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VÁLASZ 

Pető Andrea, Rózsa Mária és Sipos Balázs opponensi véleményére 

 

Mindenekelőtt szeretném megköszönni bírálóimnak elmélyült munkáját és figyelmét, 

amit próbára tehetett doktori disszertációm terjedelme és szétágazó tartalma. Külön hálás 

vagyok jóindulatukért és elismerésükért, amellyel méltányolták vállalkozásomat és művemet. 

Igaz, hogy publikált kötetként kapták kézbe disszertációmat, de még kézirat formájában 

lehetőség nyílt arra, hogy az MTA Sajtótörténeti Munkabizottsága vitát tartson róla, amelynek 

számos tartalmi megállapítását érvényesíthettem a kiadónak történt átadás előtt. Opponenseim 

felvetett kérdéseire együttesen válaszolok, néhány fő szempont köré csoportosítva: 1. a 

kézikönyv jellegű monográfia, mint egyéni vállalkozás; 2. tartalmi körülhatárolása; 3. a 

disszertáció szerkezete és  periodizációja; 4. forrásanyaga. 

   

1.  
Sajtótörténeti monográfiámról szólva bírálóim sokoldalúan foglalkoznak a mű 

műfajának, tartalmi merítésének kérdéseivel, legtágabban: a vállalkozás lehetségességével is. 

Sipos Balázs kézikönyvnek tekinti, s arra a joggal felvethető és a fent említett Munkabizottság 

megbeszélésein már fel is vetett kérdésre, hogy „…egyetlen szerző fel tud-e dolgozni egy ilyen 

nagy és ennyire szerteágazó témát, különös tekintettel a forrásanyag nagyságára és a források 

eltérő jellegére” ő, Sipos  „határozott igennel”  válaszol. Pető Andrea a korábbi sajtótörténetek 

összefoglalásaként „egységes színvonalú elbeszélésnek” nevezi, és Rózsa Mária hasonlóképen, 

közelebbi műfajának megnevezésétől eltekintve „összefoglaló munkának” tartja. Eszerint 

munkám műfajilag bizonytalan; korábban, a magam számára, még célkitűzésként, kézikönyv 

jellegű monográfiának tekintettem.  

Egyetértek Sipos Balázzsal, hogy a több évtizedes oktatás igénye fontos szerepet játszott 

a sikeres megvalósításban -- de nélkülözhetetlen volt, hogy egyes korszakokra vonatkozóan, 

különböző formákban, mintegy előzetes kísérleteket követően jussak el a teljes áttekintés 

kísérletéhez. Örömmel nyugtázom, hogy végül is egyik bírálóm sem vetette fel, hogy 

értelmetlen feladatra vállalkoztam volna, sem azt, hogy sikertelenül.  

Még egy személyes szempontot fel kell hoznom. Az 1970-es évek végétől több éven át 

részt vettem az akadémiai sajtótörténet 2. kötetének munkálataiban, aminek során a Kosáry 

Domokos és Németh G. Béla akadémikusok által vezetett munkamegbeszéléseken, vitákon, 

amelyek egymástól eltérő szemlélettel és módszertani igénnyel, speciálisan sajtótörténeti 

elméleti megfontolások nélkül, a  forrásfeltárás mellett az általános történészi és 

irodalomtörténészi műveltségre helyezve a hangsúlyt, tulajdonképpen szabad történetírói  

terepnek tekintették a sajtótörténet-írást, amelyet sokféle felfogásban és módon lehet művelni. 

Még ha áttételesen is, a szellemi szabadságnak ez a lehetősége különleges vonzerő volt a Kádár-

korszak közepén. A forrásismeret igénye pedig – különösen Kosáry Domokos részéről – csak 

kezdetben ijesztett az akkor még eredetiben olvasható 19. századi hírlap, hetilap és folyóirat 

hegyek láttán. A régi sajtó olvasása hamarosan feltárt egy addig számomra legfeljebb 

lábjegyzetekből ismert, de publicisztikai valójában ismeretlen világot, amelyben elmerülni – a 

több tízezer oldalnyi olvasási szükséglet ellenére is – élvezetes lett. Először az kapott meg, hogy 

feltáratlanul létezik egy jelentékeny forrásanyag, amely a történelem minden aspektusához 
kapcsolódik. Újdonság volt a hírekből megismerhető mindennapi élet, a „napok hordalékának” 

határtalan gazdagsága, nem is kevés széles látókörű publicista kötetlen eszmefuttatásainak 

érdekessége, nagyszerű tárcaírók csevegése és humora, vagy a vicclapok révén megismert 

közéleti tiszteletlenség történetszemléleti újdonsága. A felfedezés élvezetéből következett az 

igény, hogy megismerjem a sajtó működését, tartalmai előállítóit, a folyamatos működésre 

épülő műfaj szervezeti és technikai szükségleteit, majd hatásának, elterjedésének módjait – és 

aztán mindennek időbeli kiterjedését. A magyar sajtótörténettel való foglalkozás során 

nyilvánvalóvá vált számomra, hogy itt egy két és fél évszázadot megélt olyan műfajról van szó, 

amely fénykorában akár politikai elemzések, akár izgalmas nyomozások, akár nyelvi-irodalmi 

alkotások nyújtójaként a magyar társadalom- és művelődéstörténet fontos, egyedi jelensége volt 
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-- majd  hatóköre a XXI. század elejére olyan mértékben összeszűkült és jellege annyira 

megváltozott, hogy azt mondhatnám: története lezárult. Tehát úgy is fogalmazhatnék, hogy a 

magyar sajtó történetének megírását egyúttal a magyar sajtó búcsúztatásának fogtam fel.   

 

2.  
A magyar sajtó és újságírás története cím a szerzői szándékot jelzi: előbb a tárgykör 

hagyományos megjelölését, és utána külön hangsúlyozva a magyar sajtótörténet-írásban 

elhanyagolt területet: az újságírókat -- és a szerkesztőket. Sipos Balázs azt írja, hogy „Ami 

Buzinkay Géza munkáját a médiatörténet-írás újabb irányzataihoz kapcsolja, az az, hogy az 

elbeszélés legfontosabb szempontja a magyarországi újságírói hivatás története, kialakulása, 

fejlődése. Tulajdonképpen egy ’modernizált’ újságírás-történetről van szó. ’Modernizált’ abban 

az értelemben, hogy a szerző a hivatás ’fejlődés-történetét’ tágabb kontextusban vizsgálja: úgy 

fogalmaznék, hogy az értekezés példa az újságírás szociológiája modelljének alkalmazására 

…” Amellett, hogy elbeszélői szándékom érvényesülését örömmel nyugtázom, a „legfontosabb 

szempont” megállapítást kiegészíteném. A sajtóban megjelenő műfajok fejlődéstörténeti 

ívének következetes felvázolását szintén fontos és újszerű elemnek tartom: ez a korábbi magyar 

sajtótörténetekben csak esetlegesen, leginkább a vezércikk, később a riport  és ritkábban a tárca 

alkalmi megemlítésére szorítkozott – ez utóbbi többnyire ismert szépíróink működési 

terepeként felfogva. A sajtóműfajok alakulásának nyomon követése nem műfajtörténeti 

szempont bevonása volt egy alapvetően társadalomtörténeti tárgyalásmódba, hanem a sajtó 

tartalmi gazdagodásának, informáló és szórakoztató alapfunkciójának demonstrálása. Például 

az interjú és a riport szerepével való foglalkozás tulajdonképpen a valódi tömegsajtó 

megjelenésének és következményeinek dokumentálására volt alkalmas. A XX. század elejére 

kialakultak az írott sajtó műfaji keretei, amelyek a későbbiek során már lényegileg nem 

változtak, legfeljebb egy-egy markáns újságíró egyéniség alakított ki saját egyéniségéhez  

kötött formát, amilyenek például Ady Endre publicisztikái, Pethő Sándor retorikus hangolású 

vezércikkei, Kosztolányi Dezső vagy Márai Sándor tárcái – illetve Kaján Tibor fél évszázadon 

át megjelenő, idővel egyre filozofikusabbá váló, képi kommentároknak nevezhető karikatúrái 

voltak (amelyekről sajnos, méltatlan módon, nem esik szó a kötetben).   

A sajtóműfajok története terén ugyanazt a módszert követtem, mint amit a jelentős és 

hosszú életű lapok esetében is: az elbeszélés módját a sajtó és egyes jellemzőinek időbeli 

változásai szabták meg, és nem egymás mellé helyezett témákként foglalkoztam velük. 

(Zárójelben említem meg, hogy ez utóbbi szerkesztési-elbeszélési mód a hagyományos 

sajtótörténet-írás máig élő gyakorlata, reprezentatív példája az Osztrák Tudományos Akadémia 

Die Habsburger  Monarchie című történeti monográfiasorozatának VIII/2. kötete.)  

A kelet-közép-európai térség népei és nyelvei összehasonlító sajtótörténetének 

megírására nem érkezett el még az idő; kérdés, hogy néhány fontos és mostanra nagyrészt már 

alátámasztott jellegzetességen túl -- amilyen a német nyelvű sajtó tartalmi és szervezeti 

mintaadó, illetve folyamatos befolyásoló szerepe, vagy a német területekről származó 

nyomdatechnika -- milyen további érvényes eredményekre lehet jutni. Valószínű, hogy 

vizsgálható területek lehetnének a sajtó „hatalma”, a sajtóélet állami szabályozása, a sajtó és a 

politika, a közélet összefüggései, az újságírók felkészültsége és szerepe, a publicitás, az 

olvasóközönség. Azonban nem vagyok meggyőződve arról, hogy ezáltal valóban új 
eredményekre lehetne jutni, sőt hogy egyáltalán lehetne összehasonlítható jegyeket találni és 

vizsgálni ebben a térségben, amit legalább is sejttet a Habsburger Monarchie idézett 

sajtótörténeti kötete.  

Pető Andrea azt is felveti, hogy monográfiámból hiányzik a nemzetközi kontextus,  még 

az osztrák hatás elemzése is a dualizmus idején.  A kiegyezést megelőző korokban – miután 

Magyarország közigazgatásilag és ebből kifolyólag a sajtóigazgatásban is a Habsburg-

birodalom része volt (a reformkorig megkülönböztetés nélkül) – a magyar sajtó működésének 

adott közege és állandó viszonyítási alapja a bécsi sajtórendészet és bécsi sajtóélet volt. Ezt 

folyamatosan tényként mutatom be feldolgozásomban. A Kiegyezést követően a magyar sajtó 

helyzete alapvetően megváltozott, hasonlóvá vált egy önálló ország autonóm sajtóéletéhez. 
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Ettől kezdve az osztrák sajtó szerepe – ami továbbra is a bécsit jelentette – mint hírügynökségi 

forrás, mint állandó politikai vitapartner maradt meg,  és a XIX. század végére már mint a 

minimális létszámúra csökkent, de még befolyásos kétnyelvű újságíróink szakmai kapcsolataira 

korlátozódott. A századfordulóra nagy hírlapjaink nemzetközi híranyagának is már csak 

jelentéktelen töredéke származott Bécsből: a magyar sajtó nagy része gondosan kerülte a 

látszatát is annak, hogy köze lenne az osztrák sajtóhoz. Ezt az elszakadási folyamatot követtem 

nyomon a dualizmus korának magyar sajtójával foglalkozó két fejezetben.  

A magyar sajtó nemzetközi kontextusának hiánya jogos felvetés, bár a kötet első 

fejezete kifejezetten a magyar sajtó megszületésének közép-európai eredetéről és kapcsolatairól 

szól. Mivel a magyar sajtót mint magyar nyelvű sajtót határoztam meg, nyelvünk különállása 

eleve értelmezhetetlenné tett számos olyan összehasonlítási szempontot, ami a német nyelvű 

vagy a szláv nyelvek sajtójának esetében kézenfekvő lehetne. Az újságírók képzését és 

szervezkedéseit, az újságíró kamara kérdéskörét nemzetközi párhuzamokkal mutattam be, az 

1920-as évektől kezdve pedig az MTI új szervezetének, önálló nemzetközi kapcsolatainak 

kiépítését viszonylag részletesen tárgyaltam. Az 1945 és 1989 közötti fejezetnek különösen az 

első részében számos esetben foglalkoztam a szovjet megszállás és mintakövetésünk 

kérdéseivel. Mindezek a példák azonban csak árnyalják és nem cáfolják a nemzetközi kontextus 

hiányát, ám azt hiszem, hogy ennek érvényesítéséhez még elég kiterjedt alapkutatások és 

előmunkálatok szükségesek – remélhetőleg sajtótörténetem is ennek egyik építőköve. 

A téma körülhatárolását kiemelkedően fontos és ugyanannyira nehéz feladatnak 

tekintettem. Annak ellenére, hogy az előszó jelentős részében ezt indokoltam, bírálóim több 

hiányra, illetve vitatható eljárásra hívták fel a figyelmemet. Pető Andrea a nemzetiségek 

sajtóját, a Habsburg birodalom német felének sajtójával történő összehasonlítást és -- akárcsak 

Rózsa Mária -- a hazai német sajtóval és főleg a Pester Lloyddal való foglalkozást  hiányolta; 

nem találta indokoltnak az 1945 utáni periódusban a vicclapok és a rádiós újságírás hiányát 

sem. Sipos Balázs nem tekinti logikusnak a külföldi magyar sajtó történetének áttekintése 

mellett a nemzetiségi sajtó történetének hiányát.  

A disszertációnak a címében is kifejezett tartalma a magyar sajtóra vonatkozik, ami nem 

etnocentrikus szemléletből ered, hanem, mint már utaltam rá, nyelvi kötöttséget jelent: a 

magyar nyelvű írott médium a tárgya. A nemzetiségek sajtóját az akadémiai sajtótörténet az 

1848-49-es forradalmi időkben tekintette át utoljára, ám az Kosáry Domokos politikatörténeti 

összegzését jelentette. Egyébként a történeti Magyarország nemzetiségeinek sajtótörténete alig, 

hézagosan van feldolgozva, amit csak részben pótolt a Habsburger Monarchie korábban 

említett kötete, mivel egymás mellett, mintegy párhuzamosan működő különböző nemzeti 

sajtókkal foglalkozik. Sajnos a szomszédos országok magyar sajtótörténeti művei, 

részpublikációi – már ahol léteznek, mint például a kolozsvári Babeş-Bolyai Egyetemen --, a 

kisebbségi magyar sajtó történetét vagy önmagában szemlélik, vagy az 1920 utáni 

magyarországi sajtóhoz viszonyítják, és működési helyszínük államának sajtóéletével csupán a 

sajtórendészet erejéig hozzák kapcsolatba. Érdekes kutatási téma lehetne az, hogy a történeti 

Magyarországon élő nemzetiségek sajtója hogyan és miért éppen a német nyelvű sajtót tartotta 

forrásának és viszonyítási alapjának, miközben működési területük a dualista Magyarországhoz 

kötötte őket, másfelől pedig a magyar közigazgatás mellett a magyar sajtóélet jelentékeny része 

is úgy határozta meg küldetését, mint közvetítést.  
 Amikor a Habsburg-birodalomban megindult a különböző nemzeti nyelvű sajtóélet az 

1780-as évtizedben, akkor a magyar sajtó megindulását is e folyamat részének tekintettem, de 

utána csak szórványos nyomát találtam annak, hogy bármelyik is kapcsolatban maradt volna a 

magyar sajtóval. A német nyelvű hazai sajtó viszont egészen más szerepet játszott, mint a többi 

nemzetiség sajtója: nyelvéből következően közvetlenül tudott hozzájutni és továbbítani egész 

Európára vonatkozó információkat és törekvéseket, ebben az értelemben „fejlettebb”, 

modernebb, európaibb volt, mint  a többi nemzetiség sajtója, beleértve sokáig a magyar sajtót 

is – és ráadásul ez volt a Habsburg-birodalom államnyelve. Kivételezett helyzetét erősítette az 

országban jelenlévő német etnikum, amely a legmagasabb írni-olvasni tudási arányokat mutatta 

– tehát a neki szóló sajtó garantált üzleti siker biztosított még a XIX. század végétől megerősödő 
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asszimiláció ellenére is. De ez a sajtó szinte zárvány volt a magyarországi, a budapesti 

sajtóéleten belül, újságíróit tekintve is különvált a magyar lapok publicistáitól. Radikális 

változás az első világháború végével és a Monarchia felbomlásával következett be, amikor nem 

csak a német nyelv közvetítő funkciója vált mellőzhetővé, de a német (nyelv) ellenesség is teret 

kapott, nem kis részben Szabó Dezső rendkívüli hatása és a népi ideológiák eredményeképpen. 

Az 1920-as évek közepére kiderült a német újságok fő pesti kiadójának, a Hungária Rt.-nak a 

számára, hogy annyira megfogyatkozott az a hazai német polgári-kispolgári réteg, amely a 

korábbi több tízezres példányszámú német újságokat fenntartotta, hogy át kell állnia a magyar 

lapkiadásra. Ez a fejlődéstörténeti ív azonban a Pester Lloydra semmiféle szempontból sem állt, 

már csak azért sem, mert működésének jelentős részében tulajdonképpen a magyar kormányok 

félhivatalos lapja volt – német nyelven. A Pester Lloyddal egy külön alfejezetben is 

foglalkoztam, és számos vonatkozásban hivatkoztam rá (ami nyomon követhető az Újság- és 

folyóiratcímek mutatójának tekintélyes számú hivatkozásából is).  

A sajtóillusztrációk, a képi publicisztikának is tekinthető karikatúrák, illetve a 

laptördelés valóban az írott sajtó elválaszthatatlan, bizonyos vonatkozásokban lényegi részei, 

és ha nem is következetesen és kiegyensúlyozottan, de minden korszakban ejtek szót róluk. 

Legkevésbé az 1920-as évektől kezdve foglalkoztam a hírlapi nyomtatási eljárásokkal és a 

velük szorosan összefüggő laptervezés lényegi elemeivel, mivel ezek már az első világháború 

előtt kialakultak, ahol van is róluk szó, kiemelten Az Est sajtóműfaji újításai között. A Képes 

magazinok c. fejezetben az illusztrálásról és az illusztrált laptípusokról legalább vázlatos 

összefoglalás készült, mind a radikálisan visszametszett vicclap és karikatúrák egyetlen 

fontosabb, megmaradt példájáról (Az Ojság), mind a politikai napilapokban az évtized 

közepétől jelentkező heti képes mellékletekről és a fotóillusztrálás végleges térhódításáról. A 

korábbi korszakokban az illusztrálás és a karikatúrák szerepéről azért lehetett részletesebb képet 

nyújtanom, mert gazdagabb részfeldolgozásokra támaszkodhattam, köztük saját korábbi 

munkáimra is.  

Pető Andrea és Sipos Balázs egyaránt hiányként jelezte a rádiós-televíziós újságírás 

kimaradását. Miután korábban egy kiállítási katalógus elkészítése és bevezető tanulmányának 

megírása kapcsán áttekintettem az írott sajtó, illetve az elektronikus média kapcsolatait és 

különbözőségeit, alapos megfontolás után hagytam ki összefoglalásomból az írott sajtón kívüli 

területeket.1 Az írott sajtó az újságíróktól az írás-olvasásból eredő intellektuális jellegű 

kvalitásokat, megnyilvánulásokat kíván meg, míg ugyanezek a jellemzők kevésbé fontosak a 

rádiós és televíziós újságírásnál, helyette viszont meghatározó szerephez jutnak a fizikai 

személyiségjegyek, a beszédhang minősége, sőt a televízióban a teljes vizuális karakter. Az 

elektronikus média műfajai nagyrészt és lényegileg különböznek az írott sajtó műfajaitól. 

Amennyiben a témába belevontam volna az elektronikus média hazai történetét is, a nyelv, mint 

kiemelt rendező szempont, nem állhatott volna meg, és felvetette volna több, fentebb említett 

terület részletes feldolgozásának akkor már valóban indokolhatatlan kihagyását. Ez a tágítás, 

amellett, hogy rendkívüli terjedelmi bővítéssel járt volna, azt hiszem, hogy már valóban nem 

lett volna megírható „egyszemélyes kézikönyvként”.  

 

3.  
Mindhárom bírálóm szóvá tette munkám periodizációját, különösképpen két esetben: az 

1918-1921, illetve az 1945-1989 fejezeteket. Rózsa Mária inkább pozitívumként értékelte a 

hagyományos sajtótörténeti határok felülbírálását, Pető Andrea számára nem világos, hogy ez 

a kettő miért egy-egy korszak, Sipos Balázs pedig elfogadja ugyan, bár komoly érveket is lát, 

amelyek ellene szólnak. A magyar sajtótörténet feldolgozásának periodizációjában alapvetően 

politikatörténeti és társadalomtörténeti szempontokat követtem, de a téma immanens érveinek 

                                              
1 Buzinkay Géza: A tömegmédia megszületése Magyarországon: hangrögzítés és műsorszórás a XX. században. 

In: Búcsú a “hangos” XX. századtól. Kiállítási katalógus. Szerk.: Buzinkay Géza. Budapesti Történeti Múzeum, 

1999. 15-25. pp  
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figyelembe vételével. Ezért határként többször alkalmaztam évszámok helyett az évtizedek 

megjelölését, ami szintén eltér a korábbi sajtótörténetek periodizációjától a fent említett két 

fejezet megjelölése viszont valóban nem kapcsolódik sem a történeti, sem az irodalomtörténeti, 

sem a sajtótörténeti periodizáláshoz.  

Egyetértek azzal, hogy az 1918 és 1921 közötti évek sajtóéletének eseményeit és 

folyamatait semmilyen szempontból sem lehet egységesként felfogni. Azért döntöttem mégis 

ennek a sokszínű néhány évnek az egységként történő tárgyalása mellett, mert ha az előző, 

illetve ha a következő korszakok felől tekintjük, lényegileg különbözik mindkettőtől, s ez a 

különbözős szolgálhat indokul. Akár a sajtóélet kereteit, szabályozását, akár az újságírókat és 

működési feltételeiket, részben még személyüket is, akár magukat a sajtótermékeket tekintjük: 

a magyar sajtóélet e periódusa sem az 1918 előtti, sem az 1921 utáni viszonyokhoz és 

folyamatokhoz nem kapcsolható. Plasztikus példával megvilágítva: olyan szürreális jelenetek, 

mint hogy 1919 őszén Szabó Dezső és Kosztolányi Dezső együtt felkeresik Rákosi Jenőt, hogy 

megnyerjék egy keresztény írói egyesület alapításához, de az igazán konzervatív Rákosi 

visszautasítja őket; vagy pedig az Ébredő Magyarok éppen őt állítják bíróság elé2: soha máskor 

nem fordulhatott volna elő.  

Az 1945 és 1989 közötti fő fejezetet három külön jelölt és külön tárgyalt alfejezetre 

bontottam, a koalíciós évekre, a Rákosi-korszakra, illetve a Kádár-korra, közöttük az 1956-os 

forradalom rövid heteinek, politika- és ideológiatörténetileg fontos, a sajtó történetét tekintve 

azonban újdonságot nem hozó, a korábbi forradalmak jelentőségével össze nem mérhető rövid 

kiágazásával.  Az előszóban részletesen megindokoltam ennek a fejezetnek megalkotását: 

„Valószínűleg az 1945 és 1989 közötti periódus egyetlen fejezetbe foglalása a leginkább 

meglepő, vitatható megoldás, annak ellenére is, hogy azon belül határozottan elkülönülő 

időszakokat különböztetek meg. Az első három évben, a koalíciós időszakban a szabad, 

sokszínű és demokratikus sajtóélet kialakítása éltette a reményeket, másfelől azonban 

ugyanekkor a diktatórikus korszak előkészítése zajlott (csak párt vagy intézmény lehetett 

laptulajdonos; a hírlapok terén a kommunista párt és társutasainak térfoglalása történt meg, és 

a hírszolgálat is az ő kezükbe került; az irodalmi folyóiratokból fokozatosan kiiktatták a polgári 

írókat, és még a vicclapokat is egyneműsítették stb.). 1948 után egészen a rendszerváltásig a 

pártállam központi sajtópolitikával irányította a sajtóéletet, változatlan volt felfogása a sajtó 

agitációs és propagandista szerepéről s feladatáról, megvalósítására viszont eltérő módokon 

törekedtek a Rákosi-, illetve a Kádár-korszakban. A kíméletlenül célratörő Rákosi-korszak és 

az óvatosabb, joviálisabb, de cinikusabb Kádár-korszak közé ékelődött rövid forradalmi 

időszak 1956-ban az írott sajtó terén nem teremthetett olyan jelentős változásokat, mint egykor 

az 1848-as forradalom; többnyire a mindenkori forradalmak röpirat-jellegű kiadványaira futotta 

erejéből. (Az igazi újdonság a rádiózásban jelent meg.) Ezek a szempontok indokolták, hogy 

egyetlen – de nem homogén – korszaknak tekintsem a második világháborút követő közel fél 

évszázadot.”  

 

4.  
Végül szükségesnek tartom, hogy kitérjek a forrásanyagomat illető megjegyzésekre. 

Egyfelől a tematikus monográfia lényegét illeti, hogy elsősorban  kutatások eredményeit 

egyeztessem, szinkronizáljam és egyesítsem önálló narratívában. Alapkutatásokat ennek a 
monográfiának az írásakor nem végeztem – azokat korábban tettem meg nagyrészt az 1849 és 

1918 közötti korszakokra vonatkozóan --, most a szakirodalom mellett saját kutatási 

eredményeimet használtam fel. Ebből következik, hogy születtek részletesen kidolgozott 

fejezetek mellett vázlatos, elnagyolt részek olyan időkre és kérdésekre vonatkozóan, 

amelyeknél az alapkutatások, részfeldolgozások hiányosak voltak. Az 1956-ot, illetve az 1990-

et követő fejezetekben valóban nem szerepelnek személyes levéltári kutatásaim, viszont 

forrásként használtam fontos interjúkat, amelyek e korszak sajtójának néhány főszereplőjével 

                                              
2 Schiller József: Rákosi Jenő: egy magántitkár feljegyzései. Bp. 1933. Káldor, 61., 65-67. pp. 

 



6 

 

készültek – ezek a Magyar Média című, két és fél évig megjelent folyóiratomban, illetve a 

Médiakutatóban jelentek meg --, és több eltérő felfogást képviselő, megbízható feldolgozásra 

is támaszkodhattam.  

Más kérdés, amit szintén Pető Andrea tett szóvá, hogy az 1990 utáni fejezet „inkább 

Wikipédia-forrásokra támaszkodik és hiányos.” Ez az állítás meglepett, ezért pontosabban 

megnéztem forrásjegyzékemet. A közel 600 szakirodalmi tételnek majdnem 17%-a 2010  után, 

vagyis a kötet megjelenése előtti egy-két évben jelent meg (a kéziratot  2016 januárjában zártam 

le); ezt arányos mennyiségnek tekintem.  Wikipédia-forrás egyáltalán nem szerepel benne. 

Néhány online-publikáció (a letöltés időpontjának feltüntetésével) található köztük, de ezeknek 

nagyobb része is megjelent nyomtatott formában, és csak a hozzáférés megkönnyítése miatt 

tartottam szükségesnek internetes címének szerepeltetését is. Szerepel internetes folyóirat, 

amely csak ebben a formában működik (pl. a Betekintő), és van olyan tétel, amely internetes 

publikációként volt hozzáférhető hosszú időn keresztül, és csak 2019-ben jelent meg 

nyomtatásban (Arany Zsuzsanna forráskiadásának előmunkálata Kosztolányi Dezső 1919-21-

es Pardon rovatáról).  

Végül ismét megköszönöm a bírálók megjegyzéseit, a bíráló bizottság elnökének és 

tagjainak is fáradságát és figyelmét. Bírálóim megjegyzéseit, kiegészítéseit és kérdésfelvetéseit 

további munkáimban hasznosítani fogom, és miközben bírálóimnak a választ fogalmaztam, 

számomra korábban természetes kérdésekben ismertem fel a problémákat, és hozzásegítettek, 

hogy – remélhetőleg – világosabban fogalmazzam meg nézeteimet. 

 

Budapest, 2019. május 24. 

Buzinkay Géza  


