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Kedves
Krónika-olvasó!

Húsz év távlatából most már hála az égnek ki-
jelenthető, hogy nekem csak epizódszerep ju-
tott a Krónika életében, de nagyon köszönöm 
a gondviselésnek ezt az 1+2 évet. Egy év az in-
dulást megelőző előkészületekkel telt, két évig 
pedig a kiadó vezetőjeként, majd a szerkesztő-
ség vezetőjeként dolgozhattam együtt egy na-
gyon lelkes, és javarészt még nálam is fi atalabb 
csapattal.

Utolsó közgazdász diákévemben, 1993-ban 
csaptam fel gazdasági újságírónak hatalmas 
lelkesedéssel. A rendszerváltoztatás forgatagá-
ban, 1998-ban a Napi Gazdaság című lap felelős 
szerkesztőjeként találkoztam a Krónika napilap 
indításának ötletével, miután részben a buda-
pesti gazdasági napilapot kiadó társaság tulaj-
donosaiból verbuválódott befektetői kör – Süle 
László barátommal az élen – jó lehetőséget lá-
tott egy új erdélyi közéleti napilap indítására. Így 
az ötletgazdával, Stanik Istvánnal együtt egy év 
alatt sikerült véglegesíteni mind a kiadó, mind 
a szerkesztőség induló gárdáját. Édesanyám 
révén székely gyökereimnek köszönhetően 
mindig is itthon érezhettem magam Erdélyben, 
de a Krónikával együtt eltöltött három év alatt 
tényleg „belakhattam” ezt a csodás országrészt. 
Családalapításom miatt 2001. végén kértem fel-
mentésemet a kolozsvári szolgálat alól, és visz-
szaköltöztem Budapestre. A sors fi ntora, hogy 
2001. őszén az olvasóktól e lap hasábjain való 
elköszönő vezércikkem óta cikket nem írtam je-
len visszaemlékezésig, mivel szakmám szűkeb-
ben értelmezett területein próbáltam szerencsét 
az elmúlt 18 évben.

Kezdetben álom és üzlet is volt egyben a Kró-
nika, amiből hamar kiderült, hogy csak az álom 
maradt. Az üzleti várakozások nem teljesültek, 
de az álom fontosságát felismerve a tovább 
álmodáshoz szükséges forrásokat a magyaror-
szági tulajdonosi kör biztosította. Ennek indo-
koltságát pedig az elmúlt húsz év bizonyítja, 
mert az induláskor elhatározott szellemiséghez 
ragaszkodott a lapot írók közössége. Ezt külön 
köszönöm nekik!

A Krónika vezérigazgatója, felelős szerkesztője 
2000 január és 2001 szeptembere között
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Egy húszéves vezércikk
újrafogalmazása

Bosszant, hogy nem találom a Krónika 1999. október 
30-án megjelent első lapszámát a sajtótörténeti relik-
viákat tároló kartondobozaimban, pedig biztosan 
tudom, hogy megvan, hiszen az elmúlt húsz évben 
többször is járt a kezemben. Aztán rájövök, ennek 
az évfordulós jegyzetnek a megírásához nincs szük-
ségem rá, hiszen mintha tegnap lett volna, élesen 
emlékszem címlapjára, cikkeire. Akárcsak a Krónika 
1999. október 8-án megjelent bemutatkozó számára, 
amelynek – felelős szerkesztői kiváltságommal élve 
– én írtam a vezércikkét, ami a „miért igen, ha nem” 
ellentétre épített, elég görcsös eszmefuttatás volt a 
közéleti kommunikáció kétarcúságáról. Mai eszem-
mel inkább azt írtam volna meg, mit gondolok az ép-
pen útjára induló napilapról.

El kellett volna mondanom benne, hogy a vissza-
rendeződés körülményei között született, amikor az 
erdélyi magyar sajtó nagy részét már megtanította 
„kicsinek lenni” a politika, amikor úgy éreztük, a 
nyilvánosság megújulásához a megreformálhatat-
lan újságok helyett más lapokra, más emberekre van 
szükség.

A Krónika első vezércikkében azt is meg kellett vol-
na írnom, hogy négy nehéz évig dolgoztunk elindí-
tásán. Értékrendjének, programjának kialakításához 
Horváth Andor, Kántor Lajos, Gálfalvi Zsolt, Ágoston 

Hugó, Tibori Szabó Zoltán is hozzászólt. Olyan na-
pilapot képzeltünk el, amely visszanyúlik az erdélyi 
magyar kisebbségi lét kezdeteihez, a Keleti Újság, az 
Ellenzék vagy a Brassói Lapok szellemiségéhez, de 
a magyar nyilvánosságot a kommunizmus éveiben 
is becsülettel és tehetséggel szolgáló szerkesztők, 
újságírók által képviselt magyar értékeket sem hagy-
ja fi gyelmen kívül. A jövőnek készült, ezért nemcsak 
a múltból merítkezett, nagyon is odafi gyeltünk az 
akkori magyar, román és nyugat-európai médiára. 
Szoros szakmai kapcsolatban voltunk tekintélyes 
budapesti és bukaresti sajtóműhelyekkel, szakem-
berekkel. Hogy a lapindítás üzleti tervével a befek-
tetői piacra léphessünk, ellestük tőlük a piacgazda-
ság körülményei között működő országos napilapok 
know howját.

Beköszöntő vezércikkemben fel kellett volna hív-
nom a fi gyelmet, hogy a lap szerkesztőbizottságában 
velünk vannak Erdély „főemberei”, olyan grémium, 
amelyhez fogható csak a kegyelmi időkben jön létre. 
Farkas Árpád, Gálfalvi Zsolt, Kántor Lajos, Kányádi 
Sándor, Sütő András, Tonk Sándor és Toró Tibor je-
lenléte mutatta a mércét és garantálta a lap erdélyi 
szellemiségét. A piaci szemlélet érvényesítésének, 
az ideológiai egyensúly biztosításának ígéretével 
pedig a magyarországi befektetők képviselői az ope-
ratív vezetésben voltak jelen. Összehangolódtak a 
hagyományt és a haladást képviselő értékek és erők.

És persze meg kellett volna köszönnöm mindenki-
nek, aki részt vett a lap létrehozásában, aki segítet-
te, támogatta az álom valóra váltását. Mindenekelőtt 
Horváth Andornak, hogy rám hagyta a mindvégig 

rászabott főszerkesztői kabátot, és viselését is meg-
tanította nekem. Valahogy azt is bele kellett volna 
fogalmaznom, hogy a korszerű erdélyi napilap meg-
valósulásának álma elhomályosította a háttérben 
érvényesülő politikai és üzleti érdekeket, felülírta a 
jóhiszeműségben való kételkedést. A tény, hogy si-
került a semmiből megteremteni Erdély legerősebb 
kiadói struktúráját, amelynek budapesti színvonalon 
berendezett szerkesztőségében végre a jól képzett 
fi atal újságírók is vezető szerephez jutottak, olyan 
megvalósítás volt, amelynek nem illik fi rtatni az árát.

A bemutatkozó lapszámban napvilágot látott ve-
zércikkre visszatérve, tudom, senkit sem érdekel, mi 
zajlott akkor a kulisszák mögött. A nézőtérről ma már 
csak az látható, hogy húsz éve jelen van egy lap az 
erdélyi magyar sajtó színpadán, amely más, mint a 
többi. Amely a két évtized alatt sokat változott, de 
eredeti programjához, lényegéhez soha sem lett hűt-
len, az indulása idején vállalt szakmai értékeit sem 
adta fel, csak a változó körülményekhez igazította.

Ha húsz év távlatából visszanézek, elmondhatom, 
hogy a Krónika elindítása negyvenéves újságírói pá-
lyám legnagyobb vállalkozása volt. Olyan gyermekem 
ez a lap, amelyet nagyon vártam, de csak hosszú és 
nehéz vajúdás után jött a világra, és annak ellenére, 
hogy felnevelése már nem adatott meg nekem, ma is 
büszkén fi gyelem, hogy – a néhány nap különbséggel 
született Ádám fi amhoz hasonlóan – értékes felnőtt 
lett belőle.

Hosszú, sikeres életet, Krónika!

A Krónika alapító felelős szerkesztője
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