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Könyvszemle

Történetek a magyar média 
közelmúltjáról
A francia forradalom, 1789, még túl közel van 
ahhoz, hogy idõtálló értékelését el lehessen 
végezni, ezt az éppen harminc éve halott Csu 
En-laj, a Kínai Népköztársaság elsõ mi-
niszterelnöke válaszolta anno egy francia 
újságíró kérdésére. Majd két évszázaddal az 
események után talán megengedhetett ma-
gának egy nagy államférfi ilyen véleményt, 
különösen akkor, ha egy ráérõsebb kultúra 
reprezentánsa, de azt is látnunk kell, hogy a 
közvetlen utókor kíváncsi érdeklõdõi a ma-
guk életén belül keresik kérdéseikre a hiteles 
válaszokat. 

Talán nem tévedek, ha úgy látom, hogy a 
magyar média elmúlt negyedszázadának tör-
ténete az adott terjedelemben tudományos 
igénnyel nem írható le, s ha az volt a szándék, 
amit a cím sugall, akkor a szerzõk nyilvánva-
lóan lehetetlenre vállalkoztak. Történetek, 
elemzések a magyar média elmúlt negyed-
századáról, ez a meghatározás jobban megfe-
lel a könyv mûfajának, amely inkább tanul-
mánygyûjtemény, semmint monográfia. E 
recenzió sem átfogó, a nyolc fejezetet egyen-
ként elemzõ írás, hanem inkább csak egy-két 
utalás arra, amit fontosabbnak tartok.

A magyar média közelmúltjának törté-
nete is nyilván sokakat érdekel, hisz a médiá-
ról szóló narratívák tudományos és populáris 
változatainak egyaránt megvan a maguk 
közönsége. A kötet szerzõi elsõsorban a 
fõiskolák és egyetemek kommunikáció és 
média szakos hallgatóinak szánják munkáju-
kat, s valószínûleg nem is csalatkoznak majd 
abbéli reményükben, hogy mondandójuk  

 
 
 
 
 
 
 
eljut hozzájuk. Ugyanakkor jogos a kérdés, 
és mélyebb elemzést is érdemelne, hogy 
miért éppen az 1979 óta eltelt negyedszázad 
az elemzés tárgya – magam például nem 
tudnék választ adni arra, hogy mi is történt 
éppen 1979-ben a magyar médiában vagy 
társadalomban, ami ezt a kezdõévet indo-
kolná –, de fogadjuk el, hogy a szerkesztõ, 
Bajomi-Lázár Péter ezt így látta jónak. Az 
õ általa jegyzett bevezetõ fejezetet, amely 
a médiapolitikáról szól egy, az újságírás 
normáiról szóló írás követi, majd jön három 
ágazati tanulmány (rádiózás és televíziózás, 
lapkiadás, új média), az utolsó három fejezet 
pedig a jogi szabályozással, a mûfajokkal és 
a médiaháborúkkal foglalkozik. Az olvasót 
segíti egy, a kötet elején elhelyezett indító 
glosszárium, valamint a tanulmányok mögé 
illesztett eseménykronológia. 

Minden könyv átka a formai pontatlanság 
(például a téves forrásmegjelölés), amibõl itt 
is elõfordul jónéhány. Kevésbé bocsánatos 
az a megoldás, amit a 3. számú kép aláírása 
foglal magában: a Magyar Televízió Hír-
háttér mûsorában (1982) megjelenõ vendég 
csak vendégként van aposztrofálva, miköz-
ben a másik három, a képen látható televíziós 
személy, Nagy Richárd elnök, Kígyós Sándor 
fõszerkesztõ és Baló György mûsorvezetõ 
nevét a képaláírás feltünteti. Vajon ki lehet az 
a vendég, tûnõdhet el a fõiskolás-egyetemis-
ta olvasó, akiért az MTV politikai mûsorainak 
akkori nagyágyúi – az elnök, a fõszerkesztõ 
és a sztárriporter – felsorakoztak?! A kérdés 
itt maradjon költõi, illetve tessék majd meg-
kérdezni a tanárt! 

A második fejezet, Újságírói normák, 
sok érdekeset elárul a közelmúlt újságíróiról, 
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de számomra mégsem elég meggyõzõ a 
kifejtés. Személyes tapasztalataim szerint az 
1970-es évek elejétõl kezdve számos olyan 
ember került az újságírói pályára, akinek 
mûveltsége, szakmai felkészültsége, emberi 
tartása és valóságtisztelete már óhatatlanul is 
más ideált, szerepfelfogást eredményezett, 
mint a pártállami határozatokban unos-unta-
lan visszaköszönõ pártosság, elkötelezettség 
stb. kritériumrendszer vonalas újságírója 
képviselt. 

A nagyobb szerkesztõségekben egyéb-
ként a két szerepfelfogás együtt létezett, sõt 
egyfajta hallgatólagos munkamegosztás is 
kialakult a két táborhoz tartozók között. A 
pártállami sajtóirányítás és a szerkesztõségek 
konfliktusai a mindennapok rutineseményei, 
részei voltak, s ki-ki másként élte meg ezeket: 
az elfogadás, a kényszerû alkalmazkodás, az 
öncenzúra, az egyensúlyozás kavalkádjából 
is kijött azért néha valami, amit újságírásnak 
nevezhetünk. Ma már talán hihetetlen, de a 
legnagyobb hatású mûfajok egyike a televízi-
ókritika volt: miután a televíziót már akkor is 
nyíltan lehetett szidni a sajtóban, a rendszert 
viszont nem, a televíziókritika az újságíráson 
belül kiemelt mûfajjá vált. 

Az sem mellékes egyébként, hogy a rend-
szerváltozás egyfajta új fajtáját is kitermelte az 
újságírónak: õ az az információs szakmun-
kás, aki technikai kérdésként tekint a tevé-
kenységre, és a termék sikerkritériuma 
nála egyértelmûen a pénz (példányszám, 
nézettség). Az infotainment szolgálatába 
állás, úgy tûnik, a mûfaj jeles és kevésbé jeles 
mûvelõi számára nem szakmaetikai kérdés, 
a politikai marketing pedig felébe kerekedik 
mindennek. Mindez a saját tapasztalatom, 
amit viszont nem találtam meg a könyvben. 
Pedig ha hinni lehet az új idõk egyik újságíró 
sztárjának, van ilyen: „Újságíró vagyok 1990 
óta, sokáig voltam belpolitikai újságíró, leg-
alábbis azt hittük még, hogy létezik televíziós 

újságírás. Akkoriban, ha történt valami, mi 
beszámoltunk róla, ma mindenki termékben, 
bizniszben, logóban, márkában gondolko-
dik, már nincsenek hírmûsorok… A politiku-
sok nagy része tudja, hogy branding nélkül 
esik a népszerûsége. A médiában pedig ma 
már nincs szükség komoly szakújságírásra, itt 
show-t kell csinálni, és ez egyaránt vonatko-
zik a televízióra és más orgánumokra is.” 
(Az idézet helyes megfejtõi a recenzensnél 
beírathatják a jelesüket). 

A Sajtó- és médiajog fejezetben, amit 
egyébként kitûnõnek tartok, érdemtelenül 
kevés szó esik a médiatörvény elõkészítésé-
nek szakmai részérõl. értem én, hogy a ki-
bontakozó elsõ médiaháború, az alelnökök 
1991. év tavaszán történt kinevezése körül 
kerekedett politikai skandalum és eltérõ jog-
értelmezések hálásabb témák, mint a késõbb 
elbukott törvényjavaslat szakértõi anyagai-
nak vagy különbözõ szövegváltozatainak 
elemzése, illetve magának a törvényelõké-
szítési folyamatnak a bemutatása, de a dolgot 
akkor is fájlalom. így ugyanis nem derül ki, 
hogy igenis megvolt az a szakmai tudás és 
erõfeszítés, ami egy, a kor igényeinek meg-
felelõ, a nemzetközi összehasonlítást kiálló 
médiatörvény elfogadásának nélkülözhetet-
len kiinduló eleme. 

Tananyagot írni a leghálátlanabb vállalko-
zás, ez a legszemélyesebb, tanárként megélt 
tapasztalatom. Ezért minden kritika ellenére 
ajánlani merem a könyvet a felsõoktatás hall-
gatóinak, hisz nekik szól, de mellettük talán 
a szélesebb, a média mélyebb rétegei iránt 
érdeklõdõ közönség is megtalálhatja benne, 
amit keres, vagy amivel vitázni szeretne.  Magyar 
médiatörténet a késõ Kádár-kortól az ezred-
fordulóig. Szerkesztette Bajomi-Lázár Péter. 
Budapest, Akadémiai Kiadó, 368 p.) 
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