azo-
nos roma nyelvýt megérthesse. Mivel egységesített roma
nyelv nem létezik, a megjelenõ cikkek megpróbálnak ki-
alakítani egy egységesített szókészletet.

1.5. A vlach nyelvý nyomtatott hírközlõk. A vlacho-
kat (arománok, cincárok) nyelvi csoportként az jellemzi,
hogy régi román dialektust beszélnek. Az egyik legkisebb
közösségként — részben az ortodox kereszténységhez
való közös tartozásuk folytán is — jobbára beolvadtak a
többségi macedón népességbe. A jól beilleszkedett vlac-
hok szembekerültek a teljes beolvadás kockázatával, és
aggódnak a vlachok nyelvismeretének sorvadása miatt.
Az elmúlt években a vlachok felújítják kultúrhagyomá-
nyaikat és megpróbálják megõrizni nyelvüket, szokásai-
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kat és építészetüket. A Feniks folyóirat 1995-tõl jelenik
meg (1000 példányban). A vlachok történeti és minden-
napi életének kérdéseivel foglalkozik.

A Santa Sypsy Vlach Mývelõdési Egyesülete Stip-
ben, az ország keleti részében 2002 októberétõl kezdve
kétnyelvý, ingyenes lapot ad ki, ez a Bilten Armana-
mea.. Nyolc oldalon a vlach közösség helyi gondjaival fo-
glalkozik.

1.6. A szerb-horvát-bosnyák nyelvý nyomtatott tájé-
koztatási eszközök. Szerb, horvát vagy bosnyák nyelvý
idõszaki nyomtatott médiát az országban nem adnak ki.
A nyomtatott kiadványokat hozzáférhetõ áron a szomszé-
dos országokból hozzák be és könnyen elérhetõk.

2. A mýsorszórás. A liberális engedélyszerzési törvények
életbe lépése után az országban hirtelen megnövekedett
a tv- és rádióállomások száma. A jelen pillanatban több
mint 157 tv- és rádióállomás sugároz adást, mely szá-
mot lehetetlen fenntartani ilyen kis piacon a hirdetések-
bõl származó roppant korlátozott bevételekkel. Ennek
tetejében nagyon sok engedély nélküli mýsorszóró is van
— elsõsorban rádió — amelyeknek a megléte veszélyez-
teti a legális állomások tevékenységét.

A tv-állomások többségének nagy gondja ezen a kis
piacon részben abból ered, hogy a pártpolitika beavatko-
zik a mýsorszórási engedélyek kiadásába és az engedély-
ekért járó évi térítés megfizettetésébe. Úgy týnik, különö-
sen a választásokat megelõzõ kampány idején (pl. 2002)
a legálisan bejegyezett tv- és rádióállomások gomba mó-
djára szaporodnak, hogy aztán a szavazóhelyek bezárása
után, eltýnjenek. A számtalan veszteséges mýsorszóró
bezárását a piaci versengés szabályainak kellene diktál-
ni, ám a pillanatnyi helyzetre a politikai adományok vagy
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a nemzetközi szervezetek fejlesztési segélye gyakorol be-
folyást. Az albán, roma, török és más nyelvý tömegkö-
zlõk még nehezebben küzdenek meg a túlélésért, mint a
macedón nyelvý tömegtájékoztatási eszközökben dolgozó
kollégáik.9 Éppen ezért több magánkézben levõ mýsor-
szóró a mýködéséhez szükséges felszerelés beszerzésé-
hez állami segélyekre és adományokra támaszkodik.

A tömegtájékoztatási eszközök által felölelt térség
szüntelen változásai miatt a kívülállók sokszor nehezen
szerezhetnek be pontos információkat. A hozzáférhetõ
adatok nem csak forrástól forrásig változnak, hanem a
közzétételük pillanatáig el is évülnek.

2.1. A macedón nyelvý mýsorszorók. Az MRTV (Ma-
cedón Rádió-Televízió) nyilvános mýsorszóró az egyik le-
gerõsebb játékos ebben a szektorban, válaszúton áll,
ugyanis túl nagy a munkavállalóinak száma, tetemes adós-
ságok terhelik, elavult technológiával dolgozik és csök-
ken a nézettsége is. A macedónok többsége tekintet nél-
kül etnikai eredetére mindig is csupán “állami" mýsor-
szorónak tartotta.

Az MTV multietnikai koncepcióját még a titói érából
örökítette át, és az albán, török, roma, vlach és szerb-
-horvát nyelvý produkciók elkülönített arányos rendsze-
rén alapult. Az MTV1 és az MTV2 macedón nyelvý mý-
sort sugároz, a más nyelvý mýsorokat a 2002-ben létre-
hozott harmadik csatorna, az MTV3 sugározza.

A magántulajdonban levõ macedón nyelvý elektroni-
kus tömegtájékoztatási eszközök minõsége is igen válta-
kozó. Két macedón nyelvý kibérelt nemzeti adó mýködik
(Sitel és A1), közülük az A1 a legnépszerýbb, független
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és megbecsült. Az A1 közönsége tekintet nélkül etnikai
hovatartozására és nyelvi preferenciáira igen széles kö
rý. Ez az adó azonban korlátozottan fedi a nem ma-
cedón etnikai közösségek mindennapi életére vonatkozó
hírmýsorokat. A Sitel erõsen politikai orientáltságú, ezért
2001-ben és 2002-ben az albánok közül sokan tekin-
tették ellenségesnek.

E néhány kivételtõl eltekintve a magántulajdonban
levõ macedón nyelvý elektronikus média produkciójá-
nak színvonala alacsony és politikai színezetý. Hiányzik
a piac- és közönségkutatás, valamint a célzott program
kialakítás. A keresetek alacsonyak, az irányítói hozzáér-
tés pedig kiinduló szinten van. Több helyi adó a törvény-
módosításban reménykedik, amely lehetõvé tenné, hogy
regionális adóvá váljon és növelhesse versenyelõnyét.

A rádió piaca a tv-piachoz hasonlóan túltelített. Az
engedéllyel és engedély nélkül mýködõ rádióállomások
száma meghaladja a százat, közülük 56 macedón nyelvý
programot sugároz.

2.2. Az albán nyelvý mýsorszórás. 2002 augusztus-
ában, a választási kampány megkezdése után két nappal
az MTV3 albán nyelvý mýsorát váratlanul az átlagos na-
pi két és fél óráról kilenc órára növelték, érvényesítve ez-
zel az Ohridi megállapodás rendelkezéseit. Az uralmon
levõ koalíció (VMRO-DMNE, DPA) üdvözölte ezt, egyér-
telmý jelét adva, hogy a kormány támogatja az albán
nyelvi jogokat. Az albán nyelvý szerkesztõség azonban
úgy látszik nem volt képes a legmegfelelõbben kihasz-
nálni a rendelkezésére bocsátott mýsoridõt. Az új pro-
gramrács jobbára felújított albán nyelvý zenés mýsorok-
ból és albán feliratozású, dél-amerikai szappanoperák-
ból állt össze. Az albán mýsor bõvítése miatt a más
nyelven sugárzott mýsorok szenvedtek kárt, mert ezeket
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a kevésbé nézett mýsoridõkre helyezték át. A nemrégi-
ben elfogadott programrács napi két és fél órás török
nyelvý mýsort irányoz elõ. A vlach, roma, szerb-horvát-
-bosnyák nyelvý mýsorokat heti háromszori fél órára
korlátozott mýsoridõben adják, hetente egyszer e nyel-
vek mindegyikén egyórás mýsort nézhet a közönség. Ez
a programrács nem tükrözi az MRTV-ben a különbözõ
nyelvý szerkesztõségek etnikai egységét, és a kisebb szer-
kesztõségek szýntelenül panasszal élnek jogaik mellõzé-
se miatt. Ezenkívül a felszerelés, a profi személyzet vagy
a megfelelõ mýsorok beszerzéséhez és megfizetéséhez
szükséges anyagiak hiánya miatt az MTV3 mýsorait még
a célcsoportokból is kevesen nézik. Sok médiaszakértõ
úgy véli, hogy az MTV3 mai formájában célt tévesztett el-
gondolás. 2003-ban mégis voltak jelek, hogy az MRTV
újonnan kinevezett reformista programirányítása meg-
próbálja megoldani az intézményt érintõ legégetõbb pro-
blémákat. Gordana Sztosity, az új vezérigazgató már be-
jelentette a többnyelvý mýsorok vegyes szerkesztõi cso-
portjának megalakítását.10

Fõleg az ország nyugati és északi részeiben tizenegy
magántulajdonban levõ tv-állomás sugároz mýsort albán
nyelven. Mýsoraik minõsége és mennyisége igen eltérõ,
de többségük azonos gonddal, súlyos anyagi helyzettel
küszködik, az alacsony keresetek miatt hiányzik a mun-
kavállalók motiváltsága, de szakértelmük is alacsony szin-
tý, ugyanúgy mint a macedón nyelvý, magántulajdonban
levõ tömegtájékoztatási eszközökben dolgozó kollégáiké.

Míg sok albán nyelvý tv-állomás állítja, hogy az
MTV3 gyenge teljesítménye miatt neki kell kitöltenie a
tájékoztatási ýrt, a hírmýsorok általában nagyon ala-
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csony színvonalúak. A 2001. évi összetýzések idején és a
2002. évi választások elõtt az albán állomások ugyan-
csak gyakran kirívó elfogultságot tanúsítottak, reagálása-
ik nem sokban különböztek sok macedón nyelvý állo-
másétól. Felsorolhatók azonban észrevehetõ kivételek is,
mint: a TV Era (Szkopje), TV Art (Tetovo) és a TV Hana
(Kumanovo), valamint a Radio Vati (Szkopje), amelyek
megtartották aránylag független szerkesztéspolitikájukat,
és az ígéretes albán magánadók közé tartoznak.

Az MRTV nyújtotta öt különbözõ nemzeti program
közül csak a Radio2 szolgálja az etnikai közösségeket.
Sajnos aránylag kisszámú hallgatósága van, alig éri el az
5%-ot. Huszonkilenc helyi rádióállomás más nyelven su-
gároz mýsort (a lakosság összetételétõl függõen), de a
helyi köztévé-állomásokhoz hasonlóan szinte semmilyen
befolyásuk nincs.

Másrészt, van még 17 helyi magán-rádióállomás,
amely más nyelven, beleértve az albánt, törököt és romát
is sugároz mýsort. Némelyek az említett nyelvek közül
többön is sugároznak mýsort. A magántulajdonban levõ
valamennyi tömegtájékoztatási eszközhöz hasonlóan a
mýsor színvonala itt is hihetetlenül változó. Az általános
“bulvár- és szenzációhajhászási" irányzatot követve, ezek
a tömegtájékoztatási eszközök sokszor szórakoztató mý-
sorokat gyártanak, nem pedig a gyors és hatékony tájé-
koztatást és oktatást szolgáló “fegyvert". Egyes rádióál-
lomások berendezése csupán magnetofonból és mikro-
fonból áll, és valamelyik félszerbõl sugározzák adásukat.

2.3. A török nyelvý mýsorszorók. A török elektroni-
kus média-választék korlátozott. Az MTV3 aránylag rö-
vid mýsoridejý török nyelvý programot kínál, ezért a
közösség a törökországi szatellit-adásokat nézi. A helyzet
orvoslása érdekében, néhány török származású újságíró
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2001-ben megalakította a macedóniai török nyelvý médi-
afejlesztési szervezetet (www.turkishmedia.org.mk). A szer-
vezet jelenleg a fiatal újságírók szakmai és képzettségi
szintjének javításán fáradozik, hogy közösségük számára
megkönnyítsék az anyanyelven való tájékoztatást.

2.4. A roma nyelvý mýsorszorók. Két tv-állomás su-
gároz a roma ajkú nézõknek szánt mýsort: a TV BTR
Nacional és a TV Satel. Mindkettõ a fõváros, Szkopje
romalakta külvárosában található, roma és (többnyire)
macedón nyelvý adást sugároz. Fontos közszolgálatot
nyújtanak, biztosítva a roma nyelvý hír-, oktatási, nyelvi
és mývelõdési mýsorokat, de elsõsorban a szórakoztató
mýsorokra igyekeznek összpontosítani. Érdekes, hogy
mindkét csatornának vannak roma és macedón nézõi,
akik kedvelik a hagyományos zenét és a helyi jellegý
komédiákat.

A roma rádióállomások helyzete elég bizonytalan,
míg a Radio Cerenjének (Stip) sikerül fennmaradnia az
adományozói segítségbõl, a többi állomás, a Radio Ter-
nipe (Prilep) és a Radio Roma (Gosztivar) szinte bevétel
nélkül, rossz mýszaki felszereléssel, kevés munkaerõvel
stb. küzd a fennmaradásért.

A roma tv- és rádióállomások egyáltalán pénzhiány-
ban szenvednek, ezért már régen elavult felszerelést hasz-
nálnak, ami miatt állandó mýszaki gondjaik vannak. A
roma tv- és rádióállomások azonban azon igazi többnyel-
vý adók közé tartoznak, amelyekben az alkalmazottak, a
roma és a macedón közösség tagjai együtt dolgoznak.

2.5. A vlach nyelvý mýsorszorók. Vlach nyelven kevés
tv- és rádiómýsor van. Az MTV3 hetente egy óra mýso-
ridõt biztosít nekik, egyes radióállomások jelenleg azon
fáradoznak, hogy a vlach nyelvý mýsorokat is felöleljék.
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2.6. A szerb-horvát-bosnyák nyelvý mýsorszorók. A
horvát, szerb vagy a Crna Gora-i tv-állomások adásai
gond nélkül foghatók, és a nézõk nagy számát vonzzák
nyelvtudásuk vagy a feliratozás miatt. A rosszhírý szerb
tv-csatorna, a TV Pink különösen nagy nézettségnek ör-
vend nép- és szórakoztató zenei mýsorainak köszönhe-
tõen. Az MTV3 ezeken a nyelveken egyórás mýsort su-
gároz.

III. A többnyelvý tömegtájékoztatási eszközök
és a gyýlölködõ hangnem elleni mýsorok

A 2001 februárjában kirobbant összetýzések kiváltották
a “gyýlölködõ hangnemet" is: a macedón nyelvý hírkö-
zlõk többsége az albán etnikai közösség tagjait “terrori-
stáknak" nevezte, ugyanakkor az albán média állandóan
a macedón biztonsági erõk által elkövetett állítólagos
emberi jogsértést sorolta. Az összetýzések idején és köz-
vetlenül utána az uszító félretájékoztatást gyakran lehe-
tett a közszolgálati és a magántulajdonban levõ tömeg-
tájékoztatási eszközök számlájára írni, és csak ritkán
volt rá példa, hogy az érem másik oldalát is megmu-
tatták. Például a macedón Channel5 tv-állomás arról
tudósított, hogyan lövi riportere egy házból az albán
állásokat, míg a magát függetlennek nevezõ helyi albán
tv-állomás egyórás dokumentumfilmet vetített az Albán
Nemzeti Felszabadító Hadseregrõl, és ennek során egyet-
len ellentétes álláspontot sem hallgatott meg. A Fakti és
a Flaka albán nyelvý napilapok nyíltan politikai színt
vallottak, és az albán harc mellett szálltak síkra, míg az
addig viszonylag független macedón nyelvý nemzeti lap,
a Dnevnik a macedón nacionalizmus szószólójává vált.

Különösen az MRTV az összetýzés mindkét oldalát
képviselõ politikusok hatékony propagandafegyverévé vált.
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A különféle nyelveken sugárzott adások korábban emlí-
tett elkülönülése kétféle befolyást tett lehetõvé. Mialatt a
macedón uralkodó elit az MTV1-en a saját nyelvén su-
gárzott hírmýsorok ellenõrzésére összpontosított, az al-
bán uralkodó pártok (bármelyik is volt az adott pillanat-
ban kormánykoalícióban) dominálhattak az albán nyelvý
mýsorokban. Ennek egészen szokatlan következménye
lett, ugyanis az összetýzések idején az MRTV egyidejýleg
eleve más-más tartalmú jelentéseket közölt hírmýsorai-
ban albán és macedón nyelven. Ez elõször az 1999. évi
kosovói válság idején týnt szembe, amikor a NATO-bea-
vatkozás kapcsán különösen az albánok és a macedó-
nok véleménye egyértelmýen megoszlott. Az albán nyelvý
közszolgálati tv kosovói rokonaiért kiállva támogatta a
NATO-beavatkozást, ami szöges ellentétben állt a kor-
mánynak az MTV1-en kifejtett álláspontjaival. Ebben az
idõszakban mutatkoztak a késõbbi összetýzések elsõ je-
lei, mivel a macedónok az albán pozíciót “albán szepara-
tizmusként" élték meg, ugyanakkor az albán lakosság
úgy érezte, hogy a macedónok elutasítják és vádolják
õket.11

A 2001. augusztus 13-i Ohridi megállapodás után a
gyýlölködõ hangnem megszýnt a macedón médiában,
megmaradt azonban az elpolitizálás és a polarizálódás.
Egy macedón kommentátor 2000-ben az alábbiakat je-
lentette ki: “Mi nem gyýlölettel, hanem félelemmel beszé-
lünk. Nem tudjuk mit gondolnak az albánok, mert nyelv-
üket nem értjük. Félünk tõlük (…)."12 E szavak ma is
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11 Két új kiadvány a fenti kérdést különbözõ szempontból szem-
léli. Lásd: Dona Kolar-Panov: Troubled Multicultural Broadcasting in
Macedonia, Journal of Socio-Linguistics (2002), nyomdában és Veton
Latifi: The Two Truths and Two 'Publics' in Macedonia, nyomdában.

12 Mark Thompson, Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina,
Macedonia (FYROM) and Kosovo. International Assistance to Media
— (Vienna: OSCE Representative on Freedom of the Media, 2000), 6.



érvényesek, és pontosan érzékeltetik a macedón társada-
lomban és médiában uralkodó helyzetet. A tömegtájékoz-
tatási eszközök nyelvileg elkülönültek, minden egyes tö-
megközlõ a saját etnikai közösségét tájékoztatja, és csak
ritkán próbálják meg felfedni, mit gondol és mond a
médiában a másik etnikai közösség. Nagyon kevés a
minden etnikai közösséget felölelõ újságírás, vagy a ve-
gyes nyelvý mýsor és újság. Ez különösen azért zavaró
körülmény, mert az országban élõ különbözõ etnikai
csoportok tagjai általában több nyelvet beszélnek. Az
albánok általában folyékonyan beszélnek albánul, ma-
cedónul és törökül,13 valamint szerb-horvát-bosnyák nyel-
ven.14 A törökök törökül és macedónul, némelyek albá-
nul15 tudnak, de használják a szerb-horvát-bosnyákot is.
A roma közösség tagjai roma és macedón nyelven beszél-
nek, néha albánul vagy szerb-horvát-bosnyákul. A vlac-
hok, a legkisebb csoport vlachul és macedónul, szerb-
-horvát-bosnyákul, sõt görögül is beszélnek. A szerbek
leginkább szerbül és macedónul beszélnek folyékonyan.
Az elõbbiektõl eltérõen a macedónok általában az ország-
ban beszélt egyetlen más nyelven sem tudnak. Kivétel a
szerb-horvát, az egykori Jugoszláv Szocialista Szövetségi
Köztársaságban beszélt kommunikációs nyelv.

38 A volt jugoszláv tagköztársaság, Macedónia

13 Egyesek azért beszélnek törökül, mert a két világháború kö-
zött a Jugoszláv Királyság hatalmi szervei a kosovói és a macedóniai
albánokat arra kényszerítették, hogy kivándoroljanak Törökországba.
Ezreket üldöztek el ily módon. Többen a második világháború után
visszatértek. Egyesek tartják a kapcsolatot Törökországban élõ roko-
naikkal, és gyerekeiket oda küldik egyetemre stb.

14 Ez a volt Jugoszlávia történelmi hagyománya, amelyben a
szerb-horvát nyelv a kommunikáció nyelve volt. Ez fõként a 25 évesnél
idõsebb tanult lakosságra vonatkozik. Ebben a cikkben a “szerb-hor-
vát-bosnyák" kifejezést idõnként a szerb-horvát helyettesítéseként hasz-
náljuk.

15 Albánul csak azok beszélnek, akik a többnyire albánok lakta
vidéken élnek.



A nemzeti csoportok beszélte nyelvek tarkaságából
arra lehetne következtetni, hogy nagy lehetõségek vannak
a különbözõ tömegtájékoztatási eszközök együttmýködé-
sére és széles piac áll a többnyelvý hírközlõk rendel-
kezésére. Sajnos, az ellenkezõje tapasztalható, különösen
az albán és macedón nyelvý média között. Természete-
sen felsorolhatók pozitív példák is (lásd a továbbiak-
ban).

A többnyelvý média fejlesztésének egyik kerékkötõ-
je a képzett újságírók hiánya. Annak ellenére, hogy évek
óta a médiafejlesztésén munkálkodó nemkormányzati szer-
vezetek és nemzetközi szervezetek elsõbbségként jelölték
meg az újságíróképzést, ebben az országban az újságírók
képzettsége tekintet nélkül etnikai hovatartozásukra, mes-
sze elmarad az európai szabványoktól. A helyzetet meg-
nehezíti a szkopjei Cirill és Metód Egyetem média tan-
szakán alkalmazott elavult tanterv és az, hogy nagyon
kevés a nem macedón anyanyelvý hallgató. 2003-ban
például csak egyetlen albán egyetemi hallgató tanult új-
ságírást ezen az egyetemen. A tetovói Délkelet-európai
Egyetemen jelenleg nem nyílt újságírói szak.

A nemzetközi közösség fáradozott egy többnyelvý
média beindításán. A Közös terep keresése nemkor-
mányzati szervezet ingyenes folyóiratot ad ki Višejeziåni
forum — Többnyelvý fórum címmel, macedón, albán és
angol nyelven, és a Dnevnik, valamint a Fakti és az
Utrinski Vesnik lapok mellékleteként terjesztik.

2002 szeptemberében érdekes vállalkozásba kezdett
a magántulajdonban levõ kétnyelvý (macedón és albán)
Global napilap. Két külön, azonos tartalmú kiadásban,
macedón és albán nyelven jelent meg. Ambiciózus pró-
bálkozás volt a hírek és információk biztosítására, egy-
ben igyekeztek olvasóik nyelvi akadályait leküzdeni. Saj-
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nos a reményteli kezdetek után 2002 decemberében,
valószínýleg pénzügyi okokból, a terjesztése megszýnt.

A Gostivar Voice még egy érdekes kezdeményezés.
A kéthetenként megjelenõ lap albán, macedón és török
nyelvý, Gosztivar régiójában jelenik meg, és fiatal újságí-
rók etnikailag vegyes csoportja készíti. Pénzellátását az
EBESZ szkopjei kutatói megfigyelõi missziója és a Nem-
zetközi Migrációs Szervezet (IOM) biztosítja, és a goszti-
vari Etnikumközi projektum alkalmazza. A projektum
célja, hogy a helyi községi hírek közlésére etnikumközi,
politikailag független fórumot hozzon létre a gosztivari
régió szükségleteire, amelyben hiányzik a nyomtatott hír-
közlés. A projektum célja továbbá az is, hogy alkalmat
nyújtson a fiatal újságíróknak és szerkesztõknek, hogy
bekapcsolódjanak az etnikai közösségek együttmýködé-
sébe és a bizalom kialakításába, valamint segítse az etni-
kai csoportok közötti jobb megértés létrejöttét. A Go-
stivar Voice apolitikus, kerül minden politikai kommen-
tárt és a többnemzetiségý környezetekben vitássá válha-
tó egyéb kérdéseket. Az összesen nyolcoldalas újságot
három külön változatban nyomtatják: albán nyelven (1500
példányban), macedónul (1000 példányban) és török nyel-
ven (500 példányban). A kiadvány tartalma mindhárom
nyelven azonos.

A legújabb projektum a POINT nyolcoldalas egyete-
mista újság a tetovói régióban, amely macedón és albán
nyelven jelenik meg, és a fiatalok közös érdeklõdésének
szentelték. A POINT az EBESZ és a Nemzetközi Migrá-
ciós Szervezet (IOM) támogatásával kéthetente jelenik meg
10.500 nyomtatott példányban, ebbõl 2500 macedón,
8000 pedig albán nyelven. Tervezik a török nyelvý kia-
dás beindítását is.

Öt független helyi magán-tévéállomás 2002 nyarán
kezdett együttmýködésbe. Három adó macedón nyelvý,
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ezek a TV Tera (Bitola), TV Vis (Sztrumica), TV Zdrav-
kin és két albán nyelvý adó a tetovói TV Art és a szko-
pjei TV Era, idõszerý témákat dolgoznak fel, hogy né-
zõiknek az ország valamennyi régiójából biztosítsanak
információkat. A program feliratos, ami általában hiány-
zik a tv-mýsorok többségébõl. Ezeknek az alkotásoknak
egyrészt az a céljuk, hogy szorosabbra fýzzék a hivatás-
beli együttmýködést és a mýsorcserét a különbözõ etni-
kai közösségeket képviselõ állomások között. Másrészt
stratégiai irányvétel e tv-állomások színvonalának növelé-
se, hogy sokkal inkább a helyi hírek kerüljenek a gyújtó-
pontba, a témákat profi módon és felelõsségteljesen az
egész lakosság igényeinek megfelelõen dolgozzák fel. Eb-
bõl következik a különbözõ etnikai közösségek és nyelvi
csoportok közötti sokféle nézet önvizsgálatának szüksé-
gessége.

A Radio Ÿivot független kétnyelvý rádióállomás, ma-
cedón és albán nyelvý mýsorokat közvetít Szkopje kör-
zetében. Elsõdlegesen nemzetközi adományokból alapí-
tották meg 2001 márciusában. A mýsorokat egy mace-
dón és egy albán mýsorvezetõ vezeti, akik parafrázis-tec-
hnikával közösen mutatják be mindkét nyelven a mýso-
rokat. A bilingvis technika lépés a macedón tömegtájé-
koztatási eszközökben a sokféleség és a tolerancia felé.
A rádióállomásnak szenvedélyes hívei vannak a fiatalok
körében. A Radio Tetovo, a Radio Semi (Debar) és a Ra-
dio Albana (Kumanovo), amelyek saját irányítással mý-
ködnek, egyetértettek abban, hogy minden mýsort át-
vesznek.
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IV. Elismerést érdemlõ lépések

Ebben a fejezetben ismertetjük a már meglevõ vagy ter-
vezett projektumokat és programokat. Mindegyik a mul-
tietnikai kihívásokkal foglalkozik és megpróbál kivitelez-
hetõ és vonzó megoldásokat találni a nyomtatott és mý-
sorszóró hírközlõk iránti igények kielégítésére.

1. TV Tera: “A különbségek összekapcsolnak bennün-
ket". A helyi magán-tévéállomás bemutatja az etnikum-
közi és a kétnyelvý vagy többnyelvý szempont nagyon
sajátos kombinációját. A TV Tera regionális, határon
átnyúló projektumot indított. Ez az elsõ próbálkozás az
ország délnyugati régiója, Görögország északnyugati ré-
sze és Albánia délnyugati része multietnikai tájképének
bemutatására. A hatrészes produkció bemutatja a régió-
ban élõ különbözõ etnikai csoportokat (macedónok, gö-
rögök, albánok, vlachok, törökök, romák stb.). A különb-

ségek összekapcsolnak bennünket címý dokumentum-
mýsor a felsorolt etnikai csoportok gondjait taglalja, a
törvényes szabályozás, a mývelõdési tevékenységük és
általában életmódjuk, vallási és etnikai kérdéseik tekin-
tetében, hagyományos viszályaik elsimítása és a multiet-
nikus társadalmak kilátásainak mikro (helyi) és makro
(regionális — határon átnyúló) szempontjából. A projek-
tum célja, hogy az évszázadok óta azonos térségben élõ
lakosság élettörténetei révén hirdesse a nyitott társadalo-
mról és a települések és közösségek jövendõbeni hatá-
ron átnyúló együttmýködésrõl kialakított eszmét, amely
a bizalom megteremtésének egyik fontos eszköze és segít
az elõítéletek és féligazságok megdöntésében. A riport-
alanyok anyanyelvý megnyilatkozása macedónra fordított
felirattal jelenik meg, az alkotást felkínálják majd a Kor-
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çë (Albánia) és Kozani (Görögország) tv-állomásoknak,
igény szerint albán, illetve görög nyelvý felirattal.

2. TV M: Jezerske hronike — Tavi krónikák. A TV M

macedón tv-állomás mýsorai Ohridban, Sztrugában és a
környezõ térségben foghatók. Nemrégiben új többnyelvý
regionális fõmýsort indítottak Jezerske hronike címmel.
Ez a mýsor bõvített és változatos hírmýsort ad majd
Sztruga, Ohrid és az Ohridi-tó egész térségébõl, amely
arról is ismert, hogy a régmúlttól kezdve számos etnikai
csoport (macedónok, albánok, törökök, vlachok, egyipto-
miak, szerbek stb.) lakja.

3. Radio Cerenja: Ez a mýsorszóró roma nyelvý, etni-
kailag vegyes (roma, török és macedón) szerkesztõség-
gel. Egy többnyelvý projektumot kezdeményeznek, ame-
lyet török és vlach mýsor (egy-egy óra hetente) alkot. In-
formációkat közöl majd a helyi önkormányzatokról, az
oktatásról, a mývelõdési eseményekrõl, a hagyományok-
ról és szokásokról. A mýsoridõ 60%-át idõszerý esemé-
nyek töltik ki, a többi 40%-át pedig zene. Ez nagyon ér-
dekes kísérlet, amely reményt ad, hogy a roma rádióállo-
más talán a többi nyelvi csoport számára platformul
szolgálhat és segíthet az etnikai közösségek közötti tole-
rancia fokozásában és az együttmýködés bõvítésében.

4. Városi szerkesztõség, Tetovo. Ez a projektum egy
többnyelvý hírszerkesztõség Tetovóban, amelyet valamen-
nyi tömegtájékoztatási eszköz számára a Tetovo környé-
ki napi hírek fedésére terveztek. A projektumhoz a helyi
újságírók adták az ötletet, és a EBESZ szkopjei kutatói
megfigyelõi missziójának médiafejlesztési egysége kezde-
ményezte 2002 áprilisában Szkopjéban, azzal a céllal,
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hogy a volt válságövezetben megteremtsék a bizalmat az

etnikai közösségek között.
A projektum bemutatja és lehetõvé teszi az albán és

macedón nyelven dolgozó újságírók közötti együttmýkö-
dést. Célja, hogy lehetõvé tegye az információkhoz való
jobb hozzáférhetõséget, bõvítse a közönséget szolgáló hí-
reket, terjessze a multietnikai híreket és megértést, to-
vábbá magasabb szintre emelje az újságírást. Elsõdleges
célja a teljesen megbízható, kiegyensúlyozott és objektív
hírmýsorok készítése. A Városi szerkesztõség készíti a
térségre vonatkozó napi fõ híreket, széles körý témavá-
lasztékkal, felölelve a gazdaságot, a környezetvédelmet
és a mývelõdést is. A hír alapjául szolgáló történet hite-
lességét ellenõrzik, a gyártásban etnikailag vegyes cso-
port vesz részt, a mýsort ezután térítésmentesen sugá-
rozhatja a régió valamennyi társ tv- és rádióállomása ma-
cedón és albán nyelven. Az A1 szkopjei nemzeti tv-adó és
a különféle szkopjei tv-csatornák szintén leközlik ezeket
a híreket.

V. Záró megállapítások

A tömegtájékoztatási eszközök tekintet nélkül mely nyel-

ven szólnak a közönséghez, roppant nehéz feltételekkel

mýködnek. A 926 bejegyzett nyomtatott média és a 157

tv- és rádióállomás mindegyike fennmaradásáért küzd.

Feladatuk nem könnyý, hiszen aránylag korlátozott, min-

dössze kétmillió lakost számláló, gazdaságilag legyengült

piacot fednek. Az újságírók ingadozó színvonalú jelenté-

seket írnak, elterjedt a politikai befolyás, az zsurnaliszti-

kai szabványok elérhetetlennek látszanak.
A kezdeti összetýzéseket követõ békés idõszak után

a macedón és az albán lakosság közötti feszültség a
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2001 februárjában kirobbant harcokban érte el tetõfo-
kát. Az összetýzés drámai hatással volt az ország hírköz-
lõ szerveire. A gyýlölködõ hangnem egyes politikai erõk
kezében hatékony eszköze lett az etnikai kizárólagosság-
nak. Az Ohridi megállapodás megkötése, 2001. augusz-
tus 13-a után elhallgattak a fegyverek, a gyýlölködõ hang-
nem megszýnt a macedón tömegtájékoztatási eszközök-
ben, és ma már sok mýködik több nyelven. A tömegtá-
jékoztatási eszközökben azonban még most is tapasztal-
ható az elkülönülés. A hírközlõ szervek továbbra is csak
egy etnikai csoport közönségéhez szólnak, és nem sike-
rül nekik az e csoporton kívüli kérdésekkel foglalkozni.
Csekély a minden etnikumot felölelõ újságírás, kevés a
többnyelvý újság és a többnyelvý tv- és rádiómýsor. A
felsorolt okok folytán a tömegtájékoztatási eszközök még
nem képesek az ország különbözõ etnikai csoportjai kö-
zötti toleranciát szemléltetõ szerepre.

Ma bõségesen van jó ötlet és kezdeményezés, hogy-
an hirdethetnék a tömegtájékoztatási eszközök a toleran-
ciát és a megértést. A tapasztalatok bátorították az új
szemléletet, számtalan reményteljes új projektum megva-
lósítása már megkezdõdött, és még több van folyamat-
ban, vagy vár véghezvitelre.
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Ajánlások

A különbözõ közösségek közötti szakadék áthidalása vé-
gett a törvényes elõfeltételek kulcsfontosságú jelentõsé-
gýek:

• Néhány munkacsoport jelenleg a mýsorszórásról
szóló törvénytervezet kimunkálásán tevékenyke-
dik. Ez a módosított, átfogó és éppen ezért tö-
vényerejý rendelet fontos lesz a már hatályos tör-
vények alkalmazásában, valamint a már jól is-
mert nehézségek leküzdésében, mint például a
tisztességtelen versengés a túlzsúfolt média-pia-
con.

• Az illegális mýsorszórás elleni új törvény serken-
teni fogja a saját mýsorok készítését, amely job-
ban tudja majd érzékeltetni az ország gazdag és
változatos társadalmát.

A közös nyilvános mýködési terület ösztönzése és az
elõítéletek és a tudatlanság leküzdése érdekében:

• A tömegtájékoztatási eszközöknek az országban
beszélt minden nyelven az ország multietnikai szer-
kezetének megõrzésére kell törekedniük, ne pedig
csupán egy közösséget helyezzenek a középpont-
ba. Ez az egymás gyakoribb “pozitív minõsítésé-
vel", az egész lakosságot érintõ közös gondokra
és mindennapi kérdésekre való nagyobb odafigye-
léssel érhetõ el ahelyett, hogy az etnikai orientált-
sággal összhangban tájékoztatnak.

• Az etnikai csoportok közötti mýsorcsere, a közös
szerkesztõségek és a vegyes szerkesztõi csoportok
kulcsfontosságúak. Az egyik nagyon egyszerý, de
hatékony módja a szélesebb közönség meghódítá-
sának, a mýsorok feliratozása. A jelen pillanat-
ban az MRTV nem képes többcsatornás hangmý-
sorokat adni, de ez az igen hasznos szolgáltatás a
jövõben valószínýleg kivitelezhetõ lesz.

• Fokozni kellene a helyi hírmýsorok gyártását, ele-
get téve ezzel a helyi lakosság igényeinek és fedve
lennének a valamennyi lakost érintõ kérdések,
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ideértve a különbözõ közösségek eltérõ álláspon-
tjait. E fontos szerep betöltésére — fõként a ki-
sebbségi tömegtájékoztatási eszközöknek — óriá-
si lehetõségeket nyújt a helyi önkormányzati ren-
dszer folyamatban levõ kiépítése.

Az oktatás és a kutatás külön figyelmet érdemelnek:
• Bátorítani és támogatni kell a tömegtájékoztatási

eszközökrõl való ismeretek bõvítését célzó ku-
tatásokat. A szakszerý áttekintésbõl és a média
figyelemmel kísérésébõl álló elsõ lépések már meg-
történtek, de ezt folytatni kell, állandó kutatássá
és megfigyeléssé fejlesztve. Az eredményekrõl szó-
ló jelentést szét kell osztani a tömegtájékoztatási
eszközök, a közösségek, újságírók, egyesületek, a
médiával foglalkozó nemkormányzati szervezetek
és mások között, hogy javuljon az igénybe vevõk
és az újságírók közötti csere.

• Kiemelt fontosságú az újságíróképzés, amelyet min-
den szinten fejleszteni és színvonalasabbá kell ten-
ni. Jóllehet a tömegtájékoztatási eszközökkel fo-
glalkozó nemkormányzati szervezetek kiemelt he-
lyen foglalkoznak az újságíróképzéssel, a szkopjei
Szent Cirill és Metód Egyetem újságírói tanszaka
átalakuláson megy végbe. A tanterveket korszerý-
síteni kell, az elõadásokat pedig a mai újságírás
tényleges igényeihez kell idomítani. A különbözõ-
ség kérdéseirõl szóló tudósításra való oktatást és
képzést külön kell serkenteni és fejleszteni.

Az egész lakosságon belüli csere és kölcsönhatás fokozá-
sa és minden szinten (nemzeti, regionális, helyi és hatá-
ron túli) a kultúrák közötti kommunikáció ösztönzése
érdekében a tömegtájékoztatási eszközök továbbra is a
nemzetközi közösség támogatásától és segítségétõl füg-
gnek. A jövõben is elengedhetetlen a nemzetközi közös-
ség részvállalása és támogató segítsége.
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Romain Kohn
Luxemburg

Luxemburg sajátságos társadalom. Pontosan annyira mul
tikulturális, mint amennyire többnyelvý. Mint ahogyan
Fernand Fehlen megjegyezte: “Ha ki kellene emelni egy
sajátos luxemburgi nyelvi képességet, akkor ez a több-
nyelvýség."

A nagyhercegségben három nyelv él egymás mellett:
a luxemburgi, a francia és a német. Eddig nem alakult ki
köztük semmilyen politikai vagy kulturális hierarchia. A
nyelvhasználat a pillanatnyi beszédhelyzettõl függ. A tö-
megtájékoztatási eszközök nyelvhasználata nagyon bony-
olult, és az idegenek nem könnyen igazodnak el benne.
Még sincsenek szigorúan lefektetett szabályok, és a meg-
lévõket is egyre nehezebb meghatározni.

Nemrégig még a sajtónyelv kizárólag német volt (jól-
lehet mindig is voltak francia, néha pedig luxemburgi és
angol nyelven írt cikkek minden számban). Ez továbbra
is a nyomtatott média fõ nyelve, de nemrégiben megje-
lent néhány egynyelvý franica újság. A rádió és a tv
nyelve szinte mindig is a luxemburgi volt. Egyes helyi
mýsorokat angol és a román nyelveken sugároznak.

Míg a német továbbra is a prominens sajtónyelv, a
rádió és a televízió luxemburgi nyelven sugározza mýso-
rait, a közigazgatási nyelv pedig szinte kizárólag a fran-
cia. Nyilvánvaló, hogy a mindennapi életben 1990-tõl ke-
zdve a francia fejlõdött a kommunikáció nyelvévé. Ezt az
irányzatot lassítja az a tény, hogy a kormány támogatja
azt az eszmét, amely szerint a betelepülõk helyi társada-
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lomba történõ integrálódásának az országban beszélt nyelv

elsajátítása révén kell végbemennie. Tulajdonképpen a

lakosság többsége a luxemburgi és a három közös nyelv

használatának fontosságát elõítélet nélkül, nemzeti iden-

titása súlypontjának tartja.
Ez nem is annyira meglepõ, ha figyelembe vesszük

az ország demográfiai összetételét (a tárgyév: 2001). A

nagyhercegség 440.000 lakosából csak 277.000-nek van

luxemburgi útlevele. Tehát a nem állampolgárok a la-

kosság 37%-át alkotják, közülük a portugálok — 59.000-es

lélekszámmal — a legnagyobb külföldi közösség. Ehhez

hozzáadjuk a mintegy 89.000 franciát, belgát és németet,

akik minden munkanapon anyaországukból Luxemburg-

ba utaznak, mivel a nagyhercegségben vannak állásban.

Ilyen körülmények között szinte lehetetlen megállapítani,

ki kivel, mikor és milyen nyelven beszél. Számos válto-

zata van, hogy egy adott pillanatban éppen egy bizonyos

és nem éppen egy másik nyelvet használnak, ezért képte-

lenség felállítani egy hiteles szabálylistát.

I. Történelmi háttér

Luxemburg (ónémet nyelven: Lucilinburhuc) erõdöt a
régmúlt 963. évben alapították. A német nemzet Szent
Római Császárságának része volt, amelyben a felnémet
dialektust beszélték.

Négy évszázaddal késõbb e terület észak és nyugat

irányba terjedt, és két részre oszlott: a francia (ahol a

vallon nyelvet beszélték) és a német részre (ahol a lu-

xemburgi dialektust használták). Az írott és a közigaz-

gatási nyelv régiónként franciára és németre oszlott, régi

formájában. Luxemburg városa e szabály alól kivételt ké-
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pezett. Jóllehet a német részhez tartozott, a közigazgatás
mégis a francia nyelvet választotta.

Az elsõ megszállás idején, amikor XIV. Lajos és csapatai
1684-ben elfoglalták, a német nyelv használatát szinte te-
ljesen megtiltották. Egy évszázaddal késõbb a francia
forradalom miatt megnövekedett a francia nyelv fontos-
sága, és még a német régió helyi közigazgatásába is
beférkõzött. De még Napóleon Törvénykönyvének (Code
Napoléon), a francia polgári jog elsõ törvénykönyvének
1804-ben való bevezetése után is, amelyre kerettörvény-
ként volt szükség, mert Franciaországban 1789 elõtt
több külön szokásjogi rendszer létezett, a luxemburgi
maradt a közös nyelv.

Az 1839. évi londoni konferencián Luxemburg poli-
tikai függetlenséget kapott. Ezért azonban területének fe-
losztásával kellett fizetnie. A Belga Királyság kapta a val-
lon területet, a megmaradt rész lett a mai Luxemburgi
Nagyhercegség, a német nyelvterületre helyezve. A német
azonban nem veszélyeztette az uralkodó francia nyelvet,
mivel a holland király, II. Vilmos nagyherceg, nem támo-
gatta ebben a kérdésben a polgári hivatalnokokat. Végül
is a tekintélyes luxemburgiaknak sikerült a francia nyel-
vet közigazgatási, sõt politikai nyelvként bevezetni.

Az ipari forradalom a XIX. század végén fontos szo-
ciodemográfiai változásokat hozott. A mindig is szegény
mezõgazdasági ország, Luxemburg, amely arra kénysze-
rült, hogy sok lakosát az óceánon túlra küldje jobb me-
gélhetés fellelésére, most vonzóvá vált elsõsorban a né-
met majd az itáliai bevándorlók számára. A nyelvi he-
lyezkedés politikai kérdéssé vált. A német konföderáció-
tól való elhatárolódásként, hogy megvédje magát a német
nacionalistáktól, Luxemburg törvényt hozott, amely a fran-
cia nyelvet a némettel azonos rangra emelte, és a gyere-
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keknek kötelezõvé tette az általános iskolában. A végle-
ges nyelvi programot az 1912. évi átfogó iskolareform
keretében határozták meg.

A luxemburgi nyelvnek az ország nemzeti identitása me-
gõrzésében játszott fontossága a második világháború-
ban, Luxemburg náci megszállása idején vált nyilvánva-
lóvá. A német gauleiter (helytartó) elhatározta, hogy 1941
októberében népszámlálást tart, mert szerette volna, ha
Luxemburg lakossága kifejezi a német kultúrához való
szoros kötõdését. Mindenkinek utasítást adtak, ha nyel-
vi, állampolgári és etnikai hovatartozásáról kérdezik, há-
romszor válassza a “németet". A nácik mindenkit figyel-
meztettek a “luxemburgi" válasz következményeire, de
még ez a tény sem riasztotta vissza a hazai lakosságot,
hogy éppen ezt a választ adja. Mivel a nácik elõtt világos-
sá vált, mennyire büszkék ezek az emberek az identitá-
sukra (több mint 95%-uk vallotta magát luxemburginak
mindhárom kérdésre adott válaszban), abbahagyták a la-
kosság összeírását.

II. A tömegtájékoztatási eszközökre vonatkozó
törvényes szabályozás

A szólás- és sajtószabadságot az 1868-ban meghozott al-
kotmány 24. szakasza szavatolja: “Minden esetben sza-
vatolt a szólás- és sajtószabadság, amely alkalmas e sza-
badság kinyilvánításában elkövetett minden szabálysér-
tés visszaszorítására. Cenzúra soha nem vezethetõ be.
Az íróktól, kiadóktól és nyomdászoktól biztonsági letét
nem követelhetõ. […]"

A nyelvhasználatot csak a második világháború után
szabályozták, amikor 1948-ban az alkotmány egyes ré-
szeit módosították. A 29. szakasz egyszerýen így szól: “A
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törvény szabályozza a közigazgatási és bírósági nyelv-
használatot". Az 1868-ban megfogalmazott 29. szakasz
így hangzott: “A német és a francia nyelv használata sza-
badon választható. Nem korlátozható."

A nyelvhasználati törvényt 1984-ben hozták meg.
Az alkotmány még 1948-ban erre a jövendõbeni törvény-
re vonatkozott, de ahhoz, hogy a nagyhercegségben ke-
zdetét vegye a törvényalkotási folyamat, a német jobbol-
dali lapokban 1980-ban közzétett cikkre volt szükség. A
neonácik azt állították, hogy a luxemburgiak németül
beszélnek, mert anyanyelvük nem más, mint német nyelv-
járás. A nyilvánosság és a politikusok fölhördültek. A
parlament kezdeményezést fogadott el, amelyben kéri a
kormányt, hogy munkálja ki a törvényjavaslatot. A vita
alapján kidolgozott törvény a nyelvhasználatot törvényal-
kotási, közigazgatási és bírósági szinten szabályozza. A
tömegtájékoztatási eszközöket nem említi, mert azok nem
tartoznak a közszféra azon részéhez, amelybe a kor-
mánynak beleszólása lenne.

Ennek a törvénynek három fõ pontja van, és az
egyetlen, amely széles alapokra helyezve foglalkozik a
nyelvhasználattal. Az elsõ, a luxemburgi nyelv nemzeti
nyelv minõsítést kapott (fontos árnyalati különbség a
hivatalos nyelvhez viszonyítva, ahogyan azt például az
Európai Unióban szemlélik). A második, valamennyi tör-
vénydokumentumnak francia nyelven kell íródnia. És
végül a közigazgatási és bírósági ügyintézésben mindhá-
rom nyelv (luxemburgi, francia és német) használható.
Amikor a polgár a közigazgatási szervekhez fordul, bár-
melyiket használhatja e három nyelv közül, és ahogyan
azt a törvény megállapítja: “ha lehetséges" az azonos
nyelven kell választ is kapnia. Ez azt jelenti, hogy szinte
a közigazgatáshoz intézett valamennyi kérelem francia
nyelvý választ igényel, mert a köztisztviselõk nem szok-
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tak más nyelvhez, vagy nem ismerik eléggé a más nyelvý
szakkifejezéseket.

A sajtóról szóló hatályos törvényt 1869-ben hozták
meg. Már régóta vélik úgy, hogy meg kell reformálni ezt
a területet, ezért 2002-ben az államminisztérium, a tö-
megtájékoztatási eszközökért felelõs kormányszolgálat elõ-
terjesztette ezt a törvénytervezetet, de még nyilvános vi-
tán van. A tervezet figyelembe veszi Az emberi jogokról
szóló európai konvenciót, valamint az Európai Emberjo-
gi Bíróság illetékességét. François Biltgen kommuniká-
ciós miniszter szerint, akinek a hatáskörébe tartozik ez
a törvényjavaslat, ez a törvény várhatólag az egyik legmo-
dernebb médiatörvény lesz Európában, amikor valószí-
nýleg 2003 végén a parlament elfogadja. A változások fõ-
leg az újságírók státusára vonatkoznak, és nem lesznek
kiegészítések a nyelvhasználattal kapcsolatban.

1976-ban törvényt hoztak a sajtó közpénzekbõl való
támogatásáról. A közigazgatás 2001-ben az újságoknak
közvetlenül juttatott 4,3 millió eurót, nem számítva azo-
kat az individuális támogatásokat, amelyeket egy-egy lap
a kormánytól kap, tekintet nélkül politikai beállítottsá-
gára. Az állami támogatásra azok a lapok jogosulnak,
amelyek legalább hetente egyszer megjelennek, legalább
öt újságírót alkalmaznak és általános érdekýek (azaz
nemzeti és nemzetközi híreket közölnek, gazdasággal,
társadalmi ügyekkel és kultúrával foglalkoznak). Csupán
jobbára a három nyelv (luxemburgi, francia és német)
egyikén írt lapok pályázhatnak a közalapítványok támo-
gatására. Egyes újságok aligha maradhatnának fenn a
sajtónak nyújtott segítség nélkül. Másokat, mint a Le Je-
udi, valószínýleg sohasem indítottak volna meg állami
támogatás kilátása nélkül.
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III. A tömegtájékoztatási eszközök és
a nyelvhasználat

A luxemburgi tömegtájékoztatási eszközökben uralkodó
helyzet a különbözõ nyelvek használatával egyidejýleg
egységes és összetett. Általában el lehet mondani, hogy a
sajtóban a német nyelv dominál (még akkor is, ha az
utóbbi években néhány lap kizárólag francia nyelven jele-
nik meg), ugyanakkor a rádió és a televízió nyelve a
kommunikáció nyelve, a luxemburgi (szintén bizonyos
kivételekkel, amelyekre érdemes odafigyelni).

1. A nyomtatott tömegtájékoztatási eszközök. Az
UNESCO statisztikája szerint a luxemburgiak szenvedé-
lyes újságolvasók. Az összes háztartás több mint negyed
része egynél több nemzeti napilapot vásárol, szinte min-
den esetben elõfizetésben. Nyelvtudásuknak köszönhetõ-
en a luxemburgiak több, más országban megjelenõ lapot
is olvashatnak (fõleg a külön érdeklõdési körökre szá-
mot tartó képes újságokat, mert autós újságokon kívül
ilyeneket a nagyhercegségben nem adnak ki). A helyi jel-
legý hírek tekintetében azonban az olvasóknak a hazai
sajtóra kell támaszkodni.

1848-ban, Luxemburg függetlenségének elnyerése után
kilenc évvel, kidolgozták a nagyhercegség alkotmányát.
Az új törvények eltörölték a cenzúrát. Nem sokáig vára-
tott magára az elsõ újság sem, a Luxemburger Wort
nyomtatása. Ez a napilap nemhogy ma is létezik, hanem
Luxemburgban a legolvasottabb is (49%) és a legnagyobb
példányszámú (több, mint 78.000 eladott példány, ami
körülbelül az összes többi napilap együttes példányszá-
mának majdnem a kétszerese). Az újság az Érsekség tu-
lajdona, ezért szerkesztéspolitikája erõsen katolikus szí-
nezetý. Az utóbbi években azonban megnyitotta oldalait
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más ideológiai áramlatok elõtt is, ennek ellenére nem
tépte ki vallási gyökereit sem. Ez a legmegbízhatóbb lap
az sajtótudósítás területén.

Ideológiai ellenpólusa, a Tageblatt (olvasottsága 20%).
Elõször 1913-ban jelent meg, és közvetve az OGBL szo-
cialista szakszervezethez tartozik. A harmincas évek foly-
amán mindkét lap erélyesen támadott: a Tageblatt a
nácikat politikai ellenségnek tartotta, akiket el kell sö-
pörni, míg legalábbis az elsõ években a Luxemburger
Wort szemet hunyt a hitleri Németország politikája felett,
mert a politikai jobboldal az utolsó mentsvárnak tartotta
Nyugat-Európának a kommunista veszedelemtõl való meg-
védésében. Amikor 1940-ben a nácik megszállták Lu-
xemburgot mindkét lapban rendezõdött a helyzet.

Teljes mértékben politikai szerv a kommunista Zei-
tung vum Lëtzebuerger Vollek (1946-ban indították, ma
olvasottsága 1%) és a liberális Journal (1948-ban alapí-
tották, 5%-os az olvasottsága), mivel mindkettõ pártjá-
nak tulajdonában van. Mindkét lap alapítói kiemelkedõ
szerepet játszottak a náci megszállókkal szembeni elle-
nállásban.

A D'Lëtzeburger Land (3%-os olvasottság) a legré-
gibb politikai hetilap. 1954-ben indították az Arbedu
acélmágnáshoz közel álló támogatók segítségével. A má-
sik politikai hetilap a zöldek pártjához áll közel, ol-
vasóközönsége 1%. A Wo 2000-ben változtatott nevet,
miután 12 évvel korábban Gréngespoun címmel indult,
megalapítói mindig is a “buzsoá" sajtó alternatívájának
tartották.

Így minden politikai és gazdasági áramlatnak van
saját lapja. Amikor azonban az értékesítésrõl van szó,
haszonnal kell gazdálkodni, és a piacon ezek közül csak
egy lapnak lenne helye. Fennmaradásuk — az alacsony
példányszámok és csekély bevétel ellenére — a vala-
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mennyi politikai párt által kinyilvánított összakarat ered-
ménye, hogy megmaradjon a vélemények sokfélesége, ame-
lyet csak a sajtó megsegítése révén lehet biztosítani.

A többi lap, amely támogatásban részesül a közpén-
zekbõl a Revue (1946-ban alapították, ma olvasóinak
aránya 25%) és a Télécran (1978-ban indították, olva-
sottsága ma 34%), két illusztrált heti képes lap a tv-mý-
sorral, valamint a Le Jeudi (1997-ben adták ki elõször,
olvasottsága ma 7%), az egyetlen francia nyelvý hetilap.
2001 végén még két napilap indult: az egyik a La Voix
du Luxembourg és a Le Quotidien. Olvasóik százaléka-
ránya 7%, és csak francia nyelvý cikkeket közölnek. Po-
litikai irányválasztásuk nem hangsúlyozott, jóllehet a két
fõ sajtócsoportosulás: a Groupe Saint-Paul (Luxembur-
ger Wort, Télécran, La Voix du Luxembourg) és az Edit-
press (Tageblatt, Revue, Le Jeudi, Le Quotidien) tulaj-
donában vannak.

1.1. A többnyelvý tömegtájékoztatási eszközök. Ne-
hezen elképzelhetõ, hogy a Luxemburger Wort elsõ kia-
dása azonnal a cenzúra eltörlése után, 1848-ban jelent
meg, és csak német nyelvý cikkeket tartalmazott. Aki ma
valamelyik vezetõ nemzeti lapot szeretné olvasni, annak
legalább németül és franciául kell tudnia. A cikkek mind-
két nyelven egymás mellett jelennek meg, és nincsenek
lefordítva a másik nyelvre. Sõt német cikkben fordítás
nélküli francia idézetet is fellelehet az olvasó és fordítva.
A német nyelvý írások a lap mintegy 70%-át foglalják el,
a franciák pedig 25—30%-át, a különbséget a luxembur-
gi vagy bármelyik más nyelven írt tudósítások pótolják
ki. Ez az egyedülálló rendszer olajozottan mýködik, mert
Luxemburg olyan, mint egy lingvisztikai olvasztóedény.

Guy Berg nyelvész 1988-ban kvantitatív elemzést
készített a többnyelvý Luxemburger Wort és Tageblatt
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lapokban használt nyelvrõl. A két lapot 13 kategóriába
osztotta, és mindegyikrõl hasonló eredményt kapott. A
sport csak egy nyelvet használt legtöbbet: a cikkek 95%-a
német nyelven íródott. A német nyelvý vezércikkek ará-
nya 91% volt, a helyi híreké 87%, az elsõ oldalé 84%, a
külföldi híreké 80%, a hazai híreké pedig 73%, a többi
francia nyelvý cikk volt, mivel a luxemburgi nyelv ebben
a kategóriában nem játszik figyelemre méltó szerepet
(kivéve a helyi jellegý hírek 4,5%-os jelenlétét). Abban az
idõben a mývészeti oldalak 56—41,5%-os arányban íród-
tak a német nyelv javára, ma ez az arány talán már a
francia javára fordult.

A munkahely-kínálat kategóriában a francia vezetett
84%-kal, ma bizonyos számú hirdetést angolul tesznek
közzé. A hirdetések 52%-a franciául, 38%-a németül és
10%-a luxemburgi nyelven jelent meg. Ma talán még ke-
vesebb a kommerciális jellegý közlemény német nyelven.
A társadalmi élet eseményeire vnonatkozó hírek talán az,
ahonnan a németet majdnem kiýzték. Abban az idõben
a születési és házassági anyakönyvi hírek luxemburgi
nyelven jelentek meg. Érdekes, hogy a gyászjelentések
közzétételére az emberek leginkább a franciát (45%) vá-
lasztották.

1.2. Egynyelvý tömegtájékoztatási eszközök. Mivel a
Luxemburgban élõ külföldiek száma 1970 óta állandóan
növekvõben van, jelenleg a lakosság 37%-a, a mindenna-
pi életben (különösen a kereskedelemben és a vendéglá-
tóiparban, amelyben a munkaerõ nagy része a francia és
a belga közösségbõl való) a francia nyelv egyre inkább
átveszi a kommunikáció nyelvének szerepét. Éppen ezért
a luxemburgi kiadók nemrég óta arra törekszenek, hogy
az országban élõ francia közösséget vegyék célba. Jelen-
leg három egynyelvý francia lap jelenik meg: két napilap,
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a La Voix du Luxembourg és a Le Quotidien, valamint a
Le Jeudi napilap.

E három lapot üzleti megfontolásból indították (még
ha egyetlen kiadó sem vár tényleges hasznot a vállal-
kozásból). Egyes kiadók remélik, hogy Luxemburgban az
egyre több francia ajkú jelenléte folytán vannak olyan új
olvasók, akiket még meg kell hódítani. Ez annál is in-
kább érvényes, mert a franciául beszélõk általában nem
képesek a többnyelvý újságokban németül megjelenõ cik-
keket olvasni, ezért nem vásárolják a helyi napi- és heti-
lapokat. Ez helyénvaló megállapítás, ám a La Voix du
Luxembourg és a Le Quotidien még nem igazán sike-
resek. Az összesen 14%-os olvasóközönségükkel csak
3%-kal haladják meg a luxemburgi kiadású francia na-
pilapot, a Le Républicain lorraint, amely megszýnése
elõtt, 2001 végén 11%-os olvasótábort tudott magáénak.
A szóban forgó lapot a hatvanas évek elején indították
meg, de az utóbbi években a példányszáma és bevétele
állandóan apad. (Meg kell jegyezni, hogy a Le Républi-
cain lorrain a Le Quotidien partnere).

Magyarázatot keresve a kiadók viszonylag sovány si-
kerére az új olvasóközönség meghódításában, figyelembe
kell venni a kultúrdimenziót is. Úgy týnik kibillen az
egyensúly a nagyhercegség franciául folyékonyan beszélõ
lakosainak és köztük azoknak a száma között, akiket
érdekelnek az idõszerý luxemburgi események. Az egy-
nyelvý francia sajtó potenciális “természetes" olvasói (ban-
károk, eurokraták, bevándorlók, ingázók) jobban kedve-
lik az anyaországukban megjelenõ lapokat (aminek igen
egyszerý a magyarázata, hiszen valamennyi jelentõsebb
külföldi lap kapható Luxemburgban is). Ha ez nem így
lenne, mi lenne az elfogadható magyarázat arra a tényre,
hogy a Le Quotidiennek nem sikerült átirányítania a Le
Républicain lorrain olvasóit. A Le Quotidien nyilvánva-
lóan a Le Républicain lorrain utódja (mivel ez a lap ak-
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kor szýnt meg, amikor a Le Quotidien megjelent és el-
szippantotta az elõfizetõket). A különbség a lapok szer-
kesztéspolitikájában van: a Le Quotidien figyelmének
középpontjában inkább Luxemburg áll, kevésbé Francia-
ország és a Lotaringiai régió. Ezért amikor a Le Républi-
cain lorrain negyven év után, 2001 végén beszüntette
luxemburgi kiadásának nyomtatását, az olvasók a Le
Républicain lorrain thionville-i kiadását, nem pedig a Le
Quotidient, vagy a La Voix du Luxembourgot vették.

A TNS (Taylor-Nelson Sofres) által végzett ankétból
az derül ki, hogy a La Voix du Luxembourg olvasókö-
zönsége mind a luxemburgiak mind pedig a külföldiek
körében igen széles (az ankétból nem derül ki, hogy ez
vonatkozik-e a Le Quotidienre, de a számadatok felte-
hetõleg azonosak). A gondolat befejezéseként ez azt je-
lenti, hogy ha az éles versengés tovább folyik e két egy-
nyelvý francia napilag között, nem azért történik, mert a
francia ajkú lakosság vagy az ingázók érdeklõdése olyan
nagy. Ez fõként a nagyhercegségben a két legjelentõsebb
és ideológiailag szembenálló társaság kapzsi árpolitikája
miatt van, mert úgy látszik, mindkét fél úgy véli, hogy
végül csak egyikük lesz képes a túlélésre. (Az irónia ab-
ban van, hogy az olvasók választását a La Voix du Lu-
xembourg és a Le Quotidien között nem befolyásolja po-
litikai irányultságuk, ami az Ilres Intézet társadalomku-
tatásai szerint nem egyezik meg az olvasóközönségnek a
többnyelvý sajtópiacon tapasztalt magatartásával. Mégis
ezek az újságok politikailag sokkal elfogultabbak).

Az angol nyelvý sajtó eddig e két fõ médiacsoport
hatótávolságán kívül maradt. 1981-ben Pol Wirtz káderi-
gazgatónak olyan ötlete támadt, hogy megindítja a Lu-
xembourg News szakhetilapot. Hét évvel késõbb ezt a
Business folyóirat követte. Mindkettõnek közpénzek nél-
kül kell megélnie, mert az angol nem tartozik az 1984.
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évi nyelvhasználati törvényben felsorolt három nyelv
közé. Az International City Magazines Társaság 2003.
március 25-én bejelentette, hogy “beszünteti valamennyi
kiadványát", köztük a Luxembourg Newst és a Busi-
nesst. Pol Wirtz jelenleg új beruházókat keres, meggyõ-
zõdése, hogy lapját hamarosan újraindíthatja.

Egyes lapok a helyi portugál piacnak készülnek. Az
elsõ a Contacto volt (9%-os olvasóközönséggel). E hetila-
pot 1970-ben alapították, és a Groupe Saint-Paul tulaj-
dona. Vele konkurál az 1999 óta megjelenõ Correio (4%-os
olvasóközönséggel), tulajdonosa az Editpress. 2003 ápri-
lisában jelent meg a Présence hellénique, az elsõ görög
(és francia) nyelvý folyóirat.

Az angol, portugál és görög napilapokon és képes
újságokon kívül Luxemburgban nem nyomtatnak egyet-
len más nyelvcsoportnak sem újságot. Ha az olaszok,
spanyolok, flamandok vagy a hollandok anyanyelvükön
óhajtanak újságot olvasni, az újságosnál találnak a hazá-
jukból behozott legalább két napilapot vagy hetilapot.

És végül egy megállapítás vagy talán feltételezés:
aligha elképzelhetõ, hogy egy napon valamelyik kiadó
csak német nyelvý lapot indít meg. Ennek egyik oka a
második világháború alatti náci megszállás, amely miatt
a luxemburgiaknak bizonyos fenntartásaik vannak Né-
metország és a német kultúra iránt (jóllehet a luxem-
burgiak sokkal több német újságot és könyvet olvasnak,
mint franciát, és körükben sokkal nézettebbek a néme-
tországi, mint a franciaországi tv-mýsorok). A másik ok
pedig az, hogy szinte senki sem tartja szükségesnek az
egynyelvý német sajtót egy többnyelvý kultúrkörnyezet-
ben.

1.3. A külföldi sajtótermékek. A luxemburgiak éber fi-
gyelemmel kísérik a külföldi sajtót. Ez a szokás nem
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csak a többnyelvýség következménye, hanem az ország
nagysága miatt is kialakult. Az újságárusoknál egyáltalán
nem lehet találni külön témákkal foglalkozó magazino-
kat, mint a számítógépek, a szakácsmývészet vagy a
sport. Tehát azok a luxemburgiak, akiket nem csak a
nemzetközi eseményekrõl szóló hírügynökségi jelentések
érdekelnek, a külföldi újságokat és hetilapokat kénytele-
nek forgatni. A helyi sajtó egyszerýen nem rendelkezik
anyagi eszközökkel, hogy tudósítókat küldjön a világvá-
rosokba, vagy külön megbízatással a válságövezetekbe.

A luxemburgi újságárusoknál minden jelentõsebb
nemzetközi lap megtalálható, összesen több mint 5300
címszó. Eladásuk a helyi újságokkal összehasonlítva azon-
ban nagyon szerény. Ez alól kivétel a német Bild címý
bulvárlap. Jóllehet egyáltalán nem foglalkozik a luxem-
burgi mindennapokkal és idõszerý eseményekkel, mégis
a lakosság 8%-a olvassa.

2. A mýsorszóró média. A rádió és a televízió az a tö-
megtájékoztatási terület, amely luxemburgi nyelven kom-
munikál, ám a nyomtatott hírközlõkhöz hasonlóan cse-
kély többnyelvý kivétel is létezik számos mýsorral. Az
egyetlen nemzeti tv-állomás az RTL Télé Lëtzebuerg, va-
lamint a három nemzeti rádiómýsor, az RTL Radio Lët-
zebuerg, a szociokulturális Radio 100,7 és a DNR (Den
neie Radio) luxemburgi nyelven sugároznak mýsort. Ez
vonatkozik a három regionális rádióállomás közül kettõ-
re: a Radio Arára és az Eldoradióra. A Radio Latina a
román nyelveken, fõként portugálul sugároz mýsorokat.
Egy állomás kivételével (amely francia és portugál), az
összes többi 13 helyi rádióállomás luxemburgi nyelvý
mýsorokat sugároz. A három kábeltévé-csatorna is lu-
xemburgi nyelvý.

Jóllehet a helyi lakosság számára számos rádió és
tv-mýsor készül, ez a helyzet újabb keletý, mert az RTL
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hat évtizeden át tartotta a mýsorszórási monopolt. A fre-
kvencia-liberalizálás csak 1991 után kezdõdött meg, ami-
kor új törvényt fogadtak el. Az elektronikus tömegtájé-
koztatás története 1931-re nyúlik vissza, ekkor alakult
meg a Compagnie luxembourgeoise de radiodiffusion, a
mai RTL Csoport. Fennállásának elsõ három évtizedében
csak francia, német és angol nyelvý mýsort sugárzott.
Ezek a mýsorok nem szóltak külön a helyi lakossághoz.
A Radio Lëtzebuerg (luxemburgi nyelven) csak 1959-ben
kezdte meg mýködését. Tíz évvel késõbb indult a Télé
Lëtzebuerg (szintén luxemburgi nyelven, de több mint
20 éven át csak vasárnap délutánonként sugárzott kétó-
rás mýsort, a jelenlegi napi magazinmýsor és hírmýsor
gyártása csak 1991-tõl kezdõdött meg).

A magazin- és hírmýsorok jobbára luxemburgi nyel-
výek. Ha azonban a rádió- vagy tv-mýsor vendége néme-
tországi vagy franciaországi, az interjú a riportalany nyel-
vén folyik, és fordítás nélkül sugározzák. Ennek is van
egy egységes sajátossága. A kormány a nagyhercegségben
élõ külföldi közösségek számára alapot létesített a féló-
rás napi tv-hírek fordítására, amelyet a nézõknek a má-
sodik sztereo-csatornán szinkrontolmácsolással sugáro-
znak.

A szociokulturális Radio 100,7, amely 1993-ban je-
lentkezett elõször a rádió hullámain, az egyetlen közpén-
zekbõl finanszírozott adó. Mivel mývelõdési, de politikai
rendeltetésý is, minden reggel 15 perces francia nyelvý
híreket sugároz. Korábban az RTL vasárnapi rádiómýso-
rokat sugározott a portugál, olasz és spanyol közösség-
nek, valamint az egykori Jugoszláv Szocialista Szövetségi
Köztársaság polgárainak, a tévének pedig volt olasz nyel-
vý mýsora. Idõvel azonban az említett mýsorok meg-
szýntek. Mivel az RTL elveszítette monopóliumát a mý-
sorszórásban, úgy tekintette, többé nem kell vállalnia a
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nyilvános küldetést a külföldi közösségek anyanyelvý tá-
jékoztatásában. Ezt a szerepet a Radio Latina vállalta
magára, és külön szól a nagyhercegségben élõ portugál,
olasz, spanyol és francia hallgatókhoz. Van néhány re-
gionális és helyi rádióállomás, amely fõként angolul szól,
de fõleg zene van mýsorán, és kevés a hírösszeállítás.

Még egy teljesen egyedülálló jelenség az átfedés. Min-
denki megteheti, aki az európai fõ közszolgálati vagy
magántévék mýsorát akarja nézni, vagy a belga, francia
és német rádióállomásokat hallgatni a határhoz közeli
régióban. Ez érvényes a hazai és a külföldi polgárokra
is. Világos azonban, hogy a többi lakossal összehasonlí-
tva, a luxemburgiak elõnyben részesítik a német rádió-
és tv-mýsorokat.

Munkanapon az RTL Télé Lëtzebuerg (luxemburgi nyel-
ven) adásait a luxemburgiak 29%-a nézi; a német tv csa-
tornákat a hazai közönség 56%-a, a franciát 12%-a, a
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többi tv-mýsort az összes többi nyelven 3% kíséri figye-
lemmel (az Ilres 2001-ben készült felmérése alapján).

A nagyhercegség összlakosságát figyelembe véve, az
RTL Télé Lëtzebuerg és a német tv-állomások résza-
ránya 22%, illetve 45%, míg a francia és az összes többi
tv-állomás nézettségi aránya 24%-ra, illetve 9%-ra nõ.

A portugálok fõként a francia csatornákat nézik (46%),

ezt követik a portugál tv-állomások (26%), a német mý-

sorok (17%) és a többi tv-állomás (11%).
Azonos irányzat figyelhetõ meg a rádióhallgatási szo-

kások elemzése nyomán. A luxemburgiak a német adó-
kat elõnyben részesítik a franciákkal szemben. Az egész
népességet tekintve viszont a francia rádióállomások ré-
szaránya növekszik. Van azonban egy nagy eltérés a
tv-hez viszonyítva: az ország lakosságának 85%-a hallga-
tja a luxemburgi rádióállomásokat. Tehát a tv-mýso-
roktól eltérõen, csak a luxemburgiak 15%-a hallgatja a
külföldi rádiómýsorokat. Ennek fõ oka az RTL Télé
Lëtzebuerg szegényes mýsorkínálata, amely napi 30 per-
ces magazinmýsort és 30 perces helyi hírmýsort sugá-
roz, de repertoárjáról hiányoznak a filmek és a show-
-mýsorok.

3. Internet — Világháló. A világháló oldalainak kiválasz-

tásában nincs szabály, mégis a francia és az angol nyel-
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výek a legkeresettebbek. A közigazgatás szinte kizárólag
a franciát használja, de nem a közönség igényei miatt,
hanem azért, mert ez a közigazgatás nyelve. Az újságok
internetes honlapja fõleg német nyelvý, kivéve a Tage-
blattot, amely jobbára francia nyelvý, jóllehet nyomtatott
kiadása inkább a német nyelv felé hajlik. Az RTL rádió
és tv közös honlapja az itt ritka luxemburgi nyelvýek
közé tartozik, és egyben az egyik vagy talán a “leglátoga-
tottabb" az országban.

IV. A sajtó nyelve

A többnyelvý nyomtatott tömegtájékoztatási eszközök eset-
ében több oka lehet, amiért az újságíró az egyik vagy a
másik nyelven ír. Lehet, hogy az illetõ éppen német
nyelvterületen járt egyetemre, ezért szívesebben publikál
ezen a nyelven. Esetleg a németül író riporter illendõség-
bõl áttér a franciára, mert éppen egy francia filozófusér-
tekezletrõl tudósít Párizsból, persze ha úgy véli, hogy te-
hetsége magaslatán áll többnyelvýségbõl. A Revue és a
Télécran szinte kizárólag német nyelvý képes újságok,
ám a hirdetésekben bõségesen használnak francia szava-
kat. Ezek a lapok az egész hazai közönséghez szólnak,
kezdve a háziasszonyoktól az igazgatókig, a tizenévesek-
tõl a nyugdíjasokig, ezért német nyelven írnak, ugyanis a
luxemburgiak többsége németül olvas a legkönnyebben.

V. Záró megállapítások

Luxemburg egyértelmýen többnyelvý ország, de más több-
nyelvý társadalmaktól eltérõen, mint Svájc vagy Belgi-
um, itt nincs (elkülönült) nyelvi közösség. A nagyherceg-
ségben szinte mindenki jól beszéli mind a három nyel-
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vet, a luxemburgit, németet és franciát. Legalábbis a
helyi iskolarendszer volt diákjai tudják mindhárom nyel-
vet.

Könyv- és újságolvasás, rádió- és tv-mýsorok figye-
lemmel kísérése nyelvi gondok nélkül történik (akár a
luxemburgi, francia vagy a német nyelvrõl van szó), mert
ez Luxemburg és polgárai kulturális és politikai iden-
titásának része. Természetesen mindenkinek megvannak
a maga nyelvi elõnyei, de nem rejtett okokból.

Eddig a közéleti nyelvhasználatot a gyakorlatban
évtizedek folyamán kialakult szabályok, nem pedig tör-
vényi intézkedések kísérték. A közigazgatás írott nyelve a
francia, beszélt nyelve pedig a luxemburgi. A rádió- és
tv-adók luxemburgi nyelven sugározzák mýsoraikat, a
sajtó jobbára a német nyelvet használja. De egyre jobban
megengednek a szigorú elhatárolások, ezért az átmene-
tek minden eddiginél megfoghatatlanabbak.

Luxemburg egyelõre azzal dicsekszik, hogy két fon-
tos kultúra keresztezõdésénél áll. Polgárai nemcsak kü-
lönbözõ nyelveket beszélnek, hanem tudatosultak ben-
nük a kulturális különbségek is. Ha ez az ország iden-
titásának lényege, akkor nincs rá ok, hogy az emberek
ne tartsák magukat hozzá a jövõben is.
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Ajánlások

Luxemburg többnyelvý társadalom, amelyben a luxem-
burgi, a francia és a német nyelvet számos írott és íra-
tlan szabályt tiszteletben tartva használják. Az egynyelvý
tömegtájékoztatási eszközök melletti kiállás valószínýleg
társadalmi elkülönüléshez vezetne, a végén pedig az ál-
lampolgárság “ellaposításához". A luxemburgiak kulturá-
lis identitása nagyon erõsen kötõdik az “egyenlõnek az
egyenlõvel" való egymás mellett éléséhez. A többnyelvý-
ségnek ez a típusa luxemburgi sajátság és valószínýleg
bármely más néppel összehasonlíthatatlan.

Fontos megjegyezni, hogy a luxemburgi társadalom
többsége a három hivatalos nyelv: a luxemburgi, a né-
met és a francia közül egynél többet beszél. A Luxem-
burgba bevándoroltak túlnyomó része is legalább egyet
beszél a három hivatalos nyelv közül azzal, hogy a fran-
cia a kommunikáció nyelve lett, vagyis a közös nevezõ.
A határon túli francia, belga és német munkások is
leggyakrabban franciául beszélnek.

Fõleg a román nyelveket beszélõ bevándorlóknak
vannak “saját" tömegtájékoztatási eszközeik: két portu-
gál hetilap, rádió a különbözõ román nyelveken, a fran-
cia tv-híradó (luxemburgira), valamint a francia rádió (a
közszolgálati rádió) napi híreinek fordítása. Két kizáró-
lag francia nyelvý újság és egy hetilap az ingázóknak és
a román nyelvterületrõl bevándorlóknak ad betekintést
a luxemburgi eseményekbe.

A sajtóban a luxemburgi sohasem lett kommuniká-
ciós nyelv. Ez fõként azért van így, mert nincs is tény-
leges érdeklõdés a nemzeti nyelvý lapok iránt, míg ez
az elsõ és domináns beszédnyelv. Olvasni (és írni) azon-
ban nehéz ezen a nyelven, aki nem szokta meg és nem
gyakorolta. A rádióban és a tévében már más a helyzet,
ezekben a fõ kommunikációs nyelv a luxemburgi.

A jövõben a kormánynak az alábbiakat kellene tennie:
• folytatni a külfödiek/bevándorlók bátorítását, hogy

a társadalomba való integrálódásuk nyelveként ta-
nulják a luxemburgit;
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• bátorítani a többnyelvý mýsorok bevezetését, vagy
szorgalmazni a többnyelvý közönségnek szánt rá-
dió és tv-mýsorok gyártását más nyelveken (elsõ-
sorban a közszolgálati rádióállomáson);

• a bemondóra, azaz az újságíróra (nem az olvasó-
kra vagy a rádió és a tévé közönségére) bízni a
nyelv megválasztását.
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Natalia Angheli
Moldova

A szláv és a latin világ keresztezõdésénél Moldova szá-
mos etnikai csoport hazája. Az utolsó népszámlálás ada-
tai szerint a népesség 64,5%-a moldáv (moldován), 13,8%-a
ukrán, 13%-a orosz, 3%-a gagauz, 2%-a bolgár, 1,5%-a
zsidó, 2,2%-a pedig más etnikai csoportokhoz (fehéro-
rosz, lengyel, német, roma stb.)1 tartozik.

Moldova kultúrája a hagyományok és a nyelvek ka-
leidoszkópja. Egyes nyelvek a régió más népeinek —
románok, oroszok, ukránok, bolgárok — nyelvéhez ha-
sonlók. Más nyelvek, mint a gagauz — az egyik török
nyelv — amelyet ortodox keresztények csoportja beszél,
egyedülálló a régióban.

Tizenegy évvel a Szovjetunió szétesése után, az or-
szág még mindig keresi identitását és helyét az új Euró-
pában, ami hatással van arra, hogy a különbözõ etnikai
csoportok hogyan látják magukat és egymást. Ezen cso-
portok érdekeinek megõrzése mind az ország hatalmi
szervei, mind pedig a civil társadalom számára kihívás,
különösen a mély gazdasági válság és a Dnyeszteren túli
területtel kapcsolatos megoldatlan viszály miatt.
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I. Törvényes szabályozás

Moldovában a névadó nemzet és a többi etnikai csoport
közötti kapcsolatot gyakran a nyelvhasználat szemszög-
ébõl szemlélik. Egészen a 80-as évek végéig, a tarka
nemzeti összetétel ellenére az orosz és a moldáv nyelv
dominált. Így például 1989-ben 59,4% tanult moldávul,
40,6% pedig oroszul.2 Az orosz volt a hivatalos kommu-
nikáció fõ nyelve.

Moldovának a kommunista hatalom alól való felsza-
badulása a moldávok nemzeti öntudatának megújhodá-
sát eredményezte. E mozgalom keretében 1989-ben meg-
hozták A Moldova területén való nyelvhasználatról szó-
ló törvényt. E törvény értelmében a moldáv hivatalos
nyelv státust kapott, míg az oroszt “a népek közötti kom-
munikáció nyelvének" nyilvánították.3 Jóllehet a törvény
a legmagasabbra emelte a moldáv nyelv státusát, elõírja
az ukrán, a bolgár, a héber, a jiddis, a roma stb. nyelvek
használatát, hogy eleget tegyen a Moldova területén élõ
sokféle etnikai csoport igényeinek.4

A törvény elõírta a latin betýs írás használatát is,
eltörölve ezzel a moldávok és a románok közötti egyedüli
különbséget. A nyelv elnevezése, azaz a moldáv a román-
nal szemben továbbra is heves vita tárgya. A lakosság fe-
le a “román" elnevezést használja, és magát “román nem-
zetiségýnek" nevezi, míg a többi úgy tartja, hogy moldáv
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2 Atanaszia Sztojanova: Az etnikai csoportok oktatása Moldová-
ban: törvényes keretek és gyakorlat (National Minorities Education in
Moldova: The Legal Framework and Practice) a beszámoló a Barce-
lonában, 2002. április 16—20. megtartott nyelvpolitikai világkongres-
szuson hangzott el. www.linguapax.org/congres/taller3/article23ang.html

3 A Moldova területén való nyelvhasználatról szóló törvény 3.
szakasza.

4 A Moldova területén való nyelvhasználatról szóló törvény 4.
szakasza.



nyelven beszél. Mivel az összes törvényes aktus a “mol-
dáv" elnevezést jelöli meg, beszámolómban is ezt a ter-
minust fogom használni az ország hivatalos nyelvét em-
lítve.

Az alkotmány 13. szakasza elõírja a moldáv nyelv-
nek az ország hivatalos nyelveként való használatát. A
szóban forgó szakasz elismeri a moldávoknak az orosz
és a területükön beszélt más nyelvek használatát. Az al-
kotmány 10. szakasza óvja a moldovai állampolgárok
jogát, hogy megõrizzék, fejlesszék és kifejezzék etnikai,
kulturális, nyelvi és vallási identitásukat.

A kelet-moldovai Dnyeszteren túli (Transzdnyeszter)
körzetben, ahol ukránok és oroszok élnek többségben,
nem fogadták el sem a nyelvhasználati törvényt, sem az
alkotmányt. A lakosság itt emelte fel a leghangosabban
szavát a nyelvhasználati törvény 7. szakasza ellen, amely
elõírja az állami szervekben dolgozók számára a köte-
lezõ moldáv nyelvtudást.

Az ország többi részében a nyelvhasználati törvény
és más törvényes jogszabályok rendelkezéseinek alkal-
mazása a legjobb esetben fokozatosan megy végbe, és
különösen az üzleti életben és a tömegtájékoztatási esz-
közökben továbbra is kényes kérdés e két nyelv egyen-
súlyának megteremtése. A tanult moldávok többsége mol-
dávul és oroszul is beszél, míg sok más etnikai csoport
számára továbbra is az orosz az elsõ, de gyakran az
egyetlen kommunikációs eszköz.

Jóllehet az 1989. évi törvény nem szabályozta külön
rendelkezésben a tömegtájékoztatási eszközök nyelvhasz-
nálatát, mégis megvetette a további kimunkálásának alap-
jait.

Az ország mýsorszóró tömegtájékoztatási eszközei-
re vonatkozó törvény nyelvi rendelkezései összhangban
vannak a nyelvhasználati törvénnyel. A mýsorszórásról
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szóló 1995. évi törvény 13. szakasza elõírja, hogy a
mýsor legalább 65%-át az ország hivatalos nyelvén kell
sugározni. A törvény megteremtette a kereteket az Audio-
vizuális Egyeztetõ Tanács (CCA) tevékenységéhez, amely-
re egyebek között azért van szükség, hogy megkönnyítse
a hivatalos nyelven való mýsorszórás fejlesztését.5

A reklámozásról szóló 1997-ben meghozott törvény
nyelvhasználati rendelkezései egészen liberálisak. A 2002-
-ben elfogadott módosító javaslat nyomán a hirdetések
az ország hivatalos nyelvén, vagy a hirdetõ igénye sze-
rint, más nyelven jelentethetõk meg.6

A nemzeti kisebbségek tagjainak jogairól szóló 2001.
évi törvény a többi etnikai csoport számára is biztosítja
a tömegtájékoztatási eszközökhöz való hozzáférhetõsé-
get. E törvény 13. szakasza elõírja, hogy az etnikai ki-
sebbségeknek és szervezeteiknek is joguk van az anya-
nyelvükön való programgyártásra, egyben a kormányzati
szolgálatoktól kéri, hogy az állami televízióban és rádió-
ban készítsenek ezeken a nyelveken mýsorokat. A nem-
zeti közszolgálati mýsorszóróról szóló, 2002-ben meg-
hozott törvény hasonlóan meghirdeti a kulturális sokfé-
leséget és elismeri az etnikai csoportok jogát, hogy anya-
nyelvý mýsorokat sugározzanak.

A nyelvhasználati törvény alkalmazásának megkön-
nyítésére és a nemzetek közötti viszonyokról vallott álla-
mi politika hirdetésére, a kormány megalakította a nem-
zetek közötti kapcsolatügyi és nyelvhasználati osztályt
(késõbb nemzetek közötti kapcsolatügyi osztály). Az osz-
tály feladata, hogy figyelemmel kísérje az etnikai csopor-
tok és a névadó nemzet közötti jogérvényesítést, vala-
mint támogassa az e téren tevékenykedõ nemkormány-
zati szervezeteket.
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II. Média-fedettség

Moldovát függetlenségének elnyerése, 1991 óta eláras-
ztotta a nyomtatott és az elektronikus média. Mivel több-
ségüket politikai pártok vagy csoportosulások látják el
pénzzel, az országban uralkodó politikai nézetek egész
spektrumát sorakoztatják fel. A publikációkban azonban
sokkal kisebb a tarkaság a Moldovában élõ etnikai cso-
portok különbözõ érdekeinek kinyilvánítása tekintetében.

Moldova média-színtere kiegyensúlyozatlan. A lakos-
ság nagyon alacsony vásárlóképessége és a képmutató
politikai érdekek folytán számos tájékoztatási eszköz tis-
zavirág-életý volt. A Moldovai Független Sajtóközpont ál-
tal összegyýjtött adatok szerint, 2002 novemberében 72
nemzeti nyomtatott kiadvány, 23 helyi nyomtatott ki-
advány, két nemzeti tv-csatorna, egy nemzeti rádióállo-
más, 32 helyi tv-csatorna, 24 helyi rádióállomás és nyolc
hírügynökség volt. Az összesen 169 tömegtájékoztatási
eszköz közül 82 moldáv nyelven, 33 moldáv és orosz
nyelven, 44 csak orosz nyelven, 6 orosz és gagauz nyel-
ven, 4 pedig más nyelven jelenik meg, illetve sugározza
adását (ezek az adatok nem ölelik fel a Dnyeszteren túli
elszakadt körzetre vonatkozó adatokat).7

Az újságok és képes újságok ára a moldávok több-
sége számára megfizethetetlenül drága, ezért valószíný-
leg az állami hálózat rádióállomásai és tv-csatornái az
információforrás és a szórakoztatást is szolgálják. A Ra-
dio Moldova, TV Moldova 1 és az ORT Moldova gyakor-
latilag valamennyi háztartás számára hozzáférhetõk. 2002.
augusztus 10-éig a szomszédos ország közszolgálati csa-
tornája, a TV Romania 1 ugyancsak az állami kommu-
nikációs rendszer révén fogható volt a legtöbb moldáv ot-
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thonban.8 A moldovai hatóságok azzal az állítással szün-
tették meg az adás vételét, hogy ehhez további államközi
egyezményekre van szükség, amelyek elõírják majd a
moldáv távközlési kapcsolatok igénybevételének megfi-
zettetési módját. Nyilvános tiltakozási hulláma csapott
fel, míg végül 2003 márciusában újból visszaállították a
sugárzást.

Észak-Moldova és a Dnyeszteren túli körzet lakos-
sága otthonában szintén foghatja a szomszédos ukrajnai
adókat.

Az alacsony keresetek miatt azonban a moldovaiak
nagy része nem engedheti meg magának a korszerý rá-
dió- és tv-készülékeket. Ennek folytán nem foghatnak
más hullámhosszakon állomásokat, jobbára csak az ela-
vult rádiókábeleken hozzájuk eljutó helyi állami adók
mýsoraira szorulnak.

1. Az orosz nyelvý tömegtájékoztatási eszközök Mol-
dovában. Moldovában továbbra is az orosz a média fõ
nyelve. Számuk, nagy példányszámuk és elterjedtségük
folytán nem éppen nevezhetõk “kisebbséginek". Egy 2002-
-ben készült ankét szerint Moldovában az öt legolvasot-
tabb lap közül három oroszul jelenik meg, az öt legnép-
szerýbb rádióállomásból kettõ szintén ezen a nyelven
sugározza adását.9 Ebbõl a felmérésbõl kiderül az is,
hogy a legnépszerýbb tv-csatorna az ORT is orosz nyel-
vý. Moldovában a népszerýségi lista legmagasabb fok-
án a Komszomolszkaja Pravda áll, elõfizetés nélküli 50

76 Moldova

8 Victor Bogaci: Televíziós átjátszók és állomások Moldova ré-
gióiban, Moldovai tömegtájékoztatási eszközök, 1999. december, Mol-
dovai Független Sajtóközpont.

9 Tömegtájékoztatási eszközök a Moldovai Köztársaságban: hoz-
záférhetõség, közönség, irányválasztás, álláspontok, Moldovai tömegtá-
jékoztatási eszközök, 2002. június, Moldovai Független Sajtóközpont.



ezres példányszámmal, amely maga mögött hagy minden
más moldáv nyelvý kiadványt.

Tulajdonképpen a legnépszerýbb lapok az ismert
orosz címek (Komszomolszkaja Pravda, Argumenti és
Fakti, Trud) moldovai kiadása. Ehhez hasonlóan az orosz
adások, az oroszországi tv- és rádiómýsorok (ORT, Rus-
zkoje Radio, Radio Hit FM) ismétlése a legnépszerýb-
bek.

Egészében szemlélve nagy mértéký az oroszországi
mýsorok ismétlése. A CCA regisztere szerint 2002 nya-
rán az engedéllyel mýködõ 23 rádióállomás közül 11
vette át az orosz állomások mýsorait. Összehasonlítás-
képpen, a romániai adások átvételére két állomásnak, a
törökországi adásokéra egynek volt érvényes engedélye,
egy állomás pedig a Radio Liberty adásait vehette át.

Az illegális mýsorszórók száma sokkal nagyobb. A
CCA szerint a mýsorszórási jogszabályokat leggyakrab-
ban a külföldi mýsorok jogtalan átvételével szegik meg.10

Az Elektronikus Tömegtájékoztatási Eszközök Egyesüle-
tének (APEL) becslése szerint az engedéllyel rendelkezõk
között a törvényszegõk aránya 90%.11

Az átvett mýsorok kiválasztása gyakran hátrányos
megkülönböztetés nélkül történik, és a moldovaiak ezek-
bõl a hírekbõl tudják meg, mennyi a pontos idõ Mosz-
kvában, hogyan alakulnak az ingatlanárak Szentpétervá-
ron, vagy tájékozódnak a várható szibériai idõjárásról. A
helyi állomások anyagi eszközök és mýszaki és profes-
szionális ismeretek hiányában gyakran folyamodnak a
mýsorok átvételéhez, mert ez biztosítja számukra a túlé-
lést.
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Ebben az értelemben jellegzetes példa az Info Radio

— magáncsatorna, amely indulásakor, 2000 augusztus-
ában mýsortervében elsõsorban a moldovai hírekrõl való
tájékoztatást (moldáv és orosz nyelven) týzte ki célul.
2001 végén pedig egyszerýen átvette a moszkvai Ekho

Moszkvi adásait.
A CCA elõírásai szerint azok a jelöltek, akik “megfe-

lelõen" tudósítanak a névadó nemzet és a Moldovában
élõ többi etnikai csoport közötti kapcsolatokról és be-
mutatják a moldáv nemzet, valamint a “velük élõ" nem-
zetiségek kultúrértékeit, elsõbbséget élveznek az enge-
dély odaítélésérõl való döntésnél. Ezeket a kritériumokat
azonban csak ritkán alkalmazták a gyakorlatban, ami
kiváltotta a helyi tömegtájékoztatási ellenõrök felhördü-
lését.12

A külföldi egyetemeken diplomázottak egyesülete
(CAIRO) 2000-ben bírósági eljárást kezdeményezett a ta-
nács ellen, mert állításuk szerint nem sikerült “megvéde-
niük a nemzeti tájékoztatási térséget az idegen befolyá-
stól". A pert megnyerték, a bíróság pedig javasolta a mý-
sorszóróknak, hogy tartsák tiszteletben a mýsorszórás-
ról szóló törvény nyelvhasználati elõírásait. A döntés mi-
att a moldovai orosz lakosság panaszt emelt, az EBESZ
nemzeti kisebbségi fõbiztosa pedig bírálta az emberi jo-
gok korlátozását. Következtek a külföldi nyomások, majd
a moldovai parlament közzétette a nyelvhasználati tör-
vény rendelkezéseinek tolmácsolását, és meghatározta,
hogy a helyi produkció 65%-a, nem pedig az egész adá-
sidõ 65%-a legyen kötelezõen hivatalos nyelven. Az oros-
zországi állomások részlegei számára ez azt jelentette,
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hogy mýsorváltoztatás nélkül maradhatnak a hullám-
hosszon.

A CCA nem járt sikerrel az ország mýsorszórási
törvényével összhangban levõ nyelvi és egyéb jogszabá-
lyok végrehajtásában. A mýsorszórók többsége egysze-
rýen szembeszáll a szankciókkal és marad a hullám-
hosszon. Például az Avto Radio annak ellenére, hogy
megfosztották mind a mýsorszórási, mind pedig a mý-
szaki engedélytõl, folytatta a mýsorsugárzást.

Nemrégtõl a Tanács sokkal óvatosabb hozzáállással
nem alkalmaz semmilyen komolyabb szankciót. Mivel a
CCA nem képes hatékonyan megkönnyíteni a megfelelõ
törvények alkalmazását, most azt állítja, azért kerüli a
szigorúbb szankciók alkalmazását, mert fél, hogy “meg-
semmisíti" a moldovai mýsorszórás térségét.13

2. Az ukrán, bolgár, jiddis és roma nyelvý tömegtá-
jékoztatási eszközök. Az orosz és moldáv nyelvý mé-
dián kívül a többi nyelven jelentéktelen a hírközlõk be-
folyása. 2002 novembere óta nincs is a moldáv és az
orosz nyelvýn kívül más állami média.14 Az egyedüli két
kiadvány, amelyeket országszerte terjesztenek, az Isztoki
és a Nas Golosz. Mindkettõ jobbára a moldovai zsidó
közösség életével foglalkozik, ám a cikkeket orosz nyel-
ven nyomtatják.

Az ukrán nyelvý média nem eléggé fejlett, jóllehet a
moldávok után ez a második legnépesebb etnikai cso-
port. Az ukrán nyelvý Ukrajinszki Golosz Chi¤inºuban
jelenik meg, és fennmaradása a magánadományoktól függ,
amelyek azonban nem elegendõk arra, hogy a 3000-es
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példányszámú lap rendszeresen megjelenjen. Az ország
északi részében, Bºlþi városban nyomtatott Promini cí-
mý lap szintén rendszertelenül jelenik meg.15

Hasonló a helyzet a bolgár nyelvý sajtóval is. A Rod-

no Szlovo, a moldovai bolgárok lapja körülbelül három
évvel ezelõtt az alapok hiánya miatt megszýnt. A hiányos
pénzellátás megnehezíti a Balgarszki Glasz címý lap
megjelentetését is, amely a déli Taraclia városban kerül
ki a nyomdából. Létrehozása, 1991 óta csupán ötven
szám jelent meg. Nincs állandó munkaviszonyban dol-
gozó szerkesztõsége, az új számok a magánadományok
beáramlásától függnek. 2002-ben a helyi hatóságok igye-
kezete, hogy a lapnak támogatást nyújtsanak, csak kor-
látozott hatású volt, jóllehet 12 szám nyomtatásához ígér-
tek anyagi támogatást, mindössze három számra sike-
rült biztosítani az eszközöket.16

Néhány helyi mýsorszórónak van bolgár adása. Így
például a STV41 állami tv-csatorna Taracliában bolgár
nyelven sugároz helyi híreket, üzleti és szórakoztató show-
-mýsorokat. A középhullámú csatorna, a TVardita, a
dél-moldovai Tvardiþából szintén sugároz bolgár nyelvý
adásokat.

Az eredeti mýsorok azonban az adóállomások több-
ségében ritkaságszámba mennek, a különféle nyelveket
pedig leginkább csak a “zenés üdvözletek" sugárzásakor
használják. Ugyanez mondható el az edinþi ukrán nyelvý
AVM Studio mýsorairól is, valamint a briceni Canal-X

állomáséról, mindkettõ Észak-Moldovában van, valamint
a közép-moldovai Basarabeasca város BAS-TV állomásá-
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ról. Ezek az adók alig 50 kilométeres körzetben fog-
hatók.

A TeleRadio Moldova nemzeti mýsorszóró a mol-
dávon kívül még hat nyelven sugároz programot. A mol-
dovai közszolgálati televízió Comunitatea szerkesztõsége
nyolc és fél órás mýsort ad, míg a nemzeti rádió a
nyelveken összesen 7 óra 45 perc mýsoridõvel rendelke-
zik. A tv- és rádióállomások felölelik a bolgár, gagauz,
jiddis, roma, orosz és ukrán mýsorokat.

A képzett személyzet hiánya és a kedvezõtlen pén-
zellátás nagy mértékben csökkentik a mýsorok színvo-
nalát. Az alacsony keresetek miatt kevés fiatal újságíró
lép állásba az említett szerkesztõségekben. A roma tv-mý-
sor 2002 novemberétõl megszýnt, mert nincs szerkesz-
tõje.17 Az újságírók fontos eseményeket hagynak ki pénz-
hiány miatt, mert még annyit sem tudnak nekik bizto-
sítani, hogy a fõvárosból, Chi¤inºuból terepre utazzanak.
A napi kommunikációs kapcsolattartástól is meg vannak
fosztva, hiszen a szerkesztõségekben sem számító- sem
faxgépek nincsenek.

A Moldovában élõ etnikai közösségek képviselõi ál-
landóan elégedetlenségüket fejezik ki a moldovai nemzeti
mýsorszóró anyanyelvükön sugározott mýsorainak men-
nyisége és minõsége miatt is. 2002 júliusában aggodal-
mukat fejezték ki abban a levélben, amelyet a nemzetek
közötti kapcsolatügyi osztály vezetõje továbbított a Tele-
Radio igazgatójának. A levélben kérték a mýsoridõ növe-
lését a különbözõ etnikai csoportok nyelvén és a mýso-
rok fõ mýsoridõben való sugárzását, továbbá igényelték
a Moldovában élõ kisebb etnikai csoportokról (fehéro-
roszok, örmények, azerik, tatárok, lengyelek, litvánok
stb.) szóló tudósításokat. A levél ösztönzi a mýsorszórók
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vezetését, hogy biztosítsanak nemzetközi szemléletet a
mýsorokban és foglalkozzanak a külföldi etnikai kérdé-
sekkel.18

A nemzeti televízióban azonban a különbözõ nyel-
veken sugárzott mýsorok tartalma és sugárzási idõtarta-
ma sem sokat változott 2002 novembere óta napjainkig.

Az Európa Tanács 2003 januárjában részletesen meg-
vizsgálta, mely hiányosságok tapasztalhatók a kisebbsé-
geknek a tömegtájékoztatási eszközökhöz való hozzáfér-
hetõségében. A nemzeti kisebbségek védelmére vonat-
kozó keretmegállapodás felügyelete során a miniszteri
bizottság felszólította a moldovai hatóságokat, hogy “ve-
gyék figyelembe az összes nemzeti kisebbség törvényes
érdekeit, beleértve a kedvezõtlen helyzetben levõket és a
kis létszámúakat is". Az Európa Tanács szerint a megál-
lapodást “nem alkalmazzák maradéktalanul sikeresen a
romákkal szemben", és tovább kell fáradozni, hogy a “tö-
megtájékoztatási eszközökhöz hozzáférjenek többek kö-
zött az ukránok is."19

3. A Gagauz Autonóm Körzet tömegtájékoztatási esz-
közei. A Gagauz-Yeri külön törvényes státusáról szóló
törvény, amelyet 1994-ben hoztak meg, autonómiát sza-
vatol a Moldova déli részében élõ mintegy 170.000 gaga-
uz nemzetiségýnek, jogot biztosítva nekik, hogy a régió-
juk politikai, gazdasági és kulturális fejlõdésére vonat-
kozó kérdéseket függetlenül oldják meg.

E törvény értelmében Gagauz-Yeri hivatalos nyelve a
moldáv, a gagauz és az orosz. Ebben a régióban azonban
az orosz és a gagauz a fõ kommunikációs nyelvek.
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Ebben a körzetben a tömegtájékoztatási eszközök
gondjai hasonlóak, mint az újságírókat Moldova más
részeiben érintõ szakmai és egzisztenciális kihívások. A
fõ problémák a profi személyzet hiánya, nincsenek ala-
pok és a hatalom megpróbálja cenzúrázni a tömegtájé-
koztatási eszközöket.

A legtöbb idõszaki kiadvány példányszáma nem ha-
ladja meg a néhány százat, sokat kis szerkesztõségek
állítanak össze, néha csak a fõszerkesztõ.

A Vesti Gagauzii négyoldalas, 5000 példányban meg-
jelenõ hetilap alapítója a regionális parlament. Három
lap orosz, egy pedig gagauz nyelven jelenik meg. Még két
idõszaki kiadványt, a Ceadîr-Lunga-i Znameát és a vul-
cºnesti Panoramát a helyi hatóságok finanszírozzák. Ezek
orosz nyelvý hetilapok. A Znamea 5000 példányos má-
solatban jelenik meg, a Panorama pedig kétoldalas 500
példányban megjelenõ tárca.

Az akadályokba ütközõ pénzellátás miatt a gagauz
nyelvý Ana Sözü, Gagauz Halki, Sabaa Yildizi, Gagauz

Yeri, Gagauz Sesi és Halk Birlii rendszertelenül jelen-
nek meg, de hasonló helyzetben van az orosz-gagauz
Açik Göz is.20

A moldovai központi hatalom részérõl elmarad a
gagauz médiának nyújtandó anyagi segítség. Egyébként
néhány kiadvány törökországi segítséget kapott. A kéthe-
tenként megjelenõ, négyoldalas Ana Sözü és a Sabaa

Yildizi képes újságot a török Nemzetközi Együttmýkö-
dési Ügynökség (TIKA) támogatta, a kéthetente megjele-
nõ Gagauz Sesi pedig magánszemélyektõl kapott ado-
mányt.
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A TIKA mýszaki adományt is nyújtott e térségben a
mýsorszórás fejlesztésére. A támogatás fedezte az átját-
szó berendezésekre fordított költségeket, amelyre a Ra-
dio Gagauzia, Comrat, Ceadîr-Lunga és Vulcºnesti váro-
sokban állami tulajdonban levõ adóállomás mýsorszóró
színvonalának növelése végett volt szükség.

Pillanatnyilag csak egyetlen rádióállomás van ebben
a körzetben, a magánkézben levõ Radiostanstia Jug,
fõleg orosz nyelvý zenei és hírmýsorokkal. A régióban öt
engedéllyel mýködõ tv-állomás van, de most csak négy
sugároz mýsort. Ezek a csatornák hetente egytõl-hat órás
saját gyártású mýsort adnak, többségük orosz nyelven.
A többiek az orosz csatornák mýsorát veszik át. Pél-
daként, az Ayin Açik Ceadîr-Lungaból mýsoridejének
90%-ában az orosz ORT és RTR csatornák mýsorát, a
comrati Bizim Aydinik pedig a moszkvai MUZ-TV és a
Channel3 programjait veszi át. Ezek a csatornák 10—40
kilométeres körzetben foghatók, legkisebb hatótávolságú
a TV Sud Vulcºnestiben, legnagyobb pedig a comrati
Yeni Ay.

A régió média-csoportjai már több ízben próbáltak
közbenjárni a központi hatalmi szerveknél annak érde-
kében, hogy több frekvenciát kaphassanak a magántulaj-
donban levõ helyi mýsorszórók. A gagauzi Független Saj-
tóközpont, nemkormányzati média-szervezet nyílt levél-
ben fordult a moldovai elnökhöz, a parlament elnökéhez
és a kormányfõhöz, közbenjárásukat kérve.21

A helyi hatóságok gyakran avatkoznak a tömegtájé-
koztatási eszközök tevékenységébe, különösen az állami
hírközlõk munkájába. A politikai összecsapások sokszor
cenzúrához és az újságírók elbocsátásához vezetnek. A
moldovai Emberi Jogvédelmi Szövetség (LADOM) szerint
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a 2002. évi õszi helyi kormányzóválasztási kampány ide-
jén, a hatalom megpróbált az egyik jelöltet népszerýsítõ
választás elõtti kampányt biztosítani, ezért felmondott a
Znamea fõszerkesztõjének, és elbocsátással fenyegette a
szerkesztõség többi tagját is.22

A helyi hatóságok 2002 novemberében bezárták az
állami TeleRadio Gagauziát. Ez volt az egyetlen tv-tár-
saság, amely széles területet fedett és eredeti mýsorokat
sugározott bolgár, gagauz, moldáv és orosz nyelven.23

4. A Dnyeszteren túli tömegtájékoztatási eszközök.
Az önkikiáltott moldovai Transzdnyeszter Köztársaság
(Transdniestria) 1990 szeptembere óta létezik. Az ország
többi részétõl eltérõen ezt a kelet-moldovai körzetet 39,9%
moldáv, 28,3% ukrán, 25,5% orosz, 6,4% egyéb etnikai
csoport népesíti be.24 A moldáv kultúra és nyelv meg-
újhodására a 80-as évek végén folytatott akciót, de külö-
nösen a nyelvhasználati törvény elfogadását, sok helyi la-
kos fenyegetésként élte meg. Legjobban attól féltek, hogy
Moldova végül is egyesül a szomszédos Romániával. A
Dnyeszteren túl élõ ukránok és oroszok közül kevesen
beszélik a moldáv nyelvet, ezért attól tartottak, hogy egy
nap idegenekként ébrednek saját otthonaikban. A Szo-
vjetunió megõrzése végett megtartott 1991. évi referen-
dumot, amelyet Moldovában a többség bojkottált, e ré-
gióban örömmel fogadták.

Az akkor elszakadt köztársaság megteremtette az
elõfeltételeket, hogy állam legyen. Az önkikiáltott köztár-
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saság parlamentje 1992-ben hatályon kívül helyezte az
1989-ben meghozott nyelvhasználati törvényt, és a mol-
dávok részére újból bevezette a cirill írást. Alkotmánya a
moldávot, az oroszt és az ukránt a régió hivatalos nyel-
vének nyilvánítja.25

A sajtóról és a többi tömegtájékoztatási eszközrõl
szóló 1993. évi törvény szavatolja a polgároknak az anya-
nyelvý tömegtájékoztatási eszközöket.26 Ennek ellenére
szinte valamennyi hírközlõ orosz nyelvý információkat
közöl, vagy sugároz. Ezen kívül az oroszországi médiától
átvett mýsorok széleskörýen elterjedtek, és a lapok is
kaphatók az újságárusoknál.

A régióban 2002 novemberében 63 regisztrált tö-
megtájékoztatási eszköz volt. Csak két újságot nyomtat-
tak valamelyik nem orosz nyelven, és a más nyelvý mý-
sorok csak a Dnyeszteren túli állami mýsorszórón vol-
tak foghatók.27

Az egyetlen moldáv nyelvý kiadvány az Adevarul Ni-
strean. Ezt a lapot 1000-es példányszámban a helyi ha-
talom szponzorálja, és hetente kétszer jelenik meg. Az
ukrán nyelvý Gomin hetilapot szintén az államkasszából
pénzelik. Példányszáma 2300 körül alakul.28

A transzdnyeszteri állami rádió csak napi híreket
közöl moldáv és ukrán nyelven, ehhez járulnak még a
hétvégi elemzõ mýsorok és tematikus magazinmýsorok.
Az állami televízió hetente háromszor moldáv és ukrán
nyelvý hírmýsort, valamint gyermek- és szórakoztató mý-
sorokat ad.
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A régió hatalmi szervei az orosz nyelv fölényét a la-
kosság “nyelvi hajlamaival" magyarázzák. Az egyik köz-
véleménykutatást idézve a transzdnyeszteriek 20%-a a
moldáv, 37%-uk az ukrán, 95%-uk pedig az orosz nyelvý
tv-mýsorokat nézi rendszeresen. A helyi lakosság köré-
ben nagyon elterjedt a felfogás, hogy az orosz nyelv szel-
leme és kultúrhagyománya sokkal közelebb áll hozzá,
mint a moldáv nyelvé.29

A moldovai központi hatalom és a transzdnyeszteri
vezérek közötti feszültség, különösen az 1991 végén és
1992 elején kitört fegyveres összetýzések után komoly
média-szakadáshoz vezettek az elszakadt régió és az or-
szág többi része között. A 90-es évek elején rendszeresen
zavarták egymás mýsorát. Nemrégig a moldovai lapokat
nem lehetett kapni a transzdnyeszteri régióban, és for-
dítva is érvényes volt.

2001 májusában Vlagyimir Voronyin moldovai elnök
és Igor Szmirnov transzdnyeszteri vezetõ egyezményt ír-
tak alá a tömegtájékoztatási eszközök szabad forgalmá-
nak biztosításáról. A szóban forgó egyezmény keretében
a lakosságnak lehetõsége van, hogy a Dnyeszter mindkét
partján elõfizessen az idõszaki kiadványokra. Ennek da-
cára a Dnyeszteren túli lakosságnak csak kis százaléka
nézheti a moldovai nemzeti rádió és televízió mýsorát,
mert a rendes hullámhosszon nem foghatók.

Az elszakadt régió és az ország megmaradt részé-
nek tömegtájékoztatási eszközei közötti kapcsolatterem-
tés még mindig gondot okoz. A moldovai eseményekrõl
szóló jelentéseket a Dnyeszteren túli hatalmi szervek
rendszeresen cenzúrázzák, szerzõiket pedig azzal vádol-
ják, hogy “a moldovai ötödik hadoszlopként tevékeny-
kednek", és gyakran fenyegetik õket felmondással.
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A moldovai hatalmi szervek hasonló gesztussal 2001-
-ben beszüntették a Kommerszant Moldovi lapot, mert
állítólag a transzdnyeszteri hatalom iránti elfogultságát
tanúsító tájékoztatásokat közölt.

A 2001-ben aláírt egyezmény dacára a régióban kor-
látozott az információkhoz való hozzáférhetõség, a Dnye-
szter mindkét partján hatalmon levõ szervek pedig idõn-
ként a “kölcsönkenyér visszajár" politikáját alkalmazzák,
amikor bevonják az újságírói akkreditációkat.

III. “Másokról" a tömegtájékoztatási
eszközökben

A súlyos gazdasági helyzet, a képzett újságírók hiánya és
a hatalom kísérletei, hogy beavatkozzon a tömegközlõk
tevékenységébe, a legnagyobb kerrékkötõje a moldovai
média fejlõdésének, nyelvre való tekintet nélkül.

A gondokat növeli a különbözõ nemzetiségý újságí-
rók közötti professzionális szolidaritás hiánya. A tömeg-
tájékoztatási eszközök etnikai alapon igen megosztottak,
és a fõ politikai, társadalmi és gazdasági eseményekrõl
az orosz nyelvý és a moldáv nyelvý média tudósításai
nagyon eltérõek. Sõt sok újságíró tevékenységével feszült-
séget szított a nemzetek között, hozzájárulva ezzel a
gyýlölt “másikról" vallott vélemény kialakításához.

A legszembetýnõbb példa a Dnyeszteren túli körzet
1991—1992. évi eseményeirõl szóló jelentések. Amikor
kirobbantak az összetýzések a kormányerõk és a Dnye-
szteren túli felkelõk között, a média azonnal elõvette az
“ellenségrõl" vallott elkoptatott kifejezéseket és leegysze-
rýsítetten, fekete-fehérben mutatta be az eseményeket.

A Dnyeszteren túli körzet, hatalmi szerveinek és la-
kosságának minõsítése abban az idõben a moldovai mé-
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diában mindennapos volt. Az elszakadt köztársaság tö-
megtájékoztatási eszközei hasonlóképpen sértõ jelzõket
és metaforákat használtak a moldovai központi hatalo-
mra és a lakosságra, azok nagyobb nyelvi és kulturális
jogaira hivatkozva.

A hivatalos moldavai napilap, a Nezavisznaja Mol-
dova a körzeti hatalmat gyakran nevezte “konzervatív
erõknek", “a gyarmati politika gyõzteseinek" vagy “býnö-
zõknek vagy gengsztereknek". A Dnyeszteren túli vezérek
politikáját gyakran “ördöginek" minõsítették, az elsza-
kadt köztársaság lakosságát pedig “idegeneknek" és “zül-
lötteknek" ábrázolták, ezért magától értetõdõen a nem
moldáv lakosság igazi gyökerei nem itt vannak.30 A Dnye-
szterovszkaja Pravda gyakran emlegette a moldávokat,
azt állítva róluk, hogy nyelvük és kulturális jogaik, vala-
mint az ország hatalmi szervei “fasiszták". Nevezték õket
“Moldova sötét erõinek" is, de gyakoriak voltak a me-
galázó kommentárok állítólagos kultúrálatlanságukról és
iskolázatlanságukról is.

A frontvonal “másik oldaláról" érkezõ tudósítások-
ból következetesen hiányzott a történelmi háttér, csupán
az egyik fél álláspontjait ismertették. Tehát a Dnyeszte-
ren túliak arcátlan, homogén és ellenséges moldávok
tömege maradt és ez fordítva is érvényes volt.31

A 90-es évek kezdetén a média hangneme igencsak
megenyhült. Mégis számos gond megmaradt, de még
mindig nem állt helyre a különbözõ nyelvi csoportok
közötti egyensúly, következetesség és meghittség. A hiva-
talos megbeszélések ezekrõl a kérdésekrõl formálisan
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1999-ben kezdõdtek meg. A Moldovai Újságíró Szövetség
akkor fogadta el a hivatásos etikai kódexet, amely egye-
bek között arra ösztönözte a hivatásos újságírókat, hogy
“szegüljenek szembe az erõszakkal, a gyýlölködéssel, a
viszálykodással, vagy a kulturális, nemi vagy vallási ala-
pon történõ hátrányos megkülönböztetéssel."32 A kódex
elfogadását követõen az újságírók létrehozták a Nemzeti
Etikai Bizottságot. Ennek a bizottságnak azonban nem
sikerült a helyi tájékoztatási eszközök munkamódjára
hatni, és az újságírókat sem sikerült egyesíteni a változa-
tos és etikus tudósítás fellelésében.

Az etikai tapintatlanság miatti vádak és ellenvádak,
különösen az orosz és a moldáv tájékoztatási eszközök
képviselõi között folytatódtak, 2001-ben a Vremja orosz
nyelvý hetilap egyik újságíróját a tömegtájékoztatási esz-
közökben terjesztett állítólagos gyýlölködõ hangneme mi-
att elítélték. Býncselekmény miatt emeltek vádat Julija
Korolkova ellen, miután a CAIRO tagjai azzal vádolták,
hogy megsértette a moldávok nemzeti becsületét és nem-
zetek közötti viszálykodást szított. A CAIRO állítása sze-
rint a Koffer, vasútállomás, Oroszország címý cikkében
rágalmazta a névadó nemzetet. Korolkova a cikkében azt
állította, hogy az állami szervekben az oroszul beszélõk
elõl el vannak zárva a tisztségek, a moldáv nemzetiségý
hivatalos személyiségek közül pedig egyesek csúszópénzt
fogadnak el.

A Korkolova elleni vádakat késõbb visszavonták, a
feszültség azonban megmaradt. Az orosz közösség ve-
zetõi Korkolova védelmére keltek azzal az állítással, hogy
tisztességtelenül különítették el, hogy megvádolják. Véle-
ményük szerint a moldáv sajtóban nyíltan nemzeti gyý-

90 Moldova

32 A moldovai újságírók etikai kódexe, Mass Media in Moldova,
1999. június.



löletet szító cikkek “a törvény elõtt észrevétlenül átmen-
tek."33

Az etnikai megosztottság a hivatásos újságíró szer-
vezetekbe is beférkõzött, közülük sok azért alakult, hogy
síkraszálljon az etnikai csoportok érdekeiért. Például, a
Tömegtájékoztatási Eszközök Egyesülete Chi¤inºuban el-
sõsorban az orosz nyelvý tájékoztatási eszközök fõ- és
felelõs szerkesztõit gyýjti egybe, de a gagauz és a Dnye-
szteren túli újságírók is alakítottak egyesületet.

Az újságírók egymás iránti szolidaritáshiánya meg-
nehezíti hivatásbeli céljaik elérését. A TeleRadio Moldo-
va állami társaság alkalmazottainak sztrájkja 2002 ele-
jén, amikor nagyobb szerkesztõi szabadságot követeltek
maguknak, nem lelt elég támogatásra, mert az orosz
nyelvý szerkesztõség újságíróinak többsége úgy fogta fel,
mintha moldáv kollégáik nagyobb jogokat követelnének
maguknak.

Mégis egyre jobban tudatosul, hogy hatékony mec-
hanizmusok nélkül nem lehet elérni felelõsségteljes, fo-
gékony és toleráns tájékoztatást. A nemzetek közötti kap-
csolatügyi osztály 2001-ben igazgatóságot létesített a nem-
zetek közötti kapcsolatok figyelemmel kísérésére. Az iga-
zgatóság felhatalmazással rendelkezik, hogy felügyelje az
etnikai csoportok társadalmi és kulturális szükségleteit
és egymás közötti viszonyait. Várhatólag a tömegtájékoz-
tatási eszközökben az etnikai kérdésekrõl való tájékoz-
tatás rendszeres áttekintése és elemzése révén figyelem-
mel kíséri majd az embereknek a nemzeti és etnikai
identitásukról vallott észrevételeikben tapasztalható vál-
tozásokat, nyelvi hajlamaikat és az egész moldovai társa-
dalomban elért toleranciaszintet. Eredményeiket rend-
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szeresen az osztály tanácsa elé terjesztik, amelyben az
etnikai közösségek vezetõi és a kormánytestületek képvi-
selõi ülnek, akik a nemzetek közötti kapcsolatokat kü-
lönbözõ szempontokból vizsgálják.

Az országban változik a törvényes szabályozás is.
Vlagyimir Voronyin elnök 2002 novemberében a parla-
ment elé terjesztette a szélsõséges irányzat elleni harcról
szóló törvénytervezetet. Ez az aktustervezet definiálja a
“szélsõséges irányzattal kapcsolatos anyagot", a háborús
býnökkel vagy az etnikai, vallási, nemzeti és más cso-
portok megsemmisítésével kapcsoltos uszító akciókat.
Az ilyen tevékenységekbe bevont szervezetek és egyének
tevékenységét öt évig terjedõen megtilthatják.34 A tör-
vénytervezetet az elsõ körben elfogadták, és nyilvános
vitára bocsátották.

A különbözõ etnikai közösségekbõl származó újsá-
gírók egybegyýjtése abból a célból, hogy szemléltessék a
különbözõségeket és multikultúrát, széles körben meg-
történt. A transzdnyeszteri újságírók és más körzetek
újságíróinak négy vegyes csoportja 2002 folyamán hos-
szú távú közös gyártási projektumokat valósított meg a
Moldovai Független Sajtóközpont védnöksége alatt. Júli-
us folyamán a chi¤inºui Timpul hetilap alkalmazottai
kötetlen megbeszéléseket kezdtek a tiraspoli Adevarul
Nistreanban dolgozó kollégáikkal. Feladatuk a Transz-
dnyeszter és Moldova megmaradt része közötti informá-
cióáramlás javítása volt, amit a cselekvési tervben el-
sõbbségként jelöltek meg. Ezt a tervet a Stabilitási pak-
tum operatív médiaegységének nemzeti csoportja fogadta
el 2002 szeptemberében.35 A csoport a kormány és a
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média jogszabályozó testületeinek képviselõi mellett egy-
begyýjti valamennyi tömegtájékoztatási eszköz vezetõ új-
ságíróit.

Ennek a projektumnak a résztvevõi hangsúlyozták,
hogy rendszeresen figyelemmel kell kísérni a tömegtájé-
koztatási eszközöket, biztosítva ezzel valamennyi etnikai
közösség tagjai jogainak tiszteletben tartását. Javasolták
a különbözõségrõl és a kultúrák sokféleségének kérdé-
sérõl szóló kézikönyvek nyomtatását, valamint azt, hogy
a tömegtájékoztatási szervezetek dolgozzák ki az “eli-
smerést érdemlõ lépések kódexét". Nyomatékosították
továbbá az eltérõ nemzetiségi környezetekben készült
közös újságírói projektumok értékét, amellyel kezdemé-
nyezni lehetne a különbözõségekrõl való kiegyensúlyo-
zott és mélyreható tudósításokat.

Véleményük szerint az említett projektumok együt-
tes kidolgozása kitölti az információs ýrt, növeli Moldo-
vában a tolerancia szintjét, ezért hosszú távon hozzájárul
az ország békéjéhez és stabilitásához. Egyre elterjedtebb
az a felfogás, hogy a média a transzdnyeszteri vita me-
goldásának fontos eszközévé válhat.

IV. Záró megállapítások helyett

Moldovának a szovjet uralom alól való felszabadulása
politikailag eltérõ szemléletý média kialakulásához veze-
tett. Az elmúlt tizenegy év folyamán számos új kiadvány
és mýsorszóró jelent meg, tükrözve ezzel az országban
meglevõ fõ politikai és gazdasági irányzatokról kialakult
vélemények széles spektrumát. A nyelvi és kulturális
sokféleség biztosítása azonban továbbra is kihívás a mol-
dovai tömegtájékoztatási eszközök számára.

Az országban lefektetett törvényes keretek biztosí-
tják az etnikai közösségek jogát, hogy számukra hozzá-

Natalia Angheli 93



férhetõk legyenek az anyanyelvý tömegtájékoztatási esz-
közök, de külön a kormány mellett mýködõ osztály jog-
körébe tartozik a kisebbségi jogok tiszteletben tartásá-
nak figyelemmel kísérése. Enne ellenére e téren sok tör-
vényes jogszabály alkalmazása a pénzhiány, a politikai
érdekütközések és az alacsony hivatásbeli felkészültség
miatt nehézségekbe ütközik.

Moldovában több mint tíz etnikai közösség tagjai
élnek, de az országban beszélt két fõ nyelv továbbra is a
moldáv és az orosz. A más nyelvek többségén a ki-
adványok megjelenése magánadományoktól függ, ezért
rendszertelenül nyomtatják õket.

A mýsorszórásról szóló törvény rendelkezései el-
lenére, amely szerint a mýsor 65%-át hivatalos nyelven
kell sugározni, a moldovai mýsorszórás térségében az
oroszországi mýsorok átvétele dominál. A Mýsorszóró
Tanács tevékenysége e tekintetben továbbra is eredmény-
telen.

A Dnyeszteren túli körzettel továbbra is megolda-
tlan viszály az információáramlás tartós megrekedéséhez
vezetett. A mindkét fél részérõl tapasztalható bizalma-
tlanság gátolja a tömegtájékoztatási eszközök közeledé-
sét az elszakadt körzet és az ország megmaradt része
között.

Moldovában a ténylegesen sokféle tömegtájékozta-
tási eszköz létrehozását a különbözõ nemzetiségý újsá-
gírók közötti hivatásbeli szolidaritás hiánya is akadá-
lyozza.

A bázisból érkezõ nemrégiben elhangzott kezdemé-
nyezések hozzájárultak a médiában dolgozó profi újsá-
gírók közötti említett problémák tudatosításához. Az új-
ságírók egyre hangosabban szólítanak fel cselekvésre az-
zal a céllal, hogy növeljék a hivatás színvonalát, javítsa-
nak az önszabályozó mechanizmusokon és megfelelõ tör-
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vényeket alkalmazzanak. Ezeknek mind hozzá kellene
járulniuk a moldovai média kulturális és nyelvi különb-
ségeinek biztosításához. A legfontosabb az, hogy nagyobb
szerepet tulajdonítsanak a médiának, mint az összetýzé-
sek megoldása és a bizalom kialakítása eszközének.
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Ajánlások

A média fontos szerepet játszik a Moldovában élõ külön-
bözõ etnikai közösségek érdekeinek megõrzésében. Az
átfogó és tartós eredmények csak a különbözõ aktorok:
kormány, etnikai egyesületek és érdekcsoportok, hivatá-
sos újságíró szervezetek, oktató-képzõ intézmények és
tömegtájékoztatási eszközök (általános és szakosított) ös-
szehangolt cselekvése révén érhetõk el.

Ezért javasoljuk, hogy

A kormány:

• dolgozzon ki átfogó programot a Moldovában élõ
különbözõ etnikai közösségek számára anyanyel-
vý média fejlesztésére, továbbá a jogszabályokat
hangolja össze a törvényes keretekkel,

• figyeljen oda az etnikai csoportok képviselõinek
követelésére, és a nemzeti közszolgálati televízión
(TeleRadio Moldova) növelje a moldáv és az orosz
nyelvýn kívül a más nyelvý mýsorszórást, továb-
bá több frekvenciát ítéljen oda a nem moldovai és
orosz tv- és rádióállomásoknak,

• biztosítson anyagi támogatást az etnikai csopor-
tok életét feldolgozó nyomtatott vagy mýsorszóró
tömegtájékoztatási eszközök részére történõ lekü-
lönítések vagy adókönnyítések révén. Ily módon
biztosítani lehetne a fenntartásukhoz szükséges
legszükségesebb elengedhetetlen feltételeket,

• bátorítsa a nemzetek közötti kapcsolatügyi osz-
tály hivatalos személyiségeit, hogy munkálják ki a
többi résztvevõvel (nemzetiségi egyesület, hivatá-
sos újságírói csoportok, tömegtájékoztatási eszkö-
zök) vállalt közös tevékenységet.

Az etnikai közösségek és érdekcsoportok:

• vállaljanak részt a többi részvevõvel közös cse-
lekvésekben, hogy valamennyi kultúr, nyelvi és et-
nikai csoport számára megfelelõen biztosítsák a
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tömegtájékoztatási eszközökhöz való hozzáférhe-
tõséget,

• tájékoztassanak minden releváns tényezõt (hazai
és nemzetközi) a tömegtájékoztatási eszközökhöz
való hozzáférhetõség elõrelendítésérõl és problé-
máiról, vagy a médiában tapasztalható bármilyen
tolerancia-gyakorlás elmaradásának esetérõl.

A hivatásos újságíró szervezetek:

• szálljanak síkra azokért a kezdeményezésekért,
melyek javítanak a moldovai média önszabályozó
mechanizmusain, továbbá lendítsék elõre az etni-
kai, változatos és toleráns tudósítást,

• könnyítsék meg a nyilvános vitákat azzal a szán-
dékkal, hogy Moldovában meg kell alakítani a saj-
tótanácsot/ombudsmani sajtóhivatalt, ezúton biz-
tosítva a médiára tett panaszok kivizsgálását.

A (akadémiai és középfokú) képzõ intézmények:

• az állandó tanterv keretében indítsanak tanfolya-
mokat a különbözõségekrõl és a sokféle kultúrá-
ról való tudósítás elsajátításáról,

• biztosítsák a különbözõ nemzetiségý, kultúrhagyo-
mányú és nyelvý környezetbõl való újságírók szá-
mára, hogy vállaljanak részt a bizalom kialakítá-
sát célzó projektumokból (azaz közös anyagok ki-
dolgozása, a megfelelõen felkészítõ tudósítóképzõ
táborok stb.).

A tömegtájékoztatási eszközök:

• gyakoroljanak állandó felügyeletet a cikkek, illetve
mýsorok felett, ezzel biztosítva, hogy szervezeteik
tiszteletben tartsák a különbözõséget és a toleran-
ciát,

• ösztökéljék szerkesztõségeikben a multikultúrát
és a különbözõséget (az egyenlõ foglalkoztatási le-
hetõségek gyakorlata révén).
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Nena Skopljanac
Szerbia (Szerbia-Montenegró)

Szerbia (Szerbia-Montenegró) Európa etnikai, kulturoló-
giai és nyelvi szempontból is legváltozatosabb térsége.
Már évszázadok óta közel 30 legkülönfélébb nemzeti/et-
nikai csoport él itt, de szinte mindegyik a saját nyelvét
beszéli. Tekintet nélkül az elmúlt tizenöt év fejleményei-
re, ennek az országnak régóta tartó, gazdag hagyományai
vannak a békés soknemzetiségý és sokféle kultúrájú egy-
más mellett élésben, ideértve a különbözõ nyelvý tömeg-
tájékoztatási eszközöket és hozzáférhetõségüket valamen-
nyi polgár számára. Jóllehet a '90-es évek háborúi nem
terjedtek ki erre a térségre, mégis más módokon ne-
gatívan hatottak az azt megelõzõ idõszak mulitetnikai és
multikulturális gyakorlatára. Számos lappangó és egyér-
telmýen nemzetiségi alapon kiváltott összetýzést okoz-
tak, melyek helytelen kezelése azzal fenyeget, hogy elha-
rapóznak. Az etnikai viszályokat békésen megoldani szán-
dékozó országok elsõ lépése az, hogy törvényt hoznak
minden egyén egyéni és kollektív jogairól. A második
lépés e jogok érvényesítése, és az elfogadott elvekkel
összhangban a közszektor irányítása. A megoldásra váró
számtalan kérdés közé tartozik a nyelvhasználatra, a
szabad megnyilatkozásra és az információk anyanyelven
való hozzáférhetõségére való jog.

Az anyanyelvý média hozzáférhetõsége a különbözõ
etnikai csoportoknak saját csatornákat ad a hivatásbeli
érintkezéshez, amelyek révén különbözõ társadalmi és
politikai kérdésekkel foglalkozhatnak. Ez a közösség kié-
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pítése, a demokratikus intézmények fejlõdése és a viszá-
lyok tartós megakadályozása átfogó megközelítésének elen-
gedhetetlen része. Az integrálódási folyamathoz való csa-
tlakozás csak akkor lehetséges, ha a kölcsönös megértés
a tudatos identitásra, kultúrára, kihívásokra és a többi
közösséghez és az államalkotó nemzethez fýzõdõ kérdé-
sekre épül.

Ez a beszámoló csak Szerbiára, nem pedig az egész
Szerbia-Montenegróra vonatkozik. A szövetségi alkotmány
megfelelõ rendelkezéseit és az elemzésünk tárgyát képe-
zõ kérdéseket szabályozó törvényeket Szerbiában és Mon-
tenegróban is különbözõ módon konkretizálják. 1999-
-ben Kosovóban a nemzetközi hatalom vezette be és kezd-
te érvényesíteni a jogszabályokat, amelyek bizonyos mér-
tékben különböznek a Szerbia-Montenegróban alkalma-
zottaktól. Az eltérõ törvényes keretek miatt lehetetlen egy
korlátozott terjedelmý, de Szerbia-Montenegrót és Ko-
sovót is felölelõ beszámolót készíteni. Ezért összpontosít
beszámolóm Szerbiára, de döntésemet alátámasztja az a
tény is, hogy Szerbiában nagyobbak az etnikai és nyelvi
különbségek, mint Montenegróban vagy Kosovóban (Szer-
biában 25-nél több etnikai közösség él, a tömegtájékoz-
tatási eszközökben pedig tíz különbözõ nyelv van jelen).

A jelen pillanatban a szerbiai társadalom etnikai/
nemzeti szerkezetére vonatkozó egyedüli rendelkezésün-
kre álló megbízható adatok: az 1991. évi népszámlálás
eredménye.1 A több mint 25 különbözõ etnika csoport
közül a továbbiakban csak azokat említjük, amelyek szám-
belileg jelentõsebb közösséget alkotnak, és nyelvük a
kommunikációban vagy egyes esetekben a tömegtájékoz-
tatási eszközökben is jelen van:
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Romák: Széles körý meggyõzõdés, hogy a romák lélek-
száma meghaladja az 1991. évi népszámlálás szerint ki-
mutatott 143.000-et. A becslések szerint tulajdonképpen
600.000—800.000-en vannak. A romák legnagyobb szám-
ban — becslések szerint 300.000—400.000, vagyis 50
százalékuk — a Déli-Morava és Niš régiójában él, ahol a
romák egyes községekben (Surdulica, Bujanovac, Boj-
nik, Vladiåin Han) a lakosság egyharmadát alkotják.

Magyarok: Vajdaság legnagyobb etnikai közösségének
lélekszáma 339 491, illetve 16,9% (Szerbia egész terüle-
tén 344 147-en vannak). Fõként Vajdaság északi részé-
ben élnek a legnagyobb tömbben, ahol hét községben
abszolút többséget alkotnak. A vajdasági magyarok össz-
létszámából 58,2% ezekben a községekben él.

Bosnyákok: Az 1991. évi népszámlálás alkalmával 246
411 muzulmánt (bosnyákot) jegyeztek be. Legnagyobb
számban a Sandÿakként ismert körzetben élnek, ame-
lyet az egyik oldalon Bosznia-Hercegovina, a másik olda-
lon Szerbia és Crna Gora határai vesznek körül. A bosnyá-
kok abszolút többségben vannak Novi Pazar (75,4%),
Sjenica (76,1%) és Tutin (94,3%) községekben. Nagyszá-
mú bosnyák él Priboj (30,4%) és Prijepolje (43,4%) köz-
ségekben is.

Albánok: A becslések szerint az albánok lélekszáma
mintegy 100.000. Dél-Szerbia három községében kon-
centrálódnak a Kosovóval határos Preševói völgyben, és
három községben: Bujanovac (60,1%) és Preševo (89,9%)
etnikai többséget alkotnak.

Horvátok: Az 1991. évi népszámlálás alkalmával 111.650
horvátot jegyezetek fel, vagyis csak Vajdaságban 74.808-at
(67%), ami a tartomány lakosságának 3,7%-a. A nép-
számlálás idején kialakult politikai és szociális körül-
mények az egyik fõ oka a horvátok lélekszáma nagy
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csökkenésének. Ismeretes, hogy az 1991 utáni idõszak-
ban Vajdaságból, fõként Szerémségbõl sok horvát kite-
lepült, pontos számukat nem tudni.

Szlovákok: Az 1991. évi népszámlálás adatai szerint
Szerbiában 66 863 szlovák él. A szlovákok a lakos-
ság szilárd csoportja. Vajdaságban tömörülnek (95%), és
1991-ben a vajdasági lakosság 3,2%-át tették ki. A szlo-
vákokat jellemzi, hogy szétszórtan, más közösségekkel,
fõleg a szerbekkel keveredve élnek.

Románok: A románok lélekszáma 42 364 volt, többsé-
gük (38 809, vagy 1,9%-a a tartomány lakosságának)
Vajdaságban élt. E csoport tagjainak száma jelentõsen
csökkent (34,5%) a második világháború után végzett
elsõ népszámlálás óta. A románok nagyobb számban
fõleg Délkelet-Bánátban, a Romániával határos községek-
ben, Versec (13,8%) és Alibunar (31,7%) élnek.

Bolgárok: A népszámlálás adatai szerint számuk 26
922, többségük Dimitrovgrad és Bosilegrad községek-
ben, a bolgár határ közelében él.

Vlachok: A népszámlálás adataiból kiderült, hogy szá-
muk 17.810, Kelet-Szerbiában, a Homolje és a Timok
vidékén élnek.

A többi kisebb etnikai csoport: Tíz más kisebb etnikai
csoport létezik még, amelyek mind Vajdaságban élnek,
de mindegyik a vajdasági lakosság 2%-ánál kisebb lélek-
számú. Számbelileg a legjelentõsebbek a ruszinok, ukrá-
nok, bunyevácok, sokácok, csehek és németek. Szerbia
területén élnek még más kisebb etnikai csoportok, mint
a crnagoraiak, macedónok, szlovének és zsidók.

Az 1991. évi népszámlálás egyik fontos aspektusa, hogy
a magukat jugoszlávnak vallók száma megnövekedett. A
jugoszlávok száma 323 625 volt, vagyis Szerbia polgárai-
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nak 3,3%-a. A jugoszlávok százalékaránya hagyományo-
san Vajdaságban a legnagyobb. 1991-ben 174 225-en
voltak, vagyis 8,7%.2

Nagyon fontos kiemelni, hogy a Szerbiában jelen
levõ nemzeti/etnikai különbségek nem jelentenek mindig
lényeges nyelvi különbséget. A Jugoszláv Szocialista Szö-
vetségi Köztársaságban (JSZSZK) a szerb-horvát nyelv
különbözõ nyelvjárásait képviselõ nyelveket most az újon-
nan alakult államokban hivatalosan szerb, horvát és bos-
nyák nyelvre választották szét. Jóllehet a fent említettek
hivatalosan három nyelv, de akik közülük az egyiken
beszélnek, olvasnak vagy írnak, azok nehézség nélkül
megértik és olvassák a másik kettõt is.

Az elmondottakból következõen a bosnyák vagy hor-
vát nyelvý médiát ebben a beszámolóban nem tekintet-
tem sem egy etnikai közösségének, sem többnyelvý mé-
diának. Ez nem jelenti persze azt, hogy ezeknek a tö-
megtájékoztatási eszközöknek nincs külön közönségük
(a szerbiai horvátok és bosnyákok). Ezért is foglalko-
znak az adott közönség érdeklõdésére számot tartó té-
mákkal és kérdésekkel.

I. Törvényes keretekben a tömegtájékoztatási
eszközök

Szerbia 1990. évi alkotmánya szavatolja a nemzeti iden-
titás, a kultúra és a vallás szabad kinyilatkoztatását, va-
lamint a szabad nyelvhasználatot. Az anyanyelvý infor-
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mációkhoz jutás lehetõsége az egyik világosan kimondott
jog (8. és 49. szakasz). Az alkotmány külön nem szabá-
lyozza a tömegtájékoztatási eszközök alapításának jogát
a nemzeti és etnikai közösségek nyelvén. Az európai
követelményekkel teljes egészében összehangolt elsõ jog-
szabályt a nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságá-
nak védelmérõl szóló szövetségi törvény és a Szerb Köz-
társaság rádiódiffúziós törvénye vezeti be, mindkettõt
2002-ben fogadták el.

A szövetségi állam parlamentje az etnikai csoportok
szabad megnyilatkozásának és tájékoztatásának jogait
szabályozó kulcsfontosságú nemzetközi aktusokat foga-
dott el, A nemzeti kisebbségek védelmérõl szóló keret-
megállapodást (1998) és A regionális vagy kisebbségi
nyelvekrõl szóló alapokmányt (1998).

A Szövetségi Képviselõház 2002 februárjában meg-
hozta A nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságának
védelmérõl szóló törvényt, ami az Európa Tanács és az
EBESZ által biztosított szakértõk segítségét is dícséri.

A törvény 17. szakasza szavatolja a nemzeti kisebb-
ségek tömegtájékoztatási eszközök révén való anyanyelvý
tájékoztatását:

“A nemzeti kisebbségek tagjainak joguk van az anyanyel-
vükön való maradéktalan és elfogulatlan tájékoztatásra, ideértve
az információk és az ötletek sajtó és más tömegtájékoztatási
eszközök útján történõ kifejezésre juttatását, vételét, továbbítását
és cseréjét.

Az állam a közszolgálati rádió- és tv-mýsorokban a nemze-
ti kisebbségek nyelvén tájékoztató, kulturális és oktatási tartal-
makat biztosít, de alapíthat külön rádió- és tv-állomásokat is a
nemzeti kisebbségek nyelvén készült mýsorok sugárzására.

A nemzeti kisebbségek tagjainak joguk van anyanyelvükön
tömegtájékoztatási eszközöket alapítani és fenntartani."

A törvény lehetõvé teszi szövetségi nemzeti kisebbségi
alap (20. szakasz) létrehozását. Az etnikai közösségek
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mýsorai, valamint tömegtájékoztatási eszközeik projek-
tumai e jogi rendelkezés alapján már kaptak támogatást.

A szerbiai parlament 2002 júliusában meghozta A
rádiódiffúzióról szóló törvényt, amely egyebek között sza-
bályozza a nemzeti kisebbségek anyanyelvý elektronikus
tömegtájékoztatási eszközeinek kérdését (72. szakasz),
míg a 78. szakasz arra kötelezi az állami médiát, hogy:

“hátrányos megkülönböztetés nélkül a társadalom minden
rétegének gyártsanak és sugározzanak mýsorokat, szem elõtt
tartva különösképpen az olyan sajátos társadalmi csoportokat,
mint a gyerekek és az ifjúság, a kisebbségi és etnikai csoportok,
a fogyatékos emberek, a szociálisan és egészségileg veszélyezte-
tettek, süketnémák (kötelezõ a hangcselekmények és párbeszé-
dek írott szövegével egyidejý jelbeszéd) stb.,

tartsák tiszteletben a mýsorszórás hatósugarának területén
élõ többségi lakosság és megfelelõ arányban a nemzeti kisebb-
ségek, illetve etnikai csoportok nyelvi és beszéddel kapcsolatos
szabványait,

biztosítsák a polgárok igényeinek kielégítését olyan mýsor-
tarlamak révén, amelyek kifejezik mind a nép, mind pedig a
nemzeti kisebbségek, illetve etnikai csoportok kulturális iden-
titását, biztosítva a lehetõséget, hogy meghatározott mýsorokat
anyanyelvükön és írásukkal kísérhessék figyelemmel azokon a
területeken, amelyeken élnek és dolgoznak."

Szabályozza a gyýlölködõ hangnem visszaszorítását (21.
szakasz):

“Az Ügynökség gondoskodik, hogy a mýsorszórók mýsorai
ne tartalmazzanak információkat a hátrányos megkülönböztetés,
gyýlölködés vagy erõszak ösztönzésére az eltérõ politikai állásfo-
glalású vagy valamely fajhoz, valláshoz, nemzethez, etnikai cso-
porthoz, nemhez vagy nemi irányultsághoz tartozó vagy nem tar-
tozó személy, illetve személyek csoportja ellen.

A mýsorszórónak az 1. szakaszba foglalt tilalommal el-
lentétes cselekedete az Ügynökség számára alapul szolgál, hogy
megtegye az elõirányzott intézkedéseket, függetlenül a kárvallott
rendelkezésére álló más jogi eszközöktõl."
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A törvény lehetõvé teszi a közszektornak, hogy elektroni-
kus tömegtájékoztatási eszközöket alapítson (95. sza-
kasz), amelyek térítésmentesen sugározhatják mýsorai-
kat. Figyelembe véve, hogy a különbözõ etnikai csopor-
tok jelenlegi tömegtájékoztatási eszközei többségének az
alapítói nemkormányzati szervezetek vagy a nemzeti ki-
sebbségi polgárok egyesületei, a fenti rendelkezés tovább
ösztönzi majd munkájukat. Az azonos szakasz értelmé-
ben azonban ezek az adók csak helyben sugározhatnak
mýsort, ami kedvezõtlen a szélesebb térségben szétszór-
tan élõ olyan nagy etnikai csoportokra nézve, mint a ro-
ma és a magyar népesség.

II. A tömegtájékoztatási eszközök áttekintése

1. Helyzetkép a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köz-
társaságból (JSZSZK) és Miloševiã uralkodásának ide-
jébõl. A JSZSZK-ban a nemzetiségi/etnikai csoportok
tömegtájékoztatási eszközök útján történõ anyanyelvý tá-
jékoztatása szokványos gyakorlat volt, mind a nyomta-
tott, mind pedig az elektronikus hírközlõkben. Tekintet-
tel azonban arra tényre, hogy csak állami vagy az állam-
nak alárendelt szervezetek alapította médiumokat en-
gedélyeztek, a sajtószabadság igen korlátozott volt. Ettõl
függetlenül más nyelveken volt néhány médiaház és fej-
lett kiadói tevékenység folyt.

A másnyelvý (nem szerb) tömegtájékoztatási eszkö-
zök Vajdaságban érték el a legmagasabb szintet. Minden
nagyobb nemzeti és etnikai közösségeknek az államkas-
szából pénzelt saját kiadóháza volt: Forum (magyar, 1953-
-ban alapították), Kultura (szlovák), Libertatea, Tibiskus
(román), Ruszke szlovo (ruszin). Ezek közül mindegyik
legalább egy politikai hetilapot (magyar nyelven megje-
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lent a Magyar Szó napilap is) és néhány szakfolyóiratot
(fõleg gyermek és ifjúsági, valamint mývelõdési) adott ki.
Az Újvidéki Rádió-Televízió (RTV NS) több nyelven: ma-
gyarul, szlovákul, ruszinul, románul és roma nyelven su-
gározta mýsorát. Egész napos magyar nyelvý rádiómý-
sora, négyórás más nyelvý adása, a televíziónak pedig
többórás mýsora volt.

Dél-Szerbiában nem volt albán nyelvý mýsor. A Pre-
ševói medencében élõ albán közösség szerkezetileg is
kapcsolatban volt Kosovóval3, ezért a kosovói hírközlõk
számítottak az elsõ számú információ-forrásnak. A Pri-
štinai Rádió-Televíziónak egész napos albán nyelvý pro-
gramja volt, az Rilindija kiadóház pedig az azonos nyel-
vý napilapot adta ki, valamint a Zëri címý ifjúsági lapot,
meg néhány szakfolyóiratot.

Szerbia többi részét illetõen, a bolgár közösség la-
pja, a Bratsztvo címet viselte, míg a vlach közösség nem
rendelkezett anyanyelvý tájékoztatási eszközzel.

Külön meg kell jegyezni, hogy abban az idõben Szer-
bia (Szerbia-Montenegró)4 azon ritka államok közé tarto-
zott, amely az állami média révén roma nyelven is közölt
információkat. Az Újvidéki RTV-nek és a Prištinai RTV-
-nek, valamint néhány községi rádióállomásnak is volt
roma adásuk. Jóllehet a Balkánon az elsõk között Bel-
grádban jelent meg roma nyelven újság, a Romano Lil
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vel a JSZSZK-ban a Prištinai Egyetem volt az egyetlen felsõoktatási
intézmény, amelyen albán nyelvý oktatás is folyt, a kosovói albánokon
kívül itt tanultak a dél-szerbiai és a macedóniai albánok is. Tehát az
egykori JSZSZK-ban élõ albánok számára a mývelõdési, oktatási és
szellemi központot Kosovo, de fõként Priština jelentette.

4 Ez nem csak Szerbiára érvényes, hanem az egykori JSZSZK
többi részére is, amelyben a roma lakosság számosabb volt. Az elsõ ro-
ma rádiómýsort a Radio Tetovo (az egykori jugoszláv tagköztársaság
Macedónia) indította 1963-ban.



1935-ben, az 50-es évek derekától egészen a nyolcvanas
évek végéig egészen kevés roma nyelvý kiadvány látott
napvilágot. Ennek fõ oka az a tény, hogy a romákat nem
ismerték el nemzeti kisebbségnek, ezért az állam jogilag
nem volt köteles a fentiekben felsorolt többi etnikai cso-
port számára érvényes feltételekkel figyelmet fordítani a
romák anyanyelvý tájékoztatására.

Az alkotmány a horvátokat, muzulmánokat (bosnyá-
kokat) és a crnagoraiakat nem tekintette kisebbségnek.
Ez a három nemzet az egykori szövetségi államot alkotó
összesen hat nemzet közé tartozott, tehát nem volt saját
nyelvý tömegtájékoztatási eszköze sem. Ezzel kapcsolat-
ban figyelembe kell venni, hogy 1991-ig a horvátok, mu-
zulmánok (bosnyákok) és szerbek azonos nyelven —
szerb-horvátul — beszéltek, és az összes fõ hírközlõ
éppen ezeknek a nemzeteknek a nyelvén írt vagy beszélt,
amelyek ma Szerbiában etnikai közösségek. Az elõbbi
érvényes volt a szlovénekre és a macedónokra is.

Jóllehet az 1990-ben kihirdetett alkotmány és né-
hány külön törvény elõirányozta a kisebbségek valamen-
nyi alapvetõ jogát, ideértve a nyilvános hivatalos anya-
nyelvhasználatot az állami intézményekkel való ügyinté-
zésben, az iskoláztatásban és a médiában, Miloševiã ural-
kodása alatt (1990—2000)5 azonban a hatalmi szervek
kisajátították a jogot, hogy szabadon mérlegeljék, a meg-
felelõ rendelkezéseket alkalmazzák-e vagy sem (ha alkal-
mazzák, hogyan és milyen mértékig). Számos kérdésben
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5 1990-tól számítjuk, nem pedig 1987-tõl, mert a parlament ek-
kor fogadta el Szerbia új alkotmányát, Miloševiãet pedig az elsõ több-
párti elnökválasztásokon megválasztották elnöknek. Az 1987-tõl kez-
dõdõ idõszak, amikor Miloševiã átvette a Szerbiai Kommunista Párt fe-
letti teljhatalmú ellenõrzést egészen 1990 márciusáig, amikor meghoz-
ták az új alkotmányt, egy új államideológia és Miloševiã Szerbia állami
intézményei és a szerbiai társadalom minden része feletti korlátlan el-
lenõrzése bevezetését elõkészítõ átfogó folyamat volt.



a hatalmi szervek nyíltan megszegték az alkotmányt és a
törvényt is.

A Prištinai RTV médiaházban dolgozó albánokat
már 1990-ben arra kényszerítették, hogy elhagyják mun-
kahelyüket. Ezt követte a Rilindija kiadóház bezárása.
Így a Dél-Szerbiában élõ albánok a kosovóiakkal együtt
teljes médiasötétségben maradtak. Elsõdleges informá-
ció-forrásuk az Albán Rádió TV mýholdas adása lett. A
rezsim abbéli meggyõzõdésének köszönhetõen, hogy a
nyomtatott hírközlõk részérõl nem fenyegeti nagyobb ve-
szély, az értelmiségiek egy csoportjának sikerült 1994-ben
Bujanovacon megindítani a helyi albán nyelvý folyóiratot,
a Jehonát. A lap terjesztését néhány ízben megtiltották,
fõszerkesztõje ellen pedig pert is indítottak. Ennek dacá-
ra a Jehona megszakításokkal továbbra is megjelent, de
2002 nyarán anyagi okokból be kellett szüntetni.6

Vajdaság egészen más politikát folytatott. Az Újvidé-
ki RTV és a helyi tv-állomások nemzetiségi nyelvý mýso-
rait nem szüntették meg, és nem zárták be a kiadóháza-
kat sem. Az állam azonban sokkal csekélyebb eszközö-
ket különített le, mint ami szükséges lett volna ahhoz a
gazdag programgyártáshoz, amely az elõzõ idõszakban
folyt. Gazdasági leépítésükön kívül, minden profi újságí-
rót, nemzetiségére való tekintet nélkül elbocsátottak, ha
visszautasította, hogy a háborús propagandát szolgáló,
uszító módon tudósítson. Ennek következményeként a
megmaradt személyzet nem volt képes megfelelõen eleget
tenni a médiával felölelt térség fedése iránti legalapve-
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6 2000—2001 folyamán a Jehona tetemes adományokat kapott
(IREX, USAID, OSI, Press Now és Medienhilfe). A támogatás azért
szýnt meg, mert e lapok szerkesztéspolitikáját többé nem tartották po-
litikailag korrektnek és kiegyensúlyozottnak. Fõszerkesztõje a 2002
júliusában megtartott helyhatósági választásokon független listavezetõ
volt, és megválasztották az önkormányzatban tanácsnoknak.



tõbb igényeknek sem, nem is beszélve a színvonalas
mýsor biztosításához szükséges mércékrõl. Ellenkezõleg
a “mások" iránti toleranciahiány, a xenofóbia és a gyýlöl-
ködõ hangnem terjesztésével hozzájárultak a nemzetek
közötti gyýlölet és erõszak szításához. Ezzel a cseleke-
dettel veszélyeztették a többnemzetiségý közösség tole-
ráns egymás mellett élése jó hagyományainak alapvetõ
elveit. Az állami és helyi tömegtájékoztatási eszközökbõl
eltávolított újságírók kezdeményezték független magántu-
lajdonban levõ hírközlõk megalakítását és ezekben kulcs-
szerepet játszottak. Több média alakult különbözõ nyel-
veken, ideértve a nyomtatott és a helyi elektronikus mé-
diát. A rezsim részérõl rájuk nehezedõ különféle nyomá-
sok miatt, igen korlátozott hatást gyakorolhattak. A nyom-
tatott hírközlõket illetõen kivételt képezett a magyar nyel-
vý Családi Kör hetilap, amely 23.000 példányszámban
jelent meg, miközben a többi magyar lap példányszáma
nem haladta meg a 2000-et sem. A helyi elektronikus
mýsorszórók engedély nélkül mýködtek, és csupán ki-
sebb térségeket fedtek. Állandóan fennállt annak kocká-
zata, hogy bezárják õket. Ezek az állapotok egészen Mi-
loševiã bukásáig tartottak.

A tömegtájékoztatási eszközök révén a polgárokhoz
anyanyelvükön eljuttatott tájékoztatást azonban nem csak
a rezsim ellenõrizte, hogy a nemzetiségek közötti kérdé-
sekkel mesterkedve és ellenõrzése alatt tartva megszilár-
dítsa hatalmát. Ugyanilyen médiapolitikát folytattak az
egyes közösségeket képviselõ politikai pártok is, különö-
sen azok, amelyek osztoztak a hatalomban, vagy a helyi
hatalommal rendelkeztek. Ez különösen a magyar kö-
zösség pártjaira érvényes, amelyek Vajdaság északi ré-
szében, ahol a magyarok többségi lakosság, szinte min-
den helyi elektronikus médiát ellenõriztek.
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Az elsõ roma nyomtatott hírközlõt a Rominterpress

alapította. Ez a médiaház együttmýködést kezdeménye-
zett a Radio B92-vel, amely hetente kétszer roma nyelvý
rádiómýsort sugároz (amelyet aztán az ANEM állomásai
átvesznek). Végre a 2000. évi elnökválasztások elõtt meg-
kezdte adásait az elsõ szerbiai roma nyelvý elektronikus
média, a niši Nišava.7

Mivel a rezsim úgy ítélte meg, hogy Sandÿak az a
hely, ahol magas a kockázata összetýzések kirobbanásá-
nak, szigorúan ellenõrizte, hogyan tájékoztatnak az otta-
ni elektronikus tájékoztatási eszközök. Abban az idõben
valamennyi magántévé kereskedelmi és szórakoztató jel-
legý mýsorokat adott. Maguk nem készítettek tájékoz-
tató mýsorokat. Némelyek átvették a Szerbiai RTV tájé-
koztató mýsorait. Egyetlen független lap létezett, a Has,
de anyagi eszközök hiánya miatt 2000-ben kénytelen volt
abbahagyni a munkát.

2. Miloševiã bukása után. A nyomtatott médiában a
helyzet változatlan maradt, az elektronikus média élénk
és káotikus fejlõdési folyamatot élt meg a Miloševic bu-
kása utáni idõszakban. Mivel tény, hogy az elektronikus
médiát szabályozó jogszabályokban már majdnem két
éve ýr keletkezett8 és a frekvencia-moratórium9 beve-
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7 A fõ független kisebbségi nyelvý médiaházak, vagy a két- és
többnyelvý média, amelyek Miloševic uralma idejében alakultak Szer-
biában, még léteznek és a késõbbiekben lesz róluk szó.

8 Abbéli törekvésében, hogy megszerezze és minél tovább meg-
tartsa a tájékoztatási eszközök feletti politikai ellenõrzését, az új hata-
lom hihetetlen felkészületlenségrõl tett tanúbizonyságot az európai mér-
cékkel megegyezõ médiatörvény meghozatalával kapcsolatban. A rádió-
diffúzióról szóló törvényjavaslat kilencedik átdolgozott változatát, ame-
lyet hazai profi újságírók és médiaszakértõk az Európa Tanács és az
EBESZ szakembereivel együtt munkáltak ki, végül is 2002. július
18-án elfogadta a Szerb Nemzetgyýlés.



zetése ellenére is gombamódra szaporodtak a magántu-
lajdonban levõ elektronikus tájékoztatási eszközök, rá-
dió- és tv-állomások.

A 2000 végéig törvénytelenül alapított más nyelvý
(nem szerb) elektronikus tájékoztatási eszközök között
legszámosabbak a roma rádió-állomások, mintegy 25
van belõlük. Vajdaságban hasonló a helyzet, tíz körül
van azoknak a rádió- és tv-állomásoknak a száma, ame-
lyek magyar nyelven sugároznak mýsort, és alakult né-
hány szlovák és román mýsorszóró is. A legjobban azon-
ban Sandÿakban szaporodtak el az elektronikus tájékoz-
tatási eszközök, ahol a jelen pillanatban két magántévé
és hét helyi rádióállomás sugároz tájékoztatási és kere-
sekedelmi programot.10 Az elsõ mindennap néhány órás
bolgár mýsort sugározó tv-állomás, a TV Caribrod.11

Hozzá hasonlóan néhány községi helyi rádióadó együtte-
sen napi kb. hat órán át sugároz bolgár nyelvý adást.
Szerbia déli részében, Bujanovacon megkezdte a mýsor-
szórást néhány elektronikus média: a Radio Toni (albán
nyelven) és a Radio Ema (szerb nyelven, azzal a próbál-
kozással, hogy albán nyelvý hírszerkesztõséget alapít),
továbbá néhány roma adó.

A sandÿaki tájékoztatási eszközök professzionális
színvonala igen alacsony, a tájékoztatás terjedelme pedig
korlátozott. Csak néhány médiaház célja a tolerancia fej-
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9 A moratóriumot 2000 novemberében vezették be hat hóna-
pra., addig amíg idõközben elfogadják a rádiódiffúzióról szóló új tör-
vényt és törvényes testületet alakítanak az engedélyek elbírálására. Hat
hónap helyett a moratórium még mindig érvényben van, és fékezi a
magántulajdonban levõ elekronikus média fejlõdését, különösen azo-
két, amelyek nem voltak készek elfogultan az új hatalom oldalára állni.

10 Nem számítva a teljesen üzleti elvek alapján mýködõ néhány
állomást.

11 Az elsõ bolgár nyelvý tv-mýsort a TV Pirot (az ANEM tagja)
sugározta 2000-ben, de nagyon korlátozott (napi egy órás) mýsoridõ
keretében.



lesztése, ebben a Sanapress hírügynökség és a TV Je-
dinstvo játszanak vezetõ szerepet. Örvendetes, hogy mind-
két ügynökség szorosan együttmýködik a Szerbia többi
részében levõ tájékoztatási eszközökkel, és a legtöbb
téma, amelyeknek a célja a nemzetek közötti megértés és
tolerancia szemléltetése, éppen ennek az együttmýködés-
nek a gyümölcse. A TV Jedinstvo például az ANEM ta-
gjaként a leggyakrabban a TV B92-ben gyártott mýsoro-
kat sugároz. Az engedélykiadásra bevezetett moratórium
miatt két éve megrekedt a BETA hírügynökség projektu-
ma, amelynek a célja független magánrádió-állomások
alapítása, mindenképpen figyelemre méltó javulást hoz
majd e téren.

Az elektronikus tájékoztatási eszközök nagy száma
nem jelent feltétlenül magas színvonalat és változatos
programot. Csupán néhány újonnan alapított állomás
mýsorkínálata tesz eleget a professzionális mércéknek.
A tájékoztatásra szánt mýsoridõ minimális (általában a
nap folyamán óránként néhány perc), az idõszerý témák-
kal foglalkozó mýsorok nagyon ritkák és általában stú-
dióbeszélgetésekre korlátozódnak, változatos tartalmú mý-
sorok szinte nincsenek, és az újonnan alakult állomások
közül csak néhány týzött mýsorára oktatási és mývelõ-
dési programot. Az elmondottak alapján felmerül a kér-
dés, vajon ezek az állomások képesek-e eleget tenni azok-
nak a feltételeknek, amelyek ahhoz szükségesek, hogy
foglalkozzanak nézõtáboruk lényeges társadalmi, gazda-
sági és politikai problémáival, és mýködhetnek-e a kul-
túra és a hagyomány megõrzésének és fejlesztésének me-
chanizmusaként. Figyelembe véve továbbá, hogy az elek-
tronikus médiapiac túltelített, valamint ezeknek a tájé-
koztatási eszközöknek az átlagos teljesítõképessége a re-
klámok esetében nagyon korlátozott azokkal a tájékoz-
tatási eszközökkel összehasonlítva, amelyeknek célcso-
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portja az ország többségi lakossága, várhatóan közülük
sok A rádiódiffúzióról szóló törvény12 végrehajtása után
nem tud fennmaradni. Nem szabad szem elõl téveszteni
azt a tényt sem, hogy a szóban forgó médiaházak közül
sok nem fog sem frekvenciát, sem engedélyt kapni, mert
nem fog eleget tenni a törvényben megállapított feltéte-
leknek.13

Tekintet nélkül arra a tényre, hogy az újságírás
színvonala igen-igen megkérdõjelezhetõ, mégis vannak
lapok, rádió- és tv-állomások, amelyek a professzionális
szabványokkal összhangban ýzik az újságírást. Egyes je-
lenleg még alacsony színvonalat mutató állomások, ké-
szek arra, hogy színvonalas médiaházakká fejlõdjenek. A
tájékoztatási eszközök e két csoportja közösségeiben fon-
tos szerepet játszik most és ez megmarad a jövõben is.

Ma az etnikai kérdéseket a fõ tájékoztatási eszkö-
zök jobban fedik, mint Miloševiã uralma idején. A tájé-
koztatás módja azonban lényegesen megváltozott. Az ál-
lami és a magántulajdonban levõ média is, amelyek a
miloševiãi uralom tartópilléreiként terjesztették a nacio-
nalizmus ideológiáját és a “mások" iránti gyýlöletet, most
az etnikai kérdésekrõl szinte kizárólag a hatalmi szervek
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12 A rádiódiffúzióról szóló törvény szerint a Rádiódiffúziós Ta-
nácsot a törvény hatályba lépésétõl számított hat hónapon belül, azaz
2003 január végéig meg kellett volna alakítani. A törvényt azonban
megszegték, mert a Szerb Nemzetgyýlés 2003 májusáig nem választot-
ta meg a Tanácsba képviselõjét. Ennek megfelelõen a Tanács majd
csak ezután fog megalakulni és megkezdi a nyilvános pályázat kiírá-
sának elõkészületeit.

13 Minden állomásnak eleget kell tennie a mýszaki feltételek és a
mýsor tekintetében. Elsõbbséget azonban a mýsorral kapcsolatos fel-
tételek élveznek. Akik nem felelnek meg ezeknek a feltételeknek, nem
fognak sem frekvenciát, sem engedélyt kapni. Míg azok az adók, ame-
lyek a mýszaki követelményeknek eleget tesznek, de nem felelnek meg
a mýsorigényeknek, ideiglenes engedélyt, és két év határidõt kapnak
arra, hogy eleget tegyenek mindkét feltételnek.



által rendezett ünnepségekrõl és megtett intézkedésekrõl
való jelentések révén tájékoztatnak. Az analitikus megkö-
zelítés szinte teljesen hiányzik, a különbözõ etnikai cso-
portok életével és gondjaival foglalkozó történetek csak
kivételes esetben kerülnek mýsorra (pl. valamelyik etni-
kai közösség tagjával szembeni rasszista magatartás vagy
támadás esetében). Másrészt a független média, amely
vezetõ szerepet játszott a múlt rezsim elleni harcban, ma
az etnikai kérdésekrõl való beszámolókat professzionális
és társadalmilag felelõs mércék szerint készíti. Felfedik
az etnikai közösségek problémáit, az etnikai csoportok-
hoz tartozó polgároknak és a különbözõ etnikai közös-
ségek polgári beállítottságú csoportjainak lehetõséget nyúj-
tanak, hogy a széles közönséghez forduljanak, az etnikai
kérdésekkel kapcsolatos megfelelõ politika érvényesítése
kapcsán felelõsségre vonják a hatalmi szerveket állami
és helyi szinten, több kampányt folytatnak, hogy a nyil-
vánosság körében tudatosítsák az etnikai kérdéseket és
kampányt folytatnak a tolerancia hirdetéséért.

A tájékoztatási eszközökben a miloševiãi idõkkel
összehasonlítva a gyýlölködõ hangnem teljesen megválto-
zott. Az újságírók ritkán alkalmaznak olyan retorikát,
amely valamelyik etnikai csoportot gyýlölködésre ösztö-
nözne. A hírközlõk egy része azonban közli a politikusok
és jobboldali csoportok soviniszta és xenofóbiás hang-
nemý nyilatkozatait. Ebben az esetben is azokról a tö-
megtájékoztatási eszközökról van szó, amelyek a miloše-
viãi rezsim szócsõvei voltak. A független média, amely e
rezsim és háborús és nacionalista uszító politikája ellen
harcolt, az ilyen kijelentésekkel szemben a megérdemelt
kritikával viszonyul.

Az egész ország területét fedõ és az etnikai kérdése-
krõl elkötelezetten és változatosan író, valamint a gyýlöl-
ködõ hangnemmel való szembeszállás legjobb példáival
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elõljáró legfõbb lapok közé tartozik a Danas napilap, a
Vreme hetilap, a Republika kéthetes, valamint a BETA
hírügynökség. Emellett az ANEM-be tagosult helyi elek-
tronikus média, valamint a helyi újságok egyesületébe
összegyýlt helyi nyomtatott lapok viselkedési szabályai
konkrétan a különbözõségrõl való tudósításra és a gyý-
lölködõ hangnemmel való szembszegülésre vonatkoznak.
A legbuzgóbbak ezek közül a Radio021, Radio Boom 93,
OK Radio, valamint a Nezavisna svetlost és a Vranjske
novine hetilapok.

3. Tipológia. A médiaházak nemcsak adásnyelveikben
különböznek, hanem a nyelvhasználatukban is. Sajtó,
rádió- és tv-mýsor kilenc különbözõ nyelven: magyar,
szlovák, roma, albán, bolgár, vlach, német, ruszin, ro-
mán és ukrán nyelven van. Ha ideszámítjuk a horvát és
bosnyák, valamint a többségi szerb nyelvet, a szerbiai
tömegtájékoztatási eszközökben összesen tizenkét nyelv
használatos. E nyelveket eltérõ módon használják, külö-
nösen a nyomtatott hírközlõk. A továbbiakban ismertet-
jük a különbözõ választási lehetõségeket és kombináció-
kat, a sajtóra és az elektronikus médiára osztva.

3.1. Sajtó. Nincsenek átfogó adataink az összes sajtó-
ház nyelvek szerinti pontos számáról. A Vajdaságra vo-
natkozó adatokból, ahol a legtöbb nyomtatott média jele-
nik meg, kiderül, hogy majdnem 150 nem szerb nyelven
mýködõ bejegyzett lapkiadó van. Ezeknek a sajtótermé-
keknek a felosztása vázlatosan az alábbiak szerint ábrá-
zolható:14
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Lap fajta Fedettség Nyelvhasználat

I. napilap
II. hetilap
III. kéthetes
IV. folyóirat

1. nemzeti
2. regionális
3. helyi

A. egynyelvý

B. kétnyelvý (szerb és másik nyelv)

a. minden cikk két nyelven jelenik
meg

b. csak a fõbb cikkek jelennek meg
kétnyelven, a többi nem

c. csak egy cikk jelenik meg a két
nyelv egyikén

Megjegyzés: a fedettséget az alábbi kritériumok szerint határozzuk
meg: a) terület, amelyre a tartalom vonatkozik b) a lap területi
terjesztése és eladása és c) a célközönség földrajzi elhelyezkedése. A
lapok besorolása: 1. nemzeti: Szerbia egész területén 2. regionális:
Vajdaság/Sandÿak/Dél-Szerbia/K elet-Szerbia/Közép-Szerbia 3. helyi:
egy község területe (a szomszédos községekkel).

A lapok fajtáját illetõen, a különbözõ nyelvý nyomtatott
média a táblázatban ismertetett valamennyi lapot felöleli.
A gyakrabban megjelenõ kiadványokat Vajdaságban adják
ki, a legnagyobb közösségek nyelvén. Ez természetesen
összefüggésben van azzal a ténnyel, hogy ezek a nyelvek
1990-ig hivatalos használatban voltak Vajdaságban15 és
az állam támogatásban részesítette a kiadóházakat és a
sajtót. Csak egy napilap van, ez a Magyar Szó (magyar).
A magyar közösségnek van két hetilapja is, a Családi

Kör és a 7Nap. A szlovákoknak, románoknak és ruszi-
noknak csak egy-egy hetilapjuk van, ezek: a Hlas L'udu,
a Libertatea és a Ruszke szlovo. A Családi Kör kivéte-
lével a többit ma is az állami költségvetésbõl társfinan-
szírozzák. Az összes többi lap, Vajdaságban és Szerbia
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15 Szerbia 1990 márciusában elfogadott alkotmánya drasztiku-
san csökkentette Vajdaság autonómiáját, csupán néhány formális il-
letékessége maradt meg. A többi között a szerb nyelv lett az egyetlen
hivatalos nyelv egész Vajdaság területén (a többi nyelvet részben, csak
azokban a községekben ismerték el hivatalosnak, amelyekben az etni-
kai közösségek többséget alkotnak).



többi részében is havonta kétszer vagy egyszer jelenik
meg. A korlátozott anyagi eszközök miatt, sok lapot ren-
dszertelenül nyomtatnak.

A nem szerb lapok közül egyik sem fedi teljes mér-
tékben a nemzetet. Ennek oka az, hogy ennek nincs igazi
oka, mert a romákon kívül valamennnyi etnikai közös-
ség egy meghatározott területen koncentrálódik.

Majdnem minden sajtóház csak egy nyelven, az ille-
tõ közösség nyelvén jelentet meg lapokat. Vannak azon-
ban kivételek, amelyek említésre méltó érdekes példá-
nak számítanak.

Az elsõ ilyen kivétel a Romano Lil roma lap és a Ro-
miterpress által kiadott más publikációk, amelyek két-
nyelvýek, ez azt jelenti, hogy minden cikk roma és szerb
nyelvý. Ennek fõ oka, hogy a roma nyelvet még nem
standardizálták, a romák különbözõ nyelvjárásokat be-
szélnek, egyesek nem tudnak roma nyelven olvasni, de a
szerb cikkeket megértik, a kiadó célja pedig nemcsak a
roma olvasótábor megnyerése, hanem azoké is, akiket
érdekel a romákkal kapcsolatos problémakör.

Néhány kisebb helyi lap Vajdaságban szintén kivé-
tel. Ilyen a kéthetenként megjelenõ Kikindske novine és
a Novi Beåejac, amelyek magyar és szerb nyelvýek.

3.2. Az elektronikus média. A sajtótermékekhez ha-
sonlóan a különbözõ nyelvý elektronikus mýsorszórók
száma is igen nagy, meghaladja a 150-et. A legtöbb (90)
rádiómýsor és rádióállomás. Ezeknak a lapoknak a saj-
tótermékekkel kapcsolatban alkalmazott kritériumok sze-
rinti besorolása vázlatosan az alábbiak szerint ábrázol-
ható:
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Elektronikus
média fajta

Fedettség
Mýsorfajta nyelvhasználati
mód szerint

I. állami16

II. magántulajdonú
III. polgári szektor17

1. nemzeti
2. regionális
3. helyi

A. heti mýsorok
a) egynyelvý
b) többnyelvý

B. napi mýsorok
a) egynyelvý
b) többnyelvý

C. az egész mýsor egy
etnikai közösség nyelvén
van

D. az egész mýsor kétnyelvý
(szerb nyelvý és egy
etnikai csoport nyelvén)
a) a nyelvek mindegyikén

külön mýsor
b) vegyes nyelvý mýsor

E. az egész mýsor
többnyelvý
a) a nyelvek mindegyikén

külön mýsor
b) vegyes nyelvý mýsor

Megjegyzés: A nemzeti fedettség legalább Szerbia területének 2/3-át
jelenti, a regionális fedettség Vajdaság//Sandÿak/Dél-Szerbia/Kelet-Szer-
bia/Közép-Szerbia területe, a helyi fedettség pedig egy község területe
(a szomszédos községekkel).

A különbözõ etnikai közösségek nyelvén készülõ mýso-
rok valamennyi elektronikus médiában jelen vannak. Az
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16 Annak ellenére, hogy A rádiódiffúzióról elfogadott új törvény
elõirányozza az állami elektronikus média (Szerbiai TV és Újvidéki
RTV) átalakulását magántévé-állomássá, e folyamat még meg sem kez-
dõdött, nemhogy befejezõdött volna. Ezért emlegetjük ebben a beszá-
molóban mindkét médiaházat államiként.

17 Több kisebbségi elektronikus tömegtájékoztatási eszközt, el-
sõsorban a roma nyelvýeket nemkormányzati szervezetek alapították.
Szem elõtt tartva, hogy az új rádiódiffúziós törvény elõirányozza a po-
zitív diszkriminációt ezekkel a tájékoztatási eszközökkel kapcsolatban,
várhatólag a frekvencia és az engedély iránti kérelem benyújtásakor
többen e változat mellett döntenek.



ország egész területét fedõ állami mýsorszóró, a SZRT
roma nyelven csak napi félórás mýsort közvetít. A mý-
sor két részes: a legfontosabb hazai és külföldi hírek, és
a roma közösség fõ eseményeivel foglalkozó rész. A SZRT
más nem szerb nyelvý tv-mýsorokat egyáltalán nem su-
gároz.

A regionális elektronikus mýsorszórókban kis elté-
réssel hasonló a helyzet. Az Újvidéki RTV a szerb nyelvý
mýsor mellett naponta sugároz magyar, román, ruszin
és szlovák mýsorokat, hetente egyszer pedig roma, hor-
vát és ukrán nyelvý mýsort. A rádió szintén napi mýsort
sugároz az említett etnikai csoportok nyelvén. A mýsoro-
kat külön-külön szerkesztõségek készítik és a hírmýso-
rok kivételével az illetõ etnikai csoportot érintõ témákkal
foglalkoznak, csak ritkán van példa másik közöséggel
való kapcsolatteremtésre.

Összesen mintegy 150 helyi rádió- és tv-állomás
sugároz más nyelven (nem szerb) mýsort. Ezeknek az
adóknak mintegy negyed része községi, a több magántu-
lajdonban van és egy részüket (fõleg a roma állomáso-
kat, de a kisebb vajdasági közösségekét is, mint a szlo-
vákok és a ruszinok) a nemkormányzati szektor alapítot-
ta. Ezeknek az állomásoknak fele Vajdaságban van.

A vajdasági tájékoztatási eszközökben a leggyakrab-
ban használt nem szerb nyelv, a magyar (kb. 50), majd a
roma (10), a többi nyelv legfeljebb öt állomás mýsorá-
ban van jelen. A szóban forgó média felében a fõmýso-
rok szerb nyelvýek (többségük községi állomás), míg
a többi etnikai csoportnak napi vagy heti néhány órát
szentelnek. Másrészt a meghatározott etnikai csoportok
nyelvén mýsort sugározó magánadók szinte kizárólag ezt
az egy nyelvet használják. Csak két állomás, a Radio
021/Multiradio és a Radio Kovaåica közvetít többnyelvý
mýsort, az elsõ ötnyelvý (magyar, szlovák, román, rus-
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zin és roma), valamint szerb, a második pedig három
nyelven (magyar, szlovák és román). A Radio Kovaåica
ugyanúgy alkalmazza a nyelvhasználatot, mint az Újvidé-
ki RTV, míg a Multiradio az egyetlen szerbiai rádiómý-
sor, amelyben a nyelveket keverik. Emellett ez a rádió
egynyelvý mýsoraiban gyakran közöl olyan információ-
kat, amelyek nem csak az illetõ etnikai közösségre, ha-
nem még egy vagy két közösségre vonatkoznak. Bárme-
lyik közösség eseményeirõl információkat közöl a szerb
hallgatóknak szánt mýsorokban is. Ezt a végtelenül egy-
szerý megközelítést elfogadják a hallgatók, és e rádió te-
kintélye egyre nõ.

A Szerbia többi részében mýködõ helyi adókon a
szerb után a roma nyelv a legelterjedtebb. Mintegy 15
állomás fõ programja szerb nyelvý és kb. 20 roma adó
van. Két állomás bolgár nyelvý mýsort sugároz, ezek a
TV Pirot és a TV Caribrod (ez utóbbi napi több órán át).
Csupán a roma állomásoknak van igazi kétnyelvý mýso-
ruk, egyformán és szükség szerint használják a szerb és
a roma nyelvet. Minden mýsort, amelyben a vendégek
szerbül beszélnek, szerb nyelven adnak.

Az EBESZ 2001 áprilisában Dél-Szerbiában egy kí-
sérleti projektumot kezdeményezett. Az alapkoncepció
elõirányozza a helyi községi média-átalakítását, Bujano-
vac, Preševo és Medveða helységekben. A Radio Bujano-
vac kapja a pénzeszközök egy részét, hogy albánokat fo-
glalkoztasson, abból a célból, hogy a már meglevõ szerb
szerkesztõségben megnyissák az albán hírszerkesztõsé-
get. 2002 szeptemberében kezdték meg a napi ötperces
albán hírek sugározását, és várhatólag 2003-ban bõvítik
az albán mýsort. Megkezdték a heti egyórás roma mýsor
sugározását is. A Radio Preševótól és a Radio Medve-
ðától elvárják, hogy más nyelvý mýsorokat is készítsen
(Medveðában albán, Preševóban szerb nyelvýt), ami a
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“többi közösség" újságíróinak bevonását is jelenti. Ezek-
nek a projektumoknak a célja, hogy minden egyes kö-
zösség számára biztosítsa a mýsorokat, amelyet a kö-
zösség újságírói fognak szerkeszteni anyanyelvükön.

A nem szerb nyelvý elektronikus médiával kapcso-
latos záró megállapítások az alábbiak:
1. A roma nyelvý állomások kivételével, amelyek jobbá-

ra kétnyelvý (roma és szerb) mýsort sugároznak, az
összes többi média kizárólag etnikai közössége nyel-
vén sugározza mýsorát.

2. A szerbet fõ nyelvként használó média csak korláto-
zott számú mýsort sugároz egy vagy több nyelven. Ezt
egy vagy több külön-külön hírmýsorszerkesztõség ké-
szíti, amelyek között nincs kapcsolat.

3. Kettõnél több nyelvý mýsort csak néhány média su-
gároz, köztük egyedül a Multiradio alkalmazza a több-
nyelvý mýsorszórást.

4. Jóllehet nagyon sok elektronikus tájékoztatási eszköz
egy vagy különbözõ nyelven sugároz mýsort, szem
elõtt kell tartani, hogy nagy többségük fõként kere-
skedelmi, zenés vagy szórakoztató mýsorokat týz pro-
gramjára, és csak ritkábban tájékoztatót is (legjobb
esetben óránként rövid hírekkel tájékoztatja közön-
ségét).

5. Várhatólag ezeknek az állomásoknak a száma az el-
következõ idõszakban csökkenni fog, mert sok nem
tud eleget tenni az engedély megszerzéséhez szüksé-
ges feltételeknek.

3.3. Egyéb médiaprojektum. A legelterjedtebb tömeg-
tájékoztatási eszközök ugyan a sajtó, a rádió és a te-
levízió, mégis érdemes megjegyezni, hogy a különbzõ
nyelvek jelen vannak néhány más fontos médiában is,
mint pl. a hírügynökségi szolgáltatások, a független tv-
-produkciók és az internet.
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A Szerbiában valaha is alapított elsõ független hí-
rügynökség, a BETA már két éve nyújt magyar nyelvý
szolgáltatásokat, és a tervek szerint megkezdi a magyar
nyelvý szolgáltatásokat annak a regionális projketumnak
a keretében, amely ebbe bevonná Magyarországot és a
régió azon országait (Románia, Horvátország és Szlové-
nia), amelyekben magyar közösségek élnek.

Csak az újvidéki (Vajdaság) független UrbaNS tv-gyár-
tás készít nem szerb nyelvý mýsorokat. Multigrad mý-
soruk mývelõdési kérdésekkel foglalkozik, kétnyelvý (szerb
és magyar) felirattal sugározzák, és a mýsor részvevõi —
más etnikai csoportok tagjai is — mindenki anyanyelvén
beszél. A mýsort mintegy tíz vajdasági helyi tv-állomás
mutatja be. Mivel csak néhány többnyelvý tv-állomás
van, ez a projektum etnikumközi és multikulturális meg-
közelítésével bõvíti a tv-mýsorválasztékot.

Az interneten a különbözõ nyelvý információk nin-
csenek megfelelõ mértékben jelen. Csupán a Családi
Körnek, a Rominterpressnek és az RTV Nišavának van
saját honlapja, közülük azonban egyik sem különöskép-
pen látogatott. Az egyik fõ médiaház honlapja külön
figyelemre tart számot. Az RTV B92, világszerte ismert
belgrádi hírközlõ honlapja nem csak szerb, hanem ma-
gyar és albán nyelvý napi híreket is kínál. Ezt a honlapot
jellemzi a több tíz különbözõ témáról szervezett fórum,
amelyen a különbözõ etnikai környezetekbõl a részvevõk
aktívan bekapcsolódhatnak ebbe a virtuális kommuniká-
cióba. Ezt a honlapot naponta átlagban 90.000 ember
látogatja.

3.4. Külön téma — a roma nyelvý tömegtájékozta-
tási eszközök és a roma nyelvý mýsor. A romák a
legnagyobb kisebbségi csoport Szerbiában (Szerbia-Mon-
tenegró), és az összlakosság mintegy 10%-át alkotják.
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Ezért kiemelten fontos külön figyelmet szentelni a roma
tájékoztatási eszközöknek. Ezen a nyelven mindössze
négy lapot adnak ki (egy gyermek- és egy szaklapot, to-
vábbá két lapot a romákkal kapcsolatos kérdésekrõl).
Mindegyik lap rendszertelenül jelenik meg (amikor si-
kerül adományokból eszközökre szert tenni) és nagyon
korlátozott példányszámban. A tv-mýsorokkal sem sok-
kal jobb a helyzet. Pillanatnyilag csak egy roma állomás
van, és roma nyelvý programot is csak két állomás
sugároz. A fentiek alapján megállapítható, hogy a rádió a
roma közösség legfõbb infomáció-forrása. Mintegy tíz ro-
ma rádióállomás van. Nincsenek adataink olyan felmé-
résrõl, amely a roma közönség körében végzett volna ku-
tatást. A Glas Roma és az RTV Nišava rádiók példája
alapján azonban leszögezhetõ, hogy a romák, akik fogják
a roma mýsorokat sugározó roma és nem roma adókat
is, szívesebben választják az elõbbieket. Ennek minden-
képpen köze van a romák hosszú idõn át tartó és erõte-
ljes háttérbe szorításához és hátrányos megkülönbözte-
téséhez, ami megköveteli sürgõs önemancipálódásukat.
A romák a roma állomásokat “sajátjuknak" tekintik és
azonosulnak velük. Már maga a tény, hogy “saját" tájé-
koztatási eszközük van, büszkeséggel és önbizalommal
tölti el õket. Még egy elõny, hogy az õket érdeklõ témák-
ról szóló mýsorokat hallgathatnak, mégpedig a nap min-
den szakában.

Mindent összevetve a nem roma tömegtájékoztatási
eszközök a roma népesség anyanyelvý tájékoztatásához
korlátozott kapacitásokkal rendelkeznek, és tervbe sincs
véve javításuk belátható idõn belül. A másik dolog, hogy
csak néhány roma elektronikus hírközlõ mýsorának a
tartalma kielégítõ. Mivel a polgári szektor az alapítójuk,
csak helyi szinten sugározhatják mýsorukat. A roma
nyelvý mýsorok hatótávolságát az egyik módon úgy lehet
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növelni, hogy a saját gyártású mýsorokkal nem rendel-
kezõ roma állomások, valamint a községi helyi vagy ma-
gántulajdonban levõ állomások, a roma elektronikus mé-
dia, mint az RTV Nišava és a Glas Roma, továbbá a
Multiradio roma nyelvý mýsorai közül a legérdekesebbe-
ket átvehetik. Egyes állomásoknak ez már gyakorlata, és
az eredmények igen kedvezõek.18

III. Záró megállapítások

Szerbiának (Szerbia-Montenegró) hosszas hagyománya van
a többnyelvýségben, ami a tömegtájékoztatási eszközök
gyakorlatában és más téren is megnyilvánul. Szem elõtt
kell azonban tartani néhány fontos mozzanatot.

Az egyetlen igazán többnemzetiségý és sokféle kul-
túrájú toleráns többnyelvý hagyománnyal rendelkezõ tár-
sadalom Vajdaság. Szerbiában a többi többnemzetiségý
vidéken az államalkotó nemzetével nem azonos szárma-
zású polgárok nehézségekbe ütköznek anyanyelvük nyil-
vános, sõt még a tömegtájékoztatási eszközökben való
használatával kapcsolatban is. Vajdaságban a többnyelvý
tömegtájékoztatási infrastruktúra rendkívül fejlett, Szer-
bia többi részében ezzel szemben nagyon gyenge (pl.
bolgár), vagy még csak alakulóban van (pl. roma, albán,
vlach).

Jóllehet számbelileg jelentõsek — több mint 150
helyi elektronikus média és ugyanennyi sajtótermék csak
Vajdaságban — a különbözõ nyelvý tömegtájékoztatási
eszközök nagyon gyengén fejlettek, rosszul felszereltek,
nincs elég szakemberük, a fedettségi mércéknek pedig
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nagyon alacsony szinten tesznek eleget. Ha a rájuk sza-
bott szerepet akarják játszani, derekas munkát kell elvé-
gezniük. Fõleg a roma tájékoztatási eszközök nem elég
erõsek a roma lakosság anyanyelvý tájékoztatási és ok-
tatási mýsorok iránti szükségleteinek kielégítésére.

A multietnikai viszonyok a kilencvenes években rop-
pant negatív irányt vettek. A nyolcvanas évek végén és a
kilencvenes évek elején keltett mérhetetlen bizalmatlan-
ságra, félelemre, sõt gyýlöletre, a médiában most csak
kivételes esetben van példa. Nem kell azonban illúziókat
táplálni arról, hogy ezeket a problémákat teljesen áthi-
daltuk. Egyes politikusok és a radikális jobboldali cso-
portok igenis jelen vannak a nyilvánosságban diszkrimi-
náló, soviniszta és xenofóbiás kijelentéseikkel, amelyeket
bizonyos tájékoztatási eszközök kritikus álláfoglalás nél-
kül leközölnek. E téren még nagyon sok a teendõ, amely-
ben a médiának profi módon történõ és társadalmilag
elkötelezett tájékoztatás révén fontos szerepet kell játsza-
nia. A legfõbb tömegtájékoztatási eszközök közül egye-
sek kiváló példával járnak elõl a sokrétý tájékoztatásban
és a tolerancia, a kölcsönös megértés és az emberi jogok
tiszteletben tartásának hirdetésében. Ebben vezetõ sze-
repet játszanak az RTV B92, a Danas napilap, a Vreme
hetilap és a BETA hírügynökség.

A többi nyelven a legtöbb média egy- vagy kétnyelvý.
A többnyelvý tájékoztatási eszközök száma elenyészõ,
többségben elektronikus hírközlõ. E tájékoztatási eszkö-
zök szerkesztõségei azonban minden nyelven külön-kü-
lön készítik mýsoraikat, amelyeket aztán külön-külön
mýsoridõben is adnak. Ez aztán nyelvi alapon és ebbõl
következõen az etnikai különbözõség alapján is párhuza-
mos médiavalósághoz vezethet. Ebben az értelemben a
Multiradio, a roma rádióállomások és az UrbaNS pro-
dukció járnak elõl a legjobb gyakorlattal. A legfõbb tö-
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megtájékoztatási eszközök az etnikai közösségeknek szánt
projektumai közül a legsikeresebbek a BETA hírügynök-
ség és a B92 internet-hírei.

A tömegtájékoztatási eszközök területét szabályozó
új törvények, A nemzeti kisebbségek jogainak és sza-
badságának védelmérõl szóló szövetségi törvény, az etni-
kai közösségek tájékoztatási eszközeinek hagyománya és
Kelet-Európa egyik legfejlettebb független médiaszektora
aránylag biztos alapot teremtenek a további fejlesztéshez.
A hatalmi szerveknek, a médiának és nemkormányzati
szektornak tovább kell fáradoznia a pluralisztikus és
független médiaszektor megteremtésén, amely az etnikai
közösségek nyelvén sokféle tájékoztatási eszközt kínálna
és eleget tenne Szerbia többnemzetiségý társadalma szük-
ségleteinek.
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Ajánlások

I. Szerkezeti kérdések és az állami szervek feladatai

Általánosságban

1. A tömegtájékoztatási eszközök közvetlen pénzellátá-
sa az állami — akár országos, tartományi (Vajdaság)
szinten — költségvetésbõl lehetõséget ad a média fe-
letti állami ellenõrzésre, ezért meg kellene szýntetni.
Közalapítványokat kell létrehozni, például olyano-
kat, amelyek felölelnék az etnikai közösségeket és a
tömegtájékoztatási eszközöket, az újságíró egyesüle-
teket, a médiával foglalkozó nemkormányzati szer-
vezeteket, az emberbaráti magánegyesületeket stb.
Az állami intézmények képviseltethetnék magukat a
közalapítványok felhasználására alakított testületek-
ben, de nincs szükség többségi képviseletükre.

2. Az állami testületeknek minden szinten fel kellene
hagyni azzal a gyakorlattal, hogy az etnikai közössé-
gek nyelvén csak az állami tulajdonban levõ tájékoz-
tatási eszközöknek juttatnak eszközöket. Amíg kia-
lakul a közpénzelés mechanizmusa, az anyagi segít-
séget objektív és világos kritériumok alapján, a ma-
gánmédia hátrányos megkülönböztetését mellõzve kell
odaítélni.

3. Az állami szerveknek nem kellene új tájékoztatási
eszközöket alapítani az etnikai közösségek nyelvén.
Az állam szerepe nem a tájékoztatási eszközök ala-
pítása, hanem törvényes kereteket és mechanizmu-
sokat kell teremtenie az állami struktúráktól függe-
tlenül mýködõ tájékoztatási eszközök alapítását ser-
kentõ közpénzelésre.

Sajtó

4. A demokratikus társadalmak nem ismerik el az ál-
lami tulajdonban levõ sajtót. Értelemszerýen az et-
nikai közösségek nyelvén tevékenységet folytató álla-
mi kiadóházaknak vagy külön nyomtatott sajtóter-
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mékeknek átalakuláson kell végbemenniük, és az
államtól és a politikai struktúráktól függetlenül kell
mýködniük.

5. Az érvényben levõ adók és postaköltségek nagyon
megterhelik a nyomtatott hírközlõket, különösen az
etnikai közösségek nyelvén nyomtatottakat. A kor-
mánynak el kell fogadnia a Pénzügy- és Gazdasági
Minisztérium által a sajtó adómentesítésére nemré-
giben benyújtott javaslatot. Ugyanígy megfelelõ intéz-
kedéseket kell elfogadni a postai szolgáltatásokkal
kapcsolatban, amely sok európai demokráciában fon-
tos mechanizmusként mýködik a független sajtó köz-
vetett támogatásában.

Elektronikus hírközlõk

6. Az állami elektronikus médiának — Szerbiai Rá-
dió-Televízió (RTS/SZRT), Újvidéki Rádió-Televízió
(ÚRTV/RTV NS) — nem kellene monopol- és elõnyös
helyzetben lennie az etnikai közösségek nyelvén su-
gározott mýsorok tekintetében. Feltételeket kellene
teremteni az etnikai közösségek nyelvén sugározott
mýsorok tekintetében egy pluralista médiarendszer
megteremtéséhez. Valamennyi közszolgálati, magán-
és polgári szektorban mýködõ média számára egyen-
lõ lehetõségeket és feltételeket kell teremteni a fenn-
tartható tevékenységükhöz.

7. Át kell tekinteni olyan jogszabályok meghozatalának
lehetõségét, amely pozitív diszkriminációt vezetne be
a polgári szektor számára való engedély-kiadásban.
Ennek kivételes jelentõsége van az országszerte szét-
szórtan élõ etnikai közösségek nyelvén alapított mý-
sorszórókra nézve.

8. Jóllehet mind hatótávolságuk, mind pedig a mýso-
raikban feldolgozott témák tekintetében igen korlá-
tozottak, az etnikai közösségek nyelvén készülõ mý-
sorok a SZRT-ben és az Újvidéki RTV-ben is igen
költségesek. Tetemes anyagi eszközöket fordítanak
rájuk, amelyeket oda lehetne ítélni magánprojektu-
mok vagy közösségi projektumok céljaira. Meg kell
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vizsgálni a független magántévé-állomások gyártásá-
ban készült mýsorok megvásárlásának lehetõségét.

III. Az etnikai közösségek tömegtájékoztatási
eszközei

9. Jóllehet az etnikai közösségek nyelvén számos tö-
megtájékoztatási eszköz mýködik, infrastruktúra te-
kintetében mégis igen elmaradottak. A személyzet
alig tesz eleget a hivatásbeli mércéknek, a mýsor-
gyártás rendkívül korlátozott terjedelmý és általá-
ban elégtelen színvonalú. Minden módon segíteni
kell azokat a médiaházakat, amelyek tájékoztatási
mýsoraikat egyedül szerkesztik, ideértve az infra-
stuktúrát, a személyzet képzését és a mýsorfejlesz-
tésére szánt eszközöket.

10. Megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a romá-
kra, Szerbia legnépesebb kisebbségi közösségére. Kü-
lönösen az elektronikus média fejlesztésének támo-
gatása fontos azokon a vidékeken, ahol a roma la-
kosság nagyobb tömbben él, valamint segíteni kell a
mýsorcserével és a médiaközi kapcsolatteremtéssel
kapcsolatos projektumokat, mind az országban, mind
máshol.

11. Az etnikai közösségek tájékoztatási eszközei közötti
mýsorcsere, koprodukció és a hálózathoz való csa-
tlakoztatásuk javíthat a mýsorszínvonalon. Ösztönö-
zni kell a határon túli együttmýködést. Ily módon a
média serkentheti az államalkotó közösség és a ré-
gióban élõk közötti kölcsönös megértést és toleran-
ciát.

12. Az etnikai közösségek mýsorszóróinak többsége he-
lyi jellegý. Közülük azonban csak kevés média tény-
leg a közösségé. Ajánljuk, hogy az egyik részrõl ezek
és a másik részrõl a helyi/regionális polgári média
élénkítse fel az együttmýködést. A nemkormányzati
szervezetek — amelyeket az etnikai közösségek kép-
viselõi, de mások is alapítottak — különösen je-
lentõs szerepet játszhatnak a partnerprojektumok
és mýsorgyártásban való aktív részvételük révén.
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13. Az etnikai közösségek legtöbb tájékoztatási eszköze
egynyelvý. Vannak kétnyelvýek is (fõleg a roma kö-
zösségé). Nagyon kevés a többnyelvý média még Vaj-
daságban is, ahol 25-nél több etnikai közösség él, és
mintegy tíz nyelvet beszélnek. Ha ehhez hozzáfýz-
zük, hogy a gyakorlatban ezeket a mýsorokat min-
den nyelven külön-külön készítik, fennáll a veszélye
az etnikai különbségeken alapuló párhuzamos mé-
diavalóság kialakulásának. A különbözõ nyelvý mý-
sorgyártáshoz vegyes etnikai szerkesztõbizottságokra
vagy a bizottságok közötti együttmýködésre van szük-
ség. Ebben az értelemben a jövõben követendõ a
Multiradio, a roma rádióállomások, az UrbanNS pro-
dukcióinak, valamint a BETA hírügynökség szolgál-
tatásainak, továbbá a B92 nem szerb nyelvý inter-
net-híreinek gyakorlata.

14. A két- és többnyelvý tömegtájékoztatási eszközök
csak akkor hozhatnak pozitív eredményeket, ha a
társadalom a többnyelvýséget a mindennapi élet ve-
lejárójaként fogadja el. Azokon a vidékeken, ahol az
etnikai közösségek többséget alkotnak, vagy a la-
kosság jelentõs része, az etnikai közösségek nyelvén
választható és ingyenes nyelvtanfolyamokat kellene
szervezni.
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Roger Blum és Andrea Ochsner
Svájc

I. Bevezetõ

Multikulturális társadalmak akkor alakulnak ki, amikor
különbözõ etnikai eredetý, nyelvý és vallású népek azo-
nos területen együtt élnek. Svájc e tekintetben kétfajta
tapasztalattal szembesül: a régebbivel és az újabbal. A
régebbi tapasztalat abból a ténybõl származik, hogy Svájc
több mint öt évszázadon keresztül sokféle kultúrájú ál-
lam volt, amelyet egyidejýleg több nyelv és kultúra jel-
lemzett. Az újabb tapasztalatot a nyugat-, dél- és kelet-
-európai, valamint az Ázsiából, Afrikából és Latin-Ame-
rikából érkezõ bevándorlókkal szerezte. Ez a folyamat a
17. században vette kezdetét, majd a 18. és a 19. szá-
zadban folytatódott és a 20. században még jelentõsebbé
vált. A régebbi multikulturális tapasztalat az etnikai cso-
portok hatékony védelmét eredményezte, ezen értendõ a
tömegtájékoztatási eszközök odaítélése is. Az újabb mul-
tikulturális tapasztalatot, mivel a külföldi munkások és
menekültek bevándorlásának a következménye, egyfelõl
integráció, másfelõl pedig szegregáció jellemzi. Éppen
ezért nem könnyý tömegtájékoztatási eszközöket bizto-
sítani a bevándorlóknak.
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II. Svájc sokféle kultúrájának rövid története

A mai Svájc területén mindig is egyidejýleg több nyelvet
beszéltek.1 Svájc ezt földrajzi fekvésének köszönhette. Az
Alpok Svájcon át végighúzódó hegyláncolata Európát dél-
re és északra osztja, az Aare, a Rajna és a Rhône folyók
a múltban sokszor az érdekzónákat határolták el. Svájc-
ban az eredeti nyelvek: a kelta (északon és nyugaton), a
rétoromán (keleten) és a lepontói (délen) voltak. E terü-
let i.e. 121—15. a Római Birodalomhoz tartozott. Több
mint 400 éven át a latin nyelv és a kultúra dominált. Eb-
ben a folyamatban Svájc nyugati vidékei korábban és ra-
dikálisabban romanizálódtak, mint az ország többi ré-
sze.2

A germán törzsek egyre beljebb nyomultak svájci
területen. Elõször i. e. 450 körül burgundok érkeztek
Genf vidékére. Jóllehet politikailag a burgundok domi-
náltak, nyelvüket mégis a rómaiakéval váltották fel. I. e.
500 után Svájcba benyomultak az alemannok is. Ekkor
fordított folyamat játszódott le. Az alemannok germán
nyelve maradt az uralkodó, a romanizált kelták pedig le-
mondtak nyelvükrõl. Kezdetben Svájc alemann és bur-
gund részei között a nyelvi határ az Aare folyó mentén
húzódott, de idõvel inkább nyugat felé tolódott el. Svájc
déli részét (Észak-Itáliát) legelõször a germán longobárd
törzs telepítette be, amely egy idõ után elveszítette nyel-
vét és az újlatin nyelvet (olasz) tette magáévá. Raetiaban
megmaradt a latin nyelvekhez tartozó rétoromán nyelv.
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Így történt meg, hogy Svájcban már több mint 1500
évvel ezelõtt elhatárolódott a négy nyelv: az alemann
északon és keleten, a burgund-román nyugaton, a réto-
román délkeleten, az olasz pedig délen.

A régi svájci konföderáció, melynek kialakulása a
13. században kezdõdött meg, volt az elsõ szövetség, eb-
ben csak németül beszéltek. Minden városban és állam-
ban a politikai vezetõk németül beszéltek (Fribourg rész-
ben kivételt képezett). A csatlakozott kantonok és vazal-
lusi területek azonban nagyon gyorsan gyarapították a
konföderáció kantonjainak nyelveit. 1388-ban csatlako-
zott a konföderációhoz (Uriban) az elsõ francia nyelvte-
rület, követte 1439-ben az olasz nyelvterület (Ticinóban).
1496-ban a konföderációhoz csatlakozott az elsõ réto-
románul beszélõ nép is (a raetiai hármasegyezmény ke-
retében). Tehát a svájci konföderációnak 500 éven át
négy nyelve volt. Ennek ellenére 1798-ig egyetlen nem
német nyelvterület sem kapott uralkodó kantoni státust.
Továbbra is alattvalók vagy csatlakozott kantonok ma-
radtak (kisebb jogokkal), ugyanúgy mint több német nyelv-
terület. Csak a Helvét Köztársaságban (1798—1803) kap-
tak a francia, olasz és rétoromán nyelvterület konföderá-
ciós egységei azonos jogokat. A kisebbségi nyelvi jogok
konföderációs modelljét azonban csak a 19. században
ismerték el és vetették papírra.

Az elmondottakra való tekintettel a mai Svájcban
négy nyelvcsoport van 8 fajta írott nyelvvel.3

• Közép-Svájcban és a Németországgal és Ausztriá-
val határos északi és keleti országrészekben élõ
64% lakosság beszél németül. Svájc német nyelv-
területén a mindennapi életben, a rádión és a te-
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levízión is kb. 25 különbözõ dialektus hangzik el.
Írásban azonban ezeket a nyelvjárásokat nagyon rit-
kán használják. Az állami intézmények, a sajtó és
az írodalmi körök német irodalmi nyelven írnak.

• A lakosságnak az ország nyugati, Franciaország-
gal határos és Suisse Romandenak nevezett ré-
szében élõ 19%-a franciául beszél. Itt a nyelvjárá-
sok teljesen háttérbe szorulnak, nem írnak nyelv-
járással és a rádió és tv sem használja. A tájékoz-
tatási eszközök nyelve a francia.

• Az ország déli Olaszországgal határos részében
fõleg Ticinóban (Tessin) kanton, de részben a
Grischuns völgyben (Graubünden kanton) élõ 8%
lakosság olaszul beszél. Az itt beszélt egyes nyelv-
járásokat idõnként a tájékoztatási eszközök is hasz-
nálják.

• A lakosság 0,6%-a, amely Délkelet-Svájcban a Gri-
schuns hegyi részén él, rétorománul beszél. Öt
különbözõ dialektus van (putér, vallader, sursil-
van, sutsilvan és surmiran), amelyek írásban is
használatosak és a könyvek is így íródnak.4

III. A média törvényes szabályozása

1. A nyelvi különbözõség megállapítása az új szövet-
ségi alkotmányban. Az alkotmány erejý törvénynek a
nyelvi különbözõségre vonatkozó szakaszai közül az új
szövetségi alkotmány négy szakasza a meghatározó:

4. szakasz — Az ország nyelvei (Landessprachen)
Az ország nyelvei: a német, a francia, az olasz és a

rétoromán.
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18. szakasz — Nyelvi szabadság
Az alkotmány szavatolja a nyelvi szabadságot.

70. szakasz — Nyelvek
1. A szövetségi állam hivatalos nyelvei: a német, a fran-

cia és az olasz. A rétorománul beszélõ polgárokkal
való kommunikációban a szövetségi államban a réto-
román is hivatalos nyelv.

2. A kantonok maguk határozzák meg, mely hivatalos
nyelveket használják. A különbözõ nyelvi közösségek
közötti összhang megtartása végett a kantonok tiszte-
letben tartják a terület eredeti nyelvi struktúráját, va-
lamint a kisebbségek anyanyelvét.

3. A szövetségi állam és a kantonok fejlesztik a nyelvi
közösségek közötti kommunikációt és cserét.

4. A szövetségi állam segít a többnyelvý kantonoknak
sajátos feladataik ellátásában.

5. A szövetségi állam segítséget nyújt Graubündennek és
Ticinónak a rétoromán és az olasz nyelv megõrzésé-
ben és fejlesztésében.

A nép és a kantonok 1999-ben elfogadták Svájc szövet-
ségi alkotmányának revízióját. A központi kérdés a nyel-
vi különbözõségek megállapítása volt. A régi szövetségi
alkotmánnyal összevetve az új változat sokkal messze-
menõbb és differenciáltabb jogszabályokat tartalmaz a
nyelvrõl. Az ország valamennyi nyelvének (Landessprac-
hen) egyenlõségét (4. szakasz) az Általános jogszabá-
lyok fejezet újdonságként említi. A régi szövetségi alkot-
mányban ezt az egyenlõséget a Külön jogszabályok feje-
zet (116. szakasz) említi. Maga a Landessprachen kife-
jezés is újdonságot jelent. Korábban a Nationalsprac-
he-rõl (nemzeti nyelv) beszéltek.5
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Nem világos azonban, hogy a szövetségi állam új
hatáskörei ebbõl az új szakaszból erednek-e.6 A nyelvi
szabadság, mint alapvetõ jog, szintén újdonság. A Szö-
vetségi Bíróság mint íratlan 1965. évi alkotmánytörvényt7

már elfogadta ezt az alapvetõ jogot, amely szerint min-
denkinek joga van a maga választotta nyelven kommu-
nikálni. Az új szövetségi alkotmányban azonban még két
új szakasz vonatkozik a nyelvi jogokra. A 8. szakasz ér-
telmében (jogi egyenlõség) senki sem kerülhet hátrányos
helyzetbe “származása, faja, neme, életkora, nyelve, tár-
sadalmi státusa, életmódja, vallási hovatartozása, ideoló-
giai vagy politikai meggyõzõdése, vagy testi, szellemi vagy
pszichikai alkalmatlansága miatt". A 31. szakasz 2. pon-
tja értelmében (letartóztatás) minden letartóztatott sze-
mélynek joga, hogy “a számára érthetõ nyelven tájékoz-
tassák letartóztatásának okairól, és az õt megilletõ jo-
gokról."

2. Nyelvhasználati törvény. Az új szövetségi alkotmány
nyelvi különbözõségekkel kapcsolatos rendelkezéseinek
alkalmazása végett munkacsoport alakult az új nyelv-
használati törvény kidolgozására. 2001 nyarán a tör-
vénytervezetet eljuttatták a kantonoknak, pártoknak és
érdekelt csoportoknak, hogy véleményt mondjanak róla.
Ez a folyamat eddig még nem fejezõdött be.

A törvény intézkedéseket tartalmaz a nemzeti nyel-
veken való nyelvi képességek fejlesztésére és minden ok-
tatási szinten az elõadók és egyetemi hallgatók együtt-
mýködésére a nyelvi sokféleség kompotencia központjai-
nak (Kompetenzzentrum) megalapítása végett, valamint
a harmadik személyekkel való kommunikációs eszközök

138 Svájc

6 Lucius Mader: Der verfassungsrechtliche Rahmen des Spra-
chenrechts des Bundes, Babylonia, 4 (2001), 15—22.

7 Lucius Mader: Der verfassungsrechtliche Rahmen des Spra-
chenrechts des Bundes, Babylonia, 4 (2001), 16.



fejlesztésére. Az új nyelvhasználati törvény segítséget irá-
nyoz elõ, amelyet már Grischunsban és Ticinóban a ré-
toromán és az olasz nyelvvel kapcsolatban megállapítot-
tak, továbbá a többnyelvý kantonoknak a szövetségi ál-
lam részérõl nyújtott segítséget. Tervben van Svájc réto-
román és olasz nyelvterületein a kiadói szektornak nyúj-
tandó támogatás, valamint a raetiai hírügynökség révén a
raetiai sajtó támogatása.8

Fontos azonban megjegyezni, hogy a tervezett nyelv-
használati törvény szakaszainak nagy része vagy explicite
említi az ország négy nyelvét (Landessprachen), vagy an-
nyira általános a megfogalmazásuk, hogy nem derül ki
számításba vették-e az ország négy nyelvének kereteit
túlhaladó multikulturális nyelvi különbségeket. Az egye-
düli kivétel a nyelvhasználati törvény 17. szakaszának b)
és c) pontja, amely világosan meghatározza azokat a sze-
mélyeket, akik nem beszélik az egyik nemzeti nyelvet sem.

17. szakasz — Az ország nyelvei (Landessprachen)
és a mobilitás

A szövetségi állam pénzügyi támogatást nyújthat:
a) a nyelvterületen kívül élõ személyek részére nem-

zeti anyanyelvtudásuk fejlesztésére,
b) az ország nyelvei (Landessprachen) közül egyet

sem beszélõ személyek részére az országban be-
szélt nyelv tanulására,

c) azoknak a személyeknek a részére, akiknek az
ország nyelvei (Landessprachen) közül egyik sem
az anyanyelve, anyanyelvi és mývelõdési tanfoly-
amokra.

A rendelkezések lehetséges alkalmazásával kapcsolatban
azonban csak a szövetségi államnak a kantonok részére
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nyújtott anyagi támogatását emlegeti, különös tekintettel
az oktatási szektorra. A többi szakasz nem mondja ki
világosan, hogy figyelembe vette-e a nemzeti nyelvhez
nem tartozó valamely nyelvet. A 21. szakasz példaként
szolgálhat:

21. szakasz — A többnyelvýséget fejlesztõ
intézmények
1. A szövetségi állam és a kantonok közösen irányítják a

többnyelvýséget fejlesztõ tudományos intézményeket.
2. Ezeknek az intézményeknek a feladatuk az alábbi,

hogy
a) elõrelendítsék az alkalmazott többnyelvýségi ku-

tatásokat,
b) fejlesszék és segítsék a többnyelvýségi oktatási for-

mákat és ennek az oktatási formának az evaluá-
cióját,

c) irányítsák a tájékoztatási és dokumentációs köz-
pontot,

d) segítsenek Svájcban a többnyelvýségi kutatások ko-
ordinálásában.

3. A szövetségi állam tanácsadó testületet alakít, amely
tanácsokkal látják el a szóban forgó intézményeket.

A rétoromán és az olasz nyelv megõrzésére és fejleszté-
sére nyújtott állami támogatásról szóló szövetségi tör-
vény 1983 óta hatályban van.9 1996 folyamán meghozták
ennek a törvénynek az új változatát.10 E törvény értelmé-
ben a szövetségi állam Grischunsnak és Ticinónak hoz-
zájárulásuk arányában állami támogatást hagy jóvá. A
szövetségi állam az összköltségekben legfeljebb 75%-ban
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vesz részt, a kantonoknak pedig legalább 25%-ban kell
részesedést vállalniuk. A 2. szakasz 2) pontja így hang-
zik: “A szövetségi állam részt vehet a rétoromán nyelv és
a raetiai sajtó fenntartásának és fejlesztésének pénzellá-
tásában." Ezt még pontosabban megfogalmazza “a réto-
román és az olasz nyelv és kultúra megõrzésére és fej-
lesztésére nyújtott állami támogatásról szóló szabályzat".11

Emellett a szövetségi állam anyagilag támogatja a réto-
román nyelven rendszeresen megjelenõ újságokat és fo-
lyóiratokat, valamint a raetiai hírügynökséget (4. sza-
kasz). Grischuns éves alapon anyagi segítséget nyújt a
Ligia Romontscha/Lia Rumantscha, valamint a Vereini-
gung (association) Pro Grigioni Italiano, azaz a kanton-
ban a rétoromán nyelvet és kultúrát támogató szerveze-
teknek. 1983-ban növelték utoljára ezt az összeget a rae-
tiaiak számára 400.000, az olaszul beszélõ svájciak szá-
mára pedig 350.000 svájci frankra.12 A raetiai hírügy-
nökség Agentura da Novitads Rumantscha ANR részére
1996-ban további évi legfeljebb 350.000 svájci frank ös-
szeget adtak.13 Grischuns (Graubünden kanton) 2003-ra
2,6 milliós svájci frank összeget biztosít, a szövetségi
államnak pedig 4,75 millió svájci frankot kell jóváhagy-
nia. Ezért várhatólag a rétoromán és olasz nyelvcsoport
összesen 7,4 millió svájci frank segélyben fog részesülni.
Ticinóban 1981 óta hatályban van az Államtanács által
kiadott Regolamento aull'aiuto finanziario federale per
la difesa della cultura e della lingua.14
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3. A külföldiek jogai. A Svájcban élõ külföldiek jogait a
szövetségi alkotmány 121. szakasza (az országba való
be-, illetve az országba való kilépéssel, a külföldiek tar-
tózkodásával és letelepedésével, valamint a politikai me-
nedékjog jóváhagyásával kapcsolatos jogszabályok)15 és a
külföldiek tartózkodását és letelepedését szabályozó szö-
vetségi jogszabályok állapítják meg.16 A 25.a szakasz ki-
mondja, hogy a szövetségi állam anyagi támogatást sza-
vatol a külföldiek szociális integrálódásához, azzal a fel-
tétellel, hogy a kantonok, a helyi hatóságok és a harma-
dik fél is maga is részt vesz a pénzellátásban. E szakasz
alapján a Szövetségi Tanács rendeletet hozott a külföldi-
ek integrálásáról, amely szerint pénzellátást az alábbia-
kra lehet jóváhagyni:

a) a külföldiek nyelvükkel és kultúrájukkal való kap-
csolattartására,

b) következetes tájékoztatási politika érvényesítésé-
re a Svájcban élõ külföldi népesség számára és e
népességrõl,

c) az interkulturális dialógus kezdeményezésére és
ebben a külföldi népesség aktív részvételére (…),

d) az interkulturális cserében dolgozók képzésének
és továbbtanulásának biztosítására.

Az anyagi segítség jóváhagyásában a külföldiek ügyeivel
megbízott szövetségi komisszió illetékes.

4. Médiaszabadság. Az a tény, hogy a szövetségi al-
kotmány szavatolja a médiaszabadságot a jogi feltételek
része. A 17. szakasz így hangzik: “Az alkotmány szavato-
lja a sajtó, a rádió és televízió, valamint a többi nyil-
vános távközlési szolgáltatás szabadságát. Tilos a cen-
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zúra. A sajtó részére szavatolt az információk bizalmas-
sága."17

IV. A nyelvterületekként rendelkezésre álló
tömegtájékoztatási eszközök

1. Kis piac — sok tájékoztatási eszköz. Svájcban min-
den nyelvterület rendelkezik saját hírközlõivel. A svájci
rtv- társaság (Schweizerische Radio- und Fernsehge-
sellschaft SRG) Svájc minden nyelvterületén — német,
francia és olasz — két tv-csatornát és 3—5 rádióállomást
irányít. Svájc rétoromán részében majdnem teljes rádió-
mýsor és részben tv- mýsor van biztosítva. Fontos meg-
jegyezni, hogy Svájc olasz nyelvterületén csak mintegy
300.000 ember számára biztosított teljes mýsor. Ezen-
kívül minden területnek vannak hírügynökségei, regioná-
lis magán tévécsatornái, napi- és hetilapjai, valamint va-
sárnapi újságai és más sajtótermékei. Kivétel a rétoro-
mán Svájc, amelynek egyáltalán nincsenek hetilapjai.18

Egyre nyilvánvalóbbá válik azonban, hogy a többi nyelv-
csoport méltányos tájékoztatási eszközrészét csak Svájc
német nyelvterületének anyagi segítségével lehet biztosí-
tani. A SRG reklámokból és províziókból származó bevé-
tele sokkal tetemesebb, mint Svájc olasz és rétoromán
nyelvterületein a független gyártásé. A svájci hírügynök-
ség (Schweizerische Depeschenagentur SDA) német, de
francia és olasz nyelvý szolgáltatásokat is nyújt. A réto-
román hírügynökséget az ANR-át a konföderáció és Gra-
ubünden (Grischuns) kanton finanszírozzák.19
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1. táblázat — A nyelvterületenként rendelkezésre álló tö-
megtájékoztatási eszközök

Tömegtájékoz-
tatási eszköz

Német
nyt.

Francia
nyt.

Olasz
nyt.

Rétoro-
mán nyt.

Össze-
sen

Hírügynökségek 2 2 1 1 6

A SRG
tv-csatornái

2 2 2 0,1 6,1

Magán
tv-csatornák

18
(+46)

3
(+26)

1
(+2)

—
22

(+74)

A SRG
rádióállomásai

5 4 3 1 13

Magánrádió-
-állomások

34 15 2 1 52

Napilapok 47 12 3 1 63

Nem napilapok 79 40 90 4 132

Hetilapok 2 — — — 2

Vasárnapi újságok 2 2 2 — 6

Képes újságok 1 1 — — 2

A svájci tömegtájékoztatási eszközök tekintetében fontos
médiapiac egyértelmýen nyelvterületekre határolódik el,
ebbõl következõen ezek aránylag kis területek. Svájcban
a legnagyobb a német nyelvterület, 5 millió lakossal, a
legkisebb pedig a rétoromán Svájc, ahol a legnagyobb
tömbben is mindössze 30.000 lakos él. Ennek folytán a
német nyelvterület legnagyobb lapjai még mindig 300.000-
-es példányszámúak, míg a rétoromán Svájc legnagyobb
lapjainak példányszáma mindössze 6000.
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2. táblázat — A nyelvterületek szerinti legnagyobb lapok

Nyelvterület
Legnagyobb
napilapok

Más nagy
lapok

Legnagyobb hetilap
v. vasárnapi újság

Német nyt.
Blick

(314.179)

Bremgartner
Anzeiger
(15.439)

SonntagsBlick
(334.693)

Francia nyt.
24 heures
(89.619)

La Gruyere
(15.034)

La Matin-Dimanche
(220.451)

Olasz nyt.
Corriere del

Ticino
(39.142)

Il Lavoro
(40.007)*

Il Mattino della
Domenica
(47.302)

Rétoromán
nyt.

La Quotidiana
(5.822)

Novitats
(4.341)

* Ticinóban az Il Lavoro (vasárnapi szakszervezeti újság) óriási
példányszámban jelenik meg. A többi olasz nyelvý napilap pél-
dányszáma 1000—6000. Forrás: Katalog der Schweizer Presse,
2001.

2. Fedettség és a sajtó igénybevétele. Svájc azon or-
szágok közé tartozik, amelyet a legnagyobb mértékben
fednek a sajtótermékek. Ez mindenekelõtt a föderatív
berendezés eredménye. A 19. században minden völgy és
minden körzet szeretett volna saját lapot. A nagyobb
városokban különféle lapokat adtak ki, egy-egy oldalat
minden városrészben. Svájcot ma is nagyon kis terje-
delmý lapok sokasága jellemzi, azaz nagyon korlátozott
példányszámú újságok. Százon felül van azoknak az új-
ságoknak a száma, amelyeknek a példányszáma nem éri
el a 15.000-et. Ez minden nyelvterületre érvényes. A há-
rom fõ nyelvterület mindegyikének van egy ún. “elit" la-
pja (a svájci német nyelvterületen ez a Neue Züricher Ze-
itung, a francián Le Temps, az olaszon pedig a Corriere
del Ticino). Saját tabloidja azonban csak Svájc német és
francia nyelvterületének van. Ezenkívül Svájc német nyelv-
területe az ország egyetlen része, amely képes volt függe-
tlen baloldali politikai beállítottságú, nagy és szívonalas
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lapot készíteni (Tages-Anzeiger). Ilyen lapok Ticinóban
nincsenek, a francia nyelvterületen pedig a Le Temps
egyben elit és független baloldali jellegý lap is. A német
nyelvterületen több olyan újság is megjelenik, amelynek
néhány regionális kiadása (Kopfblattsysteme) és ingyen
számai is vannak.

3. táblázat — A lapok és a lapegységek száma

Nyelvterület

Napilap Nem napilap Összesen

Szám
Lapegy-

ség
Szám

Lapegy-
ség

Szám
Lapegy-

ség

Német nyt. 47 25 79 77 126 102

Francia nyt. 12 10 40 40 52 50

Olasz nyt. 3 3 9 9 12 12

Rétoromán
nyt.

1 1 4 4 5 5

Összesen: 63 39 132 130 195 169

Shema: Roger BlumForrás: Katalog der Schweizer Presse, 2001

Minden nyelvterületen nagyon népszerýek az újságok. A
napilapok és képes újságok példányszáma jóval megha-
ladja a szomszédos országokét, és a 15 éven felüli la-
kosság kétharmadát fedi (kivéve Svájc francia nyelvterü-
letét, ahol a lakosság több mint fele olvas naponta újsá-
got). Az újságolvasással eltöltött napi idõtartam azonban
nem éri el a fél órát.
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4. táblázat — Az újságolvasás és idõtartama

Napilapok Képes újságok Összesen

Napi
újságol-

vasó

Napi
idõtar-

tam

Napi
újságol-

vasó

Napi
idõtar-

tam

Napi
újságol-

vasó

Napi
idõtar-

tam

Német
nyt.

62,7% 24 perc 7,6% 3 perc 70,3% 27 perc

Francia
nyt.

57,4% 21 perc 5,7% 2 perc 63,1% 23 perc

Olasz
nyt.

70,2% 24 perc 4,8% 2 perc 75,0% 27 perc

A SRG kutatóosztályának 2000. évi jelentése, Bern, 2001

3. Rádiózás. A rádiózás a különbözõ nyelvterületeken

nagyon hasonló, azaz a nap folyamán szokás (fõként a

kora reggeli órákban és délben). Ugyanez érvényes a ter-

jedelmére is. A svájci németek azonban naponta átlag-

ban három órát hallgatnak rádiót, a svájci franciák és

olaszok pedig valamivel több mint két órán át.

5. táblázat — A rádiózás és idõtartama

Napi rádiózó Napi idõtartam

Német nyt. 74,7% 193 perc

Francia nyt. 70,0% 142 perc

Olasz nyt. 71,2% 148 perc

A SRG kutatóosztályának 2000. évi jelentése, Bern, 2001

4. Televíziózás. A tévénézést illetõen a svájci németek a

legvisszafogottabbak: tévékészülékeik csak valamivel több

mint két órát vannak naponta bekapcsolva. A svájci ola-

szok ezzel szemben átlagban naponta három órát tölte-

nek tévénézéssel. E tekintetben szokásaikat az olaszor-

szági olaszokéval lehet összehasonlítani.
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6. táblázat — Televíziózás és idõtartama

Napi televíziónézõ Napi idõtartam

Német nyt. 73,4% 137 perc

Francia nyt. 73,2% 159 perc

Olasz nyt. 80,5% 171 perc

A SRG kutatóosztályának 2000. évi jelentése, Bern, 2001

A svájci tévénézési szokásokra vonatkozó adatok a 3
éven felüli népességet tekintve azt mutatják, hogy a sváj-
ci programokat minden nyelvterületen a kisebbség nézi
(35—40%). A németül beszélõ Svájcban ez a kisebbség a
legnagyobb százalékarányú. Egyébként a svájci németek
a közszolgálati tévé csatornáit kisebb arányban nézik
(51% a francia, illetve az olasz nyelvterület 58%-ához
viszonyítva). Ez azzal magyarázható, hogy itt számos né-
met csatorna fogható. A másik dolog az, hogy Svájc
német részében sokkal több a magáncsatorna, mint pl. a
francia nyelvterületen. Ugyancsak figyelemre méltó adat,
hogy a svájci olaszok a RAI mýsorát kétszer annyit né-
zik, mint a svájci németek az ARD, ZDF és az ORF
mýsorait együttvéve.
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7. táblázat — A nemzeti és a külföldi tévécsatornák mýso-
rai mellett eltöltött idõtartam

Mýsor Német nyt. Francia nyt. Olasz nyt.

SRG 46 perc
(33,6%)

55 perc
(34,6%)

58 perc
(33,9%)

Svájci
magáncsatornák

8 perc
(5,8%)

1 perc
(0,6%)

2 perc
(1,2%)

Svájci csatornák
(Összesen)

54 perc
(39,4%)

56 perc
(35,2%)

60 perc
(35,1%)

A közszolgálati tv
külföldi csatornái

24 perc
(17,5%)

37 perc
(23,3%)

41 perc
(24,0%)

Külföldi
magáncsatornák

59 perc
(43,1%)

66 perc
(41,5%)

69 perc
(40,3%)

Külföldi csatornák
(Összesen)

83 perc
(60,5%)

103 perc
(64,8%)

110 perc
(64,3%)

A 3 évesnél idõsebb népességet vettük alapul. Forrás: A SRG kuta-
tóosztályának 2000. évi jelentése

5. Újságírás és nyelvterületek. Nagy média-fedettsége
mellett Svájcban nagyon sok az újságíró is, azaz 100.000
lakosra 129 jut. E tekintetben Svájc Finnország (154)
mögött, de Magyarország (90) elõtt van, messze maga
mögött hagyva a szomszédos Németországot (66) és Fran-
ciaországot (46). Az Amerikai Egyesült Államokban ez a
szám 47, Nagy-Britanniában pedig 26.20 Azt újságírók
nagy száma egyformán vonatkozik Svájc minden fõbb
nyelvterületére. Eltérések vannak azonban az újságíró-
nõk képviseltségében. Õk az újságírók 32%-át alkotják, a
francia nyelvterületen már 36%-át. A 35 éven aluli nõk
aránya 39%, a francia nyelvterületen pedig már 48%,
míg az olasz nyelvterületen csupán 22%. A francia vagy
olasz nyelvterületen az újságírók 58%-ának van egyetemi
végzettsége, míg a német nyelvterületen az ilyen végzett-
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ségý újságírók aránya csupán 39%. A svájci olasz újságí-
rók idõsebbek, 49%-uk a SRG-nek dolgozik (34%-uk na-
pilapoknak). A svájci franciákat illetõen 47%-uk dolgozik
napilapnak (és csak 23%-uk a SRG-nek). A német nyelv-
területen a folyóiratoknak, hetilapoknak vagy vasárnapi
újságoknak dolgozó újságírók száma jóval meghaladja a
többi nyelvterületét.21

V. A “régi multikultúra" problémái

1. Nincs nemzeti média, de megvannak a kapcsolatok
az azonos nyelvet beszélõ országokkal. Svájcban nincs
olyan nemzeti média, amely fedné az ország egész terü-
letét. Nincs jelentõsebb többnyelvý tájékoztatási eszköz
sem. A legjobb esetben a nemkormányzati szervezetek
kétnyelvý lapjain vagy tudományos folyóiratokon kívül
kétnyelvý helyi rádióállomások és helyi lapok jelennek
meg két nyelvterület határán (pl. Bienne: német és fran-
cia, vagy Graubünden /Grischuns/ kantonban: német és
rétoromán).22 A média, ideértve a tévémýsorokat is, nyelv-
területekként oszlik meg. Ezenkívül minden nyelvterüle-
ten jelen van a szomszédos ország tájékoztatási eszköze
is. A három fõ svájci nyelv megegyezik a Svájccal határos
nagy európai országok nyelvével: Németország/Ausztria,
Franciaország és Olaszország. Svájc nem izolálódhat, és
ezt nem is óhajtja.

Ennek megfelelõen Svájcban már évek óta ezrével
árulják a külföldi képes újságokat és folyóiratokat. Hall-
gatják a szomszédos országok rádióállomásait, a 60-as
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évektõl kezdve fõképpen a francia magánrádió-állomáso-
kat. Mivel a svájci kábeltévé-hálózat kivételesen fejlett,
szinte minden háztartásnak lehetõsége van mintegy tíz
német, francia, olasz és osztrák tévécsatorna mýsorába
bekapcsolódni, ennek megfelelõen minden nyelvterület
kapcsolatban áll az azonos nyelvet beszélõ országgal. Ez
azt jelenti, hogy az emberek szinte kizárólag az anya-
nyelvý tájékoztatási eszközöket veszik igénybe (ha kivé-
telesen idegen nyelvý adót néznek, az elsõsorban az an-
gol nyelvý CNN, a MTV, vagy az internet). A németül be-
szélõ svájciaknak csak mintegy 3%-a nézi más nyelvte-
rület tévémýsorait és fordítva. Másrészt a svájciak több-
sége intenzíven igénybe veszi a szomszédos országok
azonos nyelvý tájékoztatási eszközeit. Más szóval, a sváj-
ci németek nem nézik az olyan tévécsatornákat, mint a
Suisse Romande és nem olvassák a Le Temps vagy a
Corriere del Ticino számait. Ezzel szemben nézik a né-
met és osztrák ARD, ZDF, RTL, Sat1, Pro7 vagy ORF
csatornákat és olvassák a Spiegel, Bunte, Bravo vagy a
Die Zeit számait. A svájci franciák a francia tévéprogra-
mokat, újságokat és folyóiratokat nézik, illetve olvassák,
Ticino lakossága pedig Olaszország felé tekint. Tehát
Svájcban fedi egymást három nagy médiatérség, a svájci-
ak tekintete pedig nagymértékben irányul az azonos nyel-
vý szomszédos országok felé.23 Ennek folytán Svájc né-
met nyelvterületének közönsége sokkal jobban ismeri
Günther Grasst, Marcela Reich Ranikit, Thomas Gott-
schallkot, Harald Schmidtet, Boris Beckert, Verona Feld-
buscht vagy Claudia Schiffert, mint a svájci franciák és
olaszok kulturális életének kiválóságait, média- és show-
-sztárjait vagy a felsõ tízezer közismert személyiségeit. A
médiarendszer nem nagyban járul hozzá Svájc különbö-
zõ részei integrálódásának elõrelendítéséhez. Ellenkezõ-
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leg, a jelenlevõ szegregációs és centrifugális irányzatok
következményeként a tájékoztatási eszközök inkább ösz-
tökélik, mint enyhítenék a nyelvcsoportok közötti ellent-
mondásokat és ellenségeskedést.

VI. A bevándorlók tömegtájékoztatási eszközei

1. Tévénézés. Sajnos, nagyon keveset tudunk arról, mi-
lyen mértékben veszik igénybe a bevándorlók a tömegtá-
jékoztatási eszközöket. E téren szinte nincsenek is fel-
mérések. A rádiót és a tévét illetõen a SRG kutatóosz-
tálya (SRG-Forschungsdienst — A rádió- és a tévé szu-
pervíziója) rendelkezik a felméréshez szükséges eszkö-
zökkel. Egyrészt, ha meg akarnánk állapítani, hogy a
svájciakon kívül mely csatornákat nézik a bevándorlók,
nyelvileg be kellett volna olvadniuk. Másrészt, feltételez-
hetõ, hogy a bevándorlók szatelliton át kísérik figyelem-
mel hazájuk tévécsatornáit. A mýholdas program vételé-
rõl nincsenek újabb statisztikai adataink. A szövetségi
kommunikációs intézet (Bundesamt für Kommunikation
— BAKOM) becslése szerint azonban a háztartások 6—
8%-ának lehet közvetlen szatellit antennája. Ez azt jelen-
ti, hogy Svájcban ezzel a mýszaki berendezéssel mintegy
180.000—240.000 háztartás rendelkezik.24

Arról nincsenek adatok, hogyan oszlik meg ez a
szám a svájci és a bevándorló háztartások között. Figye-
lembe kell venni azt a tényt is, hogy a Svájcban tartóz-
kodó és a menedékjogot kérõ külföldieken kívül, itt nagy-
számú ún. illegális bevándorló (“sans papiers") is tartóz-
kodhat.

A SRG kutatószolgálata 1995-ben elemzést készített
arról, milyen mértékben veszik igénybe a Svájcban élõ
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külföldiek a tömegtájékoztatási eszközöket. A felmérés a
rádiót, a televíziót, valamint a napilapokat és folyóirato-
kat ölelte fel az öt legnagyobb külföldi népesség: az olas-
zok, spanyolok, törökök, portugálok és a volt Jugoszlá-
via területérõl érkezõ népesség körében. A felmérés ada-
tai szerint a tévénézés tekintetében a külföldiek nem
sokban különböznek a svájciaktól.25 A bevándorlók kö-
zül azonban többnek van mýholdas antennája és vide-
okészüléke, mint a svájciaknak.26 Ez a két jelenség azzal
a ténnyel magyarázható, hogy a külföldi háztartásoknak
nagyobb az igényük a behozatali információk és szóra-
kozás iránt.

A kutatás foglalkozik azzal a kérdéssel is, hogy a
külföldi népesség milyen mértékben veszi igénybe a Sváj-
ci RTV Asszociáció (Schweizerische Radio- und Fern-
sehgesellschaft SRG) kínálta mýsorokat. 1995-ben a
Svájcban élõ olaszok foghatták a Telesettimanale és Gi-
ro d'horizonte mýsorokat a Televisione Svizzera di lin-
gua Italiana (TSI) keretében, a spanyolok nézhették a
Telerevistát és a Swisswordot. Ezeknek a mýsoroknak
a nézettsége 21—34%-ig alakult.27 A német és osztrák
csatornák nézettsége 11—33%-ig váltakozott.28

2. Rádiózás. Anker és munkatársai felmérései alapján a
svájciak és a Svájcban élõ külföldi rádióhallgatók aránya
közötti különbség 10%. A 16%-ból, akik kijelentették,
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hogy nem hallgatják a rádiót, 30%-uk indoklásában az
állt, hogy nem tudják fogni az óhajtott rádióállomást.29

Még egy mutató bizonyítja ezt az irányzatot, azaz hogy a
külföldiek igen nagy igényt mutatnak az anyanyelvý mý-
sorok iránt, ezért a legtöbben rádiókészülékeiket rövid-
hullámra állítják (12%). Figyelembe kell venni azt is,
hogy ez a kutatás az öt legnagyobb bevándorló csoportra
korlátozódik. Ennek megfelelõen aránylag magas a szá-
zalékaránya az olaszul és spanyolul beszélõ hallgatók-
nak, akiknek a nyelvtudása és az itteni társadalomba
való bekapcsolódásuk lehetõvé teszi, hogy svájci progra-
mokat is hallgassanak.

3. Integrálódás a helyi rádióállomások révén. 1983
óta Svájcban a SRG rádió mýsorain kívül számos ma-
gánrádió-állomás is mýködik. Kevés azonban közülük,
amelyik a bevándorlók számára próbálna meg mýsort
gyártani. A Svájcban élõ külföldiek ügyeivel megbízott
komisszió (Eidgenössische Ausländerkomission) statis-
ztikai adatai szerint Svájcban 20 olyan helyi rádióállo-
más mýködik, amely “külföldieknek sugároz mýsort".
Közülük azonban csak négy (Radio LoRa, Radio RaBe,
Radio X és Kanal K) sugároz mýsort az ún. “új beván-
dorlók" (illetve törökök, kurdok, szerbek, horvátok, albá-
nok stb.) nyelvén, míg az állomások többsége csak az
olasz, spanyol és portugál nyelvý mýsorok sugározására
korlátozódik. Ezenkívül a szóban forgó állomások angol
nyelvý adásokat is kínálnak. Tekintettel az angol nyelv
nagy népszerýségére, elképzelhetõ, hogy ezeket az angol
nyelvý programokat nemcsak az angol anyanyelvýek hall-
gatják.

A helyi rádiós mozgalmat illetõen a zürichi Radio
LoRa mindenképpen úttörõ szerepet vállalt. A svájci né-
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met és német nyelvý adásokon kívül a Radio LoRa mý-
során spanyol, portugál/brazil, olasz, francia, albán, bo-
snyák, szerb, horvát, görög, török, kurd, perzsa, arab,
tamil és roma, valamint az afganisztáni, szomáliai, szu-
dáni bevándorlók nyelvén sugározott mýsorok is szere-
pelnek. Esetenként az említett nyelvek valamelyikén több
mýsor is van. A francia mýsor kivételével, amelyet két-
szer hetente sugároznak, az összes többi hetente egyszer
kísérhetõ figyelemmel.30 A Radio LoRa 1983 novembere
óta sugározza mýsorát és “alternatív rádióállomásként"
szerepel, visszautasítja a reklámokat, támogatja a zenei
mýsorokat, az üzleti színtér mögé helyezkedik, és hatá-
rozottan kiáll a multikulturális és az idegen nyelvý pro-
gramok integrálódási irányzata mellett.

A berni helyi Radio RaBe a német és a svájci német
mýsorok mellett szerb, horvát, perzsa, olasz, angol, por-
tugál, spanyol, albán, török, kurd, szomáliai és bolgár
nyelven is sugároz mýsorokat. A mýsorok többségét he-
tente egyszer, egyeseket kéthetente sugározzák.31 A Ka-
nal K (Argau kanton) szintén azon rádióállomások közé
tartozik, amely többnyelvý multikulturális programot kí-
nál. Az idegen nyelvý mýsorai török, albán, szerb, hor-
vát, örmény, asszír, indonéz, bosnyák, kurd és arab
nyelvýek.32

Az utolsó, de nem legkevésbé fontos a Radio X (Ba-
sel város kantonja), nemcsak olasz, spanyol és portugál,
hanem török, kurd és albán mýsorokat is sugároz.33

4. Újságolvasás. A SRG kutatásai szerint a bevándorlók
92%-a olvas újságot (55% gyakran, 37% ritkán), tehát
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százalékban kifejezve valamivel kevesebbet, mint a svájci-
ak (96%). A külföldi újságokat olvasók 75%-ának nagyobb
része szívesebben olvas újságot saját hazájából, ezeknek
többsége törökországi vagy kosovói. A felmérés adatai
szinte azonosak a folyóiratokkal kapcsolatban is, mert
az emberek szívesebben választják a hazájukból érke-
zõ folyóiratokat. A svájci folyóiratok olvasottsági aránya,
ugyanúgy mint az újságok esetében növekszik az olvasók
életkorával és gyakoribb rádióhallgatásával.34

VII. Az “új multikultúra" problémái

A külföldiek ügyeivel megbízott szövetségi komisszió 1999
novemberében közzétett publikációja szerint Svájc a be-
vándorlók országa, jóllehet a hatalom ezt a tényt sokszor
erélyesen visszautasítja.35 Svájc a 60-as években gazda-
sági okokból változtatott gazdaságpolitikáján, és megnyi-
totta határait a külföldi állampolgárok belépése és letele-
pedése elõtt, aminek eredményeként megnövekedett az
Olaszországból és Spanyolországból érkezõ bevándorlók
száma. Az olasz bevándorlók 1960-ban a Svájcban élõ
külföldiek 59,2%-át tették. Ez a százalékarány 1990-re
30,8%-ra süllyedt, a volt Jugoszláv Szocialista Szövetségi
Köztársaságból származó bevándorlók száma 2000-ben
meghaladta az olaszokét (23,9% a 19,7% ellenében).36

Az olasz és a spanyol bevándorlók nagymértékben
asszimilálódtak, és az ún. “második nemzedékhez" tar-
tozó olaszoknak és spanyoloknak már svájci útlevelük
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kerungsdynamik der Schweiz, 1990—2000.), 2002 február.



van. Integrálódási folyamatuk eredményeként ezek a kon-
krét bevándorló csoportok már beszélik az ország egyik
nyelvét, vagy az azonos nyelvcsoport nyelvét. A másik
tény, amely valószínýleg hozzájárult beolvadásuk arány-
lag gyors folyamatához, a vallásuk: a legtöbb olasz és
spanyol bevándorló római katolikus, és így azonos egy-
házhoz tartoznak a svájci lakosság felével.37

A bevándorlók struktúrája 1970-tõl 2000-ig vallási
és nyelvi tekintetben nagyon megváltozott. Ez befolyásol-
ta az érintettek, azaz új bevándorlók, a “régi bevándor-
lók", valamint a svájciak beolvadási törekvéseit. Az inte-
grálódás folyamata egyébként tekinthetõ a sajátos, nyel-
vi alapon történõ oktatás értelmében is. Ez az eszköz,
amelyet sok helyen fejlesztettek, amikor 1999-ben ha-
tályba lépett a külföldiekrõl szóló törvénynek az inte-
grálódásra vonatkozó új szakasza.38 Másrészt, a sajátos
integrációs politikán értendõ az anyanyelv és kultúra fej-
lesztése. A bevándorlók csak akkor asszimilálódhatnak,
ha egyidejýleg integrálódnak is. Más szóval, jóllehet az
asszimiláció és az integráció kifejezéseket gyakran együtt
használják, mégis két különbözõ folyamatot jelölnek, és
ennek folytán két különbözõ normát is. Míg az “asszi-
milálódás" kifejezés beolvadást, valamihez való teljes mér-
téký hozzáidomulást jelent, az “integrálódás" megfelelõje
a beilleszkedés, egységesülés. Tehát valószínýsíthetõen
az asszimiláció normatívan a bevándorlókat foglalja ma-
gában, míg az integráció normatívája a helyi hatóságokra
vonatkozik. Az integrálódás kultúr, nyelvi és tájékoz-
tatási értelemben széles és fontos területet ölel fel. Nem
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elegendõ a bevándorlóknak német, francia vagy olasz
nyelvtanfolyamokkal lehetõséget adni, hogy a megfelelõ
nemzeti nyelv révén integrálódjanak. Azon kell fárado-
zni, hogy számukra biztosítva legyenek anyanyelvükön a
hazájukból érkezõ és valamelyik Svájcban beszélt nyel-
ven is a hírek. Ez azt jelenti, hogy a sajtónak, de a
rádiónak és a televíziónak is e bevándorlók integritásán
kell fáradozni. A média például hozzájárulhat az új or-
szágba való beolvadásukhoz, de egyben a bevándorlók
kulturális identitásának a megõrzéséhez is. A nyelvvel és
a kultúrával kapcsolatos problémák különbözõ dimen-
zióinak triádját a következõképpen ábrázolhatjuk:

Asszimiláció Nemzeti nyelv/Svájc

Integrálódás Anyanyelv/haza Nemzeti nyelv/Svájc

Az integrálódás szintjén ez azt jelenti, hogy a bevándorló
megtartja hazája sajátos kulturológiai jegyeit, de inte-
grálódik Svájcban a svájci nemzeti, egyben saját anya-
nyelve révén. A tömegtájékoztatási politika tekintetében
ez azt jelenti, hogy Svájcban a bevándorlóknak lehetõvé
kell tenni a szülõhazájukbeli tájékoztatási eszközökhöz
való hozzáférhetõséget. Egyidejýleg a helyi hírközlõknek
munkaprogramjukba be kell építeni a multikulturális
témákat is.

VIII. Záró megállapítások

Svájcnak hosszú történelmi tapasztalatai vannak a kü-
lönbözõ nyelvý kultúrákkal. A mai Svájc területén 1500
éven át éltek egymás mellett a különbözõ nyelvi csopor-
tok, 500 éven át a svájci állam többnyelvý volt. A nyelv-
területek egységének köszönhetõen négy eredeti nyelv, a
német, a francia, az olasz és a rétoromán saját tömeg-
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tájékoztatási eszközöket fejlesztettek. A nyelvcsoportok
földrajzilag elkülönült területeken élnek. A domináns nyel-
vet a területi elvre való tekintettel határozzák meg, ez a
nyelv lesz egyben az adott terület tömegtájékoztatási esz-
közeinek nyelve is.39 Ez érvényes Svájc rétoromán nyelv-
területére is: a raeti falvak Grischunsban világosan meg
vannak jelölve, ezért a rétoromán nyelvý tájékoztatási
eszközök is jelen vannak az azonos területen.

Ez a területi elv nem érvényes azokra a nyelvi cso-
portokra, amelyek Svájcban fõként a 20. században ta-
láltak otthonra. Van ugyan rá példa, hogy a nagyvárosok-
ban egyes lakótelepeken vagy utcákban a beszélt nyelv
túlnyomórészt török vagy olasz, az új bevándorlók álta-
lában szétszórtan élnek az egész országban, ennek foly-
tán nem alakítható török, kurd, tamil, szerb, horvát, ör-
mény vagy iráni körzet vagy kanton. Ez megnyilvánul a
médiahálózatban is, a helyi LoRa rádióállomás kurd nyel-
vý programját csak a Zürichben élõ kurdok hallgat-
hatják, kizárva a Genfben, Luzernben, Baselben vagy az
ország más részében élõ kurdokat.

A régi nyelvcsoportok saját médiájuk keretében lel-
nek identitásukra. A SRG rádióállomás legfõbb témái
Svájc német nyelvterületén különböznek a francia nyelv-
terület témáitól. A Blick tabloid inkább a népszerý né-
met lapra, a Bildre hasonlít, a Le Matin tabloid Svájc
francia nyelvterületén fõként a francia hagyományokra
épül. Az olasz nyelvterületén, ugyanúgy mint Itáliában,
nincsenek tabloidok. Svájc német nyelvterületének helyi
rádióállomásai a nyelvjárások használatával az identitás
és a meghittség érzetét keltik. A nyelv és a régió sajá-
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tosságán alapuló identitás azonban egyben elkülönítõ ha-
tással is van. Ezek a nyelvcsoportok egymásnak háttal
élnek és sok mindenben a velük azonos nyelvet beszélõ
szomszédos ország felé fordulnak. A svájciak, mint nem-
zet, nincsenek eléggé integrálódva. Egységesülésüket elõ-
segíti a közös politikai kultúra, beleértve a szövetségi
állam szerkezeti elveit, a kisebbségek jogait, a közvetlen
demokráciát, valamint a megértés és a közös rendõrség
elveit. Mindehhez hozzájárulhatnak az olyan nemzeti in-
tézmények, mint a pártok vagy egyesületek, de az ünne-
pek is (Feste), továbbá a sportesemények. Ugyanígy a
svájci munkaprogramot mindig ugyanazok a témák ha-
tározzák meg, mert évente leginkább négyszer van refe-
rendum. A további közös témákat a legnagyobb befolyá-
sú tömegtájékoztatási eszközök helyezik elõtérbe, ame-
lyek aztán a Szövetségi Palotában akkreditált tudósító-
juk révén befolyást gyakorolnak a média többi részére.
Jóllehet az egyik nyelvterület nem tud eleget a másikról,
az emberek mégis felelõsséget éreznek egymás iránt.

A bevándorlók integrációja sokkal nehézkesebb folya-
mat. Õk választhatnak “menedék hazájuk" és “szülõha-
zájuk" tömegtájékoztatási eszközei között: az elsõként
említett nem adott minden csoport számára, a második-
ként említetthez nem tud mindenki hozzáférni. Hiányzik
a bevándorlóknak szánt tájékoztatási eszköz támogatá-
sa, de a külföldiek ügyeivel megbízott szövetségi komis-
szió a következõ hónapokban ezen változtatni szándéko-
zik. Ha egyáltalán lehetséges a nemzeti nyelveken, azaz
német, francia vagy olasz nyelven a kommunikációs ké-
pességeiket növelni, a bevándorlók számára hozzáférhe-
tõvé válik a média, jóllehet — az olaszok kivételével —
nem férhetnek hozzá a kulturális identitásuk megõrzését
segítõ tájékoztatási eszközökhöz.
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Ajánlások

• A svájci parlament, a kormány, a svájci mýsor-
szóró társaság (SRG) és a svájci hírügynökség
(SGA) feladata, hogy jó tájékoztatási szolgáltatá-
sokat nyújtsanak a hagyományos nyelvcsoportok-
nak, mert ily módon könnyebben biztosítják e
nyelvcsoportok számára a nagyságukkal arányos
tömegtájékoztatási eszközöket.

• A svájci elektronikus és nyomtatott tömegtájékoz-
tatási eszközöknek nagyobb mértékben kellene
integrálniuk a különbözõ nyelvcsoportokat, azaz
több közös programot és újságcikk-cserét kellene
felkínálniuk.

• A német nyelvterület rádió- és tévéállomásainak
nem kellene a nyelvi csoportokat a német nyelv-
járás használatával elkülöníteni, hanem a fontos
politikai és kulturális mýsorokban a német iro-
dalmi nyelv révén kellene szorgalmazni az inte-
grálódásukat.

• A svájci parlamentnek, a kormánynak és a tájé-
koztatási eszközöknek a nemzeti elektronikus és
nyomtatott média programok kialakításával, vala-
mint a bevándorlók “menedék hazája" és szülõ-
hazája tömegtájékoztatási eszközei révén kellene
ösztönözni integrálódásukat.

• Az újságíróknak meghatározott idõt más nyelvte-
rületen, vagy a bevándorlók sajtószerveiben vagy
rádióállomásán kellene tölteni.
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A konferencia programja

Elsõ nap: 2003. március 28., péntek

19.30 Üdvözlõ beszéd
Roger Blum professzor, a Berni Egyetem
Médiatanulmányok Katedrájának fõnöke

Bevezetõ
Freimut Duve úr, az EBESZ médiaszabadság képviselõje
Milo Dor író, Jena város Andreas Griffius-díjasa

Zárószó
Roman Busch, a svájci Szövetségi Külügyminisztérium
EBESZ osztályának vezetõje

20. 00 Fogadás

Második nap: március 29., szombat
Levezetõ elnök:
Freimut Duve, az EBESZ médiaszabadság képviselõje

9.00—10.00 A volt Jugoszláv Köztársaság Macedónia
Tanja Popoviã beszámolója az országról

Felszólalnak:
• Ljubica Angelkova, a TV Tera fõszerkesztõje
• Ibrahim Mehmeti médiaprogram-igazgató

Közös talaj után kutatva
• Katerina Szpaszovszka helyi médiakoordinátor,

IREX
• Veszna Popovszka szektorvezetõ,

Tájékoztatási Ügynökség

10.00—11.00 Luxemburg
Roman Kohn beszámolója az országról

Felszólalnak:
• Roland Houtsch, a Luxemburger Wort újságírója
• Mario Hirsch, a Letzebuerger Land újságírója
• Ane Weiler, a luxemburgi kormány Tájékoztatási

és Sajtóminisztériumának attaséja

11.00—11.30 Kávészünet

11.30—12.30 Moldova
Dr. Natalia Angheli újságíró beszámolója az
országról Comrat sajtóközpont

Felszólalnak:
• Viktor Roszka mýsorigazgató, Tolerancia és

Pluralizmus Központ
• Tatjana Levandovsi osztályvezetõ-helyettes,

A Moldovai Köztársaság kormányának
Etnikumközi Osztálya
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12.30—14.00 Ebéd

14.00—15.00 Szerbia-Montenegró

Nena Skopljanac beszámolója az országról

Felszólalnak:
• Ilias Musliu, az EBESZ Szerbia-montenegrói

Missziója médiaosztályának koordinátora
• Boban Nikoliã fejlesztési tanácsos, RTV Nišava
• Marina Rakiã újságíró, Beta Hírügynökség
• Halász Enikõ, az újvidéki Rádió 021/Multirádió

fõszerkesztõje

15.00—15.30 Kávészünet

15.30—16.30 Svájc
Dr. Roger Blum professzor és Andrea Oschner
beszámolója az országról

Felszólalnak:
• Dr. Bernard Catomas igazgató, Romanish Radio

and Television RTR
• Jelena Mitroviã a kivándorlói és a nemek közötti

viszonyügyi kérdések koordinátora, Radio RaBe
• Enrico Moresi újságíró, a Svájci Sajtótanács

alapító tanácsának elnöke
• Frederick Stuki igazgató, Radio Canal 3

16.30—17.00 A finnországi svéd nyelvý és a dániai német
nyelvý média
• Hana Vuokko, az EBESZ Iroda tanácsosa,

médiaszabadság képviselõ
• Andrea Kunsemiler szóvivõ, Német Szövetségi

Köztársaság Észak-Schleswig-Holstein

17.00—17.30 Tájékoztatás a különbözõségekrõl — megtanult
lecke
• Marija Janeva stratégiafejlesztési igazgató, Media

Development Center, Szófia
• Lidija El-Kauri projektumvezetõ, Media Diversity

Institute, London
• Zsaneta Trajkoszka végrehajtó igazgató,

Macedón Médiaintézet, Szkopje

17.30—18.00 Záró ülés
A legjobb gyakorlat és ajánlások

20.00 Vacsora
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Szerzõk

Dr. Natalia Angheli — Lingvisztikával és újságírással foglalko-
zik. A Moldovai Állami Egyetem angol nyelv és irodalom karán
szerzett oklevelet, a columbiai Missouri Egyetemen újságírás-
ból magisztrált, a romániai Bukaresti Egyetemen szerzett dok-
tori címet lingvisztikából. Angol nyelvet adott elõ az egyetemen,
az Associated Press újságírója volt, és dolgozott még egyes
nyugati tömegtájékoztatási eszközöknek. Jelenleg a Moldovai
Független Sajtóközpont, ebben az országban a médiafejlesz-
téssel foglalkozó fõ nemkormányzati szervezet fõtanácsosa.

Roger Blum professzor — a kommunikációtudomány pro-
fesszora, a svájci Berni Egyetem kommunikáció katedrájának
fõnöke. A Baseli Egyetemen történelembõl és közjogból szerzett
oklevelet, Basel kanton parlamenti képviselõje volt. Újságíró-
ként a Luzerner Neuste Nachrichten napilap, majd a zürichi
Tages-Anzeiger újságírója, szerkesztõbizottsági tagja volt. 1991—
2001. a svájci sajtótanács elnöki tisztségét töltötte be. 1999-tõl
a svájci kommunikáció- és médiatudomány egyesület elnöke.

Milo Dor — 1923-ban született Budapesten. Apja szerb orvos
volt. Ifjúságát Belgrádban töltötte, ahol 1942-ben Belgrád meg-
szállása után mint az ellenállási mozgalom tagját letartóztatták
és Bécsbe deportálták. A háború után Bécsben maradt, író, pu-
blicista és újságíróként tevékenykedett. Több regényt, novellát
és antológiát (A szarajevói lövések, Rajko története stb.) adott
ki, valamint a szerb költészetbõl fordított. A Jugoszláv Szocia-
lista Szövetségi Köztársaság szétesése óta Dor Isten veled, Ju-
goszlávia (1993) esszégyýjteményt jelentetett meg, és egy an-
tológiát Tévedni emberi és hazafias: szerb háborús aforiz-
mák (1994), amelyben a polgárháború brutalitásával foglalko-
zik, béke és emberbaráti üzeneteket továbbítva. Milo Dor szá-
mos irodalmi díjban részesült. 1998 novemberében megkapta
Jena város Andreas Griffius Díját.

Freimut Duve — német politikus, emberjogi aktivista, író és új-
ságíró. 1997 decemberében az EBESZ Miniszteri Tanácsa meg-
választotta az EBESZ médiaszabadság képviselõjének. 1936-ban
született Würzburgban. Modern történelmet, szociológiát, poli-
tikatudományt és angol nyelvet tanult a Hamburgi Egyetemen.
A Rowohlt Kiadóház szerkesztõje volt, és 1980—1998-ig szo-
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ciáldemokrata képviselõként a német parlamentben (Bunde-
stag) városát, Hamburgot képviselte.

Dr. Ana Karlsreiter — Münchenben a Ludwig Maximilian Egye-
temen politikatudományt, dél- és délkelet-európai történelmet,
valamint szlavisztikát tanult. Jelenleg az EBESZ sajtószabad-
ság hivatalának segédkutatója.

Romain Kohn — Az Európai Unió Tájékoztatási Irodája lu-
xemburgi MEDIA szerkesztõségének igazgatója. Újságírónak ta-
nult és néhány évig különbözõ luxemburgi és külföldi lapoknak
dolgozott. Tanulmányt jelentetett meg a médiapolitikáról a Grand
Duchyban, most a Radio 100/7 közszolgálati rádióállomásnak
ír a tömegtájékoztatási eszközök nemzetközi fejlõdésérõl. A Fo-
rum folyóirat kiadója.

Tanja Popoviã — Jelenkori történelembõl, európai etnológiá-
ból és kommunikáció és médiatudományból szerzett magiszte-
ri címet. 2002 óta Macedóniában a Medienhilfe, svájci nem-
kormányzati szervezet projektumának koordinátora. Ez a tiszt-
ség felöleli a nemzetközi médiaalap, a média fejlesztésén és
támogatásán dolgozó hét szervezet nem formális egyesülete
munkájának koordinálását is.

Nena Skopljanac — Politikatudománnyal foglalkozik. A szerbi-
ai Belgrádi Egyetemen a társadalomtudományok politikai el-
méletébõl és metodológiájából magisztrált. 1996—2003. a sváj-
ci Berni Egyetem tömegkommunikációs intézetében segédmun-
katársként dolgozott. 1996 óta a Medienhilfe svájci székhelyý
nemkormányzati szervezet programigazgatója, megbízatása a
tömegtájékoztatási eszközök figyelemmel kísérése. Számos cik-
ke jelent meg folyóiratokban, továbbá A média és a háború
címý könyv társszerzõje, amely a horvátországi és a szerbiai
tömegtájékoztatási eszközök helyzetét elemzi a '90-es évek ele-
jén.
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