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főleg azokat a szenzációkat rótta fel a Re-
formnak, amelyek nem igazolódtak. De 
azért volt jó pár olyan anyagunk is, ame-
lyek megalapozottak voltak, mégis bepe-
reltek bennünket Bíróságra mentünk, és 
nyertünk, ületve előfordult, hogy a felje-
lentő visszakozott. De ezek az esetek, 
úgy látszik, nem voltak annyira szenzáci-
ósak más lapok számára. 

Pallagi: Mi a Mai Nap szerkesztésénél 
sokkal szigorúbban járunk el. Bizonyos 
írásoknál jelöljük is az újságíró szemé-
lyes véleményét Az idő rövidsége miatt 
nekünk sincs mindig módunk arra, hogy 
teljesen biztos, bírósági végzéssel hitele-
sített információt adjunk közre. Viszont 
tudatosan törekszünk arra, hogy megszó-
laltassuk az összes érintett felet, és csak 
akkor lépünk a nyilvánosság elé, ha ezt 
már megtettük. Ilyen módon, legalábbis 
jó részben, kizárhatók a tévedések. Egy 
lapnak nem kell feltétlenül mindig állást 
foglalnia, nekünk az a dolgunk, hogy be-
mutassuk az ügyeket. Bizonyos kérdések-
nél ütköztetjük az ellentétes nézeteket A 
Mai Nap nem veszi magának a bátorsá-
got, hogy elmagyarázza ezt a rendkívül 
bonyolult világot, mi megelégszünk az-
zal, hogy hiteles információkat adunk ró-
la. Azt viszont a mindennapi gyakorla-
tunkból tudjuk, hogy az információ, külö-
nösen pedig annak értékelése, igen sokfé-
le lehet Azt azonban egy percig sem sza-
bad elfelejteni, hogy minden lap rendel-
kezik egy szabott irányvonallal. Ennek 
értelmében a Mai Nap megpróbálja meg-
őrizni a függetlenségét, megpróbál min-
denféle hatalmi csoportosulástól egyenlő 
távolságot tartani. Ha a nálunk dolgozó 
újságíró el tudja fogadni ezeket az alapel-
veket, és ezek között a keretek között szí-
nesen és érdekesen ki tudja fejteni a ma-
ga véleményét, akkor mi ennek helyt 
adunk. Aki ezeket a kereteket nem tudja 
elfogadni, az nyüván nem dolgozik ná-
lunk. 

— Ebben a tekintetben a Reform hely-
zete más. Hiszen már az induláskor voltak 
a támogatóik között olyanok, akik politi-
kailag elkötelezettnek számítottak. 

Dalia: A „független" jelzőért bennün-
ket nagyon sokat támadtak. Persze a füg-
getlenség is elég nehezen meghatározható 
dolog, hiszen például előfordult hogy a 
lapban egy hónapon belül kétszer nyilat-
kozott Pozsgay Imre, de előfordult az is, 
hogy három héten belül kétszer szólt Ta-
más Gáspárt Miklós. Tehát Uyen módon 
felróhatták volna nekünk, hogy most mi-
ért éppen ezt vagy miért éppen azt a poli-
tikust futtattuk. Igyekeztünk megőrizni az 
egyensúlyt, mégha ez nem mindig sike-
rült is. De azt hiszem, ez a világon min-
den lapnál így van. Hiszen ez attól is 
függ, hogy kivel érdemes foglalkozni, és 
kivel nem. 

Pallagi: Azzal indítottuk a beszélge-
tést, hogy a magyar bulvársajtópiac nem 
olyan élénk, mint amilyen egyébként a 
lappiac. Ahogyan Ritter Aladár elmondta, 
a háború előtt egyszerre nyolc bulvárlap 
létezett egymás mellett Csakhogy meg 
kellene nézni, vajon annak a nyolc lapnak 
mennyi volt összesen a példányszáma. 
Nem hiszem, hogy nagyobb lett volna, 
mint a mostani bulvárlapok összpéldány-
száma. Ez a piac rendkívül keményen be-
határolt A hatvanas évek legelején készí-
tették Magyarországon az első átfogó ol-
vasásszociológiai vizsgálatokat, amelyek 
azt mutatták, hogy a lakosság egyharmad 
része rendszeresen olvasott könyvet, fo-
lyóiratot és újságot is, egyharmad része 
alkalmi olvasó volt, ebbe már besorolták 
azt is, aki évente egy könyvet elolvasott, 
egyharmad része pedig egyáltalán nem 
olvasott. Sok minden változott ebben az 
országban. Ezt a vizsgálatot azóta jó né-
hányszor megismételték, de ezek a szá-
mok nem változtak. Ennek következtében 
az olvasóinkat mi nyilván az ország la-
kosságának ebben az első egyharmadában 
és egy nagyon kis részben talán a máso-
dik harmad elején kereshetjük. A mostani 
mozgások számomra azt mutatják, hogy a 
rendszeresen olvasók, a lapért, az infor-
mációért pénzt kiadó emberek száma nem 
fog növekedni. Ha növekszik a lapok szá-
ma, akkor ezt az adott piacot osztjuk 
majd meg egymás között 


