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Szívesen emlékszem a múltra. Megtisztelő számomra, ha ebben a visszatekintésben Ön is
részt venne. 1988 végén, tehát még a rendszerváltoztatás hajnalán, újságíró és más
barátaimmal együtt kezdeményezésemre létrehoztuk a RING/NYÍLT KÜZDŐTÉR című közéleti
hetilapot, amelynek előbb a szerkesztőbizottság elnöke, majd a főszerkesztője lettem.
Elképzelésünk szerint a Ringben minden irányzat megjelenhet, két feltétellel: az egyik a
színvonal, a másik az etikus magatartás a vitapartnerekkel szemben.

Azért is, hogy ezt a szellemiséget biztosíthassuk, létrehoztuk a Ring szerkesztő-bizottságát,
amelybe mind a hat parlamenti párt delegálhatott egy tagot, és delegált is. Ráadásul olyanokat,
kiknek a hitelessége az óta sem kérdőjeleződött meg. S amikor a pártok képviselői már alig-alig
álltak szóba egymással, a Ringben mi még azon törtük a fejünket: a nehéz gazdasági helyzet
ellenére, hogyan tudnánk a Ringet, s annak függetlenségét megőrizni.

Nem tudtuk. 1993 végén a RING megszűnt.

Pedig túlzás nélkül mondhatjuk: a Ringnek kiemelkedően színvonalas szerzői - közreműködő
gárdája volt: ÁDER JÁNOS, APOSTOL PÉTER, BALASKÓ JENŐ, BALOGH ELEMÉR,
BARTÓK ISTVÁN, BÁLINT B. ANDRÁS, VICSOTKA MIHÁLY, BILECZ ENDRE, BÓLYA
PÉTER, B. KIRÁLY GYÖRGYI, BUKSA ILDIKÓ,CSAPLÁR VILMOS, CSÁJI ATTILA, CSÁSZÁR
ISTVÁN, DEBRECZENI JÓZSEF, DÉNES JÁNOS, DOMOKOS ISTVÁN, FEKETE SÁNDOR,
FÖLDESI MARGIT, FRANKA TIBOR, FURMANN IMRE, GYŐRI BÉLA, HARDY PÉTER,
KENDE JÁNOS, KEREKES ANDRÁS, KULIN FEREC, LÉGRÁDI TIBOR, LEZSÁK SÁNDOR,
MAKOVECZ IMRE, MAROS VERA, MÁRKUS LÁSZLÓ, MÉLYKUTI ATTILA, MIHÁLYFI
SÁNDOR, MOLNÁR OTTÓ, MOLDOVA GYÖRGY, KENDE JÁNOS, KEREKES ANDRÁS,
KÉKESDI KÁROLY, KÖBLI ANIKÓ, N.GYURKOVTS RÓZA, ORAVECZ MAGDOLNA,
POLGÁR ANDRÁS, ROXIN ANNA, SALGÓ RÓZSA, SÁMATHY TAMÁS, SÍPOS LEVENTE,
SÍPOSHEGYI PÉTER, SZABAD GYÖRGY, SZABÓ MIKLÓS, SZEPESI JÓZSEF,
SZERNCSÉS KÁROLY, TÖRÖK BÁLINT, VICSOTKA MIHÁLY, VÉRTI ZSUZSANNA, ZIMÁNYI
ZOLTÁN stb. stb.

De ha mindez így volt, miért kellett mégis megszűnnie? Szarkasztikusan válaszolva: azért, mert
bár a Ringet mindenki szerette, de mert senki sem birtokolhatta, ezért senki sem támogatta.
Nehezen éltük meg a Ring megszűnését, és nem anyagiak miatt, hanem mert akkor is, azóta is
azt gondoljuk: a magyar média-palettáról a Ring értékelvű nyitottsága ma is nagyon hiányzik.
Lényegében ebből a megfontolásból hoztuk létre 1998-ban lányommal, Földesi Margit
történésszel a ringmagazin.hu értékelvű közéleti, gazdasági, kulturális és életmód portált,
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ráadásul azzal az eltökéltséggel, hogy előnyt kovácsolunk a kudarcainkból.
Mire alapoztuk, alapozzuk, alapozhatjuk ezt az optimizmusunkat? Először is meggyőződésünk,
hogy rajtunk kívül változatlanul sokaknak hiányzik a Ring által képviselt szellemiség, közöttük
olyanoknak is, akik nem is ismertek bennünket, talán nem is hallottak rólunk. Csak el kell
jutnunk hozzájuk, meg kell szólítanunk Őket.

Meg aztán vannak, lehetnek az online változatnak egyéb komoly előnyei is. Ilyen például, hogy
a papíralapúhoz viszonyítva az online változat jóval több érdekes cikket, még több olvasóhoz
lehet eljutatni. Gondolunk például a határon túli, sőt a világ magyarságára. Hiszen már ma is az
olvasóink jelentős hányada közéjük tartozik. Így például 27 százalékuk a Kárpát-medencében,
15-17 százalékuk angliai és amerikai nyelvterületen él, de viszonylag nagy számban vannak
olvasóink Oroszországban, sőt néhányan még Kínában és Japánban is.

Végül még az un. RING – vitákról. A rendszerváltoztatás éveiben nem csak a RING magazin
oldalain, de százak és több párt vezető-politikusának a részvételével és a média nagy
érdeklődése mellett folyamatosan rendeztünk élő vitákat is, a társadalom széles rétegeit érintő
kérdésekről.

Ha nem is ilyen formában, de igazi RING vitákra szerintem ma is nagyon nagy szükség lenne,
szemben az egyetértők napjainkban divatos álvitáival. Elképzelésem szerint ezeket a Ring
vitákat az un. RING –FÜZETEKBEN papíralapon is megjelentetnénk.
Kedves Olvasónk! Kérem, amennyiben szimpatizál velünk, ajánljon bennünket másoknak is, és
ha mondanivalója van, ossza azt meg velünk, illetve a ringmagazin.hu portál olvasóival.

Földesi József tulajdonos, kiadóigazgató
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