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Húsz év múlva – villanások
a Krónika korszakaiból

1. A Kolozsváron elképzelhető leglehetetlenebb helyen 
volt a Krónika első szerkesztősége, a Donát út fölött a dom-
bon, a Fellegvár mögött. Gyakorlatilag képtelenség volt 
megközelíteni, gyalogosan csak kemény hegymászással, 
busszal a fél város megkerülésével, autóval meg… Akkori-
ban csak a vezetőknek volt autójuk, nagy fekete szolgálati 
járgányok, úgy könnyű volt eljutni bárhová.

Na, de én nem voltam vezető, így hát gyalogoltam fel-
felé az irgalmatlan kaptatón, a Rosetti utcán, 1999. októ-
ber végén, valami fotókiállításról szóló cikket vittem be a 
szerkesztőségbe. Akkoriban az internet még csak kezdett 
elterjedni nálunk, de csak a kiváltságosak jutottak hozzá, 
így hát a tudósítás egy fl oppin csücsült a táskámban.

A Krónika szerkesztősége egy három- vagy négyszintes 
villában működött, ott minden szoba minden sarkában 
gubbasztott valaki egy szövegszerkesztő és egy rakás 
papír társaságában, az emeletek között pedig folyama-
tosan le-fel száguldozott valaki. Akkoriban, az indulás-
kor a Krónikánál annyian dolgoztak, hogy egy nagyobb 
német, francia vagy amerikai országos napilapot is elő 
tudtak volna állítani. De „csak” egy, a legnagyobb orszá-
gos erdélyi magyar hírlap első számának megjelenésé-
re készült a társaság. Az első Krónikák akkorák voltak, 

mint egy lepedő, egy kisebb íróasztalt simán le lehetett 
teríteni velük, ezért rengeteg szöveget kellett írni, hogy 
megteljenek, no, hát ezért volt szükség ennyi emberre. 
Én nem voltam alkalmazott, csak külsős és igazából nem 
is gondoltam komolyan az egészet. Főleg azért, mert ép-
pen függőben volt, hogy felvesznek-e egy másik, kecse-
gtetőbb sajtóprojektbe. Felvettek és évekre ejtettem a 
Krónikát, de az indulásánál ott voltam.
2. Erdélyben, Kolozsváron, a médiában valaki vagy 

volt, vagy lesz valakinek a kollégája, ez évtizedes sza-
bály, ami folyton érvényesül. Miután a Krónika alapítása 
és indulása körüli első eufória elmúlt, miután megtör-
téntek az első lapvezetői és szerkesztői idegösszeom-
lások, felmondások, elbocsátások és kiderült, hogy 
mégsem annyira fenékig tejfel a lap állapota, ahogy azt 
a legénység kezdeti behergelése idején ígérték, szóval 
a kezdeti hőskor évei után a Krónika szerkesztősége 
már jóval kisebb létszámmal működött (és persze jóval 
kevesebb pénzből). Akik maradtak, vagy igazán elhi-
vatott újságírók voltak (és azok most is), vagy olyanok, 
akik más lehetőség híján beszorultak az állásukba (volt 
még egy harmadik kategória is, azoké, akik átjáróház-
nak használták a Krónikát, pár hónapot dolgoztak, majd 
továbbálltak). Ekkoriban volt a második találkozásom a 
Krónikával, a hétvégi Szempont melléklet társszerkesz-
tőjeként pedig állandósult is a kapcsolatom a lappal. 
Addigra az erdélyi sajtópréri megtelt a hajdan a pályát 
a Krónikánál kezdő újságírókkal (jutott belőlük Magyar-
országra is). Viszont a közös krónikás múlt azóta is lát-

hatatlan kapocs a hajdani kollégák között. Akik marad-
tak, azokból állt az egyik legjobban, legolajozottabban 
működő munkaközösség és műhely, amelyet ismertem. 
És amelynek – mire észbe kaptam – magam is hosszú 
évekig szerves részévé váltam, immár a politikai rovat 
vezetőjeként és publicistaként.
3. A Krónikától akkor távoztam, amikor éreztem, hogy 

megfulladok. Mert megalázóvá vált a szerkesztőjének len-
ni egy olyan lapnak, amelynek a vezetése láthatóan csúfot 
űzni kíván mindenből, ami média, sajtónyilvánosság és 
véleményformálás.

A hanyatlás évekkel korábban kezdődött, egy másik tu-
lajdonos és vezetés alatt. A tulajdonost nem igazán érde-
kelte a lap, helytartó képviselői pedig abból űztek sportot, 
hogy önmagukat túllicitálva újra és újra bizonyítsák totális 
hozzá nem értésüket. Ez engem egészen közelről érintett, 
mivel addigra én lettem a Krónika főszerkesztője. Fél évig. 
Ennyi volt benne, tovább nem lehetett már csinálni.

Hét évvel ezelőtt jöttem el, úgy tűnik, végleg. Az a csa-
pat, amely ott maradt, pár embert leszámítva most is ott 
van és dolgozik a szerkesztőségben. A Krónika pedig az-
óta is minden hétköznap megjelenik, bár az olvasók való-
színűleg nem is sejtik, micsoda húsz év volt, micsoda örö-
mök és bánatok, sikerélmények vagy éppen embertelen 
erőfeszítések árán sikerült a szerkesztőségnek összehoz-
ni a lapot. Isten éltesse a húsz éves Krónikát, Isten éltesse 
a krónikásokat, bárhol is legyenek!

A Krónika főszerkesztője 2008-ban

Vasárnapi újság

Annyira nehéz a Krónikáról írni. És legalább annyira 
könnyű is. Körülbelül úgy, ahogy az ember a fi atalságát 
próbálja felidézni. Azokat az időket, amikor az ember a 
legnagyobb pubertáskori viharokon túl, immár értékel-
hető adag önbizalommal felvértezve, ereje teljében, már 
korántsem hályogkovács módra, mégis felelőtlen opti-
mizmussal igyekszik napról napra megváltani a világot. 
És nem kérdés, hogy a világ engedi-e megmenteni magát, 
mert mi akarjuk, és akkor majdnem mindent lehet. Mi 
több, egy-egy pillanatra sikerül is.

Valahogy így élnek bennem a Krónika 2000-es évei. Az 
az évtized, amelynek során már előrevetítette az árnyékát 
a digitális kor, valamennyi, a nyomtatott sajtó létét fenye-
gető „veszéllyel”. Mint egy betegség, amelynek lényegét 
egyelőre nem ismerjük, ezért aztán nincs is rá orvossá-
gunk. De mint ahogy a szervezet vitaminokkal való erő-
sítéséből sem lehet baj, a lapkészítéssel is úgy voltunk, 
hogy legjobb tudásunk, szakmai-emberi lelkiismeretünk 
– ha egyáltalán indokolt különválasztani a kettőt… – sze-
rint igyekeztünk megfelelni a mindenféle, de elsősorban 

saját elvárásainknak. Amiből aztán lettek jó és kevésbé si-
került lapszámok, de egy célt soha nem adtunk fel: minél 
magasabbra emelni a hétköznapok mércéjét, ahonnan 
egyre több kivételes, „vasárnapi” újság nőhetett ki.

Ha a kollégáknak esetleg azóta változatlanul kétsé-
geik lennének: jók voltunk. A legjobbak az országban. 
Felnőtt, összeérett egy csapat, amelynek jelentős része a 
Krónikában látott először szerkesztőséget, miután hasz-
nálható útravalóval megérkezett az Ady Endre Sajtókol-
légiumból. Hamvasan, tapasztalat nélkül, de lelkesen, 
minden korábbi szerkesztőségi kolonctól mentesen. Ta-
nultunk egymástól, egymás szeme láttára formálódtunk 
felnőtt emberré, ami nélkülözhetetlen összetevője egy jó 
újságírónak. Kezünk alatt vált megkerülhetetlen, minden 
és mindenki által idézett fórummá a Krónika, miközben 
csak mi tudtuk, hogyan készült el a tegnapi újság. Buk-
tattunk mi magyar közéleti személyiséget és vérengző 
üzletembert, mert tudatában voltunk, hogy saját közös-
ségünk elé csak mi tarthatunk tükröt. És csak mi tudtuk, 
hogy esetenként milyen elszántsággal igyekeztek ben-
nünket prés alá dugni, besorolni, arctalanná tenni. Túlél-
tünk anyagilag túlélhetetlen periódusokat, és amikor túl 
voltunk egyik-másik vérzivataros eseten, jó volt együtt 
leöblíteni a napot néhány sörrel. Abban egészen bizto-
san piacvezetők voltunk, hogy újrateremtettük a múlt 

századeleji szerkesztőségi kocsmázás műfaját, a lapzár-
ta utáni laza együttlétek során jó eséllyel elpárologtak a 
nap sérelmei. Egészen addig, míg a családalapítások, az 
élet hasonló apró dolgai el nem kezdték jótékonyan ero-
dáló hatásukat. És így volt ez jól.

A 2010-es évek elején volt egy periódus, amikor a leg-
több erdélyi magyar napilap élén krónikás műhelyben 
pallérozódott kolléga állt. Akkor úgy éreztem, ennél sok-
kal nagyobbat aligha lehet alkotni. A tőlünk kirajzó em-
bereket persze hiányoltuk, de aztán újakat állítottunk a 
helyükre, és közben büszke öntudattal nyugtáztuk, hogy 
a kihelyezett tagozat révén szakmaibbá vált a szakma. Is-
kolát teremtettünk, ahová a többség ma is nosztalgiával 
tekint vissza, mint az alma materre, amelynek esetleges 
kellemetlen emlékeit széppé varázsolta az emlékezet.

Sok mindent jelentett – és bízom benne, jelent ma is – a 
Krónika. Én például ott tanultam meg a minden korrekto-
rok gyöngyétől, Dinótól a mozgószabály magabiztos hasz-
nálatát, és csak azért nem folytatom a sort, mert lassan 
elhasználtam a rendelkezésemre bocsátott terjedelmet. S 
mintha máris hallanám a tördelő felől, hogy vagy jön vala-
ki meghúzni az anyagot, vagy „kimenettől eldob”. És ezt 
azért nem kockáztatnám meg. Éppen én…

A Krónika felelős szerkesztője 2003 és 2008 között

FALL
SÁNDOR

CSINTA SAMU

 

 

FO
TÓ

: 
JA

KA
B 

M
Ó

NI
KA




