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Műhely

Domonkos László
Kombinátorok között

A kulisszák mögött 1987-88-ban növek-
vő ütemben, teljes gőzzel folyik a nagy 
változások előkészítése� Persze a naiv 
vagy közönyös tömegek semmit sem 
tudnak róla� A sajtóban dolgozók, noha 
a közvélekedés jóval tájékozottabbnak 
tartja őket az átlagnál (joggal), nem 
sokkal jobban értesültek� Pontosabban: 
sejtéseik, fél- vagy inkább negyed-infor-
mációkból származó ismereteik okán 
éreznek-kapisgálnak ezt-azt (egy kissé), 
de részben idealizmusuk – már akinél, 
persze –, részben az össze-vissza keren-
gő híresztelések összezavaró, egyben 
mind jobban elközönyösítő hatása meg-
teszi a magáét: ha az érdeklődők – mint 
tán legilletékesebbeket – őket kérdezik, 
tőlük, náluk érdeklődnek a dolgok ál-
lása felől, legtöbbször semmitmondó, 
alig valamit közlő handabanda, ál-jó-
lértesült, fontoskodó hablaty a válasz� 
Vétlenül szinte: a valódi belső emberek, 
a kártyákat keverők a kor magyar va-
lóságában fényévnyi távolságra vannak 
egy vidéki, mégoly jó hírű szerkesztőség 
tagjaitól (is)�

Ha a Kádár-rendszer utolsó éveinek 
médiahelyzetét vesszük szemügyre, 
azonnal feltűnik, hogy a hatalom – a 
pártállam megszokott, „bejáratott” to-
tális sajtóellenőrzésén belül – érthető 

módon már jó ideje a legkomolyabb tö-
meghatást kifejtő televízióra és rádióra 
koncentrál� A Magyar Televízió 1974-től 
válik szervezetileg teljesen külön a Ma-
gyar Rádiótól, önálló elnökökkel, akik 
közül a leghírhedtebb Nagy Richárd ko-
rábbi budapesti párttitkár, majd 1983-
tól Kornidesz Mihály, aki egyenesen a 
párt Agitációs és Propaganda Osztályá-
ról érkezett� Őt 1987-ben – már az új 
idők fuvallatai szellemében – Bereczky 
Gyula követi� Az ő ténykedése alatt jön 
létre és lesz két önálló csatorna a TV1 
és a TV2, s az ő regnálása alatt éri el 
a Kádár-rendszer egész külső arcula-
tát alapjaiban, lényeges és látványos 
mértékben meghatározó Magyar Tele-
víziót és az árnyékában ekkorra ugyan 
már kissé eljelentéktelenedett, de váltig 
tekintélyes, komoly hagyományokkal 
rendelkező Magyar Rádiót a rendszer-
változás szele� A korábbi, pártfunkci-
onáriusból lett vezetőket hirtelen újak 
váltják föl, közmeglepetésre és -megelé-
gedésre például Nemeskürty István lesz 
a Magyar Televízió elnöke, de ma már 
napnál világosabb, miért csak „három 
hónapig bírta e hatalmas felelősséggel 
járó beosztást”1� Pontosan látta, hogy – 
úgy, ahogy, a legfelső szintet, a látsza-
tok látszatát kivéve – mi minden és ho-
gyan maradt a régiben� No meg, tegyük 
hozzá: mi minden is zajlott (nemsokára 
egyre drasztikusabban) a háttérben – 
vagy a mélyben, ahogy tetszik – 1989 és 
1994 között�

Miközben a „nagy” médiában, a televízi-
óban és a rádióban 1990 őszére – mire 
a taxisblokád nevű puccskísérlettel az 
érintettek elérkezettnek látják az időt a 
túl nagyszabásúnak indult változások 
lefékezésére és/vagy a szelek saját vi-
torlájukba történő befogására – végre 
„saját” emberek kerülnek az élre� Han-

1  Furkó Zoltán: Háború és béke rádióban és televízió-
ban. Budapest, Ajtósi Dürer Könyvkiadó, é. n.
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kiss Elemért és Gombár Csabát Antall 
József miniszterelnök javaslatára Göncz 
Árpád köztársasági elnök nevezte ki� Az 
országos lárma közben vidéken szép 
csendesen csordogálnak a dolgok� Ilf 
és Petrov halhatatlan hősének, a nagy 
kombinátor Osztap Bendernek alakvál-
tozatai lepik el villámsebesen a magyar 
vidéket� A több mint rejtélyes, szinte 
láthatatlan megbízottakat, a bonyolító-
kat igazából egyetlenegy dolog érdekli: 
a vidéki magyar lakosságnak akkoriban 
jószerével egyetlen érdemi információs 
forrása, a megyei – esetleg, netán városi 
– írott sajtó privatizálása, azaz megszer-
zése�

A vidéki sajtóprivatizáció történetéről 
mindmáig Bárány Anzelm számolt be 
a legrészletesebben,2 sajnos, ő is meg-
lehetősen hiányosan, következéskép-
pen jó néhány téves megállapítással, 
rendkívül lényeges tényeket meg sem 
említve� Kiindulópontja, hogy az írott 
sajtó egyik fő területe lett „a kapuzárás 
előtti spontán privatizációknak”� Dicz-
házi Bertalan a Valóság 1996� októberi 
számában megjelent, Külföldi beruházá-
sok Magyarországon 1995 végéig című 
írásában megállapítja: „a lapkiadás is 
külföldi kontroll alá került, a kiadóve-
zetők és a szerkesztőségek nem kíván-
ták megvárni a szabad választások után 
létrejövő kormányt”3� Hát persze, hogy 
nem – nem is csupán a kiadóvezetők és 
a szerkesztőségekben dolgozók túlnyo-
mó hányadának egyértelmű balolda-
li „beágyazottsága”, orientációja okán, 
minek következtében joggal tartottak 
egy konzervatív-nemzeti választási győ-
zelemtől, de azért sem, mert a kiváló 
pártreferenciákkal rendelkező kiadói- 
és szerkesztőségvezetők elsöprő több-
sége pontosan tisztában volt azokkal az 
anyagi-egzisztenciális előnyökkel, ame-
lyeket az általuk és elvbarátaik által 
vezényelt privatizáció számukra jelent-

2  Bárány Anzelm: Volt egyszer egy sajtószabadság. 
Média és politi ka, 1987–1997. In: Janus-arcú rendszer-
változás. Tanulmányok. Szerk. Schmidt Mária-Tóth Gy. 
László. Budapest, Kairosz, 1998. 7–63.

3  Diczházi Bertalan: Külföldi beruházások Magyaror-
szágon 1995 végéig. Valóság, 1996/10, 86–96.

hetett� Csakhogy, mindezt jól sejtvén, 
Bárány nem kalkulálja be, hogy az ér-
tesülések és a napvilágra került tények 
éppen amiatt annyira hiányosak, netán 
tévesek vagy éppen manipuláltak, mert 
a konkrét vizsgálódásban különleges 
körültekintés és egyfajta speciális (régi 
keletű) kapcsolatrendszer szükségelte-
tik� Máskülönben csak nagyon vázlatos, 
a teljesség igényétől igencsak távol álló, 
kielégítőnek még a legnagyobb jóindu-
lattal is legföljebb csak nyomokban ne-
vezhető végeredmény születhet� Másutt 
azt is hozzáfűzi, hogy „a dolog eljárás-
jogi szépséghibája az volt, hogy éppen 
a nyilvánosság fórumainak privatizáci-
ója nélkülözte leginkább a nyilvános-
ságot és a versenytárgyalásos formát”4� 
Mindezek következtében a Bárány-féle 
kép nemcsak hiányos, de időnként torz 
is: többek között azt sugallja, hogy Ma-
gyarországon a vidéki sajtóprivatizáció 
elsősorban és döntő mértékben az Axel 
Springer napilapvásárlásait jelentette� 
Több helyen is kiemeli kétségtelenül 
fontos, már-már meghatározó szerepü-
ket5, bár nem említi, hogy Horváth Ist-
ván mellett (aki később egy bajor bank 
képviselője, majd Horn Gyula külpoli-
tikai tanácsadója lett) legalább akkora, 
ha nem nagyobb szerepet játszott Bayer 
József� Bayer az Axel Springer Buda-
pest ügyvezető igazgatója, a Médiapiac 
című internetes portál szerint „az MTA 
Ipargazdasági Bizottság tagja, a Magyar 
Közgazdasági Társaság tagja, a Buda-
pesti Corvinus Egyetem egyetemi ma-
gántanára� Németül és angolul beszél”�6 
A Ringier Axel Springer honlapja azt is 
közli róla, hogy „a közgazdaságtudo-
mányok kandidátusa� Mielőtt az Axel 
Springer magyarországi cégeit az Axel 

4  Bárány i. m. 26.

5  Uo. 29–30. „A médiaprivati záció szürke eminen-
ciása Horváth István volt, aki 1984-től 1991 őszéig 
töltött e be a bonni nagyköveti  posztot […] az ő közre-
működésével jelent meg Magyarországon a Ferenczy 
Médiacsoport és a Springer konszern. A két cég közös 
vállalatként indult el 1989 februárjában az Axel Sprin-
ger Budapest Kft .”

6  Ki kicsoda? Dr. Bayer József. htt ps://www.media-
piac.com/ki-kicsoda/Bayer-Jozsef-dr/16/ (Utolsó letöl-
tés: 2017.05.25.)
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Springer AG-vel közösen megalapítot-
ta, több évet dolgozott külföldön, Bécs-
ben és Stuttgartban, majd 33 évesen a 
Magyar Televízió kereskedelmi főigaz-
gatója lett� Az  AS magyarországi tevé-
kenységeit a megalapítás éve, 1989 óta 
irányítja� A magyar média meghatározó 
személyisége, a szakterület legnagyobb 
befolyással rendelkező szakértője�”7 A 
HR Portál 2013� október 2-i dátummal 
közölte: Bayer Józsefet nevezték ki a 
CIG Pannónia Biztosító Nyrt� felügyelő 
bizottságának elnöki posztjára az ösz-
szeférhetetlenség miatt lemondott Járai 
Zsigmond helyére� Bayer „a CIG legna-
gyobb részvényese, alapító tagja� Nem-
régiben jelentős szerepe volt a biztosító 
pénzügyi egyensúlyának helyreállításá-
ban�”8

Bárány azt írja Springerékről, hogy „a 
tulajdonosi vákuumot kihasználva az 
Axel Springer Budapest a monopolhely-
zetet élvező 19 megyei lapból megszer-
zett hetet�”  Az a 19 nem is 19 (Miskol-
con és Szegeden 2-2 napilap létezett), de 
ez még hagyján: tulajdonosi vákuumról 
nem beszélhetünk – annál inkább tuda-
tos, megszervezett átjátszásról� Az igaz, 
hogy az MSZMP illetékes megyei, illet-
ve (két esetben) városi bizottságai úgy-
mond „lemondtak” korábbi lapjaikról, 
azonban Horváth, Bayer és a beosztott, 
alacsonyabb beosztású kombinátorok 
igen jól szervezetten gondoskodtak ar-
ról, hogy vákuum egy pillanatra se ke-
letkezzen� Maga Bárány Anzelm írja: 
„Fabriczky András, az MSZMP gazda-
sági hivatalának vezetője szerint a me-
gyei lapok 1990 februárjában kaptak 
felhatalmazást arra, hogy tárgyalásokat 
folytassanak külföldi tulajdonosokkal, 
mivel csak a külföldi tulajdon garantálja 
a mindenfajta pártbefolyás alóli mente-
sülést és a szükséges infrastrukturális 

7  Vezetőség. Ringier Axel Spriger. htt p://www.rin-
gieraxelspringer.hu/vallalat/vezetoseg/ugyvezetes 
(Utolsó letöltés: 2017.05.25.)

8  Bayer József kapta Járai székét a CIG-ben. HR Portál. 
htt ps://www.hrportal.hu/arti cle_print.php?id=105078 
(Utolsó letöltés: 2017.05.25.)

beruházást [kiemelés tőlem – D�L�]�”9 
Ezek után enyhén megmosolyogtató, 
hogy Bárány úgy tálalja a hét vidéki na-
pilap Springer-bekebelézését, hogy „az 
MDF által megnyert első forduló után 
hét szerkesztőség a tettek mezejére lé-
pett [kiemelés tőlem – D�L�] és átment 
az Axel Springer Budapest céghez”10� 
Láthattuk: ily módon „nyertek felhatal-
mazást” és kaptak utasítást ők, majd a 
többiek is, mert ugyebár csakis és ki-
zárólag a külföldi tulajdon garantálja 
a pártbefolyásoktól való mentességet – 
és lám, gyorsan, az MDF első fordulós 
győzelme után a Springer óvó kotlós-
tyúk-szárnyai alá menekült hét megyei 
lap is a tettek mezejére lépett… Mintha 
a választási eredményeknek bármi köze 
lett volna a jóval korábban leosztott 
kártyákhoz és a szerkesztőségek enge-
delmessége bármilyen valóban önálló, 
autonóm elhatározás, döntés eredmé-
nye lett volna… Mindaz pedig, ami ily 
módon igen ügyesen „meg lett kártyáz-
va”, biztosította nemcsak a baloldali tel-
jes médiamonopólium vidéki folytatóla-
gosságát, de a monopolhelyzet garantált 
nyereséges mivolta miatt a legújabb ke-
letű, láthatatlan kombinátor-légió nem 
akármekkora zsebeinek jókora felduz-
zasztását is�

Várkonyi Balázs Gulyás Ágnes 2010-
es, a Médiakutatóban publikált adatára 
hivatkozva közli: 1994-re már a megyei 
napilapok 81,8 százaléka van külföldi 
kézben� („A külföldi tulajdon máig az or-
szágos sajtópiac domináns vonása ma-
radt�”11) Ehhez képest kifejezetten meg-
döbbentő és több mint elgondolkodtató 
Bárány azon tökéletesen helytálló meg-
állapítása, hogy „a rendszerváltozás 
elitek közötti tárgyalások útján ment 
végbe és Budapestre koncentrálódott”, 
tehát „a vidéket nem hatotta át” – vég-

9  Bárány i. m. 27.

10  Uo.

11  Gulyás Ágnes: Bulvárlapok a rendszerváltás utá-
ni Magyarországon. Médiakutató, 2000 ősz. htt p://
www.mediakutato.hu/cikk/2000_01_osz/02_bulvarla-
pok_a_rendszervaltas_utani_magyarorszagon (Utolsó 
letöltés: 2017.05.25.)
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képp indokolt hát a kérdés, „miért nem 
követelték az akkori [vidéki! – D� L�] el-
lenzéki erők a frekvenciamoratóriumhoz 
hasonlóan a privatizáció leállítását az 
írott sajtó területén is? Egy erőteljes fi -
gyelmeztetés, hogy felül fogják vizsgálni 
a sajtóprivatizációs ügyeket, valószínű-
leg visszatartó erővel bírt volna némely 
befektetőre� Ennek az elővágásnak az 
elmulasztása azonban bátorítólag ha-
tott az MSZP-re� A vidéki MDF-tagság 
érezte leginkább, hogy mekkora jelen-
tősége van a sajtónak […] s részben a 
tranzakciók miatti heves tiltakozásuk-
nak is köszönhető, hogy 1990 májusá-
ban felállt a sajtóprivatizációt vizsgáló 
albizottság�”12 Ma már tudjuk: későn�

A keserűen indulatos, de jogosan szá-
monkérő kérdésre nehéz a válasz� E so-
rok írója, úgy is, mint vidéki MDF-ve-
zető azokban az időkben, a mundér 
becsületét védendő, elsorolhatná, hogy 
a rohanó, végzetesen felgyorsulni látszó 
időben a tömérdek egyéb teendő, a sze-
mélyi-helybéli feltételek és azok nehéz-
ségei, a kellő következetesség és a mait 
megközelítő érett áttekintőképesség hi-
ánya, és a többi… de inkább nem teszi� 
A sok magyarázat nem feltétlenül ment-
ség, főleg, ami az eljövendők, a követ-
kezmények súlyának hatalmas erkölcsi 
felelősségét illeti� Inkább folytassuk a 
lehetséges számbavételt�

A vidéki magyar lapok összértéke a saj-
tóprivatizációs albizottság vezetője, Deb-
reczeni József szerint kétmilliárd-há-
romszázmillió forint volt� A feltételezett 
– pontosan soha, semmikor, sehol meg 
nem állapított – eladási összeg húszmil-
lió forint körüli summában jelöli meg az 
összegzett vételár(ak)at� A magyarázat 
nagyon egyszerű, ha úgy tetszik, a sze-
gedi példa nyomán akár „francia min-
tájúnak” is nevezhető (noha a Springer 
miatt nagyságrendileg a német minta 
stílusosabb, találóbb lehetne)� Nem volt 
pályáztatás, tehát nem nyíltan történt a 
külföldi vevő keresése, „felbukkanása” – 
hanem „fű alatt”, ismeretség-sógor-ko-
ma-jóbarát alapon, „testvériesen”, ha 

12  Bárány i. m.

úgy tetszik, „testvérvárosiasan”� A be-
fektetővel a kombinátorok előzetesen 
egyezettek: jószerével fi llérekért (a valós 
érték tíz-húsz százalékának megfelelő 
összegért) megvehetik a lapokat, ennek 
fejében meghagyják a régi, vagy a párt 
által ajánlott, korábban odahelyezett 
vezetőket, a régi gárdát szintén megtart-
ják, a lap eszmei-politikai (értsd: ere-
dendően MSZMP-s–MSZP-s, erőteljesen 
balos) orientációjához nem nyúlnak, azt 
nem befolyásolják� Nagyjából kész is�

A megállapodás értelmében, mivel az 
ügyletek sora egyáltalán nem az álla-
mi privatizáció keretében ment végbe, 
a befolyt pénz ellenőrizetlenül – és el-
lenőrizhetetlenül – került oda, ahová 
került… Feltételezések persze vannak� 
Mivel a vizsgálóbizottság (emlékezzünk 
rá: tagja volt Csurka István is) képtelen 
volt ezt megállapítani, ma a politikai kö-
tődések és a megvásárolt lapok hosszú 
éveken át bizonyítható eszmei-szellemi 
irányvonala láttán jó okkal feltételezhe-
tő, hogy talán az MSZP-hez közeli Jó-
zsef Attila Alapítvány számlájára (ne-
tán más, hozzá hasonló helyzetű és 
irányultságú kikötőbe vagy kikötőkbe) 
juthatott és onnan különböző láthatat-
lan csatornákon folyhatott el az egykor 
állami pénzen létrehozott vidéki kiadó-
vállalatok és szerkesztőségek vételára, 
MSZP-s vagy MSZP közeli kiadásokat  
fi nanszírozva…

„Az MSZMP és a Springer viszonya egy 
megdöbbentő barba-trükköt fed fel” – 
írja Halmy Kund, „aminek folyamata 
csak utólag értékelhető […] a Springer 
háttér-megállapodást kötött az MSZP-
vel, hogy a német cég átveszi a szer-
kesztőségeket (tehát a profi , gyakorlott 
munkaerőt), tulajdonosváltás történik, 
fenntartja és továbbviszi a hírlapokat, 
az újságok eredeti tőkéje viszont az 
MSZP-nél marad, de mivel névleg nem 
övék többé a sajtótermékek, nem kell 
elszámolni a vagyonnal […] zseniális 
húzás�”13 A kutató hozzáteszi: „A vagyo-

13  Halmy Kund: MSZMP-ből MSZP. A szocialista ha-
talomátmentés alvó szakasza Magyarországon. In: A 
politi kai túlélés művészete. Az MSZMP-MSZP hatalo-
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nátmentés hasonló folyamata zajlott a 
szakszervezetek háza táján�”14

A Springer-akció csak a kezdet volt, ha 
úgy tetszik: az állatorvosi ló esete� Ami a 
Springer-ügy után, illetve részben azzal 
párhuzamosan, nagyjából egy időben 
történt: a már „bejáratott” ügymenet 
kiterjesztése mind nagyobb ívű játsz-
mákra� A meglehetősen úttörő szerepet 
játszó Szeged esetében viszont nem várt 
bonyodalmak keletkeztek� Ezek meg-
értéséhez kissé alaposabban meg kell 
vizsgálni a Tisza fővárosának szellemi 
életét a nyolcvanas évek végén, különös 
tekintettel a vonatkozó sajtóhelyzetre, 
az ezt érintő, sajátságos univerzumra�

Ugyan ki gondolta volna akár még 1987-
88-ban is, hogy egyszer majd „háborús 
hadszíntér” lesz az elegáns Tisza-par-
ti sétányon 1910-ben épült Szeged 
Lloyd-központ, majd városi pártbizott-
ság-székházi lét után, 1956 elejétől Sze-
ged-szerte Sajtóházként közismert Vaj-
da-palotából…?

A történet mélyebb ismeretéhez jó fél 
évszázadot kell áttekinteni� Köztudott, 
hogy egész Csongrád megyét a Ká-
dár-korszak utolsó évtizedeiben ország-
szerte „Pol Pot-megyének” hívták – ben-
ne mindenekelőtt és legelső sorban azzal 
a Szegeddel, amely végső soron már 
1945 óta, pontosabban a város 1944� 
október 11-ével kezdődő szovjet meg-
szállásától számítva kitüntetett szere-
pet játszott a sztálinisták szemében (ez 
itt csakis és kizárólag a kommunistákat 
jelenti)� Horthy Miklósnak és rendsze-
rének ún� szegedi gondolata (ami volta-
képpen semmi egyéb nem volt, mint a 
vörös rémuralom alóli országmentésre 
Szegedről Siófokra induló, Horthy ve-
zette magyar erők általános – és vázla-
tos – konszolidációs programja, az új-
jáépítési, szervezési aktuális feladatok 
összegzése) vörös posztónak számított: 

mátmentésének természetrajza: érvelés és gyakorlat 
(1988–2010). Szerk. Fricz Tamás-Halmy Kund-Orosz Tí-
mea. Lakitelek, Antológia, 2014. 144.

14  Uo.

a város, amelynek nevét felhasználták, 
a legszigorúbb büntetésre ítéltetett, a 
„bűnös várost”, Budapestet messze fe-
lülmúló mértékben� Többszörösen jel-
képes, ami a zseniális festő, Aba-No-
vák Vilmos freskójával történt a Hősök 
kapuja alatt: a nagyszerű, drámai ha-
tású alkotással együtt le és ki kellett 
meszelni Szegeden és Szegedből szinte 
mindent, ami hagyományosan nemzeti, 
magyar szellemű és a múlthoz bármi-
képpen köthető volt� A forradalom leve-
résétől egészen 1985-ig (!) egyfolytában 
uralkodó, Kádár(ék) által évtizedekig 
helyén hagyott és passzív nemtörődöm-
séggel egyáltalán nem háborgatott helyi 
pártvezér, Komócsin Mihály („Milu”) és 
bandája olyannyira tobzódhatott, hogy 
legújabbkori, hosszúra nyúlt tatárjárá-
suk irtózatos, máig ható és élő nyomo-
kat hagyott a szegedi közéletben, a kul-
turális, társadalmi állapotok, a szellemi 
élet és a város általános közegének, lég-
körének jóformán minden területén� A 
szegedi értelmiség szinte minden vala-
mire való egyedét elüldözték: közmon-
dásos volt, hogy például egyetemi ber-
kekből hány nagynevű szaktekintély 
hagyta el kényszerűen a várost (mene-
kült el?)� Jellemző példa, hogy a három 
professzor közül, akiknél az egyetemen 
felvételiztem, a katonai szolgálat letelte 
után, az egyetemi tanulmányok meg-
kezdésekor (vagyis egy év múlva) egy 
sem volt már Szegeden… A párturalom 
és a pártbürokrácia – és ez már a sajtó, 
az általános médiahelyzet vonatkozó ko-
rabeli kondícióit tükrözi – egészen más 
szintű és intenzitású volt, mint a kádá-
ri szovjetgyarmat-ország más részein� 
Az ordító különbségek miatt tűnhetett 
a szegedi szerkesztőségben (is) vágyott 
és irigyelt Európának például Pécs vagy 
akár az alig 80 kilométerre levő Kecske-
mét, de Győr vagy Debrecen is�

A sajtóállapotokat két anekdota és egy, 
tipikusságában is sajátságos szegedi 
ízeket felmutató szerkesztőségi történet 
alighanem igen tömören jellemzi� 1� A 
szomszédos Békés megyéről szóló egyik 
írásban szerepelt Tótkomlós neve is� 
Az olvasószerkesztőnek nem tetszett a 
helység említése: „nemzetiségi kérdés, 
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nagyon kényes, nem kell ez…” – és a te-
lepülés neve Szlovákkomlósként jelent 
meg a másnapi újságban… 2� A het-
venes évek második felében épült a Ti-
sza-parton a régi, vöröstéglás sétány-fa-
lat felváltó új, betonszürke monstrum, 
vastagon végigkanyarogva a folyó men-
tén� A munkálatokról beszámoló, első 
oldalas írás nagy betűs címét elírták, 
szükségtelenül odaröppent egy ékezet: 
„Épül a szegedi partfal” helyett úgy je-
lent meg: „Épül a szegedi pártfal”� A 
következmények – a hatalmas botrány, 
hisztérikus telefonálgatástól vizsgálato-
kig/nyomozásig, több napos hajcihőig 
– ma már szinte elképzelhetetlenek, föl-
foghatatlanok… 

A történet pedig: 1979-ben a frissiben 
elkészült új Hungária szálló előtti kis 
teret Komócsin Milu már nem élő bá-
tyjáról, a KISZ 1957-es megalapítójá-
ról, az öccsénél cseppet sem kevésbé 
sztálinista Komócsin Zoltánról nevezték 
el (pontosabban: kellett elnevezni)� Az 
óriási herce-hurcával járó, rendkívüli 
eseményről a hű párttag költő-munka-
társsal írattak tudósítást� Szegény sá-
padtan, a kényszer-elvonás és a feladat 
nyomasztó mivoltának kettős kínjában, 
hatalmas paksaméta információs se-
gédanyaggal a hóna alatt téblábolt ide-
oda� A szerkesztőség nem is lett volna 
szerkesztőség, ha másnap, a nagyje-
lentőségű opusz – természetesen az 
első oldalon – megjelenvén, a beérkező 
cikk-elkövetőt, aki az elvonás terhétől 
megszabadulván, a művét még ugyan 
nem látott, de a teher súlyától megköny-
nyebbült ember gondtalanságával lé-
pett be a titkárságra, nem azzal fogadta 
volna, hogy: „nagyon sajnálunk… hogy 
teljes prémium-elvonás és fegyelmi, 
még hagyján, de az azonnali kirúgáson 
kívül valószínűleg a pályáról is az egész 
országban eltiltanak”� Dermedten, a 
halálos szívlövés előtti másodperc moz-
dulatlanságával hallgatott, arca hamu-
szürkévé vált, megtántorodott… nem 
folytatom� A könyörtelen tréfa viszont 
valószínűleg meglehetős plaszticitással 
érzékelteti a korabeli szegedi közállapo-
tokból következő akkori médiahelyzetet�

Ilyen miliőben, a hatás-ellenhatás ősi 
törvényszerűségének megfelelően, ki-
alakul a különleges szellemi ellenállás 
olyan – így-amúgy csökevényes, néhol 
tán torz, de mindenképpen jelentékeny 
– magja, amely érzékelhető színvonal-
béli-szemléleti különbséget jelent�15 A 
Délmagyarországnál a hetvenes évek 
végére, a nyolcvanas évek első felére 
kialakult egy olyan, ugyan heterogén, 
rokonszenves mivoltában valamennyi-
re mégis egységesnek nevezhető szel-
lemi közeg, amely elsősorban a kultu-
rális rovat vezetője, Nikolényi István és 
a nemsokára főmunkatárssá avanzsált 
riporter, a Dunántúlról ideszármazott, 
mélyen népi szemléletű Horváth Dezső 
körül alakult ki� Mindkettejük jó adag 
szellemi függetlenséggel és ebből követ-
kező, az előírttól teljesen eltérő színvo-
nalbéli és eszmei alapállással rendel-
kezett� Ennyi pedig pontosan elég volt 
ahhoz, hogy a fi atalabb kollégák és még 
egy-két, hozzájuk szemléletben köze-
lebb álló pályatárs révén létrejöjjön egy 
olyan, bár szervezetlen, de a város si-
vár szellemi közegében mégiscsak ész-
revehető intellektuális sejt-kezdemény, 
amely az országos sajtóban is növekvő 
fi gyelmet és mind gyakoribb publikálási 
lehetőséget biztosított ezeknek az em-
bereknek� Személyes ismertségük, nép-
szerűségük észrevehetően városszerte 
növekedett, és bár közvetlen szemben-
állásról, ellenállásról akkor még nem 
lehetett szó, nagyjában-egészében min-
denki tudta-sejtette: ők azért jócskán 
„mások”, mint a többség, vagyis az írás-
készség ellen jótékonyan beoltott, párt-
bérenc tollnokok hada� Halász Miklós, 
Majoros Tibor, Ladányi Zsuzsa, Bőle Ist-
ván, Tanács István vagy éppen e sorok 
írója persze nem volt igazából és folya-
matosan tudatában ennek a rendhagyó 
szerepnek, de annyit már jócskán sej-
tettünk: Pol Pot megyében, ha egyszer 
– talán! – „valami lesz”, tudjuk, ki(k)re 
számíthatunk…

15  Ezzel magyarázható Várkonyi Balázs jellemzése a 
Délmagyarország és a Csongrád megyei Hírlap közötti  , 
a hetvenes évek második felében és a nyolcvanas évek-
ben már igen jól látható különbségről.




