
Laudáció 

 

Édesanyám a haláláig a Kutyapostát olvasta el elsőként, amikor megkapta a Szabad Földet. Emberek 

és kutyák sorsát írja abban az állandó rovatban Szücs Gábor. Szabott számú, kevés sorban, mégis 

gyakran a katarzisig juttató drámaként működnek a szövegei. Ma is. 

Vagyis, tud valamit ez az ember, aki idén 71 éves, és több mint 50 éve dolgozik az újságíró pályán. 

Pedig a Szabad Föld már csak levezetés nála. Nekem és sok kortársamnak megadatott az egyenes 

vonalú, lényegében felfelé ívelő szakmai életút esélye – riporterként, publicistaként. Szücs Gábornak 

is – de ő más alkat, más utat választott, és amerre a vonzódásai vitték, arra is esélyt adott a 

rendszerváltozás. A magam egyenes pályájáról nézve elismerem: az övé nehezebb, ezért vitathatóbb 

út volt. 

Szücs az Esti Hírlapnál bulváros közegből indult. A késő Kádár-kor lazuló korlátai mellett már ott 

megjelent, amit egész életében ideálnak tartott: az intellektuális bulvár. Bizonyára vannak már a 

médiaiskolákban pontosabb kifejezések is, de az egyszerű szavak is megteszik: bulvár, mert arról szól, 

ami nagyon aktuális, és nagyon sok embert érdekel. Intellektuális, mert okosan, pontosan, 

szellemesen – de a hatáskeltés eszközeit is kihasználva tálalják. 

Elképesztően tevékeny volt az a 15-20 év a pályáján, amikor a rendszerváltás előtt, alatt és után lapok 

sokaságának lett a szervezője, szerkesztője, menedzsere – és szerzője. Szinte minden új 

kezdeményezésben benne volt. A teljes lista a mellékelt életrajzában megtekinthető. Ismerte és 

több-kevesebb sikerrel megnyerte rendszeres vagy alkalmi szerzőnek az akkori magyar értelmiség 

színe-javát. Utóbb a szegedi egyetem médiaszakán tanította is, amit ő megtanult, és aminek a 

nagyobb részét úgy tanulta meg, hogy belevágott, és csinálta. 

Hosszú pályájának csúcsa az a nyolc év volt, amikor 1990-ben a Kurírt gründolták, és 1998-as 

megszüntetéséig működtették. Sokat olvasó, de kicsi és relatíve szegény a mi országunk. Már a 

rendszerváltás idején nehéz volt úgy lapot alapítani, hogy azt biztosan eltartsák az olvasók. Nem 

tudtuk, de már állt az azóta sokszor működött csapda: vagy a politikáé a lap, vagy valamilyen 

tőkeerős gazdasági csoporté, amely nem kizárólag a sajtószabadság szavatolása érdekében 

finanszíroz médiumokat. A teljes függetlenséget egyik sem hajlandó szavatolni. 

A Postabank és Princz Gábor ügyeit máig vitatják, én nem tudnám ebben porciózni az igazságot. De 

ami az általuk finanszírozott Kurírt és főszerkesztőjét, Szücs Gábort (meg nyilván a csapatát) illeti, 



olyan alkalmazkodási formákat alakítottak ki, amelyek máig használatosak – újabban már főleg a 

legtöbb olvasóhoz eljutó online médiában. 

Gyorsnak kell lenni, harsánynak (a címadásban mindenképpen), kell politika, celebsztori, szex és 

bűnügy. Amit a jobbak hozzátesznek: az igényesség. Nyelvi és intellektuális igényesség – ma is 

ugyanaz, amivel Szücs és csapata próbálkozott a viszonylag szabaddá váló sajtó úttörőjeként. A Kurír 

politizált, egyik oldalhoz közelebb volt, mint a másikhoz, mert volt értékrendje – de nem lett 

lakájmédia. A sajtóetika határa ott volt, hogy tudatosan nem hazudunk, de a hírversenyben nem 

mindig várjuk meg, mire ellenőrizni lehet az információk pontosságát. Úgy látom: ma is ott van. 

Szücs Gábor a szocialisták közelébe visszakerült Szabad Földnél talált menedéket (ahogyan sok évvel 

később, a Népszabadság bezárása után jómagam is.) Ott is lapcsináló volt, szereppel abban, hogy a 

vidéki hetilap „paraszt bulvár”, „falusi családi magazin”, lett, embermesékkel, praktikus ismeretekkel 

és életmódtanácsokkal teli, könnyen olvasható, árát alacsonyan, példányszámát meglepően magasan 

tartó hetilap maradt. 

A hozzám hasonló, főmunkatárs típusú újságírók nem tudták volna megcsinálni azt, amit Szücs Gábor 

meg tudott. Összetett, fontos teljesítmény az övé. 

Ezért javasolom Szücs Gábort az Aranytoll elismerésre. 

Még csak annyit: amíg megjelentek a cikkeim a Szabad Földben, a friss lapszámban mindig a saját 

írásaimat ütöttem fel először. Mióta eljöttem onnan, azóta a Kutyapostával kezdem én is. 

 

Tanács István újságíró 


