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Valamikor a 2000-es évek elején a Krónika szerkesz-
tőségében egy lapindító értekezleten a kultúra rovat 
képviselője többek közt egy olyan cikket ajánlott a 
másnapi lapszámba, ami Bethlen Gábor fejedelem 
buzogányáról szólt. Egy olyan múzeumi tárgyról, ame-
lyet a fejedelem állítólag XIV. Lajos francia királytól 
kapott ajándékba. A buzogányra talán valami kiállítás 
kapcsán irányult rá a kolléga fi gyelme.

A lapindító értekezleteken valamennyi rovat kép-
viselője ott ült a főszerkesztő irodájában a hosszú, 
lekerekített végű asztal körül, az ügyeletes elemezte 
az aznap megjelent számot és minden rovat jelezte, 
hogy mit tervez a másnapi számba. Ilyenkor dőlt el 
nagy vonalakban, hogy kinek mi lesz a feladata az-
nap, és körvonalazódott, hogy melyek lesznek a más-
napi újság húzós témái. Ezek aztán vagy megjelentek 
vagy nem. Gyakran felülírta az idő a délelőtti terveket. 
Még a délutáni órákban is készek voltunk felborítani 
a lapszámot, ha valami fontos, előre nem látott ese-
mény történt.

A lapelemzés és a tervezés gyakran vitát gerjesztett. 
Így történt Bethlen Gábor buzogányával is. A sport-
szerkesztő kolléga azonnal jelezte, hogy az informá-
ció hibás. Rögtön mondta, hogy Bethlen Gábor nem 
volt kortársa XIV. Lajosnak, mert a fejedelem 1629-ben 
halt meg, és a Napkirály csak kilenc évvel később, 
1638-ban született. Hozzátette: legfeljebb XIII. Lajos-
tól kaphatott buzogányt Bethlen, akivel egy időben 
uralkodott, de ezt sem tartotta valószínűnek. Hiába 
hivatkozott a kultúra rovat képviselője az erről szóló 
közleményre, a sportszerkesztő érvei cáfolhatatlanok 
voltak. Nem tudom már felidézni, hogy végül szüle-
tett-e cikk Bethlen Gábor buzogányáról, de az a han-
gulat, az a pezsdítő légkör, amely egy-egy lapindító 
értekezleten volt érzékelhető, ma is lázba hoz. Itt nem 
működött a tekintélyelv. A főszerkesztőtől a rovatszer-
kesztőig mindenkinek megkérdőjelezték az állításait, 
mindenkinek érvelnie kellett álláspontja mellett, meg 
kellett győznie a szerkesztőséget az igazáról.

Így alakult ki az a szellemiség, amely meghatároz-
ta a lapot, és amelyet talán az olvasók is megéreztek. 
Így alakult ki az a hozzáállás, hogy semmit sem sza-
bad elfogadni, amit készen adnak. A közlemények 
csak kiindulópontjai lehetnek az újságírói munká-
nak. Ezek tartalmát mindig ellenőrizni kell, össze 
kell mérni a korábbi tudásunkkal, ki kell egészíteni. 
Itt tanultuk meg, hogy a sajtótájékoztatókon mindig 
kérdezni kell. Nem szabad beérni azzal, amit a be-
szélők közölni akarnak. Mert senki nem ad ki közle-
ményt arról, hogy mennyire elszúrt valamit, nem hív 
össze sajtótájékoztatót azért, hogy beszámoljon az 
elpuskázott lehetőségekről. Márpedig az olvasók ál-
tal érzékelt, való világ sokkal inkább szól a csalódá-
sokról, mint a közlemények, sajtótájékoztatók önfé-
nyezéséről. Megtanultuk, hogy az újság akkor állhat 
közel az olvasóihoz, ha az ő szemszögükből közelít 
a világhoz, ha az ő kérdéseikre keresi a választ. És 
megtanultuk azt is, hogy a véleménycikkekben állást 
kell foglalni. Nemcsak a kockázat nélkül bírálható tá-
voli, külső dolgokról kell sommás véleményt monda-
ni, hanem a magyar közösségen belüli visszásságok-
ról is. Amikor a Krónika színre lépett, ujjgyakorlatnak 
számított az erdélyi magyar sajtóban Gheorghe Fu-
naron vagy Corneliu Vadim Tudoron elverni a port, de 
tabunak számított a magyar érdekképviselet körmé-
re nézni. Ezen tanultunk meg változtatni.

Igen, megtanultunk. Tudósítótól főszerkesztőig. 
Mert a Krónika szerkesztősége a lap valamennyi új-
ságírója számára iskola volt. A vezető szerkesztő 
ugyanúgy tanult a sportrovat vezetőjétől, mint a tu-
dósító a főszerkesztőtől. Nem véletlen, hogy azok a 
kollégák, akik ideig-óráig ebbe az iskolába jártak, ké-
sőbb konkurens országos vagy megyei lapok főszer-
kesztői lettek. Amit ugyanis a Krónika szerkesztőségé-
ben megtanultak, az kiemelte őket a mezőnyből, és 
tudásuk máshol is kamatoztatható volt.

A Krónika a kételkedés, a vitatkozás, a bátor állás-
foglalás szelleméből gyúrta össze Bethlen Gábor bu-
zogányát, és kívánom, hogy lengesse ezt a buzogányt 
a következő húsz évben is.

A Krónika vezető szerkesztője 1999 és 2008 között
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Összetett kezdet

A Krónikát – úgy vélem – nagyon sokan kezdetként 
éltük meg. De ez egy összetett, sokféleképp látható 
kezdet volt.

Először is: kétségtelenül egy generációs kezdet volt 
az erdélyi magyar sajtóban. Az 1999 őszén megalakult 
szerkesztőség olyan új nemzedéket indított el az erdélyi 
médiában, amely nem inkubátorszerkesztőségekben, 
lassan, kényelmesen „nőtt bele” az újságíró szakmába, 
hanem abban az éles – és korábban elképzelhetetlen – 
helyzetben, amelyet éppen a Krónika alakított ki azzal, 
hogy a hírversenyt helyezte indulásakor a lapszerkesztés 
középpontjába.

Ugyanakkor néhányunknak, idősebbeknek, egyfajta 
újrakezdés is volt a Krónika. Lehetőség arra, hogy szem-
besüljünk az erdélyi magyar nyilvánosság ama korábbi 
felfogásának a tarthatatlanságával, amely szerint az 
„érdekvédelmi politika” és a nyilvánosságot teremtő új-
ságírás a magyar közösségi narratíva két, problémamen-
tesen összehangolódó oldala, és közöttük nincs lényegi 
konfl iktus. E korábbi modell (és felfogás) tarthatatlan-
ságának a felismerése pedig következményekkel járt, 
éspedig annak tudatosításával, hogy a nyilvánosság mű-
ködtetése, az újságírói munka önmagában is konfl iktus-
vállaló tevékenység. Persze, nem abban az értelemben, 
hogy az újságírónak be kell lépnie a politikai arénákba, 
azaz a politikusok vitapartnerévé kell válnia, hanem in-
kább annak belátásával, hogy létezik valamiféle újság-
írói „autonómia”, amelyet védeni kell, amelyért érdemes 
kiállni. Emlékszem néhány olyan beszélgetésre, amelyet 
vezető RMDSZ-politikusokkal (többjük ma már nincs a 
politika porondján) kellett folytatnom arról, hogy „króni-

kás” munkatársaim miért azokat a kérdéseket teszik fel, 
amelyeket jónak látnak, és nem azokat, amelyek a meg-
kérdezettnek inkább „kedvére valóak”.

Ha minderre visszatekintek – némi szubjektivitással, 
természetesen –, akkor azt is megfogalmaznám, hogy 
a Krónika egy „rendszerváltás” kezdete is volt az erdélyi 
magyar média történetében. Persze, mint minden rend-
szerváltáshoz, ehhez is illúziók tapadtak. A Krónika rálé-
pett az innováció kacskaringós útjára, de nem tudta azt 
végigjárni. Ennek egyik oka abban rejlik, hogy pont akkor 
nyílt meg előtte az írott sajtó honi modernizálásának a 
lehetősége, amikor a nyomtatott sajtó mindenütt vissza-
szorult, amikor az olvasók számára a fogyasztható és él-
vezhető tartalmak egyre inkább az internetes – globális 
– hálózatokra költöztek át. Olyan tartalomipar alakult ki, 
amely kezdte megszüntetni az irodalmi hagyományokból 
is táplálkozó, a míves mondatok „becsületét” őrző írott-
sajtó-tradíciót.

A Krónika kereste a választ erre a kihívásra. Emlék-
szem azokra a szerkesztőségen belüli vitákra, amelyeket 
a Transindex Disputa-oldalának a szemlézése váltott ki. 
Beemelhető-e a klasszikus, sajtóetikailag is jól körülbás-
tyázott első nyilvánosságba mindaz, amit az akkor elsza-
baduló internetes nyilvánosság felelősségektől mentes, 
álneves vitái termeltek? Ez volt – például – az egyik olyan 
kérdés, amely szembesített bennünket, akkori „króniká-
sokat” a nyilvánosság átalakulásának a kérdésével. A 
válaszunk akkor az volt, hogy a sajtó hagyományos fe-
lelősségét, annak etikáját feladni nem szabad. Ma úgy 
vélem, hogyha a Krónika őrizni tudja ezt a hagyományos 
sajtóeszményt, akkor jó úton jár, még akkor is, ha a befo-
lyása e szép új világban kisebb lett, mint volt húsz évvel 
ezelőtt, az emlékezetes kezdet utáni első időszakban.

A Krónika főszerkesztője 2001 és 2003 között
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