
Az MSZMP 33 éven át volt a ma gyar or szá gi bel po li ti ka ki zá ró la gos irá nyí -
tó ja, Ká dár Já nos 32 évig volt a rend szer meg ha tá ro zó po li ti ku sa. Bő há -
rom év ti zed át te kin té se ese tén, fenn áll an nak a ve szé lye, hogy az ál lan dó
ele mek vál nak hang sú lyos sá az elem zés ben. Míg a má sik vég let is ott le -
sel ke dik: a narratíva az új je len sé gek ja vá ra tor zít, no ha azok nem ér tek el
egy olyan szin tet, amely alap já ban más mi nő sé get hor doz.

Az MSZMP és a saj tó, rá dió, te le ví zió, avagy a tá jé koz ta tás vi szo nyá ban
ugyan csak ki mu tat ha tó e ket tő ség, az ál lan dó és a vál to zó ele mek együt -
te se.1 Ta nul má nyom ban igyek szem át te kin te ni ezek for má ló dá sát – ám
mind ezt egy spe ci á lis szű rőn ke resz tül: nem csak azt vizs gá lom, mi lyen el -
vek és tö rek vé sek for mál ták a párt saj tó- és tá jé koz ta tás po li ti ká ját, és
men  nyi ben volt ez zel össz hang ban az, ami a mé dia nyil vá nos ság ban tör -
tént. Azt is meg pró bá lom fel vá zol ni, hogy mi és mek ko ra volt eb ben Ká dár
Já nos sze re pe.

Mi lyen po li ti ka?
Elő ször is aján la tos tisz táz ni, mi je is volt a kor szak po li ti kai vi szo nya it
meg ha tá ro zó ál lam párt nak. Saj tó po li ti ká ja? Mé dia po li ti ká ja? Tá jé koz ta -
tás po li ti ká ja? In for má ci ós po li ti ká ja? Pro pa gan dá ja? Ma ni pu lá ci ós esz -
köz tá ra és in téz mény rend sze re? Nyil vá nos ság po li ti ká ja?

Mond hat nánk, ez így mind, sőt… Per sze, te gyük hoz zá, a fen ti ek kö zül
két fo gal mat a kor szak ban nem is hasz nál tak. A párt ho zott saj tó ha tá ro -
za tot (1958-ban és 1959-ben), tá jé koz ta tá si ha tá ro za tot (1965-ben, 1968-
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1 Lásd er ről FRICZ Ta más: Az MSZMP és a tö meg kom mu ni ká ció 1956–1986. Jel-Kép,
1988/3. 21–27.

TA KÁCS RÓ BERT 

Part ner ség és el ide ge ne dés – a ká dá ri saj tó- 
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ban és 1977-ben), agi tá ci ós ha tá ro za tot (1979-ben). És saj tó tör vényt
1986-ban, ami tá jé koz ta tá si tör vény nek in dult, de a párt ve ze tés úgy dön -
tött, nem e ke re tek közt old ja fel a tá jé koz ta tá si al rend szer év ti ze des el lent -
mon dá sa it, ha nem meg elég szik a – min de nek előtt saj tó ren dé sze ti – sza -
bá lyok rög zí té sé vel. A „mé dia” ki fe je zés egy ál ta lán nem ter jedt el;2 ko ra be -
li meg fe le lő je gya nánt vagy a saj tó, a rá dió és a te le ví zió hár ma sá ról vagy
tö meg tá jé koz ta tá si, hír köz lé si esz kö zök ről be szél tek. A határozatok név -
vál to zá sa az elekt ro ni kus mé dia tér nye ré sé ről árul ko dik, ám jó val több
an nál. A hatvanas évek kö ze pé től im már más faj ta fó ru mok kal egy ség ben
te kin tet tek az ál lam pol gár ok tá jé koz ta tá sá ra. A bárki szá má ra hoz zá fér -
he tő mé di u mok mel lett be von ták a tá jé koz ta tás rend sze ré be a szó be li sé -
gen ala pu ló ke re te ket és a csak párt tag ok szá má ra hoz zá fér he tő csa tor ná -
kat. Ez a vál tás már in do kol ja, hogy a párt nyil vá nos ság po li ti ká já ról be -
szél jünk, ami en nél is szé le seb ben ér tel me zen dő. A nyilvánosság fó ru mai
rend kí vül vál to za to sak vol tak: szín há zak tól, könyv ki adás tól kezd ve nép -
front klu bo kon át az is ko lai gyű lé se kig min dent fel ölel tek. Igaz, egé szen az
1980-as évek má so dik fe lé é ig a „nyil vá nos ság” ki fe je zés sem je lent meg a
párt anya gok ban, bár Jürgen Habermas alap ve tő mun ká ját már 1971-ben
ma gya rul is ol vas ni le he tett.3 Az „in for má ció” ki fe je zés vi szont a párt zsar -
gon be vett ter mi nu sa volt a Rá ko si-kor szak ban is: a ve ze tő párt szer vek
vagy egyes párt ve ze tők szá má ra ös  sze ál lí tott tá jé koz ta tó anya go kat je löl -
te. A KB egy kü lön – in for má ci ós – al osz tá lya fog lal ko zott az egyes mun -
ka he lyi cso por tok han gu la tá nak ös  szeg zé sé vel, de in for má ci ós je len té -
sek, bi zal mas tá jé koz ta tók tö me gét on tot ták a mi nisz té ri u mok, párt osz tá -
lyok és az MTI is.

A sajtó és a tá jé koz ta tás kér dé se it leg ál ta lá no sab ban az ide o ló gia cím -
szó je löl te. Ez is azon te rü le tek kö zé tar to zott – a bel ügy, a kül ügy és a had -
ügy mel lett –, ame lyek nél a párt ve ze tés ra gasz ko dott a köz vet len irá nyí tás
fenn tar tá sá hoz.4 A sajtó vo nat ko zá sá ban ez a kö vet ke ző té telt je len tet te: a
párt a saj tót osz tat la nul irá nyít ja. Ez pe dig a Köz pon ti Bi zott ság Agi tá ci ós
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2 A párt- és ál la mi szer vek anya gai nem hasz nál ták a „mé dia” ki fe je zést, a Tö meg kom mu -
ni ká ci ós Ku ta tó köz pont (TK) saj tó irá nyí tás nak ké szí tett fel jegy zé sé ben ugyan ak kor fel buk -
kan. (Lásd Erdősi Sán dor, a TK mun ka tár sá nak 1983. ja nu ár 26-i fel jegy zé sét a to tó bot rány
nyil vá nos ke ze lé sé ről: MOL M-KS 288. f. 22. cs. 1983/35. ő. e.)

3 Jürgen HABERMAS: A tár sa dal mi nyil vá nos ság szer ke zet vál tá sa. Gon do lat, Bu da pest,
1971.

4 TAKÁCS Róbert: A Bel ügy mi nisz té ri um ve ze té sé nek né hány kér dé se. (1976. jú ni us 1.)
MOL M-KS 288. f. 5/692. ő. e.



és Pro pa gan da Osz tá lyán, Bi zott sá gán és ide o ló gi ai tit ká rán ke resz tül va -
ló sult meg, mi köz ben a Po li ti kai Bi zott ság, a Tit kár ság bár mi lyen ügyet
tár gyal va hoz ha tott a kér dés nyil vá nos tár gya lá sát érin tő dön té se ket.
A tényleges irá nyí tás ban azon ban jó val töb ben vet tek részt, mint a fen ti
kör be tar to zó két tu cat nyi po li ti kus és po li ti kai mun ka társ, köz tük szá -
mos MSZMP-n kí vü li sze rep lő.

Mind ez pe dig azt is nyil ván va ló vá te szi, hogy a párt ve ze tés nek szé les
ma ni pu lá ci ós esz köz tár és szá mos er re hi va tott in téz mény állt a ren del ke -
zé sé re. Ezt so ká ig nem is akar ta ta gad ni: ma ga be szélt tö meg be fo lyá so lá -
si rend szer ről, amely be be le ér tet te a párt- és más po li ti kai ok ta tás tan fo -
lya ma it (pro pa gan da), a po li ti kai mun ka tár sak és a „tö me gek” min den na -
pi és szer ve zett ta lál ko zá si és vi ta fó ru ma it (agi tá ció), va la mint a nyom ta -
tott és elekt ro ni kus mé di u mo kat. A  „pro pa gan da” és „agi tá ci ó” ki fe je zé -
sek nek meg volt te hát egy ilyen szű kebb, a KB Agi tá ci ós és Pro pa gan da
Osz tá lyá nak fel épí té sét tük rö ző ér tel me zé se, mi köz ben je len volt a ke vés -
bé kör vo na la zott le ni ni meg ha tá ro zás is, mi sze rint az agi tá ció sok em ber -
nek akar ke vés esz mét vagy ér vet át ad ni, míg a pro pa gan da, épp el len ke -
ző leg, egy ki sebb cso por tot kí ván meg győz ni a kér dé sek egész so ka sá gá -
ban.5 Az új ság író ra ugyan ak kor vis  sza té rő en mint kol lek tív agi tá tor ra,
kol lek tív pro pa gan dis tá ra és kol lek tív szer ve ző re hi vat koz tak, va gyis a
gya kor lat ban e funk ci ók ös  sze ga ba lyod tak. Ezen felül a ma ni pu lá ció –
avagy szán dé kolt tor zí tás – el len té te az ob jek tív új ság írás: ezt vi szont a
kor szak saj tó val fog lal ko zó po li ti ku sai bürokratái tu da to san ve tet ték el,
az ob jek tív tá jé koz ta tás ban a nyu ga ti új ság írás trükk jét lát ták, amel  lyel a
pár tos ál lás fog la lást, a hír és a vé le mény el vá laszt ha tat lan sá gát sze gez ték
szem be.

Az aláb bi ak ban az MSZMP saj tó- és tá jé koz ta tás po li ti ká já ról lesz szó,
ar ról, ami a ha tá ro za tok ból, az irá nyí tás és az el len őr zés gya kor la tá ból, il -
let ve a saj tó és a mé dia (to váb bi ak ban: a saj tó) tar tal má nak, szer ke ze té -
nek ala ku lá sá ból ki raj zo ló dik. A fentiekből adó dó an mind ezt ne he zen le -
het el vá lasz ta ni a nyil vá nos ság kér dé sé től.
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5 Az agi tá ci ós mun ka ta pasz ta la tai és fel ada tai. 1979. már ci us 27. MOL M-KS 288. f. 5/769.
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Ki vi gye a va dász pus kát? A sajtó mint ha tal mi esz köz

Az MSZMP 1956-ban szét esett tö meg tá jé koz ta tá si rend szert és hi tel te len -
né vált saj tó- és tá jé koz ta tás po li ti kát örö költ az Ma gyar Dol go zók Párt já -
tól. Az MDP tá jé koz ta tás po li ti ká já nak köz pon ti ele me a cent ra li zá ció és az
uni for mi zá lás volt: a ki épü lő egy párt rend szer ben a kom mu nis ta párt ve ze -
tés ar ra tö re ke dett, hogy a nyil vá nos ság egé szét köz pon ti lag irá nyít sa, ez -
ál tal biz to sít sa an nak fe gyel me zett egy szó la mú sá gát. A  sajtónak, rá di ó -
nak nem szán tak sze re pet a vis  sza csa to lás rend sze ré ben, csu pán a rep re -
zen tá ció,6 az egy ol da lú, fe lül ről le fe lé irá nyu ló in for má ció áram lás, a meg -
győ zés és moz gó sí tás esz kö ze ként hasz no sí tot ták. Utób bi nem volt lé nyeg -
te len elem: a mé dia az egy más ba érő kam pá nyok ál lan dó pro pa gá ló ja volt.
Előb bi pe dig azt je len tet te, hogy az új ság írók nak ma ra dék ta la nul az ak tu -
á lis párt vo na lat és ha tá ro za to kat kel lett írá sa ik ban kép vi sel ni ük. Ezért
az tán a ká der po li ti ká ban a mi nő ség, az írás kész ség szem pont ja it fe lül ír ta
a meg bíz ha tó ság: 1948–1949-ben tö me ge sen cse rél ték le a „ré gi rend” em -
be re it, hogy – új ság írói ta pasz ta lat nél kü li – mun kás- és pa raszt szár ma -
zá sú ká de rek kel, de lo já lis párt tag ok kal tölt sék fel a szer kesz tő sé ge ket.

Ezen a rend sze ren 1953 után je lent kez tek az el ső re pe dé sek. A Nagy Im re
ál tal 1954-ben lét re ho zott Tá jé koz ta tá si Hi va tal lal a ve ze tés meg osz tott sá ga
nyílt tá és in téz mé nyes sé vált.7 A korábbi pusz tán vég re haj tó sze rep kört a
Sza bad Nép új ság író inak 1954. ok tó ber vé gi „lá za dá sa” lát vá nyo san uta sí -
tot ta el. A hangadók nem kom mu nis ta mi vol tu kat vagy az MDP-t ta gad ták
meg, ha nem az új ság írás fe lül ről irá nyít ha tó sá gát kér dő je lez ték meg, anél -
kül azon ban, hogy ki dol go zott al ter na tí vát ad tak vol na. Ez ki lé pés lett vol na
az ad di gi mo dell ből, ami től a je len lé vők egy ré sze is vis  sza ri adt, és ami a
párt ve ze tés szá má ra is el fo gad ha tat lan volt.8 A rövid éle tű rend te rem tést kö -
ve tő en ugyan ezek a fe szült sé gek tör tek fel szín re 1956 nya rán.

A Szabad Nép új ság írói ugyan ak kor nem plu ra liz must kö ve tel tek, nem
a saj tó sza bad ság olyan faj ta vis  sza ál lí tá sát, ami 1956 ok tó be ré nek vé gén
meg tör tént. A forradalom má so dik he té ben az új já a la ku ló pár tok és egyéb
cso por to su lá sok meg ala pí tot ták sa ját új és ré gi-új lap ja i kat. Szim bo li kus
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6 Lásd LÁZ ÁR Guy: A szo ci a lis ta nyil vá nos ság tör té ne té nek alap vo na lai. Kri ti ka, 1988/10.
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7 KAL MÁR Me lin da: En ni va ló és ho zo mány. Mag ve tő, Bu da pest, 1998. 54–56.
8 Új ság írói sze rep fel fo gá sok 1954 és 1956 kö zött Ma gyar or szá gon. Mé dia ku ta tó, 2006 tél,
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je len tő sé gű volt, hogy a Sza bad Nép szék há zát ok tó ber 30-án Du dás Jó -
zsef fegy ve res cso port ja fog lal ta el, míg a Ma gyar Nem zet szer kesz tő sé gé -
ben a Pártay Ti va dar ve zet te kis gaz dák ren dez ked tek be. Az irá nyí tást, a
rá dió fel ügye let ét, a lap en ge dé lye zést a kor mány Vá sár he lyi Mik lós ve zet -
te saj tó iro dá ja pró bál ta kéz ben tar ta ni.

1956. no vem ber 4-e után csu pán né hány lap – köz tük két or szá gos na -
pi lap, a Nép sza bad ság és a Nép aka rat – je lent meg, az új ság írók több sé ge
sztráj kolt vagy ki várt;9 a MÚOSZ kö rül gyü le ke ző ve ze tő új ság írók Ká dár
Já nos sal al ku doz ni akar tak, nem be hó dol ni ne ki. „A rádió és a saj tó töb -
bet ér, mint a pus ka” je len tet te ki Ká dár 1956. no vem ber 21-én.10 Két nap -
pal ké sőbb az tán a Köz pon ti Bi zott ság lap já nál is ren det kel lett rak nia,
hogy egy ér tel mű vé te gye, ki tart ja az uj ját a ra va szon. Az ak kor Fe hér La -
jos ve zet te szer kesz tő ség Ti to pulai be szé de mel lett, egy ben a TASZSZ
kom men tár ja el len akart ál lást fog lal ni, amit Ká dár az adott hely zet ben
nem tűr he tett. Az új ság író kat az zal fe nye get te: kész „nap szá mo sok kal”
írat ni a la pot, és gyors sze mé lyi in téz ke dé sek kel biz to sí tot ta a kor mány za -
ti aka rat ér vé nye sü lé sét.11

Ez az alap ve tés, mi sze rint a tá jé koz ta tás ha tal mi kér dés, a tö meg kom -
mu ni ká ci ós esz kö zök pe dig (hír köz lő, szem lé let for má ló, kul tu rá lis, köz mű -
ve lő dé si funk ci ó ik mel lett is) el ső sor ban ha tal mi szer vek, a ké sőb bi ek ben
is ér vé nyes ma radt. A legalapvetőbb ter mé sze te sen az új ság írás hoz szük -
sé ges inf ra struk tú ra – ki adók, nyom dák, pa pír stb. – bir tok lá sa, ál la mi, tár -
sa dal mi tu laj do na volt. „Nem vé let len – szö gez te le Ká dár 1974-ben a Ma -
gyar Rá dió és a Ma gyar Te le ví zió szer ve ze té nek szét vá lasz tá sa kap csán –,
hogy a puc  csok nál az el sők kö zött fog lal ják el a ro ham csa pat ok, s az el nö -
ki pa lo ta el fog la lá sa után rög tön a rá di ót és a te le ví zi ót fog lal ják el.”12
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9 A tö meg kom mu ni ká ció he lye, sze re pe és mű kö dé se a kon szo li dá ció éve i ben Ma gyar or -
szá gon (1956–1963). 218–219. In: CSEH Ger gő Bendegúz–KALMÁR Melinda–PÓR Edit (szerk.):
Zárt, bi zal mas, szá mo zott. Tá jé koz ta tás po li ti ka és cen zú ra 1956–1963. Osiris, Bu da pest,
1999. 217–227.

10 AZ MSZMP Ide ig le nes In té ző Bi zott sá ga 1956. no vem ber 21-i ülé sé nek jegy ző köny ve.
NÉMETHNÉ VÁ GYI Karola–SIPOS Le ven te (szerk.): A Ma gyar Szo ci a lis ta Mun kás párt ide ig le nes
ve ze tő tes tü le te i nek jegy ző köny vei. I. Intera Rt., Bu da pest, 1993. 82.

11 A Nép sza bad ság élé ről le vál tot ták Fe hér La jost, a he lyé re Friss Ist vánt ál lí tot ták, va la -
mint be von ták a lap irá nyí tá sá ba Sza mo si Ká rolyt. A Nép aka rat élé re Lán cos Já nost ne vez -
ték ki kor mány biz tos ként, míg a Ma gyar Rá dió irá nyí tá sát Szir mai Ist ván ra bíz ták. Az ese tet
fel dol goz ta: SIPOS Le ven te: A Nép sza bad ság le til tott cik ke 1956 no vem be ré ben. Múl tunk,
1992/1. 131–144.

12 A Ma gyar Rá dió és Te le ví zió szer ve ze ti fel épí té sé nek fej lesz té se, jo gi hely ze té nek ren de -
zé se. (1974. jú li us 16.) MOL M-KS 288. f. 5/641. ő. e.



Eb ből kö vet ke zett az is, hogy ezen in téz mé nyek élé re nem fel tét le nül kel -
lett új ság írót ál lí ta ni: a Nép sza bad ság cik li ku san cse rélt fő szer kesz tői, a
Ma gyar Rá dió élé re ál lí tott Töm pe Ist ván, Hárs Ist ván, az MTV-t ve ze tő
Nagy Ri chárd vagy Ke len Bé la az Es ti Hír lap nál, Sza mo si Kár oly a Nép sza -
bad ság nál, Né me ti Irén a Nők Lap já nál mint párt mun kás ok jöt tek szá mí -
tás ba egy-egy po li ti kai kulcs po zí ci ó ban.

A sajtópolitika fon tos té nye ző je volt a – nem csu pán a fel ső szin tek re ki -
ter je dő – ká der po li ti ka. A  magyar új ság író-tár sa da lom 1945-ben, 1948-
49-ben és 1956 után is nagy mér ték ben ki cse ré lő dött. Az ezen idő szak ok -
ban el len ség gé vagy meg bíz ha tat lan ná vált új ság írók he lyé re a párt ap pa -
rá tu sok ból és a fi zi kai mun ka kö rök ből to bo roz ták az utó do kat. A sajtóirá-
nyítás vis  sza té rő igé nye volt az egyes or gá nu mok kal szem ben, hogy szük -
ség vol na a szer kesz tő ség „meg erő sí té sé re”.

Ezt a célt szol gál ta a ki ne ve zé sek és a kép zés rend je. A pártszervek fenn -
tar tot ták ma guk nak a jo got a ve ze tő új ság írók ki ne ve zé sé re. A szerkesztő-
ségek élén ál lók a no menk la tú ra tag jai vol tak, a ve ze tő ket al sóbb szin te -
ken is – he lyi – párt tes tü le tek vá lasz tot ták ki, il let ve men tet ték fel. Az
újabb ge ne rá ci ók be lé pé sét a hat va nas évek kon szo li dált vi szo nyai kö zött
sza bá lyoz ták: a fi a ta lok a fő is ko la, egye tem el vég zé se után ke rül tek a szer -
kesz tő sé gek be, ám gya kor nok ként el kel lett vé gez ni ük a MÚOSZ egy-, il let -
ve két éves új ság író-is ko lá ját, ahol a szak mai mel lett po li ti kai tár gya kat is
tel je sí tet tek. Igaz, ki vá lasz tá suk, el bí rá lá suk – és na gyobb részt ne ve lé sük
is – a szer kesz tő sé ge ken be lül zaj lott: MÚOSZ-iskolába az je lent kez he tett,
akit va la me lyik mé di um je lölt, a po li ti kai szű rők ros tá ján meg le he tő sen
bő lyu kak tá tong tak.

A rend biz to sí tá sá ra ké zen fek vő meg ol dás ként kí nál ko zott vol na szov -
jet, len gyel vagy ro mán min tá ra kü lön ál ló cen zú ra szer ve ze tet lét re hoz ni,
amely nek – akár a szov jet Glavlitnak – a cen zo rai ott ül het tek vol na az
egyes szer kesz tő sé gek ben.13 Ilyet azon ban még a rákosista párt ve ze tés
sem épí tett ki, és az MSZMP ve ze té se is egy ru gal ma sabb rend szer mel lett
kö te lez te el ma gát. 1957 szep tem be ré ben a KB Tit kár sá ga a fő szer kesz tői
egy sze mé lyi fe le lős ség el vét fog lal ta ha tá ro zat ba. Ahogy Ká dár ki fej tet te a
Tit kár ság ülé sén: a ki zá ró la gos párt irá nyí tás az zal a ne ga tív kö vet kez -
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13 Mariana Tax CHOLDIN– Maurice FRIEDBERG: The Red Pencil: Artists, Scholars and Censors
in the USSR. Bos ton, Unwin Hyman, 1989. 155–156.; John MURRAY: The Russian Press from
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mén  nyel járt, hogy „ki sebb íté lő ké pes ség gel ren del ke ző, ki sebb írás kész -
ség gel ren del ke ző em ber uta sí tott na gyobb írás kész sé gű em bert, és a kér -
dés hez job ban ér tő em bert is”. A pártvezetés te hát a „ho gyan” kér dé sé ben
en ged jen te ret a szak má nak, és ar ra szo rít koz zon, hogy ki je löl je az irá nyo -
kat, a kö ve ten dő po li ti kai vo na lat, il let ve rend sze re sen el len őriz ze a meg -
va ló sí tást, és ha szük sé ges nek lát ja, von ja fe le lős ség re a fő szer kesz tő ket.14

Már e ha tá ro zat ki mond ta, hogy egyes la pok fel ügye let ét nem az Agi tá -
ci ós és Pro pa gan da Osz tály lát ja el köz vet le nül, ha nem ál la mi és tár sa dal -
mi szer vek; ugyan ak kor a párt- és ál la mi ve ze tés nek szá mos esz kö ze volt
aka ra tá nak ér vé nye sí té sé re. A sajtóra vo nat ko zó ál ta lá nos és egye di dön -
té se ket a párt ve ze tő szer vei – A Politikai Bi zott ság, az Agi tá ci ós és Pro pa -
gan da Bi zott ság – hoz ták. Ezen felül párt szer vek nek, a Mi nisz ter ta nács
alá tar to zó Tá jé koz ta tá si Hi va tal nak – szá mos ad mi niszt ra tív ha tás kö re
biz to sí tot ta a kont roll le he tő sé gét. A lapszerkezet lé nye gi vál to zá sa it a PB
vagy az APB hagy ta jó vá, ami nem csu pán az új köz pon ti na pi lap ok, he ti -
lap ok vagy fo lyó irat ok in dí tá sát érin tet te, de ezek pél dány szá mát, árát is.
A Tájékoztatási Hi va tal ke zel te a pa pír kész le tet és ad ta ki a lap en ge dé lye -
ket is, amen  nyi ben a pa pír, a szer kesz tés fel tét elei ren del ke zés re áll tak.
Va gyis ha azt va la mely más párt-, ál la mi szerv, tö meg- vagy tár sa dal mi
szer ve zet, vál la lat egyez tet te biztosította.

A pártvezetés vi lá go san lát ta, hogy a fő szer kesz tők ak kor tud ják el lát ni
„cen zo ri” fel ada ta i kat,15 ha – az alap ve tő po li ti kai ér zé ken túl – meg fe le lő
hát tér tu dás sal is ren del kez nek. Ezt szol gál ta a kü lön bö ző tá jé koz ta tók
egy re szö ve vé nye sebb rend sze re, ame lyet elő ször az 1958-as saj tó ha tá ro -
zat rög zí tett, meg kü lön böz tet ve a párt (APO, a KB tit ká rai, a KB el ső tit ká -
ra) és az ál la mi vo na lon (Tá jé koz ta tá si Hi va tal) zaj ló in for má lást. Ezt egé -
szí tet ték ki a MÚOSZ szak osz tá lya i nak ren dez vé nyei, majd a hat va nas
évek vé gé re meg szü le tett az APO és a Tá jé koz ta tá si Hi va tal fő szer kesz tői
és ro vat ve ze tői ér te kez le te i nek – im már sza bá lyos – rend je, amely hez a
het ve nes és nyolc va nas évek ben to váb bi – ro va tok, szak te rü le tek, lap tí pu -
sok sze rin ti – meg be szé lé sek csat la koz tak. A  tájékoztatást fel ügye lő bü -
rok rá cia a nyolc va nas évek ele jé ig a le het sé ges te rü le tek mind szisz te ma -
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14 Ja vas lat a KB Agit. Prop. Osz tá lya fel adat kör ének és stá tus hely ze té nek meg ha tá ro zá sá -
ra. (1957. szep tem ber 7.) MOL M-KS 288. f. 7/13. ő. e.

15 Aczél György fő szer kesz tők előtt tett ki je len té sét („Nem kí vá nunk sem mi fé le köz pon ti cen -
zú rát fel ál lí ta ni to vább ra sem. A mi cen zo ra ink Önök.”) Idé zi CSEH Ger gő
Bendegúz–KRAHULCSÁN Zsolt–MÜLLER Rolf–PÓR Edit (szerk.): Zárt, bi zal mas, szá mo zott. II.
Osiris, Bu da pest, 2004. 474.



ti ku sabb le fe dé sé vel igye ke zett mi ni má lis ra szo rí ta ni a „köz lés po li ti kai hi -
bá kat”.16 A lényeg az in for má ci ós csa pok bir tok lá sa: a tá jé koz ta tás és a tá -
jé ko zó dás a fő szer kesz tő nek egy szin tig hi va tal ból jár, az ál lam pol gár nak
en nél ke ve sebb. Az egyik leg fon to sabb csa pot a kül föl di hí rek tol má cso lá -
sá ban ki emelt hely zet be ho zott MTI-ben te ker get ték.

Hoz zá tar toz tak e rend szer hez az el len őr zé sek és vis  sza jel zé sek, az utó -
la gos kont roll: a fő szer kesz tői ér te kez le te ken vagy te le fon ban el mon dott fi -
gyel mez te té sek, bí rá la tok, han gos le to lá sok, a köz lé si hi bák ra ér zé keny
párt ap pa rá tu si, mi nisz té ri u mi mun ka tár sak fel jegy zé sei, a párt szer vek
elé ke rü lő lap je len té sek vi tái. Ez a szisz té ma ren ge teg bi zony ta lan sá got
hor do zott, na gyon ön ké nyes és vé let len sze rű volt, hogy húsz igen ha son -
ló írás kö zül me lyik ből lesz ép pen bot rány; mit tesz egy ülé sen ros  szal ló -
an szó vá egy PB-tag; hol ke resz te zi egy ár tat lan nak tű nő adat egy tár ca ér -
de ke it.

Mind ez azon ban nem érin tet te a lé nye get: azt, hogy a párt irá nyí tás, a
párt ve ze tés aka rat ér vé nye sí té se biz to sít va le gyen a saj tó egé szé ben.
Avagy: az 1956 után kon szo li dált ál la po tok fenn ma rad ja nak, a saj tó ne le -
gyen – új ra – az er je dés ger jesz tő je.

Az el len őr zés ről al ko tott el kép ze lé sek, a kí vá na tos nak tar tott tar tal mak
– mind a kö ve ten dő párt vo nal, mind az in for má lás és vi ta „ide á lis” mély -
sé ge – vál toz tak: nem ugyan azt je len tet ték sem idő ben, sem tér ben. Ami -
kor a párt ve ze tés az irá nyí tást sta bi lan kéz ben tar tot ta, sőt a ha zai mel lett
a nem zet kö zi lég kör is ked ve zett ne ki, la zább ra en ged te a gyep lőt; a hat va -
nas évek má so dik fe lé ben még va la mi fé le re form gon dol ko dás is meg in -
dul ha tott a nyil vá nos ság ról.17 Ám ami kor a tá jé koz ta tá si al rend sze ren kí -
vü li fel té te lek vál toz tak, vagy a ve ze tés a bom lás je le it ér zé kel te, bi zo nyos
– de nem tel jes – vis  sza ren de ző dés sel re a gált. Ilyen ke vés bé látványos
befékezésként ér té kel he tő az 1970-es bel politikai új ság írás ról szó ló APB-
határozat, amely el uta sí tot ta, hogy az új ság írás prob lé mái a po li ti ká ból fa -
kad ná nak; ez zel le zár ta az 1960-as évek má so dik fe lé nek út ke re sé se it,
ame lye ket a tá jé koz ta tás ról ho zott el ső ha tá ro zat, il let ve a gaz da sá gi re -
form fo lya mat ösz tön zött.18
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16 Lásd er ről: TA KÁCS Ró bert: Be ava tás, szá mon ké rés és uta sí tás. 2000, 2011/3. 61–76.; HE -
GE DŰS Ist ván: Saj tó és irá nyí tás a Ká dár-kor szak vé gén. Mé dia ku ta tó, 2001. ta vasz, 45–60.;
VÖ RÖS Lász ló: Szi go rú an el len őr zött mon da tok. Tiszatáj Köny vek, Sze ged, 2004.

17 TA KÁCS Ró bert: Po li ti kai új ság írás a Ká dár-kor ban. Nap vi lág, Bu da pest, 2012. 223–224.
18 Jegy ző könyv az Agi tá ci ós és Pro pa gan da Bi zott ság 1971. má jus 25-i ülé sé ről. MOL M-KS

288. f. 41/159. ő. e.



Va ló ban ha tá ro zott ke mé nye dés re az 1980-as évek ele jén, új fel té te lek
kö zött ke rült sor. Min den ko ráb bi nál erő tel jes eb ben ve tet ték fel a „rend”
kér dé sét az élet szín vo nal-po li ti kát ki kez dő, mé lyü lő pénz ügyi-gaz da sá gi
ne héz sé gek, a Hel sin ki után és fő képp a len gyel Szo li da ri tás si ke rei nyo -
mán ná lunk is egy re ka rak te re sebb ar cot öl tő el len zék, amely mind több
szamizdatkiadvánnyal je lent ke zett, kap cso la to kat ápolt az el ső nyil vá nos -
ság gal is (rész ben ott is pub li kált), de még is csak szűk kö rű ma radt, va la -
mint az éle sebb sza ka szá ba lé pő hi deg há bo rú. Ká dár Já nos a XII. kong -
res  szus ha tá ro za ta i nak vég re haj tá sát tár gya ló PB-ülé sen az ál lam pol gá ri
fe gye lem ben, ma ga tar tás ban ér zé kel he tő ál ta lá nos la zu lást bí rál ta: „akár -
mit ve szünk, po li ti ka i lag ös  sze vis  sza be szél nek, a kü lön bö ző szfé rá kon
cso dás szimp tó mák mu tat koz nak, hír köz lő szer vek nél is…” A  sajtóban
dol go zók tól több fe gyel met, együtt mű kö dést, tá mo ga tást igé nyelt: „rend -
sze rünk fej lő dé sé nek a kér dé se it, a szo ci a lis ta rend szer pro pa gá lá sát a
po li ti kai mun ká ban va la mi kép pen egy ki csit élén kí te ni kel le ne.”19

A megváltozott kö rül mé nyek kel já ró elé ge det len sé get már az 1982. jú ni -
u si sze mély cse rék is je lez ték. Szét vá lasz tot ták a KB agitp rop. és kul tu rá -
lis tit ká ri te en dő ket, Aczél György vis  sza tért a párt köz pont ba Óvá ri Mik -
lós mel lé. Győ ri Im rét La ka tos Er nő vál tot ta az APO, Várkonyi Pé tert
Berecz Já nos a Nép sza bad ság élén. Az Aczél–Óvári-páros más fel fo gást
kép vi selt, mint La ka tos. Aczél 1983-ban is amel lett ér velt, hogy a „szi go ro -
dó fel té te lek kö ze pet te sem szű kí te ni, ha nem szé le sí te ni kell a de mok rá ci -
át”.20 A  Lakatos ve zet te APO vi szont a rend te rem tés vég re haj tó tí pu sú
szer ve volt. Szi go rí tot ták az elekt ro ni kus mé di u mok bel ső el len őr zé si
rend sze rét,21 sor ra vál tot ták le a köz pon ti la pok fő szer kesz tő it, az MTV ve -
ze tő it, és ül tet tek he lyük re a saj tó irá nyí tás ban „edző dött” új ság író-ká de re -
ket. Még ha mind ez ös  sze is füg gött egy faj ta ge ne rá ció vál tás sal, ilyen mér -
té kű sze mély cse rék re 1956 óta nem volt pél da. Ám egész szer kesz tő sé gek
le cse ré lé sé re (Moz gó Vi lág),22 be zá rá sá ra (Tiszatáj),23 lap szám ok be zú zá sá -
ra (His tó ria, Li get) ek kor sem sű rűn ke rült sor, és a saj tó irá nyí tás min dent
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19 A XII. kong res  szus után el vég zett mun kák és újabb fel ada tok át te kin té se. (1982. szep -
tem ber 28.) MOL M-KS 288. f. 5/863. ő. e.

20 ACZÉL György: El mé le ti igé nyes ség – tu da to sabb te vé keny ség. Párt élet, 1983/2. 8.
21 A saj tó, a rá dió és a te le ví zió irá nyí tá sa. 1982. de cem ber 7.) MOL M-KS 288. f. 5/868. ő. e.
22 Lásd er ről RÉ VÉSZ Sán dor: Aczél és ko runk. Sík Ki adó, Bu da pest, 1997. 319–334.; NÉ -

METH György: A Moz gó Vi lág tör té ne te 1971–1983. Palatinus, Bu da pest, 2002.
23 A Tiszatáj 1986 jú li u si szá má ban je lent meg Nagy Gás pár A fiú nap ló já ból cí mű ver se.

Ezért Vö rös Lász ló fő szer kesz tőt le vál tot ták, s a fo lyó irat fél évig nem je lent meg. (Lásd er ről
GYU RIS György: A Tiszatáj fél év szá za da. Tiszatáj Köny vek, Sze ged, 1997.)



meg tett, hogy ezek a Len gyel or szá gon és Ju go szlá vi án kí vül más szo ci a lis -
ta or szág ban el kép zel he tet len la pok ne tűn je nek el, sőt új, kri ti kus ki ad -
vány ok – Li get, Med ve tánc – meg je le né sét is en ge dé lyez te.

A tájékoztatás el ve i nek el ső rög zí té se
1956 vé gén, két hó na pos al ku do zás után a párt ve ze tés fel is mer te, hogy az
új ság írók ne vé ben fel lé pő MÚOSZ-vezetéssel nem le het sé ges a meg egye -
zés. A  MÚOSZ 1957 ja nu ár já ban meg fo gal ma zott ter ve ze tei olyan saj tó -
mo dellt vá zol tak fel, amely ki zár ja a „mo no pó li u mok” le he tő sé gét, vis  sza -
hoz za az egyes or gá nu mok köz ti ver senyt, az az az új ság írók el sőd le ges
„kli en sé nek” a fo gyasz tót és nem a ha ta lom kép vi se lő it te szi meg. Sőt meg -
fo gal maz ták az igényt utób bi ak el len őr zé sé re, il let ve ki vet ték vol na a párt -
ve ze tés ha tás kö ré ből az ad mi niszt ra tív esz kö zök (pa pír el osz tás, lap ter -
jesz tés) egy részét. Az MSZMP ve ze té se ezek ben a kér dé sek ben nem köt he -
tett komp ro mis  szu mo kat, hi szen ép pen az el len ke ző jét, a hír köz lés mo no -
pó li u mát, az ön bí rá lat ki zá ró la gos jo gát, a be avat ko zás kor lát lan le he tő sé -
gét igye ke zett biz to sí ta ni.

Ez ve ze tett az új ság író-szö vet ség au to nó mi á já nak fel szá mo lá sá hoz még
1957 ja nu ár já ban, s emel lett az új ság írók MÚOSZ-tagságának fe lül vizs gá -
la tá hoz.24 Mind ez zel pár hu za mo san a „meg tisz tí tott” la pok fo ko za to san
új ra in dul tak – az Es ti Hír lap már 1956 de cem be ré ben, a Ma gyar Nem zet
csak 1957 szep tem be ré ben. 1958 kö ze pén a MÚOSZ is vis  sza kap ta au to -
nó mi á ját.25

A sajtópolitikában ér vé nye sí ten dő el vek ös  szeg zé sé re a Po li ti kai Bi zott -
ság elő ször 1958 ja nu ár já ban vál lal ko zott. Az ak kor ho zott ha tá ro zat leg -
fon to sabb üze ne te a „pár tos ság”, az ál lás fog la lás ok ban ér vé nye sí ten dő vi -
lá gos ide o ló gi ai el kö te le zett ség, va la mint a „nép ne ve lő és agi tá tor” sze rep
vál la lá sá nak elő írá sa volt. Ma gát a „tá jé koz ta tás” ki fe je zést a ha tá ro zat
ab ban az ér te lem ben hasz nál ta csak, hogy szük ség van az új ság írók be -
ava tá sá ra, hogy a párt po li ti ká ját kép vi sel ni tud ják. Az ol va só ról szól va a
ne ve lés, a meg győ zés, a moz gó sí tás volt hang sú lyos. Eh hez ké pest az a kö -
ve tel mény, hogy a saj tó „ne ke rül je meg a leg ké nye sebb kér dé se ket sem”,
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24 A tö meg kom mu ni ká ció he lye, sze re pe és mű kö dé se a kon szo li dá ció éve i ben Ma gyar or -
szá gon (1956–1963). 219–220. In: CSEH Ger gő Bendegúz–KALMÁR Melinda–PÓR Edit (szerk.):
Zárt, bi zal mas, szá mo zott. I. m. 217–227.

25 Jegy ző könyv a Po li ti kai Bi zott ság 1958. má jus 13-i ülé sé ről. MOL M-KS 288. f. 5/63. ő. e.



má sod la gos ma radt – a gya kor lat ban ép pen az iga zán ké nyes kér dé sek
(vagy szem pont ok) meg ke rü lé se folyt to vább.26 A fentieken túl azon ban a
ha tá ro zat olyan fon tos saj tó po li ti kai kér dé se ket is érin tett, mint a bí rá lat
jo ga, a szó ra koz ta tás kér dé se és a ré teg tá jé koz ta tás el ve – ezek mind egyi -
ke a tá jé koz ta tás po li ti ka tar tós ele mé vé vált.

Ha tár a… mi nisz té ri um. A bírálat és a vi ta mint a saj tó jo ga
és kö te les sé ge
„A  bírálat a saj tó jo ga és kö te les sé ge” – szö gez te le a Po li ti kai Bi zott ság
1958-ban. Ám a to váb bi ak ban a ha tá ro zat rész le tez te, hogy a kívánatos
bírálat a pár tért, a szo ci a liz mu sért, a hi bák el len har col, ép pen ezért azt
is kell be mu tat ni, hogy a gon do kat or vo sol ták.27 Mind eb ből az az alap té -
zis sej lik fel, hogy a párt po li ti kai irány vo na la, sőt egyes ha tá ro za tai he lye -
sek. A bírálatra két út kí nál ko zott. Egy részt az, hogy a kri ti ka a vég re haj -
tás je len sé ge it tá mad ja. Az 1970-es évek el ső fe lé ben pél dá ul a párt ve ze té -
sen be lül is éles tö rés vo nal ala kult ki az új gaz da sá gi me cha niz mus, il let -
ve a párt tsz-po li ti ká já nak meg íté lé sé ben. Mind ez a tö meg tá jé koz ta tás ban
is le ké pe ző dött, s a KB lap já nak szer kesz tő sé gé ben is vi lá gos sá vált ez a
meg osz tott ság. A  lapban pub li kált írá sok ban azon ban er re csak ho má -
lyos ol dal vá gás ok utal tak, a cik kek nem egy más sal vi tat koz tak. A  haté-
konyság ja ví tá sa mel lett kar dos ko dó re form pár ti bí rá ló cik kek re a re form
ál tal meg te rem tett vál lal ko zá si le he tő sé gek kel va ló vis  sza élés ügyei fe lel -
tek, mi köz ben mind két ál lás pont kép vi se lői ugyan ar ra a do ku men tum ra,
a X. kong res  szus ha tá ro za ta i ra hi vat koz tak.

A bírálatok egy ré szét a saj tó irá nyí tás és az ál la mi szer vek ele ve tál cán
kí nál ták – a né pi el len őr zés szer ve, a KNEB, szá mos ri port anya got szál lí -
tott a mé di u mok nak. A valóban épí tő bí rá lat vá zol ta a meg ol dás út ját is –
de sem mi kép pen nem tá masz tott újabb igé nye ket, nem fej tett ki nyo mást
a párt- és ál la mi ve ze tés re. Győ ri Im re 1978-ban a Po li ti kai Bi zott ság előtt
azt rót ta fel az új ság írók nak: „cik kek so rát le het ne fel hoz ni, vagy pél dá kat
a rá dió és te le ví zió mű so ra i ból, ami kor úgy bí rál nak dol go kat, amin pe dig
pár éven be lül sem tu dunk vál toz tat ni, ak kor mi nek te ret en ged ni az ilyen

100 a társadalom és a politika

26 Az MSZMP Po li ti kai Bi zott sá gá nak ha tá ro za ta a saj tó hely ze té ről, fel ada ta i ról, 1958.
VASS Hen rik–SÁG VÁ RI Ág nes (szerk.): A Ma gyar Szo ci a lis ta Mun kás párt ha tá ro za tai és do ku -
men tu mai 1956–1962. Kos suth, Bu da pest, 1973. 163–170.

27 Uo.



fel ve té sek nek.” A  Népszabadság pél dá ul lég kon di ci o nált áru há zak meg -
va ló sí tá sát sür get te.28

A kritika má sik út ja gö rön gyö sebb volt, ugyan is azon ala pult, hogy egy
ko ráb bi dön tés he lyes sé gét nem von ja két ség be, ha an nak je len ben va ló
al kal maz ha tó sá gát kér dő je le zi meg va la ki. Ám a párt ve ze tés azt is el akar -
ta ke rül ni, hogy a po li ti kai na pi rend fel ál lí tá sa ki ke rül jön a ke zé ből, így az
egyes dön té sek idő sze rű sé gé nek meg íté lé si jo gát igye ke zett fenn tar ta ni.
Nem egy kri ti kus írás mö gött meg ren de lés állt: a te le fon be kö té si dí jak
1978-as eme lé se al kal má val ké szült saj tó terv pél dá ul az elő ké szí tő sza -
kasz ban olyan írá so kat kért a la pok tól, és olyan mű so ro kat, ame lyek tűz
alá ve szik az el avult há ló za to kat, a hos  szú vá ra ko zá si időt, a hi á nyos el lá -
tott sá got, hogy az tán a má so dik sza kasz ban ki bon ta koz zon a mi nisz té ri -
um ál tal ki dol go zott meg ol dás.29

Az ilyen faj ta bí rá lat ös  sze kap cso ló dott az elő ze tes vi ták kér dé sé vel,
ame lyet a szer kesz tő sé gek ve ze tői, a saj tó irá nyí tói „sze ren csé sebb” idő -
szak ok ban fel-fel ve tet tek. Így a Nép sza bad ság szer kesz tő bi zott sá ga elő -
ször 1965-ben pró bál ko zott az zal, hogy a KB lap ja elé be me het ne a köz vé -
le ményt ér dek lő kér dé sek ben a hi va ta los dön té sek nek; majd két év múl va
na gyon ha son ló kez de mé nye zés sel állt elő. A szerkesztőbizottság úgy ér -
velt, az önál ló – va ló já ban egyez te tett – kez de mé nye zés „ke ve sebb ri zi kó -
val jár na, mint a prob lé mák ról va ló hall ga tás, vagy a nem ér de mi, nem
nyílt tár gya lás”.30 A kért tá mo ga tást vé gül nem kap ták meg. Majd a het ve -
nes évek ele jén a bel po li ti kai új ság írás ról szó ló ha tá ro zat egy idő re le is
hű töt te a bí rá la tok ról fo lyó vi tát.

A sajtóviták té má ja azon ban más célt is szol gált: meg ad ni a le he tő sé get
ar ra, hogy ha tal mi szem pont ból nem lé nye ges kér dé sek ben meg je len hes -
se nek el len té tes vé le mé nyek, az ér tel mi ség ki eres  sze a fá radt gőzt, a párt -
ve ze tés pe dig fel mu tat has sa be fe lé és ki fe lé: itt mű kö dő, de mok ra ti kus
nyil vá nos ság van! A vitáknak e nyil vá nos ság pót ló funk ci ó já ra utal a szi -
mu lált nyil vá nos ság fo gal ma.31 A  hatvanas évek vi tá it még in kább ez a

101Takács Róbert – Partnerség és elidegenedés…

28 A nép gaz da ság 1978. el ső fél évi fej lő dé se, el gon do lá sok az 1979. évi nép gaz da sá gi terv -
re. (1978. au gusz tus 22.) MOL M-KS 288. f. 5/753. ő. e.

29 A táv be szé lő ál lo má sok be sze re lé si költ sé ge i nek eme lé sét elő ké szí tő és kö ve tő saj tó -
mun ka ter ve (1977. au gusz tus 26.). MOL XIX-A-24b 112. do boz.

30 Je len tés a Nép sza bad ság mun ká já ról. Jegy ző könyv a Po li ti kai Bi zott ság 1967. feb ru ár
7-i ülé sé ről. MOL M-KS 288. f. 5/416. ő. e.

31 KAL MÁR Me lin da: En ni va ló és ho zo mány. I. m. 74.



kvá zi jel leg, a ha ta lom ál tal ma ni pu lált vi ta jel le mez te, ám a het ve nes évek
kö ze pé től – a gaz da sá gi re form mal kap cso la tos el len té tes né ző pont ok nak
kö szön he tő en – meg fi gyel he tő, hogy a saj tó vi ták tét je nőtt, azok ele ve neb -
bé vál tak.32 Mind azo nál tal a hi va ta los el vá rás a te kin tet ben nem vál to -
zott, hogy a vi ták ne csús  sza nak ki a szer kesz tő ség ke zé ből, a fel ve té sek re
ér kez ze nek vi lá gos, a mar xis ta ál lás pon tot meg vé dő vá la szok.

A bírálatok és vi ták igen lé sét azon ban több nek te kint het jük pusz ta ló -
zung nál, mi köz ben a fő szer kesz tők re is ál lan dó nyo más ne he ze dett be osz -
tot ta ik ré szé ről. „Tü rel met len sé gük a szo ci a liz mus ügyé ért va ló, de hely ze -
tük nél, mun ka hely ük nél fog va ér de kük az iz ga tót, az ér de ke set meg ír ni,
és ez né ha hely te len irány ba vi he ti őket” – is mer te el a Nép sza va párt szer -
ve ze té ről szól va a VII. ke rü le ti párt bi zott ság je len té se.33 Ez ké sőbb se csök -
kent, sőt: a nyolc va nas évek ele jén ké szült fel mé rés sze rint a kri ti kai alap -
ál lá sú ak az új ság írók egy ka rak te res cso port ját al kot ták.34 E nyo mást a
nyu god tabb pe ri ó du sok ban szin tén job ban ak cep tál ta a po li ti kai ve ze tés:
1963-ban kor mány ha tá ro zat is szü le tett a saj tó bí rá la tok ke ze lé sé ről.35

Ám má sik ol dal ról néz ve az a mi nisz té ri u mok, az az a vég re haj tás szint jén
je löl te ki a bí rá la tok ról fo lyó dis kur zus he lyét.

A bírálatok ösz tön zé se a ha tal mon lé vők ré szé ről olyan kí sér let ként ér -
té kel he tő, hogy túl lép je nek az egy irá nyú in for má ció áram lás örök sé gén, és
meg te remt sék a vis  sza csa to lás le he tő sé gét. Ezen túl me nő en az zal, hogy
te ret ad tak a ki sebb hor de re jű ügyek nek, al sóbb szin tű vis  sza élé sek nek,
vál la la ti prob lé mák nak, min den na pi pa na szok nak, azt is szem előtt tar -
tot ták, hogy az em be rek ne a párt tal, a rend szer rel azo no sít sák a ne ga tí -
vu mo kat. A kritikák, a vi ták kor lá to zott meg je le ní té se egy ben a „po li ti zá ló
köz vé le mény” funk ci ó ját pó tol ta,36 il let ve lát ta el. Csak hogy Aczél György -
nek az 1983 ja nu ár já ban ren de zett agi tá ci ós és pro pa gan da ta nács ko zá -
son tett ki je len té se je lez te, hogy a konst ruk ti vi tás kö ve tel mé nye két és fél
év ti zed után sem vesz tet te ér vé nyét: „Sen ki nek sincs jo ga úgy kri ti zál ni a
nyil vá nos fó ru mo kon, hogy a bí rá lat meg fos  sza az em be re ket a ke ser ves
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32 ZÖL DI Lász ló: Az ÉS vi tái. Mú zsák Köz mű ve lő dé si Ki adó, Bu da pest, 1987. 85.
33 Je len tés a Nép sza va párt szer ve ze té nél vég zett bri gád vizs gá lat ról. MOL M-KS 288. f.

22/1963. cs. 10. ő. e.
34 ANGELUSZ Ró bert–Bé kés Ferenc–NAGY Márta–TÍMÁR Já nos: Az új ság írók tár sa dal mi hely -

ze te 1981-ben. II. rész. Tö meg kom mu ni ká ci ós Ku ta tó köz pont, Bu da pest, 1983. 52.
35 1014/1963 Korm. sz. ha tá ro zat. Ma gyar Köz löny, 1963. jú ni us 30.
36 KAL MÁR Me lin da: En ni va ló és ho zo mány. I. m. 74–75.



mun ká val, har cok kal, ál do za tok kal te li múlt juk ér té ke i től, ér tel mé től, a je -
len ered mé nye i től és esz mé nye i től.”37

Dör mö gő Dö mö tör, Nép sza bad ság és MTI „pi ros csí kos” – 
a ré teg zett nyil vá nos ság
Az 1958-as saj tó ha tá ro zat ban fel tűnt a ré teg tá jé koz ta tás szük sé ges sé ge,
avagy a lap-pro fil nak meg fe le lő szer kesz tés kí vá nal ma.38 A  párt ve ze tő
szer vei tö re ked tek ar ra, hogy min den le gi tim „pro filt” le fed je nek. Nem
mint ha a Rá ko si-kor szak ban nem let tek vol na el té rő tár sa dal mi cso por -
tok nak – nők nek, fi a ta lok nak, mun ká sok nak, pa rasz tok nak, ér tel mi sé gi -
ek nek, ka to nák nak, sport ra jon gók nak stb. – szó ló na pi- és he ti lap ok; az
el té rő ol va sói igé nyek em lí té se és a Ma gyar Nem zet szer kesz tő i nek fi gyel -
mez te té se azon ban, hogy lap juk zö mé ben pár ton kí vü li ol va sók nak szól, a
ko ráb bi uni for mi zált ság gal va ló sza kí tás szán dé kát erő sí tet te meg.

Az e meg fon to lá sok men tén ki ala kult lap struk tú rá ból szán dé kol tan hi -
ány zott a ver seny: az if jú sá gi saj tó pél dá ját néz ve egy-egy fé le lap járt az
óvo dá sok nak, a kis do bos- és az út tö rő ko rú ak nak, a KISZ-esek nek, az if jú -
sá gi moz ga lom ban ve ze tő sze re pet vál la lók nak és a bar ká cso lás iránt ér -
dek lő dők nek.39 1965-ben ala pí tot ták a – posz ter rel, slá ger lis tá val je lent -
ke ző – If jú sá gi Ma ga zint, amely a ti zen éve sek nek szó ló la pok kö zött meg -
te rem tet te a vá lasz tás le he tő sé gét – igaz, a saj tó irá nyí tás ezek ben az évek -
ben még a Ma gyar If jú ság na pi lap pá ala kí tá sá val szá molt.40 Iro dal mi fo -
lyó irat jó pár volt, de azok nem iro dal mi stí lus vagy vi lág né zet sze rint kü -
lö nül tek el, ha nem te rü le ti ala pon szer ve ződ tek. A leglátványosabb ki vé -
telt – a nyolc va nas évek ben – a köz gaz da sá gi la pok vi lá ga je len tet te, ahol
az ol va sók há rom he ti lap – a Fi gye lő, a HVG és az Öt let – kö zül vá laszt hat -
tak.

A rétegtájékoztatás kon cep ci ó ja szá molt az zal, hogy az el té rő fog lal ko zá -
sú, mű velt sé gű, la kó he lyű, ko rú ál lam pol gár ok tá jé ko zó dá si igé nye nem -
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37 Jegy ző könyv az or szá gos agi tá ci ós, pro pa gan da és mű ve lő dés po li ti kai ta nács ko zás ról.
(1983. ja nu ár 11–12.). MOL M-KS 288. f. 22. cs. 1983/30. ő. e.

38 Az MSZMP Po li ti kai Bi zott sá gá nak ha tá ro za ta a saj tó hely ze té ről, fel ada ta i ról, 1958.
VASS Hen rik–SÁG VÁ RI Ág nes (szerk.): I. m. 163–170.

39 A KISZ KB In té ző Bi zott ság je len té se és ja vas la tai az if jú sá gi saj tó hely ze té ről és to vább -
fej lesz té sé nek fel ada ta i ról. MOL XIX-A-24b 60. do boz.

40 Jegy ző könyv az Agi tá ci ós és Pro pa gan da Bi zott ság 1967. ja nu ár 31-i ülé sé ről. MOL M-
KS 288. f. 41/67. ő. e.



csak tar tal má ban, de mély sé gé ben is más. Ám túl azon, hogy pél dá ul a
Ma gyar Nem zet na gyobb arány ban vá ro si, ér tel mi sé gi hát te rű kö zön sé ge
szé le sebb, adat gaz da gabb kül po li ti kai és kul tu rá lis elem zé se ket ka pott,
mint a Nép sza va vagy az Es ti Hír lap ol va sói, il let ve, hogy a Ma gyar or szág
és a HVG vá sár ló i ról fel té te lez ték, hogy az egy más mel lé he lye zett in for má -
ci ók gaz dag tár há zá ból ma guk sze ret nék le von ni a kö vet kez te té se ket, lé te -
zett egy szé le sebb ér te lem ben vett ré teg zett ség is. Az előb bi ek ugyan is
pusz tán in for má ci ós le he tő sé ge ket je len tet tek, az is ko lai vég zett ség vagy a
mun ka kör nem volt aka dá lya az Élet és Iro da lom, a Kri ti ka, a Moz gó Vi lág
stb. meg ren de lé sé nek.

Ugyan ak kor az el ső nyil vá nos ság mag ját a bel ső nyil vá nos ság al kot ta:
azon fó ru mok, je len té sek, ki ad vány ok kö re, amely hez a hoz zá fé rés li mi -
tált, po zí ci ó hoz kö tött volt. 41 Ilye nek vol tak az MTI bi zal mas ki ad vá nyai: a
reg ge li hír ösz  sze fog la ló, a „pi ros csí kos”, Cik kek a Nem zet kö zi Saj tó ból, Do -
ku men tu mok és El mé le ti Cik kek; a vál la la ti ve ze tők nek, gaz da sá gi dön tés -
ho zók nak szánt Vi lág gaz da ság vagy az al só szin tű párt ve ze tők nek ös  sze -
ál lí tott Tit ká ri Tá jé koz ta tó. A tájékoztatásról szó ló 1965-ös és 1968-as ha -
tá ro za tok meg erő sí tet ték azt, hogy a párt tag ok nak jo gos az igé nyük a pár -
ton kí vü li eké nél bő vebb – és gyor sabb – tá jé koz ta tás ra, hogy sa ját kö zös -
sé gük ben vé le mény ve zé rek ké vál has sa nak (en nek hi á nyát rend sze re sen
fel rót ta a párt ve ze tés).42

A termelés és a fo gyasz tás csa tá ja – szó ra koz ta tás és 
saj tó po li ti ka
A szórakoztatás kö ve tel mé nye nem vált han go san hir de tett ele mé vé a párt
saj tó po li ti ká já nak, de nem is kér dő je le ző dött meg a fon tos sá ga. Nem von -
ták vis  sza azt az el vet, hogy a szo ci a liz mus ban a hír ér ték csak is más le -
het, mint a ka pi ta liz mus ban. Rá ko si Má tyás 1948. már ci us 23-án je len -
tet te be a saj tó kép vi se lő i nek az MKP igé nyét a hír ér ték meg ha tá ro zá sá -
ra.43 Mon da ni va ló já nak éle a szen zá ció haj há szás el len irá nyult, ám a lé -
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41 Lásd: A KB-ta gok szá má ra rend sze re sen kül dött in for má ci ók. MOL M-KS 288. f. 4/237. ő. e.
42 Az MSZMP Po li ti kai Bi zott sá gá nak ha tá ro za ta a tá jé koz ta tás meg ja ví tá sá ról. In: CSEH

Ger gő Bendegúz–KRAHULCSÁN Zsolt–MÜLLER Rudolf–PÓR Edit (szerk.): Zárt, bi zal mas, szá mo -
zott II. I. m. 343–348.

43 Rá ko si Má tyás be szé de új ság írók előtt az MKP szék há zá ban, 1948. már ci us 23-án. In:
RÁ KO SI Má tyás: Épít jük a nép or szá gát. Szik ra, Bu da pest, 1949. For rás: http://mek.niif.hu
/04600/04670/04670.htm#9 (2011. no vem ber 22.)



nyeg az volt, hogy a szen zá ci ót új ra ér tel mez te: azt a min den nap ok ban, a
„mun ka front ján” kell ke res ni. A bűnügyi ri port he lyé be a ter me lé si ri port
lé pett; és a bí ró sá gi tu dó sí tás 1956 után is kis hír ma radt a fél ol da las üze -
mi és tsz-lá to ga tá sok kal, bri gád port rék kal szem ben, még ha ezért meg is
kel lett az új ság írók kal küz de ni. Darvasi Ist ván, az APO saj tó al osz tá lyá nak
ve ze tő je – a he ti lap ok mun ka tár sa i hoz szól va – az aláb bi cikk ben is ar ra
in tet te az új ság író kat: ne fe led kez ze nek meg e kö ve tel mény ről, tart sák
szem előtt, hogy „ami az ol va sót ér dek li, nem fel tét le nül azo nos az zal, ami
érin ti. Ma gya rán mond va ar ról van szó, hogy a gaz da ság, a ter me lés, a
mun ka, a harc ál lí tó lag nem ér dek li az ol va sót, en nél fog va ezek kel a kér -
dé sek kel csak ke ve seb bet és csak kény sze rű ség ből kell fog lal koz ni.”44

Ám az 1958-as saj tó ha tá ro zat azt is elő ír ta: „a saj tó le gyen szí nes, ele -
ven, ol vas má nyos és tar tal mas”; az az szó ra koz tas son, de egy ben ne vel jen
is.45 E kí vá na lom a ké sőb bi ek ben sem szűnt meg: a szó ra koz ta tás ról el ső -
sor ban a sza bad idős te vé keny ség gé vá ló te le ví zi ó zás gon dos ko dott. „Tu do -
má sul kell ven ni, hogy a fő mű sor tól a TV-kö zön ség szó ra koz ta tást vár.
A mi fel ada tunk, hogy ezt az igényt szín vo na la san biz to sít suk” – je len tet -
te ki Aczél György az MTV ve ze tő i nek 1984-ben.46 A szórakoztatás po li ti -
kai je len tő sé gé nek fel is me ré se azon ban nem Aczél György, ha nem az
1956 utá ni bő egy év ti zed saj tó po li ti ká já ban meg ha tá ro zó sze re pet ját szó
Szir mai Ist ván  érdeme.47

A szórakoztatásért ter mé sze te sen nem a po li ti kai na pi lap ok fe lel tek, ám
a lap szer ke zet, a pél dány szám ok, a mű sor szer ke zet ala ku lá sa alá tá -
maszt ja azt, hogy a párt ve ze tés nem zár kó zott el tér hó dí tá sa elől. A lapok
kö zött a leg nép sze rűb bek a po li ti ká val csak in di rekt fog lal ko zók let tek, s
pél dány szá muk több szá zez res nagy sá gú ra nőtt: a hat va nas évek vé gén a
Lu das Ma tyi 600 000 pél dány hoz kö ze lí tett, a nyolc va nas évek el ső fe lé -
ben ha son ló szint re ju tott a Ké pes Új ság és a Fü les, míg egy mil lió fö lé a
Nők Lap ja. A KSH 1968-as ös  szeg zé se sze rint a po li ti kai la pok után a má -
so dik leg na gyobb pél dány szá mú lap csa lád a sport és szó ra ko zás (29 lap,
éves szin ten 93 320 000 lap pél dánnyal), a ne gye dik a hu mor (3 lap,
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44 DARVASI Ist ván: Tu dás sal, fe le lős ség gel. Párt élet, 1964/12. 8–14. 12.
45 Az MSZMP Po li ti kai Bi zott sá gá nak ha tá ro za ta a saj tó hely ze té ről, fel ada ta i ról, 1958.

VASS Hen rik–SÁG VÁ RI Ág nes (szerk.): i. m. 163–170.
46 Ja vas lat a Nép sza bad ság, a Ma gyar Te le ví zió és a Ma gyar Rá dió ve ze tő i vel foly ta tan dó

meg be szé lés hez Aczél György ré szé re (1984. áp ri lis 26.). MOL M-KS 288. f. 22. cs. 1984/14. ő. e.
47 RÉ VÉSZ Sán dor: Aczél és ko runk. Sík Ki adó, Bu da pest, 1997. 135.



37 720 000 lap pél dány) ka te gó ri á ját kép vi sel te.48 Nem volt ez egye dül ál ló
je len ség: a könyv pi a con is vis  sza ve re ked te ma gát az él re a lek tűr.

A Nők Lap ja 1965-ös év fo lya mát la poz va egy mást érik a di vat hí rek és a
lak be ren de zé si ta ná csok, a szí nes ha zai és kül föl di kép ri por tok, út le írás -
ok – igaz, az in ter júk, írá sok hő sei rész ben a magaskultúra em be rei: Be -
ne dek Mar cell, Arkagyij Rajkin, Sinkovits Im re, Bé res Ilo na, Marcello
Mastroianni stb.49 Ám bulvársztori gya nánt le he tett ol vas ni Pe tő fi fe le sé -
gé nek má so dik há zas sá gá ról, vagy egy fran cia re vü tán cos nő ha lál lal vég -
ző dő koz me ti kai ke ze lé sé ről.50 Emel lett per sze ma radt hely a dol go zó nő
be mu ta tá sá ra is, ahogy a Ma gyar If jú ság ban is je len volt a po li ti ka, a gaz -
da ság, a ter me lés, az elit kul tú ra. Va la mint be szá mo ló a pes ti disz kók ról, a
hét vé gi bu li zás ról, ri port a pe rui re pü lő gép-ka taszt ró fa egyet len túl élő jé -
vel,51 sport, di vat, bar ká cso lás, kép re gény (1972-ben A  mayák kin cse és
A csillaghajó üze ne te), a KISZ meg ala ku lá sá nak év for du ló ját ün nep lő hos -
szú com bú lá nyok.52 A Ludas Ma tyi vagy az MTV Pa ra bo la cí mű mű so ra
pe dig a sze xu a li tást beemelte az el ső nyil vá nos ság ba.

Az új gaz da sá gi me cha niz mus ál tal meg te rem tett gaz da sá gi kör nye zet a
lap ki adás ban új mo tí vu mok kal se gí tett rá a depolitizálási ten den ci ák ra.
A lapkiadók – mint bár mely más vál la lat – nye re ség ér de kelt sé gi rend szer -
ben mű köd tek, mi köz ben a hoz zá juk tar to zó la pok nagy ré sze a po li ti kai
ár kép zés mi att nyo mott ára kon ke rült for ga lom ba. No ha az ál lam to vább -
ra is do tál ta a pa pírt, a ter jesz tést, a ki adók nak szük sé gük volt ext ra be -
vé tel re, ami a nép sze rű ki ad vány ok sza po ro dá sá hoz, nagy pél dány szá mú
lap ja ik év köny ve i nek, kü lön szá ma i nak ki adá sá hoz, a hir de tés szer ve zői
te vé keny ség fo ko zá sá hoz ve ze tett. Az ilyen saj tó ter mé kek nél azon ban már
ke vés fi gyel met for dí tot tak a po li ti ka el vá rá sok tel je sí té sé re.53
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48 Ma gyar Sta tisz ti kai Év könyv, 1968.
49 (GALSAI): Be ne dek Mar cell 80 éves. Nők Lap ja, 1965/41.; FÖL DES An na: Rajkin Bu da pes -

ten. Nők Lap ja, 1965/42.; G. p.: Sinkovits. Nők Lap ja, 1965/43.; KER TÉSZ Mag da: Csak a szín -
pa don ját szom. Nők Lap ja, 1965/49.; A „hős sze rel mes Mastroianni – ide á lis férj. Nők Lap ja,
1965/46.

50 SÁN DOR Jó zsef: Szendrey Jú lia má so dik há zas sá ga. Nők Lap ja, 165/40.;  -i: Egy fi a tal tán -
cos nő tra gé di á ja. Nők Lap ja, 1965/44.

51 KA TO NA HOR VÁTH Já nos: Ki ért lo va gol a Disc Jockey? Ma gyar If jú ság, 1972/6.; Né gyen
szom bat es te. Ma gyar If jú ság, 1972/8.; K. A.: Így él tem túl. Ma gyar If jú ság, 1972/7.

52 15 éves a KISZ. Ma gyar If jú ság, 1972/12.
53 Jegy ző könyv az Agi tá ci ós és Pro pa gan da Bi zott ság 1984. jú ni us 12-i ülé sé ről. MOL M-

KS 288. f. 41/428. ő. e.



A  szórakoztatás előtt ter mé sze te sen nem azért nyíl tak meg a ka puk,
mert az MSZMP kul túr po li ti ká ja ezt tűz te vol na cé lul. Ám az em be rek szó -
ra koz ta tá sa egy részt il lesz ke dett az ál ta lá nos sem le ge sí té si stra té gi á ba,
más részt a párt ve ze tés azo kat a cso por to kat is el akar ta ér ni, ame lyek a
po li ti ka iránt nem ér dek lőd tek, hír új sá got nem igen vá sá rol tak. Ugyan ak -
kor volt emögött még egy faj ta civilizatorikus sze rep vál la lás is: min den kit
been ged ni-be te rel ni az ol va sás, a kul tú ra bi ro dal má ba. Ha kell, meg fe le lő -
en ala csony be lé pé si kü szöb mel lett, szó ra koz ta tó la pok kal, egy sze rű
nyel ve zet tel, a di rekt po li ti kai tar tal mak el ha gyá sá val. Az 1970-ben ké szí -
tett ti zen öt éves saj tó fej lesz té si terv pél dá ul azt a célt tűz te ki, hogy a na -
pi lap ok pél dány szá mát már öt év alatt más fél sze re sé re nö ve lik. Ha meg -
va ló sult vol na, már a het ve nes évek kö ze pén min den csa lád ra egy na pi lap
ju tott vol na, szem ben az 1970-es 0,67-tel. A hetilapok ese té ben az el kép ze -
lé sek sze rint egy csa lád át la go san 4,46 he ti la pot já ra tott vol na 2,49 he -
lyett.54

Az ér de kes ség szem pont jai azon ban nem hat hat ták át a lap szer kesz tés
egé szét. A párt saj tó po li ti ká ja ha tá ro zot tan szem be szállt a hír ér ték „pol -
gá ri” fel fo gá sá val. Az 1959-es saj tó ha tá ro zat ar ra fi gyel mez tet te a két ol -
dot tabb stí lus ban szer kesz tett, „szo ci a lis ta bul vár ként” ke zelt lap, az Es ti
Hír lap és a Hét fői Hí rek szer kesz tő it: „nem a szen zá ció éh ség vagy ér de kes -
ség szem pont jai, ha nem po li ti kai meg fon to lá sok dön tik el”, hogy va la mi
meg je len het vagy sem.55 Ilyen vé gig hú zó dó di lem mát je len tett a nyu ga ti és
az államszocialista or szá gok ról köz ve tí tett kép kér dé se. „Nem mu tat juk
be, hogy Nyu gat-Né met or szág vagy Ame ri ka nem csak lu xus au tón já ró,
unat ko zó pol gá rok ból és csi nos, kön  nyel mű nők ből áll, ha nem ke mé nyen
dol go zó és ki zsák má nyolt mun ká sok ból is” – fog lal ta ös  sze a lé nye get
Grósz Kár oly a párt mun kás ok szá má ra.56 Darvasi Ist ván is ar ra em lé kez -
tet te az új ság író kat: torz lesz a kép, ha ar ra kon di ci o nál ják az ol va só kat,
hogy a leg fej let tebb nyu ga ti or szá gok kal ves sék össze a ma gyar or szá gi ál -
la po to kat, rá adá sul a Nyu ga tot a száz ol da las ké pes ma ga zi nok alap ján
vil lant ják fel. „Nyu ga ton van nak két fe jű bor jak, agya fúrt szó ra ko zá sok,
cso dás tech ni kai vív má nyok, ve szet tül csi nos nők, iz gal mas gyil kos sá gok,
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54 A tö meg kom mu ni ká ci ós esz kö zök je len le gi hely ze te és fej lesz té sé nek táv la ti el kép ze lé -
sei, 1970. MOL XIX-A-24b 48. do boz.

55 Az MSZMP Köz pon ti Bi zott sá ga Po li ti kai Bi zott sá gá nak ha tá ro za ta a saj tó hely ze té ről,
fel ada ta i ról, 1959. In: VASS Hen rik–SÁG VÁ RI Ág nes (szerk.): I. m. 312.

56 GRÓSZ Kár oly: Be szél ge tés a te le ví zió né zők kel. Párt élet, 1966/3. 39–42. 41.



ne mes po fá jú macs kák, de a szo ci a liz mus ban csak kom báj nok, esz ter ga -
pad ok, vas úti ko csik, mű he lyek és csar no kok van nak, a szép nők pe dig
leg fel jebb gé pek mel lett vagy a föl de ken lát ha tók.”57

A sajtóirányítás nem iga zán ta lál ta a nyit ját an nak, hogy mu tat hat ná
ér de kes nek, von zó nak a ha za i nál zár tabb tá jé koz ta tá si gya kor la tot meg -
va ló sí tó „ba rá ti or szá go kat”, mi köz ben a nyu ga ti vi lág vi tái, szen zá ci ói,
ese mé nyei a va ló di po li ti kai és hét köz na pi bul vár hí rek és tu dó sí tá sok –
ne he zen fel tar tóz tat ha tó – özö nét kí nál ták.58

A Médium és a lokalitás – a lap struk tú ra el to ló dá sai
A három év ti zed leg szem be öt lőbb vál to zá sa két ség kí vül a te le ví zió meg je -
le né se és el ter je dé se. Az 1957-ben in du ló te le ví zió a hat va nas évek so rán
or szá gos mé di um má – a mé di um má – vált, a te le ví zió-el lá tott ság 1980-ra
lé nye gé ben tel jes lett. Mű kö dé se ki ha tott a tá jé koz ta tá si al rend szer ös  szes
töb bi sze rep lő jé re, át ala kí tot ta a mé dia fo gyasz tá si szo ká so kat, a töb bi
csa tor na gya kor la tát, sze rep fel fo gá sát, s még a párt ok ta tás ban, a szó be li
agi tá ci ó ban is szem be kel lett néz ni a vál to zá sok kal. Az új mé di um fon tos -
sá gát jel zi, hogy az 1980-as évek el ső fe lé ben a Po li ti kai Bi zott ság a rá dió
és a te le ví zió mun ká já ról és irá nyí tá sá ról ho zott ha tá ro za tot, nem pe dig a
saj tó ról vagy a tá jé koz ta tás ról.59 A pártvezetés sze mé ben ugyan ak kor az
elekt ro ni kus mé dia leg alább an  nyi ra volt köz mű ve lő dé si, mint po li ti kai
esz köz. A televízió tér hó dí tá sa ko ránt sem volt ma gyar sa já tos ság: ez a fo -
lya mat vi lág szer te le ját szó dott, min den nem ze ti mé dia rend szer nek in teg -
rál nia kel lett az új, ed di gi sze rep lők nél ha tal ma sabb sze rep lőt – és al kal -
maz kod nia hoz zá.60 És nem csak a mé di u mok nak, a po li ti ká nak is.61 E vi -
lág fo lya ma tok kal, a vi lág te le ví zi ó zá sá nak trend je i vel a ha zai te le ví zi ós
szak em be rek is töb bé-ke vés bé tisz tá ban vol tak, ta nul má nyoz ták a nyu ga -
ti te le ví zi ók mű kö dé sét, mű so ra it. Az 1970-es éve kig az MTV be le il lett a
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57 DARVASI Ist ván: Fe hér fol tok a kül föld éle té nek is mer te té sé ben. Ma gyar Saj tó, 1962/2.
34–37. 36.

58 Jegy ző könyv az Agi tá ci ós és Pro pa gan da Bi zott ság 1969. jú ni us 30-i ülé sé ről. MOL M-
KS 288. f. 41/118. ő. e.; Je len tés a szo ci a lis ta or szá gok ról szó ló pro pa gan da, agi tá ció és tá jé -
koz ta tó mun ká ról, a fej lesz tés irá nya i ról, 1976. MOL M-KS 288. f. 41/264. ő. e.

59 MOL M-KS 288. f. 5/868. ő. e.; MOL M–KS 288. f. 5/895. ő. e.
60 Lásd  Asa BRIGGS–Peter BURKE: A mé dia tár sa da lom tör té ne te. Nap vi lág, Bu da pest, 2004.

224–251.
61 Lásd BA JO MI-LÁ ZÁR Pé ter: A po li ti ka mediatizálódása és a mé dia po li ti zá ló dá sa. Mé dia ku -

ta tó, 2005. ta vasz, 39–51.



köz szol gá la ti te le ví zi ó zás ural ta eu ró pai mo dell be, de sem mi képp sem kö -
vet het te az ek kor in du ló li be ra li zá ci ós hul lá mot, amely nek ha tá sá ra meg -
in dult ke res ke del mi te le ví zi ó zás tér hó dí tá sa.

Eh hez ké pest a lap struk tú ra lát szó lag nem mu ta tott nagy hul lám zá so -
kat – leg alább is a köz pon ti la pok kö ré ben. Rit kán szűn tek meg la pok –
mint az Ér de kes Új ság 1958 vé gén, a Fa lu si Va sár nap 1960-ban, vagy a Lo -
bo gó 1979-ben –, az új la pok pe dig ál ta lá ban a meg lé vő struk tú rá ba si -
mul tak. Kö vet ke ze te sen épít get ték az ér tel mi ség szá má ra a kri ti kus-vi tat -
ko zó (Va ló ság, Élet és Iro da lom, Kri ti ka) és a már-már nyu ga ti min tá kat
kö ve tő, az an gol szász ob jek ti vi tás dokt rí nát nem el ve tő in for ma tív he ti lap -
ok (Ma gyar or szág, HVG) kö rét – egye dül a HVG lét re ho zá sá ban volt a tűz -
ol tás a mo ti vá ció.62 A másik lát vá nyos vál to zás a már em lí tett szó ra koz ta -
tó tar tal ma kon túl a szó ra koz ta tó, apo li ti kus la pok tér nye ré se volt – kü lö -
nö sen 1968 után. Er ről árul ko dik a Tá jé koz ta tá si Hi va tal 1981-es el kép -
ze lé se, mi sze rint egy új ké pes csa lá di lap ba ki lenc má si kat (Ké pes Új ság,
Ádám, Éva, Gabi-Mami, Kis ma ma, Sza bad idő Ma ga zin, Négy Év szak,
Film szem, Na gyí tó) le het ne be ol vasz ta ni.63

Az iga zi át ala ku lás szin te ész re vét le nül, a mély ben zaj lott. A  19 plusz
egy64 me gyei lap 1960-ban még együt te sen épp hogy el ér te a 400 000 pél -
dányt; egy év ti zed del ké sőbb a 760 000 pél dány szá muk már a Nép sza bad -
ság gal volt egy szin ten; majd az 1980-as évek kö ze pén meg je le nő 1 mil lió
400 000-nél is ma ga sabb ös  sze sí tett pél dány szám több volt, mint a négy
plusz egy65 köz pon ti na pi lap együtt vé ve.

Szin tén a he lyit kép vi sel te az üze mi és az egye te mi saj tó: e la pok szük sé -
ges sé gét a párt ve ze tés nem vi tat ta, de il le té kes sé gü ket 1963-ban a gyár ka -
pu kon be lül re kor lá toz ta.66 A hatvanas-hetvenes évek ben a vál la lat ve ze tés
szó nél kül, a nyolc va nas évek ben már mo rog va, de áll ta a költ sé ge ket.
A hatvanas évek ben még in kább csak a nagy vál la lat ok nak volt sa ját – pár
ezer pél dány szá mú – lap juk: 1965-ben nem egé szen 150 üze mi lap lé te zett.
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62 A Tá jé koz ta tá si Hi va tal fel jegy zé se a HVG-ről ké szült tá jé koz ta tó je len tés hez. MOL XIX-
A-24b 134. do boz.

63 Baj nok Zsolt le ve le Óvá ri Mik lós ré szé re (1981. de cem ber 17.). MOL M-KS 288. f. 51/16.
ő. e.

64 Csong rád me gyé ben 1949 után a Csong rád me gyei Hír lap mel lett meg ma radt a
Délmagyarország cí mű vá ro si lap is.

65 Az Es ti Hír lap a Bu da pes ti Párt bi zott ság lap ja volt, ám kü lön le ges hely ze té nél fog va a
sta tisz ti kák ban rend sze rint nem a me gyei, ha nem a köz pon ti la pok hoz so rol ták.

66 Je len tés az üze mi la pok mun ká já ról. MOL M-KS 288. f. 41/107. ő. e.



A  nagy ex pan zió a kö vet ke ző év ti zed ben ját szó dott le: 1970-ben mint egy
200, 1975-ben a 375, 1980-ban 609 üze mi la pot, hír adót ad tak ki.67

A televízió és a rá dió el ter je dé se mi att úgy tűn he tett, az em be rek „ke ve -
sebb in for má ci ó val ren del kez nek a he lyi vi szo nyok ról, mint az or szá gos
vagy nem zet kö zi hely zet ről” – ám ezen a fo lya ma ton vál toz tat ni kell, szö -
gez te le a Ma gyar Rá dió és Te le ví zió párt tit ká ra ként Grósz Kár oly 1968-
ban.68 A helyi saj tó tér nye ré se mö gött ef fé le meg gon do lá sok is áll tak, ám
en nél több ről is szó volt. Mind a vál la la ti önál ló sá got hir de tő gaz da sá gi re -
form, mind ké sőbb a köz ügyek ben va ló sze rep vál la lást hang sú lyo zó „szo -
ci a lis ta de mok rá cia” el ve a lokalitás fel ér té ke lé sé vel járt. Utób bi hul lá -
mán a nyolc va nas évek ben az ad dig vis  sza fo gott te le pü lé si saj tó és mé dia
is ke res ni kezd te a le he tő sé ge it: meg jelen tek a ká bel té vék és a vá ro si la -
pok.69 Ám az el vi jó vá ha gyás csak óva tos gya ra po dás sal pá ro sult.70

A 4000 li tert adó te hén – ha tás kér dé se és 
kom mu ni ká ció el mé let a saj tó po li ti ka mö gött
A sajtóval kap cso lat ban a párt ve ze tés ben él tek il lú zi ók: ahogy a ha tá ro za -
tok al kal ma sak rá, hogy egy-egy te rü let vi szo nya it „hely re bil lent sék”, úgy
a jól meg írt cik kek is el ve zet nek a „cse lek vő egyet ér té sig”. Az öt ve nes évek
ár nyé ka alól azon ban a pub li cisz ti ka ne he zen sza ba dult, a szer kesz tés -
ben a ve zér cik ke ket nem is eről tet ték. A hangnem azon ban vál to zott – a
saj tó po li ti ka eb ben is el lé pett a Rá ko si-kor szak tól: sza kí ta ni akart az
ered mé nye ket ün nep lő (sok szor nem ös  sze ha son lít ha tó) sta tisz ti kai ada -
to kat öm lesz tő, a hi bá kat nem elem ző, ha nem os to ro zó, fel szó lí tó mód ban
be szé lő új ság írás sal.71
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67 Az ada tok for rá sa: Sta tisz ti kai Év könyv. 1965., 1970., 1975., 1980.
68 GRÓSZ Kár oly: A tö meg kom mu ni ká ció mo dern esz kö zei és a po li ti kai tö meg mun ka. Párt -

élet, 1968/8. 22–26., 25.
69 A fő vá ros ban már a het ve nes évek kö ze pé től fel tűn tek – több-ke ve sebb rend sze res ség -

gel meg je le nő – ke rü le ti új sá gok.
70 El gon do lá sok a saj tó struk tú ra fej lesz té sé ről (1987. szep tem ber 3.). MOL M-KS 288. f. 22.

cs. 1987/7. ő. e.; Ja vas lat a vá ro si te le ví zi ók fe le lős szer kesz tő i nek és az il le té kes párt bi zott -
ság ok ide o ló gi ai tit ká ra i nak ta nács ko zá sá ra (1986. már ci us 16.). MOL M-KS 288. f. 22. cs.
1986/40. ő. e.

71 Lásd TA KÁCS Ró bert: A pol gá ri saj tó, a ko a lí ci ós idő szak és a sze mé lyi kul tusz új ság írá -
sá nak rep re zen tá ci ó ja a Ká dár-kor szak ban. Mé dia ku ta tó, 2004. ta vasz. 85–99. Az öt ve nes
évek gya kor la tá nak le írá sá ról KORNAI Já nos: A gon do lat ere jé vel. Osiris, Bu da pest, 2005.
68–70.



A hatvanas évek kö ze pén már meg fo gal ma zód tak a ha tá sos ság gal kap -
cso lat ban ké te lyek. Ha a saj tó ha tá sa olyan di rekt len ne, mint ahogy azt
so ká ig fel té te lez ték, il let ve hall ga tó la go san úgy tet tek mint ha az vol na, ak -
kor „ma Ma gyar or szá gon ka taszt rá lis hol dan ként leg alább 18 má zsa bú -
zá nak, 300 má zsa cu kor ré pá nak kel le ne te rem nie, […] a te he nen kén ti tej -
ho zam nak pe dig leg alább 4000 li ter nek kel le ne len nie” – szö gez te le
Szent ki rá lyi Já nos, a Sza bad Föld fő szer kesz tő je.72

Más fél év ti zed ki esett a ha zai köz vé le mény-ku ta tás tör té ne té ből, ám mi -
dőn Szent ki rá lyi rend ha gyó so ra it pa pír ra ve tet te, már egy ide je új ra lé tez -
tek a csí rái. 1963 ja nu ár já ban az MTV-n be lül mű köd ni kez dett egy köz vé -
le mény-ku ta tó cso port, öt fő vel, az el ér he tő kül föl di szak iro da lom, va la -
mint a len gyel és a ju go szláv társ in téz mé nyek kel va ló pár be széd men tén
bo tor kál va,73 hogy 1969-re önál ló sod jon Tö meg kom mu ni ká ci ós Ku ta tó -
köz pont né ven. A sajtóirányítás kö zép ve ze tői po zí ci ó i ban egy új ge ne rá ció
kép vi se lői – Szecskő Ta más, Pá los Ta más, Fo dor Gá bor – tűn tek fel, akik
új faj ta gon dol ko dást kép vi sel tek, nyu ga ti ta pasz ta la to kat sze rez het tek, is -
mer ték a mo dern ha tás- és befogadáselméleteket, ol vas ták Habermast,
Bourdieu-t. Meg je le né sük for mál ta a saj tó irá nyí tás szem lé le tét a hat va -
nas-het ve nes évek ben. Per sze a nyil vá nos ság óva tos plu ra li zá lá sá val kap -
cso la tos el kép ze lé sek meg va ló sí tá sá nak nem sok re a li tá sa volt. Fo dor pél -
dá ul csak ad dig ment el, hogy a vi tat ha tat lan pri mer ér té kek ta la ján fel vá -
zol ta a má sod la gos ér té kek men tén struk tu rá ló dó saj tó rend sze rét.74 E fe -
le más professzionalizálódás nél kül alig ha for dul ha tott vol na elő, hogy
1983 ja nu ár já ban a párt köz pont a Tö meg kom mu ni ká ci ós Ku ta tó köz -
pont tól kér kom mu ni ká ció el mé le ti elem zé sen ala pu ló ja vas la tot az ak tu -
á lis to tó bot rány op ti má lis ke ze lé sé ről.75
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72 Szent ki rá lyi Já nos fel jegy zé se a Sza bad Föld mun ká já ról. MOL M-KS 288. f. 22/1966.
cs. 8. ő. e.

73 Az MTV Köz vé le mény-ku ta tó Osz tá lyá nak fel jegy zé se a Köz pon ti Bi zott ság ide o ló gi ai
irány el ve i nek al kal ma zá sá ról a Ma gyar Te le ví zió mun ká já ban. MOL XXVI-A-9 4. do boz.

74 FO DOR Gá bor: Nyil vá nos ság, köz vé le mény, tö meg kom mu ni ká ció. MSZMP KB Tár sa da -
lom tu do má nyi In té ze te, Bu da pest, 1976.

75 A to tó-ma ni pu lá ci ós ügy ke ze lé sé nek tá jé koz ta tá si ter ve. MOL M-KS 288. f. 22. cs.
1983/35. ő. e.



A mindenről va ló tá jé koz ta tás nem cél, ha nem esz köz

A tájékoztatás te rén az 1965-ös tá jé koz ta tá si ha tá ro zat ki sebb „pa ra dig -
ma vál tást” ho zott, mi vel el is mer te az ál lam pol gár ok nak az in for má ci ó hoz
va ló jo gát. Ki mond ta: „A  sajtó […] egyik leg fon to sabb funk ci ó ja ép pen a
tény köz lés, a hír szol gál ta tás”. A  vitában Ko mó csin Zol tán, aki ak kor a
Nép sza bad ság fő szer kesz tő je volt,76 úgy ér velt: az MSZMP ön el lent mon -
dás ba ke ve re dett az ál tal, hogy az em be re ket a köz ügyek irán ti ér dek lő dés -
re buz dí tot ta, mi köz ben az ér de mi tá jé koz ta tást szá mos eset ben nem biz -
to sít ja.77 A  mindenről va ló tá jé koz ta tás el vé nek el fo ga dá sát ugyan ak kor
erő sen mo ti vál ta az a fel is me rés, hogy a „tá jé koz ta tás ban nincs lég üres
tér”: az 1953-mal in du ló, és 1956 után, ha el lent mon dá so san is, de foly ta -
tó dó óva tos nyi tást a vi lág ra az MSZMP nem fel tar tóz tat ni, ha nem ural ni
akar ta. Ez a fo lya mat olyan lát vá nyos in téz ke dé sek ben is tes tet öl tött,
mint a nyu ga ti uta zá sok le he tő vé té te le, vagy a nyu ga ti ma gyar nyel vű rá -
dió adás ok za va rá sá nak be szün te té se. Az MSZMP ve ze té se – és sze mé lye -
sen Ká dár Já nos – hitt ab ban, hogy Ke let és Nyu gat érint ke zé sé ből az
előb bi ke rül het ki győz te sen, mi köz ben párt és ál lam biz ton sá gi vo na lon is
kö vet ték an nak rez dü lé se it. Ká dár Já nos a PB 1965. jú ni us 8-i ülé sén a
ma ga ré szé ről a kö zön ség in for má lá sá nak korlátai mel lett is ki tar tott:
„A politikai hír köz lés sel kap cso lat ban: ná lunk más a hely zet, mint a ka pi -
ta lis ták nál. A szocialista vi lág ról a leg va dabb ta lál ga tá so kat le ad ják, mi
ez zel ver se nyez ni nem tu dunk. Mi csak ön ma gunk kal tu dunk ver se nyez -
ni, úgy, hogy ami ről 3 na pon be lül le het ír ni, ar ról ne 3 hó na pon be lül ír -
junk.”78 Ká dár a ha tá ro zat egé szét csak vo na kod va, a saj tó te rü le tét irá -
nyí tó párt ve ze tők ha tá sá ra fo gad ta el.

Az el fo ga dást se gí tet te az a ke ret, amely be a ha tá ro zat az ál lam pol gár ok
in for má lá sát fog lal ta. A mindenről va ló tá jé koz ta tás nak nem ki zá ró la go -
san a la pok ha sáb ja in, a rá di ó ban és a te le ví zi ó ban „kel lett meg va ló sul -
nia”, ha nem ezek mel lett a szó be li tá jé koz ta tás és a pár ton be lü li tá jé koz -
ta tás csa tor ná i nak ös  szes sé gét is néz ték. Ez így rend szer be kap csol ta a
tá jé koz ta tás kü lön bö ző sza bad ság fo kú kö re it: bő vebb in for má ci ó val, ma -
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76 Ko mó csin Zol tán 1961 és 1965 kö zött volt a Nép sza bad ság szer kesz tő bi zott sá gá nak ve -
ze tő je. Szűk há rom hét tel a tá jé koz ta tás meg ja ví tá sá ról szó ló ha tá ro zat el fo ga dá sa után ne -
vez ték ki a KB kül ügyi tit ká rá nak, ami elő re lé pést je len tett a párt hi e rar chi á ban.

77 Jegy ző könyv a Po li ti kai Bi zott ság 1965. jú ni us 8-i ülé sé ről. MOL M-KS 288. f. 5/367. ő. e.
78 Uo.



gya rá zat tal le het szol gál ni egy mi nél szű kebb, mi nél szak ma ibb és mi nél
el kö te le zet tebb (párt tag) hall ga tó ság szá má ra, mint a na gyobb kö zön ség -
hez, sőt, mint a kül föld re(!) el ju tó la pok ban, mű so rok ban.

Mind ez a kör kö rös nyil vá nos ság mo dell jé vel ír ha tó le. Esze rint a nyil vá -
nos tér já ték sza bá lyai nem egy sé ge sek, a kü lön bö ző te rü le te ken el té rő el -
vá rá sok ér vé nye sül nek. Mind ez nem csu pán a fen ti ha tá ro zat ban meg ne -
ve zett, 1968-ban meg erő sí tett háromosztatú tér re vo nat ko zik, ha nem az
egyes harmadokon be lül, és ha tá ro zat ban nem érin tett szeg men sek ben
is. Ká dár Já nos még a 1960 de cem be ré ben a kö vet ke ző képp fej tet te ki ezt
a gon do la tot a Po li ti kai Bi zott ság előtt: „Sze rin tem el ső a na pi lap, a rá dió,
a szín pad, má so dik az iro dal mi fo lyó irat. Ott már nem bá nom, akár mit
nyom nak ki. Ez a mi pár tunk ál ta lá nos har cát nem na gyon za var ja, de
ami a na pi lap ok ban, rá di ó ban je le nik meg, az köz vet le nül hat tár sa dal mi
éle tünk re, és vis  sza hat a po li ti kai harc ra.”79

Az egyes na pi lap ok, la pok, fo lyó irat ok, mű so rok pél dány szá má ból, kö -
zön sé gük jel le gé ből adó dó el té rő köz lé si le he tő sé gei ugyan ak kor nem „kő -
be vé sett”, ha nem „köz tu do má sú” ele me vol tak a párt saj tó- és tá jé koz ta -
tás po li ti ká já nak.80 Ugyan ak kor a min den na pi mű kö dést, a párt ve ze tők és
saj tó irá nyí tók gon dol ko dá sát is meg ha tá roz ták. Ez zel ma gya ráz ha tó, hogy
más képp szer kesz tet ték a TV Hír adó el ső és har ma dik ki adá sát, a rá dió
hat órás és éj fé li hí re it, más mély sé gű vi ták nak adott te ret a Nép sza bad ság,
az Élet és Iro da lom, a Köz gaz da sá gi Szem le vagy a csak vál la lat ve ze tők höz,
ká de rek hez el ju tó Vi lág gaz da ság. Ezért vál lal koz ha tott 1986-ban a Ma gyar
Rá dió egy éj sza kai beszélgetőműsora ar ra, hogy szó ba hoz za Nagy Im re új -
ra te me té sét.81 Ká dár en nek a szel le mé ben ját szott el a Ma gyar If jú ság he ti -
lap ból na pi lap pá ala kí tá sá nak gon do la tá val: „Ez az a lap, ame lyik a pe kin -
gi dol gok ba ha ma rabb be le szól hat, mint a párt hi va ta los lap ja.”82

A „rögzítetlenség” azon ban azt is je len tet te, hogy a fen ti „írat lan tör vény”
meg kér dő je lez he tő volt. Így Ká dár Já nos és Nagy Ri chárd 1979-es beszél -
getéséről az MTV el nö ke így szá molt be: „Bár mi lyen ré teg nek va ló su gár -
zást csi ná lunk, őne ki [Ká dár nak] meg győ ző dé se, hogy ne künk so ha nem
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79 Elő ter jesz tés az iro dal mi kri ti kánk egyes prob lé má i ról. Jegy ző könyv a Po li ti kai Bi zott -
ság 1960. de cem ber 20-i ülé sé ről. MOL M-KS 288. f. 5. cs. 214. ő. e.

80 KÓKAY György–BUZINKAY György–MU RÁ NYI Gá bor: A ma gyar saj tó tör té ne te. MÚOSZ, Bu -
da pest, 1994. 219.

81 GYŐRFFY Mik lós, MAR TIN Jó zsef és WISINGER Ist ván a rend szer vál tás mé di á já ról. Rádai
Esz ter in ter júi. Mé dia ku ta tó, 2004 nyár 75–91.

82 Jegy ző könyv a Po li ti kai Bi zott ság 1967. feb ru ár 7-i ülé sé ről. MOL M-KS 288. f. 5/416. ő. e.



sza bad el fe lej te ni, hogy po ten ci á li san 6–7 mil lió em ber néz he ti, nem is
hogy né zi, de néz he ti! És a Te le ví zió ne ar ra áll jon be, hogy ki né zi csak,
ha nem ar ra, hogy men  nyi néz het né.”83

A mindenről va ló tá jé koz ta tás amúgy sem je len tet te azt, hogy min den ről
min dent. Már az 1965-ös ha tá ro zat vég re haj tá sá nak át te kin té se kor, 1968-
ban ki mond ta a Po li ti kai Bi zott ság, hogy nem le het a tá jé koz ta tás ra „po li -
ti kai hely zet től, ér de kek től és le he tő sé gek től el vo nat koz tat va” te kin te ni.84

Az 1977-es tá jé koz ta tá si ha tá ro zat pe dig úgy fo gal ma zott: „a tá jé koz ta tás
nem cél, ha nem esz köz”.85 Ez nem je len tet te a ko ráb bi el vek meg ta ga dá -
sát, de meg erő sí tet te: az in for má ci ó hoz va ló jog nál erő seb bek a po li ti kai
ér de kek. Ká dár több ször fo gal ma zott úgy, hogy „va la mi tá jé koz ta tást kell
ad ni” a leg szé le sebb kör ben is. Ám így fa kadt ki, mi u tán a Nép sza bad ság
1977-ben a KSH fél éves je len té se alap ján kö zöl te a fi ze té si mér leg ked ve -
zőt len ala ku lá sát: „Ezt az új sá got 800 ezer pél dány ban ol vas sák; eb ből a
800 ezer em ber ből há nyan tud nak eb ben va la mit is ten ni? Leg fel jebb
200-an. Már pe dig ha ez így van, ak kor er ről csak an nak a lap nak kel le ne
ír ni, amit az a 200 ol vas el. Kö te les sé günk per sze er ről is mon da ni va la -
mit, meg is tes  szük, ami kor az éves terv ről je len tünk. Az új ság ban azon -
ban nem kell le ír ni.”86 Avagy ha son ló té má val kap cso lat ban 1979-ben:
„Ami 30 ezer em ber re tar to zik, azt 30 ezer em ber nek kell meg mon da ni;
van nak szak mai lap ja ink, fo lyó ira ta ink, stb. – van nak dol gok, ami ket elég
ott meg mon da ni.”87

A pártvezetés fenn tar tot ta ma gá nak a dön tés jo gát ab ban is, hogy fon -
tos kér dé sek ben mi le gyen az üze net. A párt- és ál la mi ve ze tő tes tü le tek ar -
ról is dönt het tek, mi képp tá jé koz tas sák az egyes ügyek ről az ál lam pol gá -
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83 Jegy ző könyv a Ma gyar Te le ví zió El nök sé ge ve ze tő sé gi ülé sé ről (1979. már ci us 14.). MOL
XXVI-A-9. 30. do boz.

84 Az MSZMP Po li ti kai Bi zott sá ga 1968. no vem ber 12-i ál lás fog la lá sa a tá jé koz ta tás meg -
ja ví tá sá ról szó ló 1965. jú ni us 8-i ha tá ro zat vég re haj tá sá nak hely ze té ről. VASS Hen rik
(szerk.): Az MSZMP ha tá ro za tai és do ku men tu mai, 1967–1970. Kos suth Könyv ki adó, 1974.
244–250.

85 Az MSZMP Po li ti ka Bi zott sá gá nak 1977. szep tem ber 6-i ha tá ro za ta a tá jé koz ta tás to -
vább fej lesz té sé ről. VASS Hen rik (szerk.): Az MSZMP ha tá ro za tai és do ku men tu mai,
1975–1980. Kos suth Könyv ki adó, 1983. 544–550.

86 A ter me lé si szer ke zet fej lesz té se és a hos  szú tá vú kül gaz da sá gi po li ti ka irány el vei.
(1977. szep tem ber 20.) MOL M-KS 288. f. 5/727. ő. e.

87 Az 1979. évi nép gaz da sá gi terv és ál la mi költ ség ve tés irány el vei. Ja vas lat az 1980. évi
ter me lői és fo gyasz tói ár in téz ke dé sek re. Tá jé koz ta tó a gaz da ság ta lan nak mi nő sít he tő vál la -
la tok elem zé sé ről, ja vas lat a szük sé ges ál la mi és vál la la ti in téz ke dé sek re. (1978. ok tó ber 31.)
MOL M-KS 288. f. 5/758. ő. e.



ro kat. A mindennapi gya kor lat ban ter mé sze te sen en nél jó val több volt a
dön té si szi tu á ció. Ese ten ként a túl sza bá lyo zás ban ke res ték a meg ol dást,
így a rend kí vü li ese mé nyek ről – pél dá ul egy bá nya sze ren csét len ség –
adan dó köz lé sek rend jét igye kez tek ala po san meg ha tá roz ni.88 Más ese tek -
ben – ahogy szá mos vis  sza em lé ke ző is ki eme li – ma radt a köz lés ha tá rok
bi zony ta lan sá ga. A csak nagy já ból ki is mer he tő fa lak nak va ló ban volt el -
bi zony ta la ní tó ha tá sa az új ság írók ra, ám a fő szán dék nem ez volt, ha nem
a saj tó irá nyí tás ru gal mas sá ga. En nek ré vén le he tett biz to sí ta ni, hogy bi -
zo nyos té mák ne je len je nek meg a szé les nyil vá nos ság előtt, ha a kül po li -
ti ka, a „nem zet kö zi mun kás moz ga lom”, a ma gyar kül ke res ke de lem, me ző -
gaz da ság, if jú ság vé de lem stb. fel té te le zett ér de ke ezt kí ván ta. Ám, ha va la -
mi ért még is amo lyan ér dek me rült fel, meg je len het tek. A gazdasági új ság -
írás sal kap cso lat ban Ká dár 1982-ben a kö vet ke ző ki ro ha nást tet te: „sok-
sok éven át fo lyik a gaz da sá gi prob le ma ti kánk nál, nem ér tik az elv tár sak
azt, hogy a mi saj tónk a leg jobb szán dék kal fo lya ma to san hi tel ron tást
foly tat. Hi tel ron tást. Min den rossz szán dék nél kül.”89

A  tömegkommunikáció olyan mér ték ben ös  sze fo nó dott a po li ti ká val,
hogy az új ság írói köz lés  kép te len volt „meg sza ba dul ni” a hi va ta los ság gya -
nú já tól. A  pártvezetésnek szá mol ni kel lett az zal: kül föld ön „azt hi szik,
hogy E. Fe hér Pál ak kor fúj ja ki az or rát, ami kor a Köz pon ti Bi zott ság el ső
tit ká ra szól ne ki”.90 Már pe dig e szem pont ok be kal ku lá lá sa a párt ve ze tés –
és a saj tó – moz gás te rét szű kí tet te.

Az 1980 kö rü li ter ve ze tek nem ke rül tek be a ha tá ro za tok ba, de nem is
ad tak új tá jé koz ta tás po li ti kai kon cep ci ót.91 Nem ren get te meg ezt a vi lá got
a majd négy éves elő ké szí tés után meg szü le tő saj tó tör vény sem 1986-ban.
A törvény po zi tí vu ma ként az ál la mi szer vek in for má ció adá si kö te le zett sé -
gé nek rög zí té sét szo kás em lí te ni;92 párt szer vek nek nem írt elő sem mit, il -
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88 A Tit kár ság ha tá ro za ta a saj tó szer vek rend kí vü li ese mé nyek kel kap cso la tos tá jé koz ta -
tó mun ká já nak sza bá lyo zá sá ról, 1975. MOL M-KS 288. f. 7/484. ő. e.; Je len tés az Agi tá ci ós
és Pro pa gan da Bi zott ság ré szé re a rend kí vü li ese mé nyek kel kap cso la tos tá jé koz ta tó mun ka
ta pasz ta la ta i ról. MOL XIX-A-24b 134. do boz.

89 A tá jé koz ta tás rend jé ről szó ló tör vény irány el vei. 1983. áp ri lis 26. MOL M-KS 288. f.
5/881. ő. e.

90 A nem ze ti sé gi kér dés sel kap cso lat ban ki ala kult saj tó kam pány. (1978. már ci us 21.)
MOL M-KS 288. f. 5/741. ő. e.

91 Tá jé koz ta tás po li ti kánk né hány idő sze rű kér dé sé ről, 1980. MOL XIX-A-24b 135. do boz; Tö -
meg tá jé koz ta tá si gya kor la tunk né hány idő sze rű kér dé se, 1980. MOL XIX-A-24b 135. do boz.

92 Lásd A MÚOSZ Saj tó jo gi Bi zott sá gá nak je len té se a saj tó tör vény egy éves ta pasz ta la ta i -
ról. MOL M-KS 288. f. 22. cs. 1988/26. ő. e.



let ve úgy tett, mint ha ide o ló gi ai tit kár, Agi tá ci ós és Pro pa gan da Osz tály
nem is lé tez ne. Igaz, a tör vény egyút tal né mi képp fel men tést is adott az zal,
hogy meg őriz te a szol gá la ti és üze mi ti tok fo gal mát.

Az el ké sett mo dell vál tás
A  nyilvánosság és a plu ra liz mus 1987-ben vált nép sze rű fo ga lom má.
1987-ben már több „rend szer ide gen” elem is fe sze get te a ko ráb bi ke re te -
ket. 1986-ban meg kezd te mű kö dé sét a Da nu bi us Rá dió, amely nek ré vén a
ke res ke del mi rá di ó zás meg ve tet te a lá bát Ma gyar or szá gon. (Bár a Ma gyar
Rá dió alá tar to zott, né me tül szólt oszt rá kok nak és né me tek nek, kor lá to -
zott adás idő ben.) Lét re jö het tek ki adói le ány vál la lat ok – Del ta, Mé dia, Kri -
ti ka –, ame lyek már egy ér tel mű en a pro fit el vet kö vet ték. A kábeltelevíziós
há ló za tok ré vén pe dig küszöbönállt az an gol és né met nyel vű mű hol das
adá sok vé te li le he tő sé ge.

Eb ben az év ben ké szült el a „Ja vas lat a nyil vá nos ság re form já ra” cí mű
ta nul mány, amely a Ha za fi as Nép front vé dő szár nyai alatt ké szült, de ha -
ma ro san azon kí vül ta lál ta ma gát.93 A reformjavaslatok túl mes  szi re men -
tek: túl nyíl tan tár ták fel, hogy a saj tó- és nyil vá nos ság po li ti ka a párt po li -
ti ká já nak a függ vé nye, így utób bi nak a vál to zá sa nél kül il lú zió az előb bi
ja vu lá sá ra vár ni. Ezt ek kor ra a párt ve ze tés is belátta. Ám a Nyil vá nos ság
Klub 1988. ele ji meg ala kí tói túl ra di ká lis nak bi zo nyul tak: ki lép tek a rend -
szer ből, mi köz ben az MSZMP mű he lye i ben – és a MÚOSZ-ban – még a
mo dell vál tás ról folyt a gon dol ko dás a szo ci a lis ta plu ra liz mus je gyé ben. Az
ott hasz nált kulcs fo ga lom nem sok ban kü lön bö zött a ra di ká lis új ság írói-
ér tel mi sé gi cso por té tól, és jó két év ti ze des múlt ra te kin tett vis  sza: a nyil -
vá nos ság meg újí tá sá nak zá lo gát a tár sa da lom ér dek ta golt sá gá nak sza ba -
dabb meg je le ní té sé ben lát ták. Ez pe dig de cent ra li zá ci ó val, az ön kor mány -
za ti ság és ön igaz ga tás erő sö dé sé vel jár ha tott vol na – a ha ta lom ön kén tes
meg osz tá sa ré vén. 94

Ar ra, hogy egy ilyen ön kén tes vis  sza vo nu lás ho gyan hat na a párt saj tó -
po li ti ká já ra, csak ré gi vá la szok szü let tek. A sajtó párt saj tó ra és nem párt -

116 a társadalom és a politika

93 GÁLIK Mihály–HALMAI Gábor–HIRSCHLER Ri chárd –LÁ ZÁR Guy: Ja vas lat a nyil vá nos ság re -
form já ra. In: VÁ SÁR HE LYI Mária–HALMAI Gá bor: A nyil vá nos ság rend szer vál tá sa. Új Man dá -
tum, Bu da pest, 1998. 

94 Az Agi tá ci ós és Pro pa gan da Osz tály ter ve ze te az ide o ló gi ai élet, a po li ti kai tu dat for má ló
mun ka ta pasz ta la ta i ról. Irány el vek az ide o ló gi ai mun ka fej lesz té sé nek fel ada ta i ra. MOL M-
KS 288. f. 22. cs. 1987/1. ő. e.



saj tó ra osz lik – ahogy ad dig is –, előb bi ben ma rad a párt irá nyí tás, utób bi -
ban a párt tag új ság írók és a fő szer kesz tői ér te kez le tek uta sí tá sai he lyett
kon zul ta tív meg be szé lé sek ré vén ma rad meg több-ke ve sebb párt be fo -
lyás.95 Az elekt ro ni kus mé di át – a köz szol gá la ti csa tor nák mo no pó li u ma
ak kor még nem kér dő je le ző dött meg – va la mi fé le, a kor mány vagy a par la -
ment alá tar to zó bi zott sá gon ke resz tül le het ne el len őriz ni.96 Az át ala ku lás
je gyé ben hagy ták ki dől ni az ad di gi saj tó po li ti ka vég re haj tá sá nak in téz mé -
nye it: előbb a Tá jé koz ta tá si Hi va tal szűnt meg 1988. ja nu ár 1-jé vel, majd
az 1988. má ju si párt ér te kez let után az Agi tá ci ós és Pro pa gan da Osz tály is
meg szűnt. A helyére lé pő Tár sa da lom po li ti kai Osz tály már nem ra gasz ko -
dott sem a fő szer kesz tői ér te kez le tek hez, sem a lap ala pí tás ok en ge dé lye -
zé sé hez. 1989-re be kö vet ke zett a sza bad ság ál la po ta: az ál lam még el tar -
tot ta a la po kat, mé di u mo kat, de egy re ke vés bé szólt be le azok te vé keny sé -
gé be.

Ká dá ri vagy Ká dá ré? Ká dár Já nos és saj tó ja
Vé gül fel kell ten nünk a kér dést: mi lyen ér te lem ben volt ká dá ri a Ká dár-
kor saj tó- és tá jé koz ta tás po li ti ká ja? Va jon Ká dár ma gá é nak érez te-e azt a
nyil vá nos sá got, amely 1956 után ki ala kult és mű kö dött az or szág ban?

Ká dár sze mé lye sen nem kö tő dött az új ság írás hoz úgy, mint ve ze tő tár sai
kö zül Kál lai Gyu la, Fe hér La jos vagy Szir mai Ist ván. Új sá got ol va sott, a rá -
dió és a te le ví zió je len tő sé gét el vi leg el fo gad ta, de nem ér zett mo ti vá ci ót ar -
ra, hogy mű so ru kat, mű kö dé sü ket job ban meg is mer je. A napilapokat át -
ol vas ta, nem en ged het te meg ma gá nak, hogy ne lás sa, ho gyan dol goz nak.
Asze rint ítél te meg őket, me lyik men  nyi re töl ti be a rá osz tott sze re pet.

Nem akart fő sze rep lő vé se vál ni, s ez zel egy ben a ko ráb bi idő szak kal va -
ló sza kí tást is ki fe jez te. Ká dár nem fog lal ta el min den áron a la pok cím ol -
da lát, rit kán szó lalt meg, nem ke res te a sze rep lést. Elő for dult ugyan, hogy
egy-egy ka ri ka tú ra kö szön töt te, egyes beszédei után mél tat ták po li ti kai
irány vo na lát, sőt idéz tek belőle – de a pub li cisz ti ka sem sül  lyedt a kö te le -
ző Ká dár-idé ze tek mo csa rá ba. Ez a tar tóz ko dás pa ran cso ló an ha tott a
párt ve ze tés tag ja i ra is. Ám ez az at ti tűd nagy részt sze mé lyi sé gé ből táp lál -
ko zott.
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95 Fel adat terv a KB a po li ti kai nyil vá nos ság ról és az MSZMP saj tó po li ti ká já ról ho zott ál -
lás fog la lá sai vég re haj tá sá ra (1989. áp ri lis 25.). MOL M-KS 288. f. 22. cs. 1989/1. ő. e.

96 SIPOS Ba lázs: Mé dia és de mok rá cia Ma gyar or szá gon. Nap vi lág, Bu da pest, 2010. 80–85.



Ugyan ak kor ez nem je len tet te azt, hogy ne tar tot ta vol na fon tos nak, a
mé di át – sőt, sze re pét túl is di men zi o nál ta. „A nyomtatott szó ere je és va -
rá zsa – de most már ki egé szít het jük a rá di ó val, a te le ví zi ó val és ha son ló
in téz mé nyek kel is – sok kal na gyobb, mint ma gunk gon dol nánk” – fej tet te
ki az új ság írók előtt 1971-ben.97 Ezért is ra gasz ko dott a nyil vá nos ság min -
den szfé rá já nak a párt kont roll já hoz, még ha ez a kont roll a gya kor lat ban
egy re ke vés bé je len tett is szo ros pó rázt.

Mun kás moz gal mi szo ci a li zá ci ó ja so rán be lé ivó dott a párt saj tó fon tos -
sá ga. A Népszabadság szer kesz tő sé gé hez – ahogy csak fé lig tré fál koz va fo -
gal ma zott – a „rész vé nye sek kép vi se le té ben” lá to ga tott el.98 A KB lap ja élé -
ről nem ha bo zott azon nal le vál ta ni a hoz zá kö zel ál ló Fe hér La jost, ami kor
1956 no vem be ré ben a szer kesz tő ség sztrájk ba lé pett, és a dog ma ti kus nak
szá mí tó Friss Ist vánt ve zé nyel te oda. Ak kor is, ami kor há rom év ti zed del
ké sőbb a párt ke zé ből kez dett tel je sen ki csúsz ni a nyil vá nos ság el len őr zé -
se, a Nép sza bad ság „áru lá sát” tar tot ta a leg fel há bo rí tóbb nak. 1987 de -
cem be ré ben két, egy mást kö ve tő PB-ülé sén is ki kelt Ár kus Jó zsef írá sa el -
len, aki szo ká sos sza ti ri kus tó nu sá ban azt bí rál ta, hogy – az il le té ke sek –
nem ke ze lik fel nőtt ként a ma gyar ál lam pol gá ro kat.99 „Még is mi lyen ér te -
lem ben? Olyan ér te lem ben, hogy 23 fo kot tar tunk a hi va ta li hely sé gek -
ben, mert a cse cse mők ezt kí ván ják, mert ak kor ez igaz, hogy gye rek ként
ke ze lik. Vagy olyan ér te lem ben, hogy a mun ka idő alatt le het tí zez ré vel a
ko csi val a fő ut cá kon sé tál ni, fel-alá, is ten tud ja, mi lyen ügy ben, mert a
gye rek nek sze szé lyei van nak, ak kor gye rek ként ke ze lik. De olyan ér te lem -
ben, hogy a va lós, iga zi gon do kat nem ve tik fel, ilyen szem pont ból – en ge -
del met ké rek – nem ke ze lik gye rek ként, ahogy én tu dom.”100

Ká dár hitt ab ban, hogy a párt tá jé koz ta tás- és nyil vá nos ság po li ti ká ja
fel nőtt ként bá nik az ál lam pol gár ok kal – hogy egy ilyen nem zet kö zi ös  sze -
ha son lí tás ból Ma gyar or szág jól jön ne ki. Nem vi tat ta el, hogy a kö zön ség
jo go san vár tá jé koz ta tást, ugyan ak kor cse ré be az ál lam pol gár ok tól el vár -
ta azt, hogy meg ért sék: nem le het min den ről min dent nyil vá no san meg -
osz ta ni, és a dol got a párt, il let ve az ál lam ve ze té se hi va tott a köz ér dek nek
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97 Ká dár fel szó la lá sa az Or szá gos Új ság író-ak tí va ér te kez le ten. Ma gyar Saj tó, 1971/12.
381–394. 387.

98 Uo. 390.
99 ÁR KUS Jó zsef: Fü tyi. Nép sza bad ság, 1987. no vem ber 28.

100 Jegy ző könyv a Po li ti kai Bi zott ság 1987. de cem ber 1-i ülé sé ről. MOL M-KS 288. f. 5/1014.
ő. e.



meg fe le lő en el bí rál ni. Sem mi kép pen sem ön ma guk ban az egyes új ság -
írók, no ha ne kik is ké pe sek nek kell len ni ük er re. Az MSZMP el ső tit ká ra
olyan szak má nak te kin tet te az új ság írást, ahol el en ged he tet len az ide o ló -
gi ai kép zett ség és a szi lárd vi lág né zet. A szövetségi po li ti ka je gyé ben nem
ne vez te párt mun ká nak, de az 1971 őszi új ság író-ak tí ván ki je len tet te:
„A  szocializmust szol gál ni kí vá nó em ber nek, párt ál lás tól füg get le nül, a
fel adat ter mé sze té ből kö vet ke ző en – hogy meg ért se azt, amit szol gál – meg
kell ta nul nia di a lek ti ku san gon dol kod ni, és el kell sa já tí ta nia a marxi-
mus–leninizmus alap ja it.”101

Ká dár a saj tó és a po li ti ka vi szo nyát – ko ránt sem új sze rű mó don – ka -
to nai ha son lat tal vi lá gí tot ta meg. „Ha a szo ci a liz mu sért küz dő ket – mond -
juk kép le te sen – egy had se reg nek fo gom fel, ak kor az saj tó nél kül ugyan -
úgy el kép zel he tet len, mint aho gyan egy had osz tály tel je sen harc kép te len
hír adós egy sé gek nél kül.”102 Már pe dig egy had se reg ben szi go rú hi e rar -
chia is van: a saj tó front ján a fő szer kesz tők a tá bor no kok, ne kik kell kéz -
ben tar ta ni uk, ve zé nyel ni ük be osz tot ta i kat. E szisz té ma mel lett Ká dár ha -
tá ro zot tan ki állt 1956 után. Meg él te a for ra da lom előt ti fel bom lást, ér zé -
kel te, mi lyen az, ami kor a saj tó irá nyí tá sa ki csú szik a párt ve ze tés ke zé ből,
és tar tott en nek meg is mét lő dé sé től. Ugyan ak kor nem egy me re vebb rend -
szer fe lé ke res te a meg ol dást, nem gon dolt ar ra, hogy fél mű velt cen zo ro kat
ve zé nyel jen a szer kesz tő sé gek be, hogy köz pon ti lag ha gyas sa jó vá a ke fe le -
vo na to kat. Bár fe le sé ge 1956 után virtigli cen zo ri mun ka kör ben dol go zott
– a Tá jé koz ta tá si Hi va tal osz tály ve ze tő je ként a kül föld ről ér ke ző ki ad vány -
ok ter jesz té sé ről dön tött –, nem hitt a di rekt cen zú ra ha té kony sá gá ban.

An  nyi ban helyt adott az új ság írói elé ge det len ség nek, hogy túl akart lép -
ni – és túl is lé pett – a Rá ko si-kor gya kor la tán, mi kor a szer kesz tők, új ság -
írók azért „cen zú ráz ták túl” ma guk a szö ve get, ne hogy va la mi hi bát vét se -
nek. Ká dár olyan saj tó irá nyí tást kép zelt el, amely man kót ad az ön cen zú -
rá hoz – be ava tás sal és fo lya ma tos ér té ke lés sel. Part ner sé get aján lott, a
ká dá ri ha ta lom kész volt ko op tál ni az új ság írót,103 aki, ha pá lyán akart
ma rad ni, ezt kény te len volt – leg alább szín leg – el fo gad ni.

A partnerség kri té ri u ma it sem Ká dár, sem a saj tó val gyak rab ban fog lal -
ko zó párt ve ze tő tár sai nem de fi ni ál ták pon to san – de tud juk, a jó part ner
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meg ér tő és al kal maz ko dó. Igényt tart hat rá, hogy meg os  szuk ve le gond ja -
in kat, bá na tun kat, ám nem kö ve te lő ző, nem szab fel té te le ket. Le het dur -
cás, mo rog hat is, leg alább le ve ze ti a fe szült sé get: „Ami kor szid ják a mi -
nisz té ri u mot, az nem ve szé lyes, ki le het bír ni. Ez a szer ve zett tár sa da lom
in téz mé nyei kö zé tar to zik. Ami kor van kit szid ni, ak kor van tár sa da lom.
Szid ják.” – mond ta Ká dár az Író szö vet ség 1968-as köz gyű lé sén.104 Sőt, ész -
re vé te lei le het nek elő nyünk re, ha min ket épít. Ká dár sza kí ta ni akart az
„öt ve nes évek” lak ko zó saj tó já val – „ki nőt tünk már ab ból, hogy a tár sa dal -
mi je len sé gek kö rül csak azt lás suk, ami ne künk tet szik. Ne künk azt is
lát nunk kell, ami nem tet szik, mert kü lön ben nem tu dunk rend sze re sen
becsületesen dol goz ni”105 –, de ah hoz azért ra gasz ko dott, hogy a nyil vá -
nos ság te rü le tén dol go zók ve gyék ész re a jót, az elő re mu ta tót is. Ha a kri -
ti ka kö töz kö dés sé fa jul, az meg mér ge zi a kap cso la tot, nem tűr he tő el: „kü -
lö nö sen az új ság írók azt hi szik, a párt funk ci o ná ri us ok, ál la mi köz tiszt vi -
se lők azért van nak, hogy hi bá kat kö ves se nek el, az író, meg új ság író azért,
hogy meg lás sa, és meg ír ja. Kö szö nöm szé pen az ilyen mun ka meg osz -
tást.”106

Az iga zi part ne ri vi szony har mo ni kus, a fe lek köz ti össz hang ra épül.
„Ha nincs szink ron, baj van, és elő kell se gí te ni, hogy ez a szink ron lét re -
jöj jön. Te hát ha a tö me gek nem ele get fog lal koz nak az zal, ami vel a ve ze tés,
ak kor ezen se gí te ni kell: pro pa gál ni a ve ze tés ál tal na pi rend re tű zött té má -
kat. Ha vi szont a ve ze tés nem tö rő dik ele get az zal, ami a tö me ge ket fog lal -
koz tat ja, ak kor a ve ze tést kell se gí te ni és ar ra szo rí ta ni, hogy meg bir kóz -
zék ezek kel a kér dé sek kel.”107

Per sze Ká dár Já nos, il let ve a saj tó irá nyí tás jó val gyak rab ban érez te úgy,
hogy a saj tó van né mi el ma ra dás ban. Ez a kri ti ka sok kal gyak rab ban vo -
nat ko zott a bel po li ti kai új ság írás ra, amely be a kul tú ra, a gaz da ság kér dé -
se it is beleértették. Az 1971. vé gi ak tí ván is fel ve tet te azt, hogy kül po li ti kai
té ren meg van az össz hang a párt, a kor mány és a saj tó kö zött, a bel po li ti -
ká ban „egy kis el ma ra dás” érez he tő.108 E mel lett a meg fo gal ma zás mel lett
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ké sőbb is ki tar tott. Nagy Ri chárd MTV-el nök nek 1979 ele jén ki fej tet te, mi -
lyen prob lé mát lát a ri por te ri mun ká ban. „Úgy kér dez, mint ahogy a KB
ha tá ro zat előtt… kel lett kér dez ni. És úgy kér dez, mint ha nem is tör tént
vol na meg mond juk egy de cem be ri ha tá ro zat. Mert kér dez tem, hogy »mire
gon dol?« Te hát na gyon mar kán san meg mond ta [Ká dár], ar ra, mint ha az
il le tő nem is ké szült vol na fel ar ra, hogy de cem ber ben va la mi ben dön töt -
tünk, új hely zet van…” Hogy ez té te le sen mi lyen kö ve tel ményt je lent, azt
már min den ki nek sa ját ma gá nak kel lett tisz táz nia. Nagy se fe sze get te:
„Már nem akar tam még to vább nyag gat ni, hogy mond ja még konk ré tab -
ban. De hát azt nem le het, mert ha en  nyi ből sem ér tünk, ak kor nem tu -
dom, hogy mi van.”109

A  számos na gyon is konk rét ké rés csak a leg rit kább eset ben ér ke zett
sze mé lye sen Ká dár tól. Az el ső tit kár leg in kább azt vár ta el, hogy a saj tó ál -
ta lá nos ság ban tart sa a párt vo na lat. A hetvenes és nyolc va nas évek for du -
ló já ig úgy is lát ta, hogy ez alap já ban meg va ló sul. Úgy ítél te meg, hogy a
saj tó nem csak tük rö zi a va ló sá got, ha nem tük re is a vi szo nyok nak: a hely -
zet nem ros  szabb, mint bár mely más te rü le ten, és az ál ta lá nos hely zet
jó.110 Azt is el fo gad ta, hogy a szín vo na las új ság írás nak elő fel té te le a jó po -
li ti ka: „Ha jó in téz ke dé sek szü let nek, a pro pa gan dá val nincs prob lé ma, ha
azok sán tí ta nak, pro pa gan dá val pó tol ni nem tud juk.”111

A tétel for dít va már ke vés bé mű kö dött: ami kor so ka sod tak a gon dok, s
meg je lent az el len zék, a saj tó rend re szá mí tás ba jött bűn bak ként. Ká dár
tü rel me is el fo gyott; ál ta lá nos él mé nyé vé vált az ál lam pol gá ri fe gye lem
meg bom lá sa, de ezen be lül kü lö nö sen sú lyos nak érez te a nyil vá nos ság -
ban dol go zók fe le lős sé gét. Ki fa kadt, hogy az iro dal mi fo lyó irat ok – a Moz -
gó Vi lág, a Tiszatáj – szem be men nek a párt ve ze tés sel, „min den fél órá ban
el len vo na tot in dí ta nak el le nünk”.112 Az 1980-as évek el ső fe lé nek rend te -
rem té sét na gyon is szük sé ges nek tar tot ta, de re mél ni akar ta, hogy a meg -
győ zés és a fe nye ge tés kevercse elég le het. Olyan ki je len té se i nek, mi sze -
rint „ez az or szág nem len ne sze gé nyebb, ha 1-2-3 ilyen va cak lap [mint az
Élet és Iro da lom] nem len ne Ma gyar or szá gon, még min dig ma rad elég”,113
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in kább csak ilyen fe nye ge tés ként ér tel mez he tők. A sajtóirányítók csak ak -
kor csap tak tény le ge sen oda, ami kor egy-egy fo lyó irat már a je len tő sen ki -
tá gí tott ha tá ro kon is túl lé pett.

„A párttagok egy ré sze ví gan szembenáll a Köz pon ti Bi zott ság po li ti ká -
já val, és ná lunk ter mé sze tes, ha szer kesz tő, ha pub li kál, ha ír” – szö gez te
le 1982-ben.114 Már pe dig a nyil vá nos ság ban te vé keny ke dő párt tag ok tól
Ká dár fe gyel met várt, az 1956 utá ni saj tó irá nyí tá si szisz té ma egyik – so -
sem iga zán he lyé re il lesz tett – pil lé rét épp a szer kesz tő ség ben dol go zó
kom mu nis ták al kot ták. 1987 de cem be ré ben a tag könyv cse re al kal má val
ha tá ro zot tan ki is mond ta ezt a kö ve tel ményt: „Bi zo nyos szfé rák ban… na -
gyobb súl  lyal mon da nám, hogy kí ván-e a párt tag ja ma rad ni, új ság írók -
nál. Az új ság írók je len tős ré sze nem a párt po li ti ká ját vi szi, ho lott párt tag.
Ak kor mi ért párt tag? És an nak mon da nám meg, hogy most a párt tag ság
kö ve tel mé nye, a párt kö ve tel mé nye ve le szem ben, hogy en nek a vo nal nak
kész-e ak tív, cse lek vő har co sa len ni, vagy nem, ak kor mond ja meg. És se
sír ni nem fo gunk, se sem mi ha son lót.”

Ám ek kor Ká dár nak már na gyon rossz elő ér ze tei vol tak. Úgy lát ta, el -
árul ják őt, el árul ják a szo ci a liz must; az új ság írók „a plu ra liz mus, a több -
párt rend szer kon cep ci ó ját lop va, ré szen ként vi szik be a ma gyar köz vé le -
mény be”.115 Az 1988. feb ru ár 9-i PB-ülé sen már egye ne sen a saj tó párt irá -
nyí tá sá nak hely re ál lí tá sát kö ve tel te.116 Ám pár hó nap pal ké sőbb az
MSZMP nem csak Ká dár Já nos tól kö szönt el, ha nem a di rekt párt irá nyí -
tás tól is. A nyilvánosságról fo lyó vi ták már ide ge nek vol tak Ká dár el kép ze -
lé se i től, a mo dell vál tás már nem az ő po li ti ká ja volt. Az 1956 után ki ala -
kult „kon szo li dált” saj tót sa ját já nak érez te „hi bá i val együtt” is, ám az utol -
só év ti zed ben, a nyolc va nas évek so rán az ál ta la kí nált part ner ség már ke -
vés nek bi zo nyult: a ré gi al ku fel bom lott, az új nak nem tud ta meg te rem te -
ni a fel tét ele it.
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