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Mi tagadás, furcsa helyzetben van lapunk. Odáig rendben van, 
hogy az Olvasó kezébe veszi a magazint, elolvassa az érdekes 
cikkeket, megnézegeti a szép fotókat, csettint a nyelvével, ez 
a megújult Magyar Krónika, ez aztán nem semmi! Esztétikus 
elrendezésben szétteríti a lapszámokat a dohányzóasztalon, 
és ha két negatív PCR-teszttel rendelkező ismerőseit vendégül 
látja otthonában, SPONTÁNUL, a lehető legtermészetesebb 
lazasággal (hangja csengjen melegen és barátian, kezében le-
gyen egy pohár vörösbor az atmoszférateremtés végett – kicsit 
feljebb tartsa, FELJEBB!) odaböki: Oh! Hiszen ti mindig is egy 
szép kiállítású, tartalmas periodikára vágytatok, nemde? Ezt a 
havilapot mintha nektek találták volna ki! A vendégek pedig, 
arcpogácsáik még pirosak a kinti hidegtől, de a kabátjukból 
se bújtak ki, izgatottan fölkapják a lapot. Elképedés, gyönyör-
ködés, majd a vendéglátó iránymutatásával tájékozódás az 
előfizetés részleteiről.

Kedves Olvasó, ön most jól el van képzelve. Nézze el, ha a 
szerkesztő, kinek gondolatai folyton-folyvást a magazinjánál 
járnak, ilyen kamaszos hévvel fantáziál önről. Mentsége, 
hogy hiszi, lapunk bizton elnyeri a valóságosan létező olvasó 
tetszését is. Csak éppen úgy áll a dolog – és itt jutunk vissza a 
furcsasághoz –, hogy az olvasás jó esetben is csupán a Krónika-
élmény felét jelenti. A másik fele meg kimondva-kimondatlanul 
is az lenne, hogy az Olvasó sorban kipróbálja a benne leírt 
dolgokat. Fogja magát, és elmegy, megtekint, felfedez, befogad 
tájegységet, kiállítást, miegyebet. A Krónika-olvasó: utánajár. 
Utánajár Magyarországnak. És ez már nem fantázia, hanem 
remény, ami a létokát adja a lapnak.

Arról nem a lakásába zárt Olvasó tehet, ha ez a remény 
beváltatlan egyelőre, és az is lesz tán még néhány hónapig, 
míg véget nem ér ez a rémálom. Lennének persze ötleteink. 
Mellékelnénk nájloncsomagolásban a Brunszvik-kastélyt, 
de a nyomda húzza a száját. Borzasztó. Marad hát a képzelt 
kamerába elrebegett, kockás zakónk minden pátoszától át-
hatott, pezsgőhabos újévi fohász: idén végre valamikor a fél 
Krónikák után egész Krónikákat kerekíthetünk, mi, újságírók 
és újságolvasók, közösen. 
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