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Az angol Spectater két éve ünnepelte
150. születésnapját, Hála a szerenesés
történelmi viszonyoknak. Angliában nem
ritkaság a 100-200 éves újság, de azért
a 150. évfolyam itt sem múlik el csön
desen. A Spectator jubileumi számában,
tompított humorral, több hirdetés jelent
meg köszöntésképpen. Az EconOl77tist a
következő szöveagel gratulált a 150
éves Spectatornak: ,;További sikereket
kíván a o:upán 135 éves Economist ..."
Hasonló a munkáspártl TribU11e kö
szöntője: ..A 41 éves Tribune, harc
ban a szociúldemokráciáért, kollegiá li
san gratulá! a vesztett ügyért harcoló
Sncctntorriak .. :' Szellernes a baloldali
New Statesman hirdetés-üdvözlete is:
. G,';)(::l:íl1".,k. mcrt il Spcctatorhól min
dig tudjuk, mi t akar a jobboldal. Ha
,';'r]pi:li. hog',' mi ! akai' u bal, miórt nem
fizet elő a New Statesmanre is?" Ezek
ből a csipkelődő (fizetett) hirdetések
ből - melyek, ismétlem, a Spectator
ünnepi számában jelentek meg -, már
sejteni lehet, hogy a 150 évet megért
hetilap körülbelül milyen jellegű. De
vigyázzunk: az angol viszonyok között
a "jobboldali" fogalom mást takar, mint
a kontinensen. Inkább konzervatívnak
nevezném, de ezt is csak erős fenntar
tással. mert a Spectatorban sok olyan
cikk jelenik meg, a lap sok olyan
ügyért szállt síkra 150 év alatt, amiért
nem egy európai országban rásütötték
volna a radikális baloldali [elzőt, A fo
galmak azonban viszonylagosak.

150 évvel ezelőtt R. S. Rintoul skót
lapkiadó Londonba költözött és 182R-ban
li berális-radikális szellemben indi tot la
útjára a lapot, amely kezdetben verse
nyezni akart a XIX. század elején tel
jesen tekintélyét vesztett napilapokkal.
Az első kiadó-főszerkesztő elve a Spec
tator első számának beköszöntő cikké
ben olvasható: "A saitó fő felada a az
értelmes tájékoztatás". Persze, azokban
.az időkben a lapelőállítás és -terjesztés
gyerekcipőben járt. Egyébként is, az
úgynevezett mlnőségí vagy színvonalas
lapok még Angliában sem voltak soha
milliós példányszámúak. A híres lon
doni Times napi példányszáma nem
közelíti meg a félmilliót sem, miköz
ben az úgynevezett búlvársajtó néhány
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lapja 2-4 millió példányban jelenik
meg. Igaz, hogy a példányszám emel
kedésével legtöbbször egyenes arányban
csökken a lap tekintélye. A Spectater
nak legjobb idejében sem jelent meg
több, mint 90 ezer példánya egy héten.
Jelenleg jóval húszezer alá csökkent
ez a szám, de ennek sok. nem szerkesz
tésbeli oka is van. Például a televízió
és a konkurrencia. 150 évvel ezelőtt a
lap ára 9 penny volt. Örtási ÖSS7f'g az
akkori időkben! Mintha ma másfél-két
fontba kerülne egy-egy szám. Ennek el
lenére gyorsan elterjedt azokhan a kö
rökbon. ahol az angol politikát csi
nálják.

A Spectater a hírek kö~lpséről áttért
az események kornmentálásá-a. PS kii
lönféle politikai reformmozgalrnakat tá
mogatott. A 150 évfolyam átlapozása
után szint> 150 PV angol törtérielmét
lehet megismerni, hiszen a múlt század
harmincas éveiben a parlamenti re
formért. 'l~ amerikai polgárháború ide
jén az Észak igazáért küzdöt- a lap.
mindig a korabeli liberális eszméket
hirdetve. A múlt század végél'e avon
ban a Spectator a konzervatív párt
gondolatait tette magáévá. Legsikere
sebb korszaka, amikor hírnevét kül
földön is megalapozta, 1925 és 1954 kö
zé esik. Ezekben az évtizedekben a kon
zervatív párt maradi szárnyá t bírálta.
A lap munkatársai közötj olyan köz
ismert neveket találhatunk mint Evelyn
Waugh, Angus Wilson és Kingsley Amis.
Ebben a sikeres periódusban volt a
Spectator a legharciasabb is. Jónevű

publicisták és Irók szellemesen. sőt tol
lukat gyakran vitriolba mártva, leplez
tek le és támadtak pol í tikusokat, rnoz
galmakat. Nem kímélték a konzerva.Iv
pártot sem. A hatvanas években azon
ban ismét megváltozott a Spectater irá
nya. Állást foglalt Anglia közőspiaci

tagsága ellen, és valahogyan elvesztette
a kapcsolatot a valósággal. De még így
is képviselt valami t. Nevezetesen az
angol társadalom mély rétegeiben és
tudatában meghúzódó válságérzetet, az
elvesztett birodalom utáni nosztalgiát
és a megszokott, évszázadokon át örök
nek tűnő társadalmi és morális értékek
megingásától való félelmet. Ez a véde-



kező, sündisznó-állásba húzódó maga
tartás azonban azt eredményezte, hogy
az 1964-es 90 ezer példányszámról a lap
fokozatosan lecsúszott a jelenlegi 20
ezer alá. A baloldali New Statesman
szintén 90 ezerről a felére csökkent.
De a New Stateimlan alapítása óta a
fabiánus, radikális angol szocialista
mozgalrnak szócsöve,nemzedékeket szol
gált ki, ellentétben a Spectatorrul,
amely 150 év alatt többször is irányt
változtatott. Ennek ellenére van szerepe.

A gazdasági nehézségek rniatt a s-In
vonalas napilapok is kénytelenele vol
tak felvenni a versenyt a rádióval és
a televízióval. A tömegtájékoztatás va
lóban nemcsak tömeges lett, hanem egy
re kevésbé elégíti ki az információs
túlkínálatban értelmesen tájékozódni
kívánó embert. Miután a tömegtájékoz
tatási szervek erre egyre alkalmatla
nabbak,újból feJfedezzük a heti és havi
szemléket, amelyeknek szerkesztése és
olvasása nyugodtabb körűlmények kö
zött történik, mint a napilapoké. A
szemlék áttekinihetnek részleteket, be
számolhatnak nemcsak eseményekről,

hanem irányzatokról is, kitágíthatják a
látóhatárt, vagyis hozzásegítik az em
bert, hogy a sok fa ellenére az erdőt

is láthassa. Az óránkénti hírközlés nem
áll ellentétben a hetilapok és folyóira
tok hivatásával. Bizonyos szempontból
egymásra szorulnak. A jól tájékozódni
óhajtó olvasónak azonban szüksége van
mindkettőre. Mint a Spectator jubile
umi számának vezércikke írta: "Gyako
ri hiba a tömegtájékoztatásban, hogy
az úgynevezett tényeket abszolút érté
kűnek tekintik, holott a hírek, a tények
csak perspektivikusan és összefüggé
sükben mondanak valamit, s a Spec
tatornak, valamint a hozzá hasonló
szemléknek változatlanul az a felada
tuk, hogy ismertessék a dolgok hátte
rét." Ezzel kapcsolatban rendkívül ér
dekes a Spectater beszámolója előfize

tőiről. A példányszám kétharmad ré
sze, vagyis kereken 12 ezer, címekre
jár, és így meg lehetett állapítani, hogy
közép- és főiskolai Janárok, ügyvédek,
biztosítási és könyvelési szakemberek,
magas állású köztisztviselők és hasonló
foglalkozásúak .alkotják az előfizetők

95 százalékát. A Speetator hetenként át
lag 50 oldalon jelenik meg, formára,
méretre akkora, mint a budapesti Film,
Szinház, Muzsika. Oldalanként három
hasábos . beosztásban közli a cikkeket,
melyeknek körülbelül a fele az angol

belpolitikával és a világpolitikával fog
lalkozik, másik felét a kulturális rova
tok teszik ki.

A Spectater 150 éves története
mint említettem - Anglia történelme
is. Az egyik cikk szerint: "Miben ha
sonlít egymáshoz Bertrand Russel, Ro
bert Graves, Hemingway és a Specta
tor? A válasz egyszerű: rnindegyik
megérte, . hogy saját halálhírét olvas
hatta, különféle vakhírek nyomán. A
Spectatort is eltemették néhány éve,
de a lap ennek ellenére (vagy éppen
ezért) 150 év óta rendszeresen meg
jelenik." Jellemző az angol szellemi
életre, hogy a .Spectator egyik munka
társa, Michel Foot munkáspártí képvi
selő, aki - mínt politikus nem tartozik'
éppen a Spectator köréhez - magán
emberként rendszeres könyvszemleíró
ja a lapnak. Az ünnepi számban Igna
zio Silone műveiről írt összefoglaló
szemlét. A lapra egyébként jellemző,
hogy oldalterjedelmének majdnem a
fele könyvszemle. Néha olyan jók,
hogy az olvasónak kétsége támad: a
recenzált .könyv megüti-e az ismerte
tés színvonalát? A Spectatornak talán
a könyvszemléje a legnagyobb erőssége

ma is, ellentétben a kiállításokról,
képzőművészetekről és a hangverse
nyekről megjelenő bírálataival. mert
elvből el1eneznek, vagy fanyalogva fo
gadnak mindent, ami.új, holott nem
minden tökéletes csak azért, mert régi.
A Spectator azonban e téren is a saját
hagyományait követi. Annak idején a
Traviata első angliai bemutatóiakor
Verdi művét "az erkölcsi züllésre jel
lemző" operának minősítette. A radiká
lis liberális elvek és a konzervatív
szellem között körülbelül 80 éve beállt
törés főleg ezekben a rovatokban érző

dik mind a mai napig.

A Spectater az első 75 évben való
ságos nemzeti intézmény lett. Bekötött
példányait ronggyá olvasták, főleg a'
vidéki előfizetők. Állítólag annyi olva
sója volt a megőrzött évfolyamoknak,
mint Dickens vagy Scott regényeinek.
Népszerűségére jellemző, hogy időn

ként az előző évfolyamokból válogatott
cikkeket, novellákat is kiadtak és - a
kor szokása szerint - a- kötet végén
közölték. hogy kik rendelték meg előre

a kiadványt. Az egyik ilyen, múlt szá
zadi Spectator-válogatásban az elöfíze-'
tők között szerepeltek a svéd királynő,

a toszkánai nagyherceg, a pármai, a
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modenai és a genovai herceg, több bí
boros nem is beszélve az angliai
nagyságokról. Tény, hogy a Spectater
általános irányvonalával szöges ellen
tétben álló véleményeknek is helyet
ad, de csak a könyvszemlét írók szá
mára. Ezek lényegében rövid esszék,
némelyik valósággal gyöngyszeme az
angol stílusművészetnek. A Spectater
ban könyvet recenzálni ma is nagyobb
kitüntetés, mint vezércikket írni. A ju
bileumi számban erről is ír az egyik
munkatárs, figyelmeztetve a szerkesz
tőt: legyen éber és ne ragaszkodjék
makacsul a múlt hagyományaihoz. Ré
gi - talán meg is történt - esetet
Idéz a cikkíró, Staffordshire-ből. A
megye kis falujának vidám bolondja ar
ról volt nevezetes, pogy minden óra
ütésre és harangozásra énekkel követte
a harangozót. Időközben a tornyot lebon
tották. A harang és a toronyóra már
rég nem működött, de a félkegyelmű

csak énekelt tovább, minden már
csak benne visszhangzó - óraütésre ...
"Ez bizony rendkívül érdekes rendsze
resség" - írja a kisesszé szerzője, majd
hozzáteszi: "Szomorú dolog lenne, ha a
Speetator is elérkeznék egyszer abba a
korszakba, amikor már egyetlen rend
kívüli és érdekes tulajdonsága csupán a
rendszeres megjelenés lenne ..."

Ez az idézet a Spectatornak egy rej
tett és csak több évig tartó olvasás után
megmutatkozó tulajdonságára is jellem
ző. Az angol szó erre a "f u n", amit ez
esetben "jó heccnek" lehet értelemsze
rűen magyarra fordítani. Ez a kifejezés
azt érzékelteti, hogy hiszen csak játék
az egész ... , nem szabad túl komolyan
venni. .. A támadó és személyeskedő

cikkeket is menti, ha szellemesek, és
semmiképpen sem befolyásolhatják a
sokkal fontosabb kapcsolatokat, barátsá
gokat ... "Good fun ... 1" Jó hecc! Erre
való a Spectater sok hasábia. Mármost, a
lap jelenlegi tulajdonosa egy Oxfordban
végzett, igen jómódú magánzó. A jelen
legi szerkesztő szintén jiagyvonalú, ele
gáns oxfordi öregdiák. A munkatársak
többsége is ebből a környezetből való.
Teljesen függetlenül poli tik ai és világ
nézeti Ielfcgásuktól, egy angol típust tes
tesítenek meg, amely magával hozza kö
zépiskolai (rendszerint bentlakó kollé
giumi) éveinek és a gondtalan egyetemi
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éveknek stílusát. Ennek gyakran kifeje
zést adnak a legkomolyabb posztokon
is. Részben ez az angol könnyedség ma
gyarázata. Míután pedig az európai ér
telemben vett intellektuális képességeket
nem illik túlbecsülni, sőt inkább sze
rénykedve le is tagadják (ha van), ma
rad - a játékosság, a "fun", a néha
diákcsínyekre emlékeztető vagdalkozás.
hangoskodás, a másik fél ugratása. A
Spectator legjobb rovatai és esszéí majd
nem mínd ebbe a kategóriába sorolha
tók. Se Istent, se embert nem ismerve
mondják el véleményüket azzal, hogy
"utánam az özönvíz". De az ilyen írá
sokból mindig kiérezni, hogy a szerző

közben cinkosan hunyorít is a megbí
rált vagy éppen megtámadott személyre,
vagy intézményre. "Édes öregem, azért
remélem. nem veszed szívedre, hiszen
csak [un, hecc az egész ..."

A Spectater utolsó oldalain mindig ta
lálni nosztalgikus cikket a falusi életről.

Sőt, van külön kertészeti rovata is,
amelyben meseszép leírások jelennek
meg egy-egy új rózsafajtáról. vagy a le
véltetvek elleni permetezés közb,.en tá
madt, nem éppen szakcikkbe uíe - de
végül is nagyon élvezetesen végigmedi
tált problémákról. Sajátosan angol ro
vat az irodalmi szövegekbe, idézetekbe
bújtatott fejtörő és a keresztrejtvény,
amely olyan népszerű a Spectatorban,
mínt a - kríkett-rovat, A díjak? A
nyerteseknek kiírják a nevét. A "fun"
része az is, hogy a neves szerzők, főleg

a kritikusok, szintén a jó hecc, a szabad
kifutás kedvéért bagóért dolgoznak. Na
gyobb tanulmányokért se fizetnek 10
fontnál (700 forintnak megfelelő összeg
nél) többet. szemben a más jellegű fo
lyóiratok több száz fontos honoráriu
maival.

Az ilyen szép kort megért lapnak, mint
a Spectater. már óriási irodalma van.
Kisebb könyvtárra való könyv, értekezés
és emlékirat foglalkozik a szemle múlt
jával, befolyásos munkatársainak éle
tével. Ez a háttér nyújtja azt a látsza
tot. hogya' Spectater nem szűnhet meg.
hiszen már 150 éve megjelenik ... De a
20 ezer alá csökkent példányszám a mai
körűlmények között már ráfizetéses vál
lalkozás.


