
A jó újságírót meg kell fizetni

A Mai Napnál nem lehet 
a fal mellett lapítani

Kevés lap születését előzte meg olyan 
felfokozott várakozás a szakmában, mint 
a Mai Napéi. Sokan jó előre tudni vélték, 
hogy bulvárlap lesz, hogy munkatársai 
csillagászati pénzeket keresnek majd, 
hogy nem titkolt cél az Esti Hírlap „felfa- 
lása”, hogy nagy szerkesztőségek kiváló
ságait szipkázzák el, hogy a még csak 
rövid életű, de máris sok botrányt kavart 
Reformhoz hasonlít m ajd. . .  Azután feb
ruár közepétől kapható a Mai Nap, kissé 
borsos áron, huszonnégy oldal terjede
lemben, napilapjainktól eltérő formá
tumban és tördeléssel.
-  Miért volt szükség ilyen napilapra?
-  Régóta foglalkoztatott a gondolat -  s 
ezzel nem voltam egyedül - ,  igazán jó  
lapot csak úgy lehet csinálni, ha a 
piacon megfelelő versenytársak is van
nak -  mondja Horváth István főszer
kesztő. -  A tévhittel ellentétben a kon
kurencia csak gyenge lapokra jelenthet 
veszélyt, ám ösztönző erőt, színvonalra 
való törekvést adhat. A honi sajtóban 
eleddig -  és ez különösen igaz a napila
pokra -  éppen az egészséges, húzó jelle
gű verseny hiányzott. Amolyan űrkitö l
tőként képzeltem el ezt az újságot. És 
sokak állításával ellentétesen hiszem, 
tudom, nem törvényszerű, hogy egy 
napilap veszteséges legyen. Húsz évig 
dolgoztam az Esti Hírlapnál, tudom , az 
újság nyereséges, de a haszonból azért 
nem kapják meg a munkatársak a jogo
san járó nagyobb jövedelmet, m ert más 
kiadványok ráfizetéseit pótolják. Ezt 
igazságtalannak tartom, ellentmond 
minden érdekeltségi szemléletnek. A jó 
lapnál dolgozó jó  újságírót meg kell 
fizetni, mint minden színvonalas szelle
mi teljesítményt.
-  Amikor 1988 tavaszán megalakult a 
Reform Rt. -  a magyar sajtóban több 
mint 40 év után az első részvénytársa
ság -  határoztuk el, hogy nemcsak 
heti-, de napilapot is indítunk. A lapve
tő szempont volt, hogy minden vállal
kozás, szerkesztőség önelszámoló le
gyen, maga gazdálkodjon. Kezdetben 
nem tudtam, milyen gazdasági form á
ban valósítom meg a lapot, azt viszont 
igen, hogy bulvár újságot akarok, mert 
az nagyon hiányzik a piacról. Pártatlan 
napilapot, amely független az ellenzék
től és a hatalomtól. Ezt pedig leginkább 
egy bulvárlap engedheti meg magának.
-  Milyen volt az indulás?
-  Tavaly április elsején váltam meg az 
Esti H írlaptól, s munkatársakat keres
tem. A májusi pártértekezlet e lő tt . . .  
Szöllősi Ferenccel és Pallagi Ferenccel 
novemberig hárman voltunk, sok kollé
gával tárgyaltunk. Először nagyon lel
kesedtek, azután ősszel -  am ikor úgy 
látszott, a politikában visszarendező
dés lesz, az újságíró „aspiránsok” is 
visszarendeződtek. Szerencsére novem
ber utolsó két hetében a felvételnél már 
nem volt gondunk. Mindjárt az elején

nem várt akadályba ütköztünk; papírt 
kellett teremtenünk a papírinséges világ
ban. A Temaforggal kötöttünk megálla
podást, ez a cég -  árucsere keretében -  
szerzi be nekünk a papírt. Aztán keres
tünk berendezéseket, amelyekkel a nyom
dai költségeket csökkenthetjük; sikerült 
az SZKI-tól és egy amerikai vállalattól egy 
olyan elektronikus fényszedő berendezést 
vásárolnunk, amellyel lízing útján jelentős 
nyomdaköltség takarítható meg, sőt, ha 
gyakorlottabbak leszünk, fényszedés-bér- 
munkát is vállalhatunk. Mindenképpen 
alapkövetelményként állítottuk magunk 
elé a nyereséges gazdálkodást.
-  Milyen anyagiakkal indult a Mai Nap?
-  A Reform Rt. alaptőkéjéből nem futot
ta egy napilap indítási költségeire, ezért a 
Magyar Hitel Bank és a Reform Rt. 
gazdasági társaságot hozott létre a lap 
előkészítésére, a vállalkozás finanszíro
zására. Hozzávetőleg 80 millió forintba 
került a szerkesztőség fölállítása, a követ
kező évek nagy feladata lesz ennek a 
költségnek a kigazdálkodása és természe
tesen az alapítók megfelelő nyereségének 
biztosítása. Az új társasági törvény életbe 
lépésével -  mivel a gazdasági társaság 
forma megszűnik -  azon gondolkodunk, 
hogy milyen más formává alakuljunk át 
az idén. Az alapítókon kívül bevonjuk 
majd a vállalkozásba mindazokat, akik 
valamilyen módon kapcsolódnak a lap 
előállításához, így próbáljuk anyagilag is 
érdekeltté tenni őket.
-  A keresetekről mindenféle mende-monda 
járja. Valójában milyen jövedelmek van
nak a lapnál?
-  A 70 tagú szerkesztőségben csaknem 50 
újságíró dolgozik. Mindenki egyenlő 
eséllyel indult. Hiába voltak „nagy
ágyúk” vagy éppen kezdők -  ez utóbbiak 
a szerkesztőség felét alkotják -  a rizikót 
együtt vállaltuk: vagy nyerünk, vagy ha
talmasat veszítünk.
A főszerkesztő alapfizetése 33 ezer forint, 
a helyetteseké 25 ezer, az olvasószerkesz
tőké, főmunkatársaké, rovatvezetőké 20 
ezer, a munkatársaké 9-15 ezer forint. Az 
összeghez -  teljesítménytől függően -  
még az alapfizetés 50 százaléka kereshető 
meg. A többi a zárszámadáskor dől el. 
Ehhez még két dolgot tennék hozzá. Az 
egyik: nem a Mai Napnál sok a fizetés, 
hanem másutt kevés. A másik: a szer
kesztőségben dolgozók kockázatot vál
laltak, amikor biztos helyüket, egziszten
ciájukat adták fel. Itt nem lehet fal mel
lett lapítani, itt ha rosszul megy a lap, azt 
a zsebén is megérzi az újságíró. És még 
valamit: tisztelem a mai Magyar Hírla
pot, de hány év telt el alapítása óta, amíg 
megtalálta azt a hangot, stílust, amellyel 
felemelkedhetett 30-40 ezerről 100 ezer 
fölé a példányszáma? Mi nemhogy 20 
évet, de még 3 hetet sem bírnánk ki 30 
ezres példányszámmal. Ami pedig az 
elégedettséget illeti: tudjuk, hogy még 
100 százalékos lehetőség, tartalék van az

újságban. Folyamatosan kívánunk az ol
vasók igényéhez igazodni, az eddig szer
zett tapasztalatok alapján a lapon módo
sítani, javítani. Jelenleg ugyanis úgy lát
juk, hogy naponta csinálunk egy jó  heti
lapot. Márpedig szembe kell néznünk az 
olvasó jogos igényével. Aki 8 és fél forin
tot áldoz egy újságra, az igenis ebből 
kívánja az aznapi kül- és belpolitikai 
híreket, információkat megszerezni. Ere
deti elképzeléseink szerint a reggeli la
pokkal azonos információkat nem akar
tunk közölni, az igény azonban mást 
diktál, s nekünk kötelességünk ahhoz 
igazodni.
-  Sok gondot kell fordítanunk a szakmai 
rendezettségre is -  tartalmilag, formailag 
egyaránt. Egyelőre a technika ural ben
nünket, de fordul majd a kocka, s akkor 
kamatoztatjuk vállalkozásunknak azt az 
előnyét is, hogy elektronikára alapoztuk 
a szerkesztőséget. Addigra a szerkesztő
ség szellemi egysége is megvalósul. Bízom 
benne, hogy a progresszív gazdálkodás és 
a modem technika itt, a Mai Napnál 
egymásra talál. Ebben az esetben -  jobb 
terjesztéssel, jobb nyomdai kapcsolattal
-  megérte a kockázatvállalás, s bizom 
benne, 8,50-ért is elkel a Mai Nap 100 
ezer körüli példányszámban.
-  Mennyi most a példányszámuk?
-  Hetvenezerrel indultunk, ám a terjesz
tési anomáliák miatt visszamentünk 60 
ezerre, remittendánk így 10-15 százalék. 
Nem tragikus, különösen egy induló lap
nál, de szeretnénk tovább csökkenteni ezt 
az arányt, a példányszámot pedig növel
ni. Erre van reményünk, mert a főváros 
sok helyén és az ország sok településén 
nem lehet kapni Mai Napot. Többen 
állítják, hogy cikkeinket fénymásolatban 
adják tovább. Kérdezem: minek akkor a 
nyomda és a posta, ha az olvasó így ju t a 
laphoz? De ez nemcsak a mi gondunk, 
bármelyik más lap vezetőjét is megkérde
zi, hasonlót fog mondani. Mi viszont -  ez 
anyagi érdekünk -  tenni fogunk ez ellen.
-  Végezetül hadd használjam föl az al
kalmat, hogy ez az interjú szakmai lap
ban jelenik meg és kollégák olvassák. 
Sokuktól hallottam -  legutóbb a közgyű
lésen is - ,  hogy vigyázat jönnek  a bulvár
lapok hazugságokkal, féligazságokkal, 
ferdítésekkel, csúsztatásokkal. En nem 
tudok és nem akarok más nevében szólni, 
különben is a saját törekvéseimet isme
rem, azokért vállalok felelősséget, annyit 
azonban el kell mondanom: a bulvárlap 
pejoratív megítélése egyoldalú, pontat
lan, szakmai hiba. Én nem kevés tisztes
séges, jó tollú szerzőt olvastam, amikor 
föllapoztam a háború előtti bulvárlapo
kat. Neveket csak azért nem említek, 
hogy ne legyen kisebbségi érzésük azok
nak, akik kritizálnak. Ha a bulvárlap 
kritériuma a féligazság, a ferdítés, a 
csúsztatás, akkor itt, ebben az országban 
40 évig csak bulvárlap jelent meg.
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