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Az első médiacsata történései (1990–1993)

A rendszerváltoztatást követő három évtized sem volt elegendő, hogy az Antall-
kormány szemszögéből vizsgáljon és értékeljen több olyan kérdést, így az úgyneve-
zett médiaháborút, ami 1990 és 1993 között parlamenti és sajtócsatáival tűzbe hozta a 
kormánykoalíció pártjait. Ezt sokan sokféleképpen értelmezték. 2013-ban született egy 
monográfia Pál Vince szerkesztésében, amelyben több szerző feldolgozta a média és 
hatalom összefonódásának történetét, 2010-ben Sipos Balázs monográfiájában az 1980-
as évek közepétől vizsgálta a sajtó és a televízió világát. 2001-ben Bajomi-Lázár Péter 
az események legfontosabb kulcsmomentumait összegezte. E munkákat elsősorban az 
jellemezte, hogy szerzőik nem levéltári anyagok alapján dolgoztak. A módszert ugyanis 
akadályozták a titkosítások. Az idő múlásával azonban fontos források is kutathatóvá 
váltak, amelyek feldolgozása indokolta jelen kötet megszületését. Itt természetesen el-
sőséggel rendelkeznek a levéltári-irattári források, de ezekkel egyenértékű a korabeli 
sajtó, amely folyamatosan közölte a lényegbeli anyagokat, eseményeket. Az új korszak 
politikai követelményeinek megfelelően minden a nyilvánosság előtt zajlott, az újság-
írók valamennyi forrást – dokumentumot, értesülést –igyekeztek nyomtatásban közölni, 
ám ezeket többnyire kommentárokkal tették. A kutatáshoz érdemi források továbbá a 
korszak fontos szereplőinek emlékiratai is. A rendszerváltoztatás időszakának történeti 
kutatását vállaló Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár kiemelt feladatának tekinti az 
ilyen és hasonló események, történések pontos nyomon követését, értékelését.

Lényeges, hogy a magyar médiakrízist a Kelet-Közép-Európa térségére alkalmazott 
folyamatokba is helyezzük, amely az 1989–1990-es és a rendszerváltozások utáni kor-
szak politikai csatározásaival fonódik össze. A szovjet típusú elnyomástól felszabadult 
kelet-közép-európai nyilvánosság átalakítása során keletkezett politikai összecsapást 
ma médiaháborúnak nevezzük. A magyarországi események tükrében, lényegében a 
küzdelem a nyomtatott sajtó és a televízió (kis részben a rádió) területeiért folyt, de a 
sajtó vonatkozásában ez már az 1980-as évek második felében megkezdődött. Ezekben 
az években a média hálózati lenyúlásáról beszélhetünk. Egészen új sajtótermékek jelen-
tek meg, melynek anyagi támogatói főleg nyugati (sokszor kétes előéletű) vállalkozók 
voltak, mögöttük az üzlet mellett politikai befolyásolási szándék sejlett. A televízió 
még erősen korlátozott területnek számított, két-három országos sugárzású adó létezett, 
ezek állami tulajdonban álltak. Az új kereskedelmi adók korlátozott lehetőségekkel 
bírtak, éppen ezért vált lényeges kérdéssé a befolyás megszerzése az állami csatornák 
felett. A nyugati demokrácia nem létezhetett sajtószabadság nélkül, de az üzenetek el-
juttatásának lényeges területe valamilyen sajtó birtoklása volt. Amire az új kormány 
megalakult (1990. május), nem volt olyan napilap, amelyen keresztül kifejthette volna 
politikáját, céljait. Ha sorra vesszük a napi sajtótermékeket, már mindegyik valamelyik 
párthoz vagy politikai irányzathoz tartozott. A kormányban felmerült a Magyar Nemzet 
megszerzésének gondolata, amely orgánumot ugyan az MDF-hez tartozó, ám Antall 
Józseffel nem rokonszenvező irányzat tartotta befolyása alatt. A többi napilap egyértel-
műen szemben állt a kormánnyal, elsősorban Antall Józseffel, így végül nem maradt más 
lehetőség, mint egy napilap alapítása. Ez lett az Új Magyarország c. lap, amelynek noha 
szerkesztői gárdája hű volt a kormányhoz, anyagi lehetőségekben az újság jóval alatta 
állt a többinek. Az Új Magyarország első főszerkesztője, Albert Gábor ugyan baráti 
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viszonyban állt a miniszterelnökkel, csak a napilapszerkesztésben nem volt rutinos. Az 
Új Magyarország belső ellentétei ellenére nem volt súlytalan sajtótermék, az ellenzék 
számára bosszantóan kötődött a kormányhoz, alapvető változás csak a következő kor-
mányok alatt következett be.

Igazi látványos harc éppen a televízióért folyt, Antall miniszterelnök Hankiss 
Elemért, régi ismerősét tette meg a Magyar Televízió elnökének, aki inkább kötődött az 
ellenzékhez, mint a kormányhoz. Lényegében hasonlatos helyzet alakult ki a Kossuth 
rádiónál is, ahol Gombár Csaba igazgató Hankisshoz hasonló magatartást tanúsított.

Rácz János, a könyv szerzője, az 1990 és 1993 közötti időszak médiacsatáit nem 
interjúk és tanulmányok alapján elemzi, hanem levéltári anyagok – Antall-hagyaték, 
a Miniszterelnöki Hivatal Sajtóirodájának dokumentumai – alapján írta meg. A szerző 
egyszerre mutatja be a forrásdokumentumok tartalmát, és tárja föl a lélektani hátteret, 
ami nélkül a dokumentumok nem érthetők. Eleve meglévő ellentétek, szemléletbeli kü-
lönbségek jutottak felszínre ugyanis. Ez vonatkozik a Hankiss Elemér és Gombár Csaba 
leváltása körüli eseményekre is, így górcső alá kerül Antall József és a köztársasági 
elnök összecsapása is. Kulin Ferenc, aki az időszakban országgyűlési képviselő és az 
MDF kulturális, oktatási, tudományos, sport-, tv- és sajtóbizottság elnöke volt, e könyv 
kapcsán nemrég így fogalmazott: „A rendszerváltás előtt a két ellenzéki csoport, a népi 
és liberális értelmiség még együtt volt, és elsőre nehéz volt megérteni a robbanást, ami 
a médiaháború idején történt. A médiaháború 1992 végén már eldőlt, mert kiderült, hogy 
reménytelen médiatörvényt csinálni. A kormánypártok a baloldal mintegy 97 százalékos 
fölényét szerették volna megtörni, és ezt az ellenzék mindig is meg akarta akadályoz-
ni. Nevetséges részletkérdésekben zajlott a vita, miközben obstruálták a médiatörvény 
elfogadását.” A kötetből arra is választ kapunk, miként vélekedett a korabeli ellenzék a 
kormány sajtópolitikájáról, és miképpen támadta az ellenzéki sajtó Antall Józsefet.

(Rácz János: Több oldalról szorongatva: középen. A médiacsata néhány csörtéje 
(1990–1993). /Veritas könyvek 13./ Budapest, 2019, Magyar Napló Kiadó, 344 p.)


