
1 

 

Szajda Szilárd: 

Magyarország nyitottá válása és az ellenzéki sajtó 

A médiafogyasztók és az újságírók szellemi, eszmei, politikai 

orientációjának alakulása 1945 és 1947 között 



2 

 

 

I. Bevezetés – a kutatás célja, módszertana, forrásai és 

időintervalluma 

 

A média a XX. században minden politikai rendszerben meghatározó szerepet töltött be: a 

választói jog általánossá válásával, a tömegpolitika térnyerésével a politikai élet lenyomatává, 

politika-formáló erővé, a politikusok eszközévé vagy éppen ellenőrző „hatalmi ágává” vált. A 

média így a modern politikatörténet egyik legfontosabb, olykor kizárólagos forrása. 

1945 és 1949 között hazánkban a médiumok közül egyértelműen a sajtó volt a meghatározó. 

Az egyéb médiumok, mint a rádió, a filmhíradók, az Amerikai Egyesült Államokban már 

sugárzó televíziók Magyarországon még nem veszélyeztették a napi és egyéb periodikák 

domináns helyzetét. Ráadásul 1945 után egy rövid időszakra úgy tűnt, létrejöhet 

Magyarországon a többpárti demokrácia, így ennek hatására állandóan változó, de alapvetően 

szűkülő korlátok között sajtószabadság volt az országban. A sajtószabadság korlátozásával, a 

lapok ellenőrzésével megbízott személyek és hivatalok, mint azt Sz. Nagy Gábor a koalíciós 

időszak sajtópolitikájáról írott tanulmányában részletesen kifejtette, állandó hatalmi és 

hatásköri harcban álltak egymással.
1
  A sok szereplő és a belső politikai harc miatt a cenzúra 

kijátszható volt. Erre kitűnő példa találhatunk az egyik, a dolgozatban vizsgálat lap esetében. 

Sz. Nagy Gábor a külpolitikai, külfölddel kapcsolatos cikkek cenzúrájáról írt: „Meg kell 

említenünk még a Külügyminisztérium sajtóosztályát is, bár ott egy kicsit más volt a helyzet. 

A sajtóosztály ugyanis főként arra ügyelt, hogy a lapokban megjelenő írások 

semmiféleképpen ne befolyásolják az ország külföldi megítélését, főleg ezekben a 

nehézidőkben. Hiszen1946 februárjában aláírásra került a csehszlovák–magyar lakosságcsere-

egyezmény, a békeszerződés pedig már előkészítés alatt állt. Ezért külpolitikai értelemben 

semmiképpen nem tett jót az ország érdekeinek, ha a sajtótermékek bármilyen módon is 

kritizálják a Külügyminisztérium munkáját, és az sem, ha ellenséges hangnemben szólnak 

bármelyik szomszéd állam politikájáról. Még akkor is, ha ennek a politikának a határon túli 

magyarok voltak az elszenvedői.”
2
 Az ügy pikantériája, hogy ez a cenzúra a Szabad Nép miatt 
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került bevezetésre.
3
 Az elemzésükből később kiderül, hogy a Haladás című, koalíción kívüli 

lapra ez a szabály vagy nem vonatkozott, vagy be sem mutatták cikkeiket az illetékeseknek, 

hiszen minősíthetetlen módon támadta a lap, 1946 februárjában is Csehszlovákiát. Odáig is 

elmentek, hogy vezércikkben intézett Zsolt Béla főszerkesztő nyílt levelet Eduard Beneš-hez. 

 

A második világháború végétől a sztálini típusú diktatúra kiépüléséig, azaz az 1949-es 

népköztársasági alkotmányig a pártpolitikai sajtóorgánumok soha azelőtt, és később sem 

tapasztalt burjánzása szolgáltatja a történész számára a politikatörténeti elemzésre használható 

források kimeríthetetlen kútfőjét. Természetesen sokszínűségben, médiaválasztékban a két 

világháború közötti korszak gazdagabb volt, hiszen mint Horváth Attila is kifejtette: „1945 

előtt a hazai napilappiac rendkívül változatos képet mutatott. A két világháború között több 

száz politikai napi- és hetilapot adtak ki, csak a fővárosban kéttucatnyi napilap jelent meg. A 

szélsőbaloldal kivételével minden politikai irányzat kiadhatta a maga újságjait; reggeli, déli és  

esti lapok konkuráltak egymással. A minőségi újságok és a bulvárlapok jól megfértek egymás  

mellett.”
4
 

A vizsgálatba bevont lapok is pártorgánumnak számítottak, de a két legjelentősebbnek, a 

Haladásnak és a Világnak erőteljes üzleti, magán sajtóorgánum jellege volt. A Világ legalább 

annyira volt Supka Géza főszerkesztő lapja, mint a polgári demokratáké, és a Haladásra is 

sokkal nagyobb befolyása volt Zsolt Béla főszerkesztőnek, mint a Magyar Radikális Pártnak. 

Mindezt részletesen a két lapról szóló fejezetben fejtjük ki. 

Az írott sajtóforrások közül kiemelt jelentőségű volt a napisajtó szerepe az 1945 és 1949 

közötti politikai- és társadalmi változásokban, hiszen a politikai napi-, esetleg hetilapok tudták 

egyszerre – terjedelmi okok miatt – a legtöbb üzenetet átadni, a lehető legnagyobb számú 

magyar polgárnak.  

Az újságíróknak és a politikai erőknek négy év alatt lapjaik segítségével legitimizálni kellett 

az új demokratikus rendszert és delegitimizálni a jobboldali autoriter-diktatórikus rendszert. A 

vizsgált időszak második felében viszont újabb társadalmi-politikai változások eszköze és 

színtere volt a napi sajtó és az újságírás, aminek végeredménye az egypárti diktatúra lett. Az 

                                                 
3
 A 1946. január 5-ei, a Szabad Népben megjelentett ”Virágszámla, fegyverszünet kötelezettség” című cikk 

miatt merült fel a külpolitikai cikkek cenzúrázásának igénye. A botrány a Világ által vált nyilvánossá. Megírták, 
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újságírók előbb nagyrészt – még ha egyes lapok munkatársai kényszeredetten is – a 

demokratikus politikai kultúra meghonosításáért dolgoztak, majd egy részük, az éppen hogy 

gyökeret vert szabad nyilvánosság és plurális politikai kultúra erodálásáért, míg mások 

mindezek védelmében folytatták hivatásukat. 

A sajtó működésére, az újságíró munkájára a politikai környezet meghatározó hatással van. A 

politikai környezet alapvető fontosságú tulajdonsága, hogy egy ország milyen mértékben 

nyitott a világra.  

Jelen vizsgálatunk célja, hogy megállapítsuk mennyire és milyen módon volt hatással az 

ellenzéki pártok sajtójára és a sajtómunkásokra a második világháború után a háború hat 

esztendeje előtti időkre jellemző nyitottság visszatérése? Hogyan zajlott annak a nyitottsági 

szintnek a visszaállítása, amelyet Sipos Balázs a Nyitott/zárt Magyarország című kötetben 

közölt tanulmányában a következőképpen jellemzett: „Magyarország a Horthy-korban 

globalitás/globalizálódás viszonya között létezett, ami 1939-ig, a világháború kitöréséig – a 

cenzurális állami intézkedések ellenére – nagyfokú kulturális nyitottságot is jelentett.”
5
 

Milyen módon, és mire használták a médiumok és az újságírók a nyitottságból adódó 

eszközöket? 

A kutatás részét képezi sajtó nemzetközi szellemi, tudományos, politikai, kulturális 

orientációjának vizsgálata ezen újságok külfölddel kapcsolatos hírei alapján. A bezárkózó, 

elzárt ország világ felé nyitása és a demokratizálódás összefüggéseinek, illetve a nyitottság és 

a demokrácia védelme kapcsolatának kimutatása a lapok külföldi hírei alapján. A különböző 

eszmeiséget követő lapok önlegitimációjának, magyarság- és országimázs-képének 

alakulásának követése. A Magyarország szempontjából fontos országok sajtóábrázolásának 

bemutatása. 

A kutatás alapjául szolgáló hírek, újságcikkek, publicisztikák, elemzések, interjúk, 

tudósítások nagy része a Nyugatot reprezentálja, de mivel a nyitottá válás időszaka a 

globalizáció erősödésével is egybe esik, ezért dolgozatunk szinte a világ minden tájáról 

érkező híreket figyelembe veszi és elemzi. Ha a forrásunk nem zárkózik el a szovjet hírek 

érdemleges használatától, akkor mi sem tehetjük ezt, hiszen a nyitottság mindenfelé érvényes, 

így egyes estekben, már csak a komparatív elemzés érdekében, a releváns szovjet hírek is 

bevonásra kerülnek.  

Végül szólnunk kell kutatásunk forrásairól és a vizsgált időszakról. 

                                                 
5
 Sipos Balázs: „Világ-képek, kulturális regiszterek és Amerika jelenléte a Horthy-korban” (In: Feitl István 

szerk.: Nyitott/zárt Magyarország Politikai és kulturális orientáció 1914-1949, Budapest Napvilág Kiadó 2013. 

181. o.) 
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A forrásként használtuk az A Holnap (Magyar Szabadságpárt), a Hazánk (Demokrata 

Néppárt), a Haladás (Magyar Radikális Párt), a Világ (Polgári Demokrata Párt) című lapokat. 

Az Ellenzék (Magyar Függetlenségi Párt) lapját ellenzékisége ellenére nem vontuk be a 

vizsgálatba, mert rövid működése alatt a lap szinte kizárólag a párt belpolitikai élet-halál 

küzdelmére koncentrált. 1947 júliusi megalakulásától a Balogh István vezette Független 

Magyar Demokrata Párt elvileg szintén ellenzéki pártként működött, és pártlapként használta 

a Magyar Nemzetet, mégsem használható érdemleges ellenzéki forrásként a lap, mivel Izsák 

Lajos szerint a párt a kormányt soha nem kritizálta, tevékenysége kimerült a parlamenti 

munkában.
6
 Továbbá egyetértünk Horváth Attila állításával, miszerint: „A Magyar Nemzet 

színvonalának visszaesése akkor kezdődött, amikor Balogh István új pártja, a Független 

Magyar Demokrata Párt lapja lett, de egyre bátortalanabb írásokkal.”
7
 

 

A vizsgált időszak 1945-ben, a lapok első megjelenésének időpontjától 1947 márciusáig, a 

fordulat kezdetének egyértelművé válásáig terjed. A Haladás és a Világ esetében ez 1945-től 

1947 elejéig folyamatos, minden lapszámra kiterjedő elemzést jelent, mert ennek a két lapnak 

a megjelenés nagyjából zavartalan volt. A Hazánk című lap esetében túlléptünk a magunk 

által állított, a fordulat kezdeténél, a kisgazdák elleni első nagy támadás elején húzott 

határvonalat, mert fontosnak tartottuk, hogy 1947 augusztusi újraindulása után 1947 végéig 

bezárólag gazdagítsuk a szegényes keresztény-konzervatív forrásanyagot, és ne csak A 

Holnap néhány 1947 tavaszi száma, és a Hazánk egyetlen 1945-ös száma alapján vonjunk le 

következtetések a jobboldali ellenzéki újságírással kapcsolatban. 

                                                 
6
 Izsák Lajos: „Az ellenzéki pártok a fordulat éveiben” (In: Izsák Lajos: „Pártok és politikusok Magyarországon 

1944-1994” Budapest, Napvilág Kiadó 2000. 170. o.) 
7
 Horváth Attila: „A magyar sajtó története a szovjet típusú diktatúra idején” Budapest, Médiatudományi Intézet 

2013. 26. o. 
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II.  A Haladás – a legnyugatiasabb, radikálisan nyitott ellenzéki 

lap nemzetközi orientációja a háború végétől a fordulat 

kezdetéig 

 

A Haladás a Magyar Radikális párt hetilapja volt. Vizsgálatunk szempontjából rendkívül 

ellentmondásos forrás, hiszen az eszmei, szellemi orientációt tekintve az elemzés alá vont 

négy ellenzéki lap közül mennyiségileg és minőségileg is ebből a lapból nyerhető ki a legtöbb 

információ. Célközönsége és készítői, kissé elitista felfogása miatt a leginkább nyitott a 

külföld hírei, politikai-eszmei irányzatai, tudományos-kulturális értékei iránt. Ugyanakkor 

ellenzékisége mérsékelt, hiszen a párt minden vágya a koalíciós részvétel lett volna, magát 

demokratikus pártnak definiálta ugyan, de erőteljesen baloldali volt, saját arc poetica-ja 

szerint is az együttműködő ellenzékiség híve. A másik probléma, hogy 1945 és 1947 között 

nem volt parlamenti párt, lapjuk a Haladás hetilapként kisebb terjedelemben, kisebb 

közönséghez jutott el, így az ország nyitottsága érdekében kifejtett gigantikus munkájuk 

hatásfoka nem volt magas, ugyanakkor a külfölddel kapcsolatos tájékoztatás minősége, és az 

hogy ez a lap, szemben más orgánumokkal éveken át zavartalanul működhetett, a kutatásunk 

meghatározó és alapforrásává teszi. Továbbá azért is alapforrás, mert miként Izsák Lajos 

megfogalmazta: „Az MRP [..,] azt vallotta hazánk nem lehet nagyhatalmi érdekek csatatere 

[…]”, az országnak törekednie kell a híd szerepre Kelet és Nyugat között.
8
 Ez a mi 

szempontunkból azt jelenti, hogy a lapjuknak is nyitottnak kellett lennie Keletre és Nyugatra 

egyaránt.  

Mint említettük korábban, a Haladás pártlapnak indult 1945 októberében, de irányítása rövid 

időn belül kicsúszott a Magyar Radikális Pártot alapító politikusok és az Csécsy Imre kezéből, 

amelynek oka a volt „Nyugatos” Zsolt Béla személyiségében volt keresendő. A kortársként, a 

párt, valamint a lap életét közelről megfigyelő Borbándi Gyula így látta mindezt: „Csécsynek 

hamarosan vetélytársa támadt pártjában. 1945 augusztusában csatlakozott hozzá a náci 

koncentrációs táborokból a svájci felépülésből visszatért Zsolt Béla, aki publicistaként 

egyfelől használt a pártnak, másfelől nyugtalan, izgága, gyűlölködő természetével, polemikus 

írásaiban mindenfelé vagdalkozva és olykor bántó, sértő, durva fogalmazásoktól sem riadva 

                                                 
8
 Izsák Lajos: „A polgári ellenzéki pártok Magyarország nemzetközi helyzetéről és külpolitikai lehetőségéről, 

1944-47” (In: Izsák Lajos: „Pártok és politikusok Magyarországon 1944-1994” Budapest, Napvilág Kiadó 2000. 

23. o.) 
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vissza, ártott is annak. Észlelhető becsvágy vezette, mindenképpen irányítani, vezetni akart, 

nagy energiával tört az élre és ebben a törekvésében szelíd, béketűrő, a politikai harcban 

járatlan társai nem tudták féken tartani. Csécsy sem, akinek stílusától idegen volt Zsolt 

harciassága és érdes hangja. 1945 októberében még elindította a párt Haladás című hetilapját, 

kezdetben főszerkesztője volt, de hamarosan át kellett engednie e szerepet Zsoltnak, aki a 

maga képére és hasonlatosságára alakította a lapot. Ez viszont jó, érdekes és olykor izgalmas 

volt. Az Új Magyarországgal együtt az úgynevezett koalíciós évek legjobb magyar 

hetilapjainak tekinthetők. Mind a kettőt példaképnek tekintette és sikerrel igyekezett utánozni 

az akkoriban híres és tekintélyes svájci Weltwochet.”
9
 

 

 

 

II.1. A Haladás a külföldi kultúra prófétája 

 

Az ország háborús bezártságát követően a Haladás, a külföldi kultúrára kiéhezett haladó 

értelmiség elsőszámú kiszolgálója volt a külföldi, elsősorban nyugati kulturális eredmények 

közvetítésében, a háború alatt kialakult lemaradás felszámolásában. A laptól távol állt a 

kultúra kategorizálása, bár elsősorban a haladó kultúrát szerették volna propagálni, de több 

mint fél évtized bezártság után minden haladónak tűnt. A lap a kulturális nyitottság terén nem 

ismert korlátokat, a sokszínűségre, már-már felfoghatatlan mennyiségű információ átadására 

törekedtek. Elsősorban, a magyar haladó polgári réteg hagyományait követve a nyugati 

szellemi orientáció jellemezte az újságot, leszámítva a szovjetekkel kapcsolat néhanapján 

beiktatott, inkább vélelmezetten kötelező tiszteletköröket. 

A Haladás egyik első, a világra való nyitottságot jelképező tudósítása a háború utáni első 

angol film hazai bemutatását övező szenzáció érzetét erősítette. Az ország korábbi elzártságát 

jól mutatja, hogy egy angol film megjelenése a mozikban 1945-ben hírértékű volt.
10

 Azonban 

túl sokat a filmről nem tudunk meg a lapból: „Több mint fél évtizedes szünet után” 

bemutatták az első angol filmet, amely ellentétben az első orosz és amerikai filmtől nem 

háborús film, a „Fényjelek Algírban”
11

 – írta a lap. 

                                                 
9
 Borbándi Gyula: „Szellem és erkölcs” (In: Magyar Szemle Új folyam X. 3-4. szám 2001.) 

http://www.magyarszemle.hu/cikk/20060815_szellem_es_erkolcs 
10

 Haladás 1945. október 1. 7. o. „Filmbeszámoló”  
11

 „A Városi Színházban bemutatták az Első Budapestre érkezett angol filmet.  A »Fényjelek Algirban« cím 

szánalmasan harmadrangú, erőtlen kis filmecskét leplez. A film silánysága annál lehangolóbb, mert valóban 

nagy téma az észak-afrikai szövetséges partraszállás előkészítése pazarlódik el benne észrevétlenül. Micsoda 

http://www.magyarszemle.hu/volume/2001_2
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Az első lapszámok kötelező feladatának tűnik minden lap esetében, hogy a Szovjetunió iránti 

nyitottságát is demonstrálja. A Haladás a „Szellemi élet a Szovjetunióban” címmel 

megjelentetett tudósításban tett ennek eleget, így az első külföldi híreket a szovjet szellemi és 

tudományos életről közölték. A cikk beszámolt a moszkvai színházi életről, arról, hogy a 

távíró egyik feltalálójának szobrát felavatták. A témák erőltetettsége, és az ilyen jellegű hírek 

későbbi ritkulása, majd elmaradása jelzi, hogy a nyitottság a Szovjetunió irányában nem 

őszinte érdeklődésen alapult, és az elvárás sem volt olyan fokú, mint azt a lap szerkesztői 

feltételezték. 

„Az angol szellemi élet halottai” című írás morbid összefoglalása annak, hogy az angol-szász 

kultúra iránt nyitott olvasók a brit szellemi élet mely kiválóságai elvesztésének híréről 

maradtak le a háború miatt.
12

 Az 1945-ös évben a külfölddel foglalkozó újságírókra jellemző 

felfogás, miszerint végre kinyílt a világ a magyarság előtt, az újságírók hivatása pedig az, 

hogy az elzártság következtében felhalmozódott kulturális, információs lemaradást behozzák. 

Ebben az írásban több a közelmúltban elhunyt angol tudós emlékét idézték fel. (Stanley 

Casson régész- ókor történész, Otto Jespersen nyelvész
13

, Ernest de Sélincourt
14

 etc.) 

Knut Hamsun Nobel-díjas norvég íróról
15

 jelent meg írás a lapban Kürti Pál tollából
16

, „Knut 

Hamsun árulása” címmel.
17

 A cikk stílusa rendkívül furcsa, nekrológ egy élő emberről. Ezzel 

                                                                                                                                                         
bágyadt körítéssel tálalják ezt a film-eposz után kiáltó tárgyat, a háború egyik döntő eseményét!” – írta a filmről 

a Fényszóró című magazin 1945 szeptember 10-i száma (In: Fényszóró I. évf. 10. szám 19. o.) 
12

 Haladás 1945. november 3. 3. o. „Az angol szellemi élet halottai” 
13

 Jens Otto Harry Jespersen (1860. július 16. – 1943. április 30.) dán nyelvész, az angol, mint idegen nyelv 

oktatásának forradalmi megújítója. (In: /www.britannica.com) 
14

 Ernest de Sélincourt (1870-1943) brit irodalomtörténész, kritikus. (In: /www.britannica.com) 
15

 Knut Hamsun, eredeti nevén Knut Pedersen (Lom, 1859. augusztus 4. – Grimstad, 1952. február 19.), norvég 

író, költő. 1920-ban irodalmi Nobel-díjjal tüntették ki, „monumentális művéért, „Áldott anyaföld” című. 

regényéért. Az irodalmi áttörést Éhség (1890) és különösen Pán (1894) című regényei hozták meg; előbbit a 

norvég irodalom első valódi modern regényeként tartják számon. Hamsun művészetét meghatározza a 

civilizációval szembeni mély ellenérzés, és az a hit, hogy az emberi beteljesedés a földhöz kötődik. Ez a 

primitivizmus (és a vele járó bizalmatlanság minden modern dologgal szemben) legerősebben az „Áldott 

anyaföld” (1917) című regényében jut kifejezésre. Hamsun Németország, a német kultúra nagy tisztelője volt, és 

ellenezte mind a brit imperializmust, mind a szovjet kommunizmust. Az Egyesült Királyságban a 19. századi 

gyarmatosítót és Norvégia tengeri szerepének fenyegetőjét látta. Az I. világháború idején is Németországgal 

szimpatizált, és az 1919-es Versailles-i szerződés után együttérzéssel figyelte a német nacionalizmust. Az 1930-

as évek közepétől kezdve szóban és írásban is a nemzetiszocializmus mellé állt. A britekkel szembeni 

ellenszenve és Németország iránti csodálata együtt érzővé tette a 80 éves írót Norvégia 1940-es náci 

megszállásával; a németeket a norvég függetlenség védelmezőjének látta a brit fenyegetéssel szemben. 

Látványosan támogatta Vidkun Quislinget, és valószínűleg tagja volt Nasjonal Samling nevű pártjának is. Nobel-

díját elküldte Joseph Goebbelsnek, majd 1943-ban Berchtesgadenben személyesen is találkozott Adolf Hitlerrel. 

A háború után két állami pszichiáter „tartósan korlátozott szellemi képességeket” diagnosztizált nála; időlegesen 

pszichiátriai megfigyelés alá került. A norvég hatóságok 1947-ben kelletlenül bíróság elé állították, 

vagyonelkobzásra ítélték. (In: Világirodalmi Kisenciklopédia I. kötet, Budapest, Gondolat 1984., 480-481. o.) 
16

 Kürti Pál (1897. aug. 4.– 1966. nov. 17.): színikritikus, dramaturg, rendező. Első írása 1919-ben Kárpáti Aurél 

Új Idők c. lapjában jelent meg. 1924–1939 között a Nyugat színikritikusa volt. 1926-ban a Belvárosi Színházban 

rendezett. 1931–32-ben az Új Színház dramaturgja. 1933–34-ben a Belvárosi Színház dramaturgja. 1936–1938 

között a Művész, 1938-ban a Városi Színházban is rendezett. 1956-tól az Értelmező Szótár munkatársa volt. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=hu&prev=search&rurl=translate.google.hu&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom&usg=ALkJrhhdooztmFVAfwWobreNAt9iHCZMtQ
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Lom_%28Norv%C3%A9gia%29&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/1859
http://hu.wikipedia.org/wiki/Augusztus_4.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Grimstad
http://hu.wikipedia.org/wiki/1952
http://hu.wikipedia.org/wiki/Febru%C3%A1r_19.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Norv%C3%A9gia
http://hu.wikipedia.org/wiki/1920
http://hu.wikipedia.org/wiki/Irodalmi_Nobel-d%C3%ADj
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81ldott_anyaf%C3%B6ld&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89hs%C3%A9g&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%A1n_%28reg%C3%A9ny%29&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Civiliz%C3%A1ci%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ld
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Primitivizmus&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81ldott_anyaf%C3%B6ld&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81ldott_anyaf%C3%B6ld&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81ldott_anyaf%C3%B6ld&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9metorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%A9met_kult%C3%BAra&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Egyes%C3%BClt_Kir%C3%A1lys%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Imperializmus
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szovjetuni%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kommunizmus
http://hu.wikipedia.org/wiki/19._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/Els%C5%91_vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA
http://hu.wikipedia.org/wiki/1919
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Versailles-i_szerz%C5%91d%C3%A9s&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/1930-as_%C3%A9vek
http://hu.wikipedia.org/wiki/1930-as_%C3%A9vek
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzetiszocializmus
http://hu.wikipedia.org/wiki/Norv%C3%A9gia
http://hu.wikipedia.org/wiki/1940
http://hu.wikipedia.org/wiki/Harmadik_Birodalom
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vidkun_Quisling
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Nasjonal_Samling&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Joseph_Goebbels
http://hu.wikipedia.org/wiki/1943
http://hu.wikipedia.org/wiki/Berchtesgaden
http://hu.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1sodik_vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA
http://hu.wikipedia.org/wiki/Pszichi%C3%A1tria
http://hu.wikipedia.org/wiki/1947
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talán azt kívánta sugallni a cikkíró, hogy Knut Hamsun a kultúremberek számára a 

világháború idején szellemi értelemben elhunyt. A cikkben konkrétan nem fogalmazódik meg 

az árulás mibenléte, - azt köztudottként kezeli a szerző - csupán annyi, hogy életében soha 

nem politizált a norvég író, agg létére mégis Quisling mellé állt. Elemezte az író munkásságát, 

stílusát és filozófiáját. Az egyszerű, erőn és parancsokon, a természetességen alapuló világot 

istenítő személyiségként mutatja be az írót, aki az észak-norvég paraszti életet isteníti, még a 

dél-norvégokat is elítéli, mert melegebb éghajlatra, és fagymentes élet reményében délebbre 

vágynak. Személyes élményei alapján gyűlöli Párizst, az amerikai életformát. Megvetette 

Ibsent és Tolsztojt, példaképe Nietzsche. A cikk elismerte érdemeit is: „Félelmetesen nagy 

író. Bűvös zárt világot teremtett. Az ember ebben a világban nem szakad ki a természet 

televényéből, nyers szépségéből, örömeiből, félelmeiből.” A következő gondolat a radikális 

sajtóorgánumtól egyértelműen a hazai népies írók szélsőségeseinek szólt: „Hamsunt nem 

lehet utánozni. Szó- és képzetmitológiája, mondatainak lélegzete, mélylélek ábrázoló 

módszere egyszeri és folytathatatlan. De a paraszt-vallásnak, a paraszt-utópiának, a paraszti-

nietzscheizmusnak szerte Európában élnek apróbb vajákosai is.” 

A lap külföldi kulturális hírek iránti nyitottsága egyértelműen bizonyítható, különösen az, ha 

magyar származású ember sikeréről volt szó. Meglepődve számoltak be arról, ahogy 

fogalmaztak, egy „Pesti aranyifjúból londoni Litterary Gentleman” lett.
18

 A lap megértő a 

budapesti nagyvilági életet ismerő olvasóival szemben, és maga is hitetlenkedik: „Hogyhogy 

Polnay Péter
19

, akit Pesten csak bárban, fajkutyákkal és fajtalan nőkkel lehetett látni, most 

irodalmi sikereket arat Londonban?” A „Haragszom rád” és az „Ó boldog gyermekkor” című 

regényeit mutatták be éppen, mondván, hogy stílusa egyenesen Hemingwayre, és a fiatal 

Molnár Ferencre emlékeztető. 

Még az 1946-os év közepén is nagy igyekezettel próbálták behozni a világ kulturális életének 

követésében meglévő háborús lemaradást. Madarassy Zsuzsa az „Egy írónő rossz útra tér ... „ 

címmel Rosamond Lehmann
20

 a „Ballada és a forrás” című új (1944-es!) regényéről írt 

                                                                                                                                                         
Jelentős műfordítói munkássága is. (In: Magyar Színművészeti lexikon 

/http://mek.oszk.hu/02100/02139/html/sz13/816.html) 
17

 Haladás 1945. november 10. 7. o. Kürti Pál: „Knut Hamsun árulása” 
18

 Haladás 1946. június. 6. 10. o. Madarassy Zsuzsa: „Pesti aranyifjúból londoni Litterary Gentleman” 
19

 Polnay Péter alias Polnay, Peter de (1906-1981), Angliában népszerű magyar származású író, legsikeresebb 

könyve sci-fi jellegű az 1976-os „Töltött kutya”. 
20

 Rosamond Lehmann angol írónő (1901-1990) 1927-ben jelent meg első könyve, a botrányt kavaró „Dusty 

Answer”, magyarul is megjelent „Titokzatos felelet” címen, egy leszbikus egyetemista lányról szerelmi életéről 

szól. A későbbi művei már nem voltak ilyen sikeresek. Művei:  „Dusty Answer” (1927), „A Note in Music” 

(1930),  „Invitation to the Waltz” (1932), „Th e Weather in the Streets” (1936), „No More Music” (1939), „The 

Ballad and the Source” (1944), „The Gipsy's Baby & Other Stories” (1946), „The Echoing Grove” (1953) (In: 

http://www.oxfordreference.com) 

http://www.theguardian.com/books/gallery/2010/mar/19/virginiawoolf-fiction#/?picture=360628909&index=4
http://en.wikipedia.org/wiki/Dusty_Answer
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=A_Note_in_Music&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Invitation_to_the_Waltz_%28novel%29&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Weather_in_the_Streets
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Ballad_and_the_Source
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Ballad_and_the_Source
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Ballad_and_the_Source
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kritikát, amely szerinte közönséges, de biztos siker lesz Budapesten.
21

 Ami azt illeti, az 

újságírónőnek igaza van, az angol írónő meg sem közelíti korábbi teljesítményét és szexuális 

indíttatású regényei még a liberális Haladásnak is közönségesnek tűnhettek, viszont a magyar 

sikerben tévedett, mert a mű legjobb tudásunk szerint nem jelent meg magyarul. 

Somerset Maugham
22

: „Akkor és most” című, frissen, 1946-ban megjelent regényét is 

elemezte az újság. Az irodalmi rovatért felelős újságírónő a legsikeresebb angol író 

Machiavelli koráról szóló regényét a korszakukra adekvátnak, de irodalmilag kétes értékűnek 

tartja.
23

 A lap kortárs irodalmi összefoglalókat közölt, így A. P. Herbert
24

 angol író 

„Vizicigányok” című, magyarul még nem megjelentetett, 1930-ban íródott regényére hívták 

fel a figyelmet. Szerinte Herbert „[…] a legkitűnőbb angol írók egyike, nálunk érthetetlen 

módon teljesen ismeretlen.”
25

 

A lap rendkívül naprakész módon emlékezett meg H. G. Wells haláláról. Kürti Pál
26

 úgy 

jellemzi Wells-t, mint aki „[…] utolsó leheletéig hitt a fejlődésben, a tervszerű és észszerű 

világrend eljövetelében, […]”.
27

 Rendületlenül hitt és küzdött az eljövendő „szocialista 

világköztársaságban” A cikkíró megjegyzi, hogy harcot folytatott „a katolikus-kelta, gótikus 

szellemi örököt kergető másik Anglia” ellen.  

                                                 
21

 Haladás 1946. június. 18. 6. o. Madarassy Zsuzsa: „Egy írónő rossz útra tér ... „ 
22

 Somerset Maugham (Párizs 1874 – Nizza 1964) angol regény és drámaíró. Orvosként végzett és egy ideig 

praktizált is. A londoni szegénység ihlette első naturalista írásait. Első színházi sikere 1907-ben a „Lady 

Frederick”. Első sikeres regénye „Az örök szolgaság” (1915). Az első világháború alatt a titkosszolgálat tisztje 

lett és Oroszországban szolgált. Majdnem minden regénye az életből vett karaktereken alapult: „Az ördög 

sarkantyúja” (The Moon and Sixpence, 1919) Paul Gauguin életének eseményei ihlették, a „Sör és perec” (Cakes 

and Ale, 1930) mögött Thomas Hardy és Hugh Walpole írók alig leplezett élettörténete húzódik meg. Maugham 

utolsó nagyobb munkája, a „Borotvaélen” (The Razor's Edge, 1944), eléggé különbözik előző regényeitől: míg a 

cselekmény nagy része Európában játszódik, a főszereplők ezúttal amerikaiak. Főhőse egy illúzióját vesztett első 

világháborús volt katona, aki búcsút mond gazdag barátainak és korábbi életmódjának, majd Indiába megy 

abban a reményben, hogy ott majd megnyugvásra talál. A második világháború viszontagságai után az emberek 

különös érdeklődéssel olvasták a keleti, misztikus jellegű történeteket. A regényt rövidesen filmre is vitték. A két 

háború közötti időkben Maugham egyike volt a legjelentősebb útleíróknak. Az 1920-as és 30-as években 

Indiába, Délkelet-Ázsiába és Kínába tett útjai megalapozták Maugham hírét, mint a kolonializmus utolsó 

napjainak krónikását. Novellái közül azok a legemlékezetesebbek, melyekben a távol-keleti angol gyarmatosok 

életéről ír; ezekben a történetekben élethűen festi meg az elszigetelten élő telepesek érzelmi világát. Legkiválóbb 

munkái ebben a műfajban az Eső („Rain”), „Footprints in the Jungle”, és a „The Outstation”. Az Esőt, amelyben 

egy misszionárius megkísérli egy Sadie Thompson nevű prostituált megtérítését, többször is megfilmesítették. 

Maugham elismerte, hogy legtöbb novelláját a brit birodalom állomáshelyein hallott történetekre alapozta. 

Maugham biszexuális volt, ezért a nőket szexuális riválisainak tekintette, gyakran ruházta fel őket olyan 

szexuális étvággyal és szükségletekkel melyek a korabeli szerzők munkáiban eléggé szokatlanok voltak. A 

Lambeth-i Lizában, a Sör és perecben, és a Borotvaélenben a női karakterek szexualitása annyira elsöprő, hogy a 

következményekkel mit sem törődnek. A biszexualitás Maugham-ot toleránssá tette a mások hibáival szemben. 

Olvasói és kritikusai gyakran panaszkodtak, hogy regényeiben és színdarabjaiban nem ítélte el elég 

egyértelműen szereplői rossz tulajdonságait. „Színház” című darabjának filmes adaptációja a Szabó István 

rendezte „Csodálatos Júlia” (In: Világirodalmi Kisenciklopédia II. kötet, Budapest, Gondolat 1984., 54-55. o.) 
23

 Haladás 1946. augusztus 1. 6. o. Madarassy Zsuzsa: „A bűvész új mutatványa” 
24

 Sir Alan Patrick Herbert (1890 - 1971) angol író, drámaíró és független országgyűlési képviselő 
25

 Haladás 1946. október 31. 11. o. Madarassy Zsuzsa: „Az angol „Édes Anna” 
26

 Kürti Pál (Bp., 1897. aug. 4.– Bp., 1966. nov. 17.): színikritikus, dramaturg, rendező. 
27

 Haladás 1946. augusztus 22. 4. o. Kürti Pál: „H. G. Wells” 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Az_%C3%B6rd%C3%B6g_sarkanty%C3%BAja&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Az_%C3%B6rd%C3%B6g_sarkanty%C3%BAja&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Az_%C3%B6rd%C3%B6g_sarkanty%C3%BAja&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Paul_Gauguin
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%B6r_%C3%A9s_perec&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Thomas_Hardy
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Hugh_Walpole&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Borotva%C3%A9len
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1sodik_vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA
http://hu.wikipedia.org/wiki/Biszexualit%C3%A1s


11 

 

A nyitottság nem jelentette a Haladásnál a nyugati kulturális eredmények elvtelen dicséretét, 

sőt, mint azt eddig is tapasztalhattuk, a lap eléggé kritikai szellemiségű volt minden téren, így 

a kultúra terén is. A lap európai kulturális ügyekben illetékes újságírója odáig ment, hogy éles 

kritikával illette két olyan kortársát, akikre ma ikonként tekintünk az irodalom és filozófia 

területén.  

Madarassy Zsuzsa Herman Hesse 1946-os irodalmi Nobel díja ellen kelt ki. Felemlítve 

mindenfajta mendemondát, miszerint nemzetiségek szerint osztják ki a díjat, így zsidó és nő 

csak hét évente kaphat, valamint csak 40 év felett, és jó néhány sikeres művel lehet 

megkapni.
28

 „Mert valósággal rejtély miért kapta az idei díjat Hesse német költő-író?” Ő 

maga szívesebben látta volna az „egzisztencionizmus főpapját” Sartre-t, vagy a párbeszédek 

mesterét Hemingwayt, vagy az idős Gide-t, a „finomtollú” Walter de la Mare-t, vagy ha 

német kellett, miért nem kapta  a díjat  „a bájosan baloldali zengő-bongó Brecht”. Kinek a 

szívügye „az öreg Hermann Hesse” teszi fel a kérdést. „Ki emlékszik arra, amit írt? A verseit 

„Nobel-díjasan is primitívnek” nevezte. Kifejtette, ami a mából nézve kissé furcsa, hogy a 

legműveltebb ismerőseinek sem volt pózai műve Hessétől.  

Máskor meg, közel sem koherensen korábbi véleményével, bár Hessénél jobb írónak tartja 

Sartre-t, mégis túlzónak tarja korabeli sztárolását Sartre egzisztencializmusáról írt hosszas 

elemzésében. A „Legyek” című darabját, a „Késedelem” című regényét olvasva 

megállapította: „[…] nem tudok rájönni, hogy tulajdonképpen miért, mitől, hogyan 

existencialista Sartre?”
29

 Elemzése szerint Sartre írásmódja teljesen humortalan, ő maga sem 

szereti az írót: „Túl fölényesnek tartom, túl magabiztosnak, a sok szenvedés közepette 

túlsebezhetetlennek. Viszont el kell ismernem róla, hogy fölényesen jól ír és sokat, majdnem 

mindent tud az olvasóiról. Attól félek, ő sokkal jobban, sokkal pontosabban mondaná el, mi 

nem tetszik.” 

A nyugati irodalom iránti érdeklődése és az irodalmi életben történtekről való tudósítás 

jellemzője a lapnak. Azonban a Haladás nyitott volt az irodalom mellett más művészeti 

ágakra is. Közönségigényt szolgáltak ki azzal, hogy a bécsi színházi életről közöltek 

ismertetőt, hiszen melyik kultúrahiányban szenvedő értelmiségit, polgári egzisztenciát ne 

érdekelte volna, hogy milyen előadások vannak Bécsben.
30

       

Igazi szakértő, Balázs Béla osztotta meg bécsi színházi élményeit. Egy kissé árnyalja az 

addig, a lap által kialakított (későbbiekben általunk bemutatásra kerülő) képet, miszerint 

                                                 
28

 Haladás 1946. november 28. 9. o. Madarassy Zsuzsa: „A Nobel-díjas Herman Hesse” 
29

 Haladás 1946. december 5. 8. o. Madarassy Zsuzsa: Jean-Paul Sartre 
30

 Haladás 1946. november 21. 5. o. Balázs Béla: „Bécsi színházi levél” 
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Bécsben sokkal rosszabb az élet, mint Budapesten. Balázs Béla szerint is éhes, sötét és romos 

város Bécs, „Irigykedve néznek szegények a sokkal elevenebb, fiatal erővel újuló Budapest 

felé. De mi is irigykedve nézhetünk feléjük. Mert az ő világgá kergetett művészeik haza 

gyülekeznek, míg a mieink világgá szóródnak.”  Budapest már jóllakott és fűtött, a művészek 

mégis elhagyják az országot, és ezért felteszi a kérdést: talán nem szeretik a hazájukat? Ez a 

cikk nem csupán arra példa, hogy a külvilágra való nyitottsággal a lap ismereteket akar 

megosztani, hanem egyik kései példája annak a tendenciának, ami inkább 1945-46 telére volt 

jellemző, miszerint külföldi példákkal győzik meg olvasóikat, hogy az itthoni körülmények 

semmivel nem rosszabbak, mint a külföldiek. Ez az írás továbbá tematikusan illeszkedik a 

Haladás és a többi ellenzéki lap kivándorlás ellen folytatott sajtókampányába is.      

A magyar olvasók nyugati kulturális élet iránti érdeklődése a lap szerint a várható irodalmi 

újdonságok megjelenésére kiterjedt. Így egy angol lapot szemlézve Orwellt idézik, aki jelzi 

tavasszal jelent meg egy nagyszerű regénye az Animal Farm.
31

 Nem tudhatta a cikkíró, hogy 

évtizedeket kell várni majd, tartalma miatt, a magyar kiadásra. 

               

 

II. 2. Bulvártudományosság – a Haladás nyitása az atomok világára 

 

A korszak lapjai, párthovatartozástól függetlenül rendkívül nyitottak voltak a tudományos 

világ hírei iránt. Ez a nyitottság találkozva a lapok törekvésével, hogy érdekes, eladható lapot 

készítsenek sokszor vezetett a tudomány elbulvárosításához. Azt sem szabad figyelmen kívül 

hagyni, olyan tudományos robbanás zajlott le a világban, amelyet az újságírók felkészültsége 

nem tudott követni. Ez is oka lehet, hogy mai tudásunk szerint ezek a cikkek 

megmosolyogtatóak. A polgári radikálisok közönsége az átlagos újságolvasónál 

érdeklődőbbnek és műveltebbnek tartotta a szerkesztőség. Ezt bizonyítja a kultúrával, 

irodalommal kapcsolatos írások mélysége mellett, a tudományos írások részletessége is. 

A korszak meghatározó, és érthetően aktuális tudományos témája volt a korszak lapjaiban az 

atomfizika. A Haladás is megpróbált megfelelni az atomok világának bemutatása iránti 

igénynek. A technikai fejlődés kedvezett az utópisztikus gondolatok terjedésének. A 

társadalmi utópiák megismertetésére is a pártlapok közül egyértelműen a nemzetállami 

keretekhez legkevésbé ragaszkodó, a haladást hitként kezelő polgári radikálisok lapja volt 

leginkább alkalmas. Ennek szellemében közöltek egy cikket arról, hogy Albert Einstein egy 

                                                 
31

 Haladás 1946. augusztus 8. 10. o. Madarassy Zsuzsa: „könyvkritika Angliában” 
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esetleges atomháború kataklizmáját elkerülendő futurisztikus ötlettel: a Világkormány 

létrehozását szorgalmazta a „Világkormány szükséges, mielőtt az Egyesület Államok 

monopolisztikus helyzetüket elvesztenék” című írásban. A három nagyhatalomnak szerinte 

meg kellene alapítania a világkormányt és a világalkotmányt. Közösen kellene birtokolni a 

fegyvereket, így az atom titkot is, és le kellene számolniuk az olyan rendszerekkel, mint 

Spanyolország, vagy Argentína. 

Ami a valódi tudományosságot illeti, Einstein úgy vélte: nem tudni mikor találnak olyan 

elemet, amely nagyfajsúlyú, mint az urán, de gyakoribb a földön. Szerinte „Ezek az elemek 

viszonylag ritkábbak, csekélyebb stabilitásuknál fogva. A legtöbb ilyen anyag alkalmasint 

eltűnt, radioactív szétbomlás következtében. Ezért bár az atomenergia felszabadítása nagy 

jótétemény lehet és tagadhatatlanul lesz is az emberiség számára, még bizonyos ideig várni 

kell rá!”   

A polgári radikálisok lapja nem csupán külföldi lapok cikkeit vette át, hanem saját 

interjúalanyokat is keresett a magfizika témakörében. Lengyel Emil New-York-i egyetemi 

tanár írt cikket a Haladás kérésére „Egy-világ – vagy egy sem” címmel a világhíressé vált 

magyar tudósokról.
32

 A cikk szerzője szerint Leo Szilárd és Eugéne P. Wigner, „az 

atombomba atyjai”, már az atomfegyverek ellen emelik fel szavukat. Megtudhatjuk, hogy 

Amerikában nagyon nagy terjedelmű az „atomirodalom”, továbbá hogy komoly újságok 

nevezik „Neumann Jancsit” hivatalosan John von Neumannt „a világ legnagyobb élő 

matematikusának”, akinek szintén nagy szerepe volt az atombomba születésénél. A terület 

újdonsága, kialakulatlansága furcsa megfogalmazásokat szült, mint például, hogy ezek a 

kutatók, „jövőkutatók” lennének. A radikális lap már ekkor közöl egy máig jelenlévő, 

erőteljes politikai, zsurnalisztikai toposzt: „egy kis ország sem adott annyi jövőkutatót 

Amerikának, mint éppen Magyarország. Ezt főleg Horthynak köszönhetik, a feudalizmuson 

kívül.” Remélik, hogy tanulnak belőle a magyarok, mert az ilyen emberek megbecsülése lesz 

az ország haladásának záloga.  

Inkább az áltudományos, szenzációhajhász kategóriába tartozik, a ma ismeretlen Jánoska 

György párizsi csillagásszal készített interjú, amelynek már a címe is bulvárlapba való, 

miszerint „Az atomerő meg fogja szüntetni a fizikai munkát”
33

 

Mindenkit érdeklő téma volt Hirosima. A csillagász pedig beszámolt arról, hogy „különös 

dolgok” történtek Hirosimában: az emberek egy hídon elpárologtak, csak a lábnyomuk maradt 

meg, ahol pedig árnyékot vettetek a vaskorlátra, ott a korlát nem olvadt meg. Kifejtett egy 

                                                 
32

 Haladás 1946. április 25. 7. o. Lengyel Emil: „Egy-világ – vagy egy sem” 
33 Haladás 1946. augusztus 1. 6. o. Fedor Ágnes „Az atomerő meg fogja szüntetni a fizikai munkát” 
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olyan, ma már ostobaságnak mondható elméletet, hogy a Föld magjában valószínűleg 

atomrobbanások sora zajlik le, amely fűti a földet. Továbbá azt a ma is képtelen állítást tette, 

hogy Londonban „már szaladgált atomerővel hajtott autó.” Megjelent a ma is napirenden lévő 

fúziós energiatermelés kérdése is: ”A nagy remény az, hogy sikerülni fog a földön zárt térben, 

olyan körülményeket teremteni, mint amilyenek az óriási csillagok belsejében vannak. Ha 

aztán majd sikerül a könnyű hidrogént nehéz hidrogénné átalakítanunk – olyan energia áll az 

emberiség rendelkezésére, mely nagyobb jelentőségű társadalmi átalakulást okoz 

szükségképpen, mint amilyen az állati húzóerő felfedezése volt.” 

A Haladás célközönségének meghatározó része volt a „haladó értelmiség”, amely 

gondolkodik a jövő kihívásain, nyitott az apokaliptikus jövőképet felvázoló elméletek iránt.  

A lap egyik cikkében drámai kijelentést tett: „Még be sem fejeződött a régi, a szörnyű – és 

már készítik az újat az elképzelhetetlenül szörnyűbbet?”
 34

 

Megtudhatták az olvasók, hogy elfogadták a May-Johnson Bill-t, amelynek értelmében a 

cikkíró leegyszerűsítő elképzelése szerint az amerikai gyárak elkezdték gyártani a bombákat! 

Ezek után megértőek abban, hogy az oly nagy áldozatot hozó Szovjetunió szintén hasonló 

fegyverek készítésébe kezdett. Feltették a kérdést, hogy vajon megőrizhető-e az atomtitok? A 

válaszban hivatkozik a Gallup kutatására, miszerint az amerikaiak 73%-a a tudósok intése 

ellenére, azt hiszi meg lehet őrizni az atomtitkot. A politikai filozófia, a társadalmi fikciók 

világa ekkor még szorosan összefüggött a természettudományok fejlődésével. H. G. Wells-et 

idézték, miszerint új irodalom, új iskola, új sajtó kell, hogy az emberiség rájöjjön az 

integráció az egyetlen út, az ellentétek egyedül a hatalmon lévők hatalomba tartásának 

eszközeként születnek.  A cikkíró szerint a béke társadalmához szigorú közösségi népesedés 

ellenőrzés kell, hogy megszűnjön a létért való küzdelem. 

A Haladás újságírónője Fedor Ágnes Kármán Tódorral folytatott beszélgetése az egyik 

csúcspontja a korszak tudományos-technológiai bulvárújságírásának.
35

 Az interjúban minden 

elem megtalálható, ami jellemző volt erre az újságírói műfajra. Jellemző volt ezekre az 

írásokra és interjúkra, hogy komoly tudományos alapokkal is bírnak, időnként komoly 

tudósok hitelesítik a nevükkel őket, és valódi tudományos eredményekről is szólnak. Kármán 

Tódor
36

 valóban komoly tudós volt és a háborúban a szövetséges légi fölény kialakításának 

                                                 
34

 Haladás 1946. szeptember 26. 9. o. Vámos Jenő „Az amerikai hadvezetőség legyőzött 1500 tudóst” 
35

 Haladás 1946. október 17. 12. o. Fedor Zsuzsa: „Beszélgetés Kármán Tódor professzorral, az amerikai 

hadsereg vezérőrnagyával arról, hogy rövidesen biciklizni fogunk a levegőben” – ilyen címmel ma nem hagynák 

megjelenni.  
36

 Kármán Tódor (Budapest, 1881. máj. 11. – Aachen, 1963. máj. 7.) Első tudományos problémakör, ami 

lekötötte érdeklődését, a nyomott rudak kihajlásának kérdése volt. 1906-ban elnyerte a Magyar Tudományos 

Akadémia ösztöndíját és Göttingenbe ment. Itt Ludwig Prandtl tanszékére került, ahol a hidrodinamika és az 
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egyik meghatározó alakja volt. Egyértelmű, hogy a háború után az újságírók és a 

közvélemény héroszként tekintett a tudósokra, akik ha találmányaikkal olyan sok pusztítást 

képesek okozni, akkor a békés céloknál mi mindenre használhatják ezt a tudást. Ennek 

szellemében az újságírónő sokkal érdekesebbnek tartja a csendes tudósokat, mint „a 

történelmi kijelentéseket tevő oroszlánhangú politikusokat”, és szerinte csak azért tehetnek 

meg mindent a politikusok, mert ott van mögöttük a tudósok csendes munkája.  

Ez a cikk egyértelmű bizonyítéka a Második Köztársaság ellenzéki sajtójának nyitottságára, 

hiszen az amerikai hadsereg egyik vezérőrnagyával, a Védelmi Minisztérium 

főtanácsadójával, az amerikai hadsereg légierejének, tengeralattjáró fejlesztésének és rakéta 

technológiájának egyik alakítójával közölhetett interjút egy magyar ellenzéki napilap.  

Az újságírónő nemcsak a tudomány és technika területén szeretett volna a világ élvonalához 

tartozó hírekkel szolgálni, hanem újságírói stílusában is bizonyítani akar mind 

interjúalanyának, mind a közönségnek. Erre maga is felhívja a figyelmet: „Ön az áramvonal 

apja – kérdem az amerikai riporterek stílusában.”.  

Kármán akarva-akaratlan a legújabb amerikai katonai kutatásokba is beavatta az olvasót, 

amikor elmeséli, hogy a jövő repülői a csupaszárny léghajtásos repülők lesznek, amelyekkel 

egy óra alatt lehet megtenni a Párizs- Budapest utat. 

 

 

II.3. A szükséges minimum bulvárzsurnalimus a haladó értelmiség lapjában 

 

                                                                                                                                                         
aerodinamika modern kérdéseit kutatták. A további kutatások részben a rugalmas testek képlékeny alakulásának 

elmélete, részben az áramlásba helyezett akadályokra ható aerodinamikai, ill. hidrodinamikai erők 

meghatározására irányultak. Felfedezte az akadály körül kialakuló áramlásban keletkező, leszakadó 

örvénysorokat; ez a híres Kármán-féle örvénysor elmélete. A Bécs melletti Fischamendben a Monarchia 

hadirepülőinek egy repülésfejlesztési kutatólaboratóriumot rendezett be, szélcsatornát épített. Munkatársai 

Petróczy István, Zurovecz Vilmos és Asboth Oszkár együttműködésével kidolgoztak egy kötött típusú 

helikoptert (PKZ-típus). A háború után, 1919-ben elvállalta, hogy részt vesz a Tanácsköztársaság 

Közoktatásügyi Minisztériumában a felsőoktatási reform végrehajtásában. Daniel Guggenheim, az amerikai 

milliomos rézkirály adományaiból Kármán megszervezte a pasadenai aerodinamikai kísérleti laboratóriumot 

(1944 után ez lett a Jet Propulsion Laboratory). Amerikai időszakában Kármán a köréje szerveződő 

szakemberekkel lényegesen átalakította Amerika légügyét, elsősorban az aerodinamika tanítását. Fokozatosan 

hozzálátott a reaktív meghajtás (lökhajtás, torló-sugárhajtás) elvének és a szuperszonikus repülésnek a 

megvalósításához. Már a harmincas évek végén megjelentek Kármán programjában a rakétakutatás kérdései. 

Kármán Tódor a modern aerodinamikát ugyanúgy nagyhatalmi eszközzé tette a II. világháború során az Egyesült 

Államok számára, mint Einstein, Szilárd Leó, Fermi és Oppenheimer, meg a többi atomfizikus a magfizikát az 

atombomba megvalósításával. Megvoltak ehhez a hivatali lehetőségei: főtanácsadóként dolgozott egy ideig az 

USA hadügyminisztériumában, majd később ugyanebben a minőségben a NATO-nál. Kármán érdeklődési köre 

kiterjedt az űrkutatás megvalósításának különböző kérdéseire is. A rakétakutatás egyszerű továbbfejlesztéssel 

elérheti a műholdak felbocsátása által támasztott igényeket. Kármán hatalmas tudományos tevékenysége nem 

lehetett volna olyan nagy hatású sem a tudományos világra, sem pl. az Egyesült Államok légierejére, ha nem lett 

volna meg benne a tudományos menedzser, a tudós üzletember képessége. 

(In.:http://www.omikk.bme.hu/archivum/magyarok/htm/karmanrov.htm) 
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A Haladás, akárcsak a többi korszakbeli pártpolitikai kötődésű lap, nem jeleskedett a 

kimondottan bulvár jellegű cikkek közlésében. Ha összehasonlítjuk a XXI. századi politikai 

napi és hetilapokkal, akkor viszont azt állapíthatjuk meg, hogy még így gazdagabbak voltak 

az 1945-1946-os lapok a könnyedebb hírekben, mint a mai politikai napilapok. 

A Haladás bulvár jellegű híreket a külföldi, elsősorban amerikai lapok szemlézése során 

szerezte be. Bulvár jellegű, a magyar olvasók számára érdekes, de mégsem könnyed írásban 

„Még nem ért véget a háború …” címmel átveszik a New York Herold Tribune írását Ben 

Kurokiról az amerikai légierő többször kitüntetett pilótájáról, aki harcolt a németek és a Japán 

ellen, mégis zaklatják az amerikai emberek, hogy japán létére amerikai egyenruhát visel.
37

 

A szenzációsnak tartott híreket is megpróbálták magyar vonatkozásúvá, ez által 

fogyaszthatóbbá tenni. Így megtudhatták a lap olvasói, – némi magyar irodalmi párhuzamot 

felidézve – hogy megvalósult Karinthy látomása, amit a „Bűvös szék” című színpadi 

művében felvázolt, és egy „hazugságmérőgép segítségével megtalálták Amerikában Vilmos 

császár nővérének ékszereit”.
38

  

A bulvárhírek között helyet kaptak az amerikai elnök lakhelyével kapcsolatos hírek. Feltehető 

a kérdés, vajon Sztálin lakóhelyéről szóló pletykák nem érdekelték volna az újságolvasókat? 

Vagy inkább az volt a helyzet, hogy Kreml kevésbé volt nyitott titkainak nyilvánosságra 

hozatalára. Így csak arról értesülhettek a magyarok, hogy kicserélték a Fehér Ház régi liftjét, 

amelyben Truman elnök nemrég bent ragadt, és még Teddy Roosevelt készítette, hogy 

gyermekei azon szállítsák a lovaikat, így az tönkre volt téve.
39

 Az aktuális amerikai politikáról 

alkotott véleményüket ebbe a kis színes hírbe is becsempészték, amikor elújságolták, hogy két 

a második amerikai-angol háborúban megégett faoszlopot a helyén hagytak és ironikusan 

megjegyzik, legalább valami emlékezteti őket milyen volt, amikor olyan elnökei voltak az 

Egyesült Államoknak, mint Washington és Roosevelt, mert más már nemigen emlékeztet 

rájuk. 

A Haladásban ritkán fellelhető bulvárhírek, a „ponyva újságírás” szempontjából 

legideálisabbja, amelyikben egyszerre szerepel a korszak leghíresebb tudósa a hollywoodi 

sztárokkal, és amelyikből megtudhattuk, hogy Einsteint tisztelettel fogadta Hollywood. 

Továbbá Rita Hayworth filszínésznő kérdésére, hogy mi a kémia csodája azt a választ adta 

tudós a festett vörös színésznőknek, hogy a vörös hajú nők.
40

    

                                                 
37

 Haladás 1946. június. 11. 5. o. „Még nem ért véget a háború …” 
38

 Haladás 1946. augusztus 8. 11. o. „A hazugságmérőgép segítségével megtalálták Amerikában Vilmos császár 

nővérének ékszereit” 
39

 Haladás 1946. október 17. 15. o. „Nagyvilág – A Fehér Ház liftje” 
40

 Haladás 1946. november 14. 11. o. „Nagyvilág – A vörös haj” 
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II.4. Radikális lap a negyedik Francia Köztársaság, valamint nyugati 

radikális és baloldali eszmék bűvöletében 

 

A polgári radikálisok lapjában a közönségük és saját szempontjukból érdekesnek talált 

külföldi politikai-politikaelméleti, az eszmei orientációval kapcsolatos ismeretek és 

információk közlésével is rendszeresen találkozhatunk. Ezeket a híreket könnyű 

csoportosítanunk, és tendenciákat felfedeznünk a közlésük céljában.  

Kiemelten foglalkoznak a francia radikálisok ügyével, mivel egyértelműen a francia 

testvérpárt ereje által próbálták hazai létüket legitimizálni, európai példával bizonyítani a 

pártcsalád befolyásosságát.  

„A francia radikálisok” című cikk győzelmi jelentés és lelkesítő példa a hazai radikális 

híveknek, melyben a francia radikális testvérpárt helyhatósági választási szereplését 

üdvözölték, amellyel bebizonyították, hogy a radikálisok nem a múlt, hanem a jövő. A 

negyedik köztársaság erős pártja maradt a demokrácia és az emberi jogok őrzője a Francia 

Radikális Szocialista Párt.
41

 Fontosnak tartották megjegyezni, hogy Herriot a párt vezetője 

koncentrációs táborban volt és korábban többször tárgyalt Sztálinnal, „akiről mindig 

elragadtatással nyilatkozott.” 

„A francia Radikális Szocialista Párt – pedig polgári párt volt mindig – hűséges 

fegyvertársnak bizonyult a munkáspártok oldalán […]” A magyar radikálisok is ezt a 

konzekvens baloldaliságot akarják követni, mint jeleztük már, esetleg bekerülni a koalícióba, 

szövetségben az MKP-val, mint a „rokon-párt” tette Franciaországban. 

A francia testvérpárt erősségeinek bemutatása akként is érzékelhető, hogy mit tenne 

Magyarországon a MRP, ha nagyobb hatalmat tud szerezni. Sőt abba is eligazítást 

nyerhetünk, hogy hasonlón a francia radikális szocialistákhoz prioritásként fogják kezelni a 

Szovjetunió és különösen Sztálin érdekeit. 

Ennek értelmében a Haladás külföldi politikusokkal készített interjúi közül a legértékesebb 

Edouard Herriot-tal, a francia radikálisok vezérével készített beszélgetés volt.
42

 

                                                 
41

 Haladás 1945. október 6. 7. o. „A francia radikálisok” 
42

 Haladás 1946. november 7. 3. o. Fedor Ágnes: „Edouard Herriot nyilatkozik a „Haladás”-nak” 
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A korabeli újságírói munka kulisszatitkai is feltárulnak, ahogy a szemfüles és szerencsés 

tudósítónak sikerült becserkésznie az egykori francia miniszterelnököt.
43

 A francia testvérpárt 

politikusa, egykori miniszterelnök halott már a magyar radikálisokról, és szerinte 

„Magyarországon óriási jövő, komoly misszió várna erre a pártra. A radikális párt szerepe 

mindig a haladás melletti állásfoglalás.” Szavaival azt üzeni a Haladás olvasóinak és a 

radikális szavazóknak, hogy nem tömegmozgalom a radikálisoké, de fontos: „A mi pártunk a 

minőség pártja. A kiskeresetű intellektueleké – aki este olvasni akar, még akkor is, ha nem 

lakik egészen jól a vacsoránál.” A francia politikus gyakorlatilag „felmondta” a Haladás 

vezércikkeiben megjelenő polgári radikális politikai programot, amelynek lényege egy kicsi, 

haladó, baloldali, de befolyásos kormánypárt létrehozása. A francia politikus egyébként 

nyitott európai országként kezeli Magyarországot, ezért természetes számára, hogy látogatásra 

hívja meg a magyar radikálisokat. 

 

II.5. Magyar függetlenség Kelet és Nyugat közt félúton 

 

A nyugati újságcikkek alapján a Haladás, amikor tehette megpróbálta felvázolni 

Magyarország helyét a kialakulófélben lévő új világrendben. A „Huntington line” címmel 

közölt kifejezetten nemzetközi politikaelméleti jellegű írás segített eligazodni az olvasóknak 

lap által vélt világpolitikai realitásokban, segített elhelyezni Magyarországot a világpolitika 

térképén.
44

 A külföldi cikk annak a jövőképnek a megerősítését szolgálta a hazai olvasókban, 

amilyen fejlődési pályát a Haladás újságírói elképzeltek Magyarországnak. 

A cikkíró szerint Huntington, amerikai geográfus
45

 volt az, aki megfogalmazta, hogy a 

nyugati kulturális és gazdasági szellemiség határa a Visztulától, a Kárpátokon át fut le Fekete-

tenger lapályáig. Itt a tudományon és a művészeteken át, egészen a konyhaművészetig 

egyazon alapokon nyugszik minden. A Spectator című lap alapján kifejtették, hogy 

Huntington-vonal mentén egy sajátos kelet-európai államcsoport, laza államközösség kezd 

kialakulni: „Tárgyilagos és higgadt amerikai vélemény szerint a Huntington-vonal mentén 

fekvő államok talán hosszabb zavaros átmenet után megtalálják azt a szintézist, amely 

                                                 
43 Leírja az interjúnál jóval hosszabbra sikeredett bevezetőben, hogy a Reims-i radikális párti képviselő-jelölt 

felesége Széchenyi Marietta hívta fel telefonon, hogy férjéhez jön kampányolni a francia radikálisok nagy 

öregje. 
44

 Haladás 1945. október 9. 7. o. 
45

 Ellsworth Huntington amerikai geográfus (1876. szeptember 16. – 1947. október 17.), az éghajlat és a 

civilizáció és a történelem összefüggéseinek kutatója. Feltárja az Eufrátesz folyó kanyonjait. 1907-ig beutazza és 

leírást készít Közép-Ázsiáról. A Yale egyetem földrajz professzora. (Művei: A civilizáció és az éghajlat, A 

civilizáció alapvető mozgatórugói) In.: Encyclopaediabritannica.com  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=hu&prev=search&rurl=translate.google.hu&sl=en&u=http://www.britannica.com/bps/user-profile/4419/the-editors-of-encyclopaedia-britannica&usg=ALkJrhh1yYZaBRIeF5RXqmg4YWdvdWrjTg
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áthidalja a politikai és gazdasági, főleg kulturális téren ma még igen éles eltéréseket és így 

megépülhet ezeken az államokon keresztül az a híd, amely a jövő két vezető nagyhatalmát, a 

Szovjet-Uniót és az Egyesült Államokat egyrészt az európai nyugattal másrészt az atlanti 

államok révén az európai kelettel összeköti.” A cikk kiválasztása nem véletlen, radikálisok 

vágyálmának írásba foglalása, miszerint 1945 végén még úgy gondolták, hazánk része lehet 

egy semleges zónának kelet és nyugat között, csak azért mert kulturálisan nem tartozik a 

kelethez.  

A politikai modellek a Haladás számára egyértelműen Nyugaton és nem Keleten voltak 

keresendők. A politikai berendezkedés Magyarországon képlékeny volt, így a nagy 

demokráciák, Franciaország, az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság voltak a minta 

országok a lap újságírói számára. 

A három ország körül Franciaország a mintaállam, a hibátlan politikai rendszer a polgári 

radikális szerkesztőség számára, hiszen a Negyedik Francia Köztársaság megteremtésében 

kiemelkedő szerepe volt a francia radikális szocialistáknak. Az Egyesült Királyságot viszont 

válságban lévő, gyarmatait elnyomó, imperialista politikát folytató, a népek szabadságát 

korlátozó, a munkáspárti kormányzat ellenére vadkapitalista országként ábrázolták, amikor a 

világpolitika híreiről volt szó, amelyet később tárgyalunk. Viszont, ami a belpolitikát és 

Európa fejlődését illeti a polgári radikálisok nagy reményt fűztek a baloldali angol kormány 

társadalomformáló, reform politikájához. Az Egyesült Államokkal szemben egyre több 

kritikai hang jelent meg a Haladásban a vizsgált időszak előrehaladtával, a roosevelti Egyesült 

Államokkal összehasonlítva egyfajta leromlási folyamatot ábrázolt a lap. 

 

II.5.a. A Haladás értelmezése szerint Angliában húzódik a szocializmus és az 

imperializmus frontvonala 

 

Annak ellenére, hogy a Haladás szerkesztőségének érezhetően fenntartásai voltak a brit 

fejleményekkel, mégis kezdetben, a munkáspárti kormányzat első időszakában, főleg ha 

megbízhatónak vélt forrásra hivatkoztak, még bizakodtak benne, hogy Anglia valamiféle 

szocialista útra léphet. Különleges esemény volt tehát, ha egy neves, haladó eszméket valló 

külföldi író interjút adott a Haladásnak. Az egyik ilyen interjút John Priestley-vel
46

, a 

                                                 
46

 John Boynton Priestley (1894-1984) Cambridge-i Egyetemen diplomázott, majd Londonba költözött, ahol 

szabadúszó író. Első regénye „Jó társak” címmel 1929-ben jelent meg. Írásai úttörőek és ellentmondásosak, az 

erős politikai üzenetek jellemzik. A második világháború alatt heti rádióműsora volt, amely támadta a 

konzervatívokat és Churchillt. Kormánykritikussága és baloldalisága miatt a programot végül a BBC törölte. A 

háború alatt létrehozott egy szocialista pártot Common Wealth néven, amely 1945-ben egyesült a Munkáspárttal. 
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baloldali angol íróval készítették Svájcban.
47

 Az író szerint a háború alatt „Angliát 

tulajdonképpen szocializálták. A szabad vállalkozót kényszerítették, hogy azt gyártsa, amit a 

háborús védelmi terv előírt […]” Az író egyértelművé tette, hogy a háború előtti szabad 

kapitalizmusnak vége van. Anglia továbbra is küzd a nehézségekkel, a lakáshiánnyal, a 

munkanélküliséggel, tehát „szükségállapot” van, ezért „[…] a leghatásosabb módszerekkel 

kell kormányozni, a szocializált, előre kitervelt gazdálkodással.” Elismeri, hogy most 

valamivel lassabban mennek a dolgok, nem kötnek egyesek remek üzleteket, de nem éheznek 

az emberek, mint a háború előtt. Az interjúban szerepel némi megnyugtatás azon polgári 

olvasók számára is, akik idehaza féltek a szovjet példák elterjedésétől. Ezért kerülhetett az 

interjúban, hogy a szovjet példáról azt mondta, hogy személyesen járt ott, és a munkások és a 

parasztok nagy szabadságban dolgoznak, a kolhozokban maguk választják vezetőiket. 

Angliánál maradva a Haladás egyik legtermékenyebb tudósítója, Faludy György is 

rendszeresen közölte véleményét a brit politikai életről. 1946 nyarán Faludy György az Angol 

Munkáspárt és az európai baloldal helyzetét elemezte. Faludy még hitt abban, hogy a Brit 

Munkáspárt szocialista reformokat vezet be az Egyesült Királyságban, valamint kialakul 

egyfajta egyensúlyon alapuló együttműködésben a szovjet kommunisták és a Brit Munkáspárt 

között, amely kijelöli a kelet-európai térség kommunista pártjainak, így az MKP helyét is. 

Arra a következtetésre jutott, hogy az angol szocializmusnak és a szovjet kommunizmusnak, 

és a két marxista pártnak Európa érdekében közelednie kell egymáshoz. Ugyanis, amíg ez 

nem történik meg, addig „[…] a kis országok munkás pártjainak összjátékát limitálttá, sőt 

gyanússá tette, a tömegeknek a megrendezettség jellegét keltette, hiszen a világpolitika éppen 

ellenkező irányban mozog.”
48

 Faludy abban hitt, hogy a brit bürokrácia az Angol Munkáspárt 

akarata ellenére folytat értelmetlenül imperialista politikát a világban, és csak megszokásból 

működik így a rendszer. 

Nem sokkal a brit munkáspártiakban reménykedő Faludy írás után, megismerhették az 

olvasók az árnyoldalt is: A Haladás „Készül az angol „Mein Kampf” címen közölt cikket 

Oswald Mosley náci mozgalmáról.
49

 A cikk leírja, hogy Mosley 1945 márciusában alapította 

az Independent Nationalist Party-t, amelynek 5 ezer tagja és 25 ezer szimpatizánsa lehet, és a 

brit kormány nem lép fel ellenük, mert az antidemokratikus lenne. Idézték a párt 

propagandafőnökét is, aki szerint hamarosan háború lesz Nagy-Britannia és a Szovjetunió 

                                                                                                                                                         
Új erkölcsöt, baloldali fordulatot akart a politikai életben. Támogatója volt az ENSZ-nek és a nukleáris 

leszerelésnek. Arra ösztönözte az embereket, hogy ragadják meg a lehetőséget a háború vége adott nekik, hogy 

építsenek egy jobb, gondoskodó társadalmat. In: www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/english_literature 
47

 Haladás 1946. június. 13. 5. o. „Priestley a szocializmusról” 
48

 Haladás 1946. június. 25. 7. o. Faludy György: „Angol Munkáspárt, európai baloldal” 
49

 Haladás 1946. szeptember 5. 5. o. „Készül az angol „Mein Kampf”” 
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között. A szerző megállapította, hogy a „reakció minden őrültje” azt reméli, hogy lesz egy 

ilyen konfliktus. A lap véleménye szerint az angol demokrácia hibája, hogy türelmes a 

nácikkal szemben, ugyanis az angol választók kiszámíthatatlansága miatt megvan az esélye a 

további erősödésüknek. 

 

A lap egészen jelentéktelenek tűnő nyugat-európai pártpolitikai fejleményekről is tudósította 

olvasótáborát. Főleg ha egyes brit konzervatívok úgy érezték, a Munkáspárt sikerei miatt 

mozgalmat kell indítaniuk egy „lépésben haladó” konzervatív demokrata párt megalakítására, 

mert a torry-k szerintük már nem jutnak többé kormányra, csak egy nagykoalíció estén, az 

Attlle-i reformok pedig az eredeti angol alkotmányosságot fenyegetik.
50

 Természetesen a 

Haladás megvédte az Angol Munkáspártot a vádtól, miszerint felszámolja a demokráciát, és 

pikírten megjegyezték, hogy a mai rohanó világban nem lehet lépésben haladni. 

 

II.5.b. Köztársaság a negyediken – a tökéletes francia demokrácia 

 

A Francia Köztársaság iránt olvasható ki a legnagyobb szimpátia „A Haladás” írásaiból. A lap 

olykor túlzásokba is esik, és a reálisnál jóval idealizáltabb képet közvetítettek 

Franciaországról. „Egalité!”címmel a negyedik Francia Köztársaság, a demokrácia és a faji 

egyenlőség zászlóshajójának dicséretét zengte az újság.
51

 A későbbi történelmet figyelembe 

véve a háború utáni szellemi felszabadulás okozta örömnek tudhatjuk be az ilyen és hasonló, 

túlzott optimizmust, a nyugat iránt túlzott lelkesedést tanúsító cikkeket. A cikk arról számolt 

be, hogy az egyelőség földjén sohasem kezelték megkülönböztetéssel a színes bőrűeket, nem 

úgy, ahogy teszik még ma is Amerikában, Angliában, a latin országokban. Sőt közigazgatási 

karriert futhatnak be, egyetemi tanárok, megbecsült értelmiségiek lehetnek a színesek, és 

egyedüliként Franciaországban politikusok, képviselők is kerülnek ki a színesek közül. 

Számba is veszi őket: hét arab, öt néger, két „annamita”
52

 és öt félvér, mesztic, kreol, mulatt 

parlamenti tag van, és a háború előttihez képest változott a helyzet, mert most szinte 

valamennyien baloldaliak. A cikkíró kiemeli, hogy a szenegáli Senghor képviselő volt az aki, 

a francia alkotmányt nyelvileg lektorálta, mert a francia nyelv tudósa, továbbá rámutat, hogy 

Mohamed Meheri, egykori prefektus, aki valószínűleg hamarosan belügyminiszter lesz. 

Megjegyezték, hogy Göring most biztos „Franciaország elnégeresedéséről” beszélne. 

                                                 
50

 Haladás 1946. október 17. 14. o. „Nagyvilág – Lépésben haladás” 
51

 Haladás 1946. június. 18. 6. o. Szatmári Jenő: „Egalité!” 
52

 Helyesen: anamita - indokínai 
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A cikkíró lelkesedésében a demokrácia fellegvárának, valamiféle internacionalista 

világköztársaságnak tartja a francia gyarmatbirodalmat: „Igen – a francia Empire, az új 

francia birodalom az egész világnak példát mutat abban, hogy mindörökre száműzte életéből a 

fajok közti gyűlöletet, mert egészen az állam legmagasabb méltóságáig megszüntette a fajok 

közti különbséget. Az új francia világbirodalom, amint gyarmatokat nem ismer, úgy nem 

ismer fehér és színes alattvalókat sem, csak embereket és franciákat, akiknek hűségét a francia 

nyelvhez és a francia kultúrához teljes értékűnek veszi.” Feltehető a kérdés ezek után, hogy 

vajon a második Magyar Köztársaságnak a radikálisok szerint nem olyanná kellett volna 

válnia, mint  a negyedik Francia Köztársaság. 

„A Haladás” újságírói cikkeikben a francia modellt csak egy, nézetük szerint diktatórikus 

politikustól De Gaulle-tól féltették. A „De Gaulle kudarcáról” szóló tudósításukban 

beszámoltak arról, hogy a francia nép elfogadta a negyedik köztársaság alkotmányát, amely 

hét éves ciklust, a miniszterek kinevezésének jogát, a kormányülések vezetését, a parlament 

feloszlatásának jogát és még számos jogkört ad a francia elnöknek.
53

 Mindez De Gaulle 

kérésre került az alkotmányba, ahogy a második kamara létrehozása is, de a tábornok arra 

szólította fel a népet, hogy ne támogassa az alkotmányt, mégis megszavazták. A baloldal 

engedményeket tett, hogy „De Gaulle száját betömjék”. „Napoleoni államcsínyre ezek után 

aligha gondolhat. Le kell csillapítania a mögötte leselkedő militarista és klerikális maffiát 

[…]”. Ugyanakkor megjegyzik „Lehet, hogy De Gaulle lesz a negyedik köztársaság elnöke. 

De Bonaparte nem lesz.” Természetesen saját radikális szemszögükből és a hazai politikai 

szövetségkeresési törekvéseik szerint értelmezték az 1946. októberi választások eredményét A 

legfontosabb számukra, hogy „A francia nép De Gaulle taktikájából és diktatórikus 

törekvéseiből ráébredt arra, hogy a demokratikus átalakulás komoly veszélyben forog, és ezt 

csak a baloldal felerősítésével védheti ki. Tehát a munkásság a baloldali munkáspártot, a 

polgárság a baloldali polgárságot támogatta és ezzel a baloldali többséget, a 

szociáldemokratákkal együtt tömör felsorakozásban biztosította a parlament számára.”
54

 

 

II.5.c. Az utat tévesztett Egyesült Államok a Haladás hasábjain 

 

A vizsgált lapban az Egyesült Államokkal szemben megfogalmazott kritikák középpontjában 

az Amerikában is jelen lévő antiszemitizmus, de elsősorban a rasszizmus ügye volt. 

                                                 
53

 Haladás 1946. október 24. 11. o. „Nagyvilág – De Gaulle kudarca” 
54

 Haladás 1946. november 14. 10. o. „Nagyvilág – A francia választások” 
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Az Egyesült Államokról már többször tudósító Lengyel Emil, Amerikában élő professzorral, 

készített interjúban, nyilván a magyarországi antiszemita atrocitások miatt az amerikai 

antiszemitizmusról kérdeztek. A riportalany elmondta, hogy az elsősorban a déli államok 

egzisztenciáját féltő protestáns kispolgársága körében népszerű, és a feketék elleni gyűlölettel 

és katolikusellenességgel párosul.
55

 

Az amerikai feketék helyzetével is többször foglalkozott lap. „Fekete-Fehér Amerikában” 

című írásukban egy Bostonban élő magyar által nyújtottak betekintést Észak és Dél máig 

fennálló ellentétébe.
 56

 Kifejtette a cikkíró, hogy a helyzet ugyan javult, mert egy évre délen is 

már „csak néhány néger-lincselés esik”, a korábbi több százzal szemben. Viszont az ellentét 

nagy, hiszen a déli államokban még a Lincoln típusú autókat is Washington néven kell 

forgalmazni. Felidézték egy Louisianából származó amerikai katona véleményét, aki szerint 

hiába harcoltak a feketék jól a háborúban, „Itthon fel kell kötni közülük, hogy megértsék ki az 

úr a háznál.” Az interjúalany kiemelte, hogy az északi államok lakossága felháborodik, és 

tenni akar a déli jogsértések ellen, a legtöbb esetben szövetségi nyomozók járnak el a déli 

atrocitások ügyében.  

Míg a francia választásokkal kapcsolatban reakció, azaz De Gaulle vereségét ünnepelte a lap, 

addig Amerikában a demokraták vereségét a fejlődés megrekedéseként állították be: „Az 

amerikai választások nagy hejjehujját csiholtak ki a reakcióból.”
57

 A lap szerint minden 

demokrata a világon mélyen megdöbbent azon, hogy olyan párt jelöltjei győztek, akik ellene 

vannak minden szociális fejlődésnek, és a nagytőke érdekeit szolgálja.  

 

II.6. Itthon is rossz, de legrosszabb máshol – nyitottság a külföld nyomorára 

 

Magyarországon a legkritikusabb időszak a háború befejezése után 1945-46 tele volt, amikor 

a lakosságnak a lerombolt lakásokkal, az élelmiszerhiánnyal, a meleg ruha és a tüzelő 

hiányával kellett szembenéznie. Így a lapok sokat foglalkoztak a lakosság és az ország súlyos 

helyzetével. Emellett szinte minden lap feladatának érezte, hogy bemutassa, hogy Európában 

nem csak a magyarok vannak rossz helyzetben. Ezek a tudósítások megnyugtathatták a 

közvéleményt, segítettek elviselni a nehéz helyzetet, hiszen a lapokból megtudhatták, hogy 

sehol sem jó. A Haladás is alaposan kivette részét ebből „felvilágosító-hangulatjavító” cikkek 

közlésével. Ezek lényege nem az, hogy bemutassa más országok sikereit, politikai rendszerét. 
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Nem a világ más tájainak tudományos, kulturális eredményeire meglévő pozitív nyitottságot, 

hanem mások szerencsétlenségének, nyomorának, rossz helyzetének tendenciózus 

részletezésére irányuló lakossági nyitottságot elégítették ki.  

Néhány nappal a lap első számának megjelenése után riportot közöltek a romos Berlinről.
58

 A 

romokban heverő Berlin tökéletesen alkalmas volt annak demonstrálására, hogy a legfőbb 

bűnös járt a legrosszabbul, és ott élnek a legsanyarúbb körülmények között az emberek. 

A Prágáról írt tudósításból megtudhatták az olvasók, hogy Prága ugyan sértetlen, de az 

áruellátás sokkal rosszabb, mint Budapesten. Az írás megállapítja, hogy a csehek érettebbek a 

magyaroknál a demokráciára, állnak a Moldva hídjai is, tehát ügyesebbek is, és sokkal jobban 

állnak a magyarokhoz, mint a szlovákok. Természetesen nem hallgatja el a „német gyanús” 

elemek elleni atrocitásokat sem. Nem maradhatott el a porig égett Drezda bemutatása sem: 

„drezdai képeslap” címmel az újság Kiss Dezső, már-már irodalmi írásában bemutatta a 

romokban álló Drezdát.
59

  

A Haladás nagyjából egy évvel a háború vége után egy egész oldalas áttekintést ad 

Németország helyzetéről.
60

 

Természetesen az éhínség kapja a legnagyobb hangsúlyt kiemelve, hogy Nürnberg, Frankfurt, 

München és a többi német település lakossága ma alig kap többet enni, „[…] mint amit a 

nácik adtak volt a koncentrációs táborok szerencsétlen lakóinak.” Ezzel az újságíró egyből 

utalt is a bűnre, amely miatt el kell szenvedniük az éhezést. Ugyanakkor a lap baloldali-

kormánytámogató-ellenzéki státusának megfelelően kiemelte, hogy a szovjet zónában sokkal 

jobb a helyzet, mert nem a német rendőrség, hanem a Vörös Hadsereg ellenőrzi az 

élelmiszerpiacot, sőt a mezőgazdasági munkákban is segítenek. Az újjáépítéssel kapcsolatos 

vitákról is írtak, miszerint egyes városokban az eredeti városképet akarják visszaállítani, 

máshol, például Kölnben modern épületeket, felhőkarcolókat akarnak. A lap beszámolt a 

bajor legitimista-szeparatizusról, melyet a megszállás miatt az amerikaiak támogatnak, a 

lappangó nácizmusról és a bujkáló nácik tömegéről. Berlinről külön megemlékezett a cikkíró, 

aki szerint a romok közt táncmulatságokat tartanak a berliniek, mindez a századelő dekadens 

Berlinére emlékeztette: „A prostitúció dühöng, az erkölcs egyáltalában felettébb gyenge 

lábakon áll.” 

A radikális hetilap már a télre készíti fel a magyar közvéleményt, és a várható tüzelőanyag 

hiányra, amikor a „Szénhiány egész Európában”
61

 című írásukban áttekintették az európai 
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szénbányák, a kapacitások és a munkaerő helyzetét, továbbá összegezték a szállítási 

nehézségeket. 

A lap többször beszámolt a vesztesekről: az osztrák, német és olasz áruhiányról és 

éhínségségről. Gyakran adtak európai külpolitikai áttekintést, és ezek tanulsága, hogy szinte 

minden országban két fontos kérdés van a „kenyérkérdés” és a választások.
62

 

Miközben az olvasók megismerhették a teljes olasz pártrendszert, mégpedig annak tükrében, 

hogy melyik párt hogyan áll az államforma kérdéséhez. Emellett nagyon szemléletesen 

mutatták be a szardíniai emberek nyomorúságos életét, a helyi színesfémbányászok 

sztrájkjait.  

Alig egy hónap telt el az előző, olaszországi nyomorúságos helyzetről szóló cikkük után és a 

Haladás közölt egy a nehéz helyzetet még jobban kifejtő írást az egyik Itáliában élő 

„levelezőjüktől”.
63

 

Olaszország leírása után a magyar olvasóban nem maradhat kérdés, hogy hazánkban kitűnő az 

élet, a helyreállítás pompás tempóban halad. „Európa egyetlen országában sem olyan nagy a 

gazdasági válság, sehol sem olyan elviselhetetlen a drágaság, mint Olaszországban, sehol sem 

olyan áttekinthetetlen a politikai helyzet, sehol sem akkora a politikai pártok száma, sehol sem 

olyan éles a választási küzdelem, amely az országnak csaknem minden vidékén állandóan 

véres összetűzésekre vezet. Németországon kívül sehol sem olyan arányú a pusztulás sem, 

amelyet a háború okozott, mint Olaszországban.” – írta az önkéntes tudósító. 

Az ellátás tragikus, 150 grammra csökkentették a kenyéradagot, makarónit még jegyre sem 

lehet kapni. Annak érdekében, hogy az olvasó még inkább megbizonyosodjon, vannak sokkal 

rosszabb helyek is, mint Magyarország kiemelte a cikkíró: „A bérek és árak közötti viszony 

még rosszabb, mint Magyarországon.” Az olasz munkás napi 400 lírát keres, amikor 1000 líra 

egy kiló cukor, 520 egy doboz cigaretta, szénhiány van, a jegyekre nem adnak semmit, tehát 

nem működik a jegyrendszer. Itt is megemlítették, hogy „dühöng a prostitúció.” A városok 

pusztulását is részletesen tárgyalja, talán hogy egy kis „vigaszt” nyújtson a romok közt 

nyomorgó magyaroknak; különösen Milánó, Firenze és Rimini pusztulását mutatta be.  

Bródy János, lap újságírója Svájcról készített „jelentést” a lap olvasóinak.  A cikk azonban 

elsősorban az oda vezető út viszontagságairól, a lehangoló osztrák viszonyok minél 

részletesebb bemutatása érdekében születhetett. Egyértelmű céllal, a kontraszt érdekében 

ismertette azt is, hogy az út mentén a magyar földek szépen műveltek, Komáromban, 
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Győrben is kiadós tízórai, rendes vendéglői ebéd kapható. Az ország nyitottságához 

hozzátartozik a határ átjárhatósága, amely magyar oldalon vámvizsgálattal együtt 2-3 percet 

vesz igénybe, bezzeg az osztrák oldalon rosszabb a vizsgálat, mint a háború előtt. A cikk 

szerzője az osztrákok iránt inkább negatív elfogultsággal gyanúsítható, Bécsről a lehető 

legnegatívabb képet festette: „jegy nélkül egy falat kenyeret sem lehet kapni.”, és ahhoz is 

több nap hozzájutni. „Kihalt város. Aki felületesen néz rá: azt sem látja, hogy élet volna. Az 

emberek úgy látszik visszavonultak önmagukba. Egy nap alatt nem lehet rájönni, hogy ki és 

mit dolgozik és miért. A város rendbehozásával!  amerikai, orosz és angol műszaki osztagok 

foglalkoznak, a saját gépeikkel.”
64

 Még a borbélyhoz is vinni kell a szappant. – írta. Nemcsak 

Bécsben, de a többi nagyvárosban is gondok vannak, több mint egy évvel a háború vége után: 

Salzburgban viszont van a feketepiacon minden, de a szállodában nincsen lepedő. 

Innsbruckban francia megszállás van, így a kávéházak nyitva, és lehet kapni műfeketét és 

szódát.  

Másik, Ausztriáról szóló írásuk kissé kárörvendőnek tűnik, főleg, hogy már 1946 őszén 

született a cikk. Már a „Béna Bécs” címmel is örömmel és saját teljesítményük fölött érzett 

elégedettséggel tölthették el elsősorban budapesti olvasóközönségüket, hogy most Bécs 

sokkal rosszabb hely, mint Budapest.
65

 Az emberek alultápláltak, az üzletekben nincs áru, a 

romokat még nem takarították el. Nincsenek járművek, mert nincsen üzemanyag, ezért ismét 

beállították a fiakereket, csakhogy a lovaknak sincs zab. A tudósító szerint, Ausztria nincs 

ilyen nehéz helyzetben, de a Bécs működését ellehetetleníti, hogy nagyhatalmi zónákra van 

osztva. 

A „feketéző angolok” című cikkükkel azt bizonyítják az elemző számára, hogy a külföldi 

lapok szemlézésekor, jelen esetben a Daily Mirrort átnézve sem siklanak el a negatív ügyek 

mellett sem, és mindenről tudósítani akarják olvasóikat, ami érdekes lehet.
66

 Így 

megnyugvással tölthette el a szintén idegen megszállás alatt élő magyarokat, hogy az angol 

megszállás sem fenékig tejfel, hiszen a megszálló katonák és hivatalnokok Németországban 

rendkívül korruptak.   

„London” címmel az angol fővárosban élők helyzetéről olvashattak tudósítást az első békeév 

telét végigszenvedő magyarok.
67

 A cikk lényege, hogy reális képet nyújt ugyan, de próbálja a 

tudósítás egészével megnyugtatni a magyarokat, hogy még a győztes Londonban is 

szenvednek az emberek. A cikk tartalmának lényegét így lehetne megfogalmazni: Londonban 
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is nagyon rossz, de azért nem annyira. Sőt ha a részleteket nézik az olvasók, akkor sokkal 

jobb. Leszögezte a cikk: „Az angol közönség meglehetős nélkülözések között élte át az első 

béketelet.”  Ezután elismeri, hogy tavalyhoz képest javult a helyzet, és az az egyszerű angol 

emberek bölcsek, mert ezekért a gondokért nem a kormányt teszik felelőssé. A lapok megírják 

„[…] kevés a lakás, kevesebb az élelmiszer és nagyon gyatra az életöröm.” Megjegyzendő, 

hogy Magyarországon talán nem is nagyon tudták értelmezni, hogy az angolok az „életöröm” 

csekély mértéke miatt „sínylődnek.” Részletekbe menően bemutatták, hogy Angliában 

lakáshiány van, nehezen indult el a helyreállítás. Foglalkoztak azzal, hogy a hatóságok nem 

túl hatékonyak a lakbérellenőrzéssel, és ezért virágzik a lakbéruzsora, például nem lakbérként, 

hanem kapupénzként szednek be plusz pénzt. Az áremelkedés mértékéről is tájékoztatást 

kaphatott az olvasó a zöldségektől, a papírárún át egészen addig, hogy a hajtű ára 

tizenkétszeresére emelkedett. Kifejtették, hogy az angol háziasszonyok idegesebbek, mint a 

háború alatt, mert alig néhány családnak telik szolgálóra.(!) A közlekedés olyan, mint 

békeidőben, ennek a jele az is, hogy „ […] az ideges női kalauzokat leváltották és ismét 

férfiak látják el a feladatot.” Összességében senki nem hál az utcán, mindenkinek van fűtött 

szobája és az emberek nem éhesek, sőt jól tápláltak. – állapították meg. A cikk hivatalos, 

szerkesztőségi célja az olvasóközönség meggyőzése a londoni életszínvonal alacsony 

szintjéről, ugyanakkor a tudósítás tartalma többször ellentmondott a vélt szerkesztőségi 

célkitűzéssel. Tehát, ha mélyen elgondolkodott egy pesti ember az olvasottakon, akkor nem 

igazán tudta eldönteni sajnálja vagy irigyelje az angolokat az életszínvonaluk miatt. 

Franciaország, viszont itt is, miként a politikában modellként jelent meg az olvasók előtt az 

újjáépítés, a háború utáni gazdasági talpra állás tekintetében.
68

 

Szemben az angliai és a német beszámolókkal leszögezik, hogy Franciaországban nincsenek 

nagy gondok. Ugyan még jegyrendszer van, de a fizetésekből meg lehet élni, egyévente két 

cipőt is vehetnek a franciák. Megtudhatták a Haladás olvasói, hogy bezárják a hírhedt és 

jellemző párizsi bordélyokat. A cikk szerint Franciaország annyira túl van a nehézségeken, 

hogy ismét olyan kérdésekkel foglalkozhatnak, mint az emberi jogok. Ez annak is köszönhető, 

hogy Franciaországot nem tette tönkre szellemileg a német megszállás, mert a háború előtt 

igazi, egészséges demokráciában éltek. 

A vesztes államok szerepeltek elsősorban, mint negatív példák, ahol rosszabbul élnek, mint 

Budapesten. Az amerikai életszínvonalról adott tudósítás sokkoló lehetett a lap olvasóinak. 

Kézzelfogható, mondhatni húsbavágó módon hasonlította össze a MRP lapja a New-York-i és 
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a budapesti életszínvonalat.
69

 A cikket az ihlette, hogy sikerült megszerezni az egyik amerikai 

szeretet-csomag amerikai vámnyilatkozatát, amelyről megismerték az alapvető élelmiszerek 

amerikai árát. A budapestiek megtudhatták, hogy az amerikai metropoliszban a 

legalacsonyabb napi bér 6 dollár 40 cent, ami Budapesten egy bankigazgató havi bérének 

felelt meg. Átlagban a budapesti keresetek 3-4%-át tették ki az amerikainak, mégis egy kiló 

zsír ára Amerikában 56 cent, míg Magyarországon 1 dollár. A kávé ára Amerikában 85 cent, 

Budapesten pedig 6 dollár. A teánál is ugyanez az arány, a cukor árában ugyanakkor csak 

nyolcszoros a különbség. A rizs ára például összehasonlíthatatlan, mert Magyarországon nem 

lehet kapni. A szabadáras szardínia ára is sokszorosa a magyar fővárosban, és utcánként 

változó, a pillanatnyi pszichózistól függ az ára, de a naponta többször bekövetkező 

áremelkedése is. Azzal tudja nyugtatni a világ legdrágább ruhaárakkal rendelkező városának 

lakóit a cikkíró, hogy Amerikában is jegyre van a cukor, és látta egy képen, hogy San 

Francisco-ban tejért állnak sorban az asszonyok. 

Elemzésünk végén a semleges „földi paradicsomról” tudhatta meg az olvasó meglepő hírt: 

„Svájcban sem fenékig tejfel …”.
70

 

Bemutatja a tudósítás, hogy rendkívüli erőfeszítéseket tett az ország, hogy távol tartsa 

magától a háborút. Hosszasan tárgyalták, hogy az országot milyen erőd és bunkerrendszer 

védi minden irányból, milyen csillagászati összeget költöttek fegyverekre és az erős félmilliós 

hadseregre, de mindez megérte Svájcnak, mert a háború alatt soha nem látott prosperitás volt. 

Az újságíró szerint Svájcnak a békére is készülnie kell, mert immár lesznek versenytársai is. 

Ugyan árubőség van, de az ország biztonsági okokból fenntartja a jegyrendszert. Viszont 

fáznak a svájciak, mert eddig Németország látta el őket szénnel. 

 

II.6. A világ újrafelfedezése – országismertetők a Haladásban 

 

A Haladás szerkesztősége kezdetektől fogva alapos módon, az adott országban élő tudósítók 

segítségével készített írásokban a világ minden tájáról tudósított. Ezeknek az írásoknak 

nagyobb része nem professzionális újságíróktól származott. Ezt a lap a címekben is jelölte, 

külön műfajt teremtettek, amelyek túlléptek a sima olvasói levelek adta kereteken, mind 

terjedelmüket, mind színvonalukat tekintve. Ezzel a Haladás áthidalt egy problémát, amelyre 

Takács Róbert hívta fel a figyelmet a kormánykoalíció napilapjaival kapcsolatban, miszerint 

„A lapoknak jellemzően 1946-ig nem voltak külföldi tudósítóik, ezután is csak a legfontosabb 
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központokba, Nyugaton elsősorban Párizsba, másodsorban Londonba küldték ki 

munkatársaikat – az USA hiába vált a nemzetközi folyamatok meghatározó szereplőjévé, túl 

messze volt.”
71

 Mivel azonban, mégiscsak lelkes önkéntesek írásairól, úgynevezett 

„levelekről” volt szó, azért előfordultak gyengébb cikkek is köztük. Ami a „levelekben” 

bemutatott országokat illeti, a lap a korszak olvasóközönsége számára valamilyen okból 

fontosnak tartott országokról közölt ilyen elemző-leíró tudósítást. Egyes országok újra és újra 

aktuálissá váltak, így a vizsgált időszak alatt többször is jelenhetett meg róluk tudósítás. 

Elemezésünkben kitérünk arra, hogy mikor, és mi okból került terítékre egy-egy ország a 

hetilapban, mi volt az üzenete az adott „levélnek” a Haladás olvasóközönsége számára. A 

cikkek elemzése során a különböző országokról szóló írásokat egyben, csoportosítva 

próbáltuk áttekinteni, mert így jobban észlelhetőek az adott országgal szembeni emóciók 

esetleges változásai, a lap véleményének módosulásai. 

 

II.6. a. Csehszlovákia a célkeresztben – a Haladás felvidéki sajtóhadjárata 

 

A vizsgált időszak minden lapja rendszeresen foglalkozott Csehszlovákiával, amelynek az 

volt az oka, hogy a közelgő békeszerződés és a Szlovákiában élő magyarok üldöztetése 

központi témává tette északi szomszédunkat. A Haladás is alaposan kivette a részét abból a 

sajtóhadjáratból, amelyet, szinte párthovatartozástól függetlenül, a magyar lapok folytattak. A 

Haladás ezt a faladatot nem bízta amatőr „levelezőire”, és a könnyed, érdekes levél műfaji 

megjelenésre, hanem legtöbbször profi újságírókat vetettek be. 

1946 elején a csehszlovák pártrendszer zavarait ecsetelték, kiemelve, hogy Szlovákiában nem 

működnek ugyanazok a pártok, mint Csehországban. Sőt Szlovákiában a Kommunista és a 

Szociáldemokrata pártok egyesültek. Ezzel talán még arra is utalhattak, hogy ez az ország a 

legkevésbé sem egységes. Megemlítették azt is, hogy a Tájékoztatási Minisztérium 

megtiltotta a katolikus néppárti „Obzory” című hetilap megjelenését, mert az a kormányzat 

szerint megbontotta a Nemzeti Frontba tömörült pártok egységét. Az ilyen hírek sem 

véletlenül kerülnek bele a cikkekbe, talán utalhattak bizonyos hazai katolikus lapindítási 

kezdemények elhalására is.  
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Zsolt Béla 1945 decemberi „Levél Dr. Beneshez”
72

 című vezércikkében számon kéri 

mindazokat a sérelmeket, amelyeket a magyar közvélemény elvárt a laptól a magyar 

kisebbséggel szemben elkövetett atrocitásokkal kapcsolatban. Ezzel nagy vihart kavar a 

szomszédos országban. Az ellenséges hangnemet jellemzi, hogy februárban egyenesen a 

következő provokatív címmel jelent meg a hetilapban egy cikk: „A revizionista 

Csehszlovákia”
73

, amelyben közlik, hogy a csehszlovákok szeretnék délebbre helyezni 

Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a határt, továbbá meg akarják tartani a 

Lengyelországhoz visszacsatolt, Tiso által elrabolt Felső-Árvát, és Ausztriával szemben is 

vannak követeléseik. A cikk egy gyakori elemet is tartalmaz, mely a korabeli magyar lapok 

állandó fegyvertárába tartozott, mégpedig Tiso és a fasiszta Szlovákia emlékének felidézését. 

Az egyik rövidke írásuk meg azt bizonyítja, hogy külföldön olvasták a magyar radikálisok, 

nem túl meghatározó lapját és reagáltak is a Haladásban megjelentekre. Igaz, hogy nem egy 

csehszlovákiai lap válaszolt, hanem a New-York-i szlovákok lapja kérte ki a Haladás 

támadását. A radikális lap keltette szlovák magyar vita interkontinentális jelleget öltött, ennél 

jobban semmi nem bizonyítja a korabeli világ átjárhatóságát és nyitottságát. A történet 

egyszerű, a Haladás diadalittasan jelentette: a „New Yorksky Dennik” nevű lap reagálva Zsolt 

Béla Benesről írt vezércikkére „reakcionáriusnak” nevezte a Haladás főszerkesztőjét, majd 

jobban utánanézve helyesbítették magukat, és kifejtették tévedtek, mert Zsoltot a nácik 

üldözték, aki igazi Horthy-ellenes demokrata.
74

 

1946. május elején a Haladás nagyinterjút közölt a SZEB budapesti Csehszlovák missziójának 

vezetőjével Frantisek Dastich
75

 tábornokkal.
76

 

A lap, ahogy addigi cikkeiben is, szókimondó módon kiállt a csehszlovákiai magyarok ügye 

mellett és egy nem túl diplomatikus, kőkemény állításokat tartalmazó interjút készített a 

csehszlovák nagykövettel. Az interjúban még erőteljesebben jelennek meg a magyarság 

sérelmeivel kapcsolatos kérdések, mint az a korszakban egyébként jellemző volt más lapokra. 

Egy rövid felütésben, a legfrissebb eseményről való tájékoztatással adták meg az interjú 

alaphangját, miszerint ledöntötték Komáromban Jókai Mór szobrát. Azt a szobrot, amelyet a 

két nemzet megbékélése jegyében 1937-ben a Csehszlovák kormány támogatásával állítottak. 
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Az olvasóval az interjú előtt egyértelműen közlik az álláspontjukat: „[…] a Csehszlovák 

demokráciának ez a szimbóluma ma a porban haver.” Természetesen egyből nekiszegezik a 

kérdést a nagykövetnek, aki nem tudott az eseményekről. A riporter nem indulatmentesen 

kérdezi a nagykövetet a lehetséges csehszlovák-magyar közeledésről. Néhány ízelítőül a 

beszélgetést „színesítő” újságírói állítások közül: „fasiszta módszerekre emlékeztető 

incidensek” vagy „Van tudomása arról követ úr, hogy a szlovákiai magyarság […] az állandó 

megfélemlítettség életét éli?” Az interjúban ismételten felvetik azt is, hogy Szlovákia 

ugyanúgy fasiszta állam volt, mint Magyarország. Érdekes az a szóváltás, amikor egymás 

szemére veti az újságíró és az interjúalany, hogy a másik ország lapjaiban milyen a másik 

népet támadó cikkek jelennek meg. Erre az volt a válasza a követnek, hogy „[…] a 

csehszlovák sajtó teljesen szabad, cenzúránk nincs.” Az újságíró büszkén jelenti ki, hogy 

Magyarországon sincs, hanem a sajtó ez ügyben „önmagát fegyelmezte” 

Nem maradt válasz nélkül „A Haladás” szlovák ellenes offenzívája Szlovákiában sem. Az 

interjúnak meglett a hozadéka: egy szlovák lap „fasiszta, nacionalista” lapnak nevezi a 

Haladást. A Haladás finom, de csöppet sem az ellentéteket csökkentő megjegyzéseket tesz a 

szlovák nacionalistáknak címezve. Ezek azonban értelmezhetőek a teljes szlovák népre és utal 

arra, hogy  a szlovákság soha nem volt és mások nélkül nem is lett volna államalkotó nemzet: 

„1918-ban  a csehek nagy vezérei, Masarik és Benes teremtettek országot a szlovákoknak a 

történelmi Magyarország romjain, ők tették az új, egyedül nekik köszönhető határok 

segítségével dunai néppé a hegyvidék szlovákjait; […]” Emlékeztetnek, hogy Tisoék 

Szlovákiája volt  „Hitlerék középeurópai (sic!) kis mintaállama”.
77

  

Egy augusztusi írásukban, leszűkítve a Csehszlovákiával szembeni cikkek témáját a probléma 

gyökerére Szlovákiára koncentráltak, és harcos módon védték meg a Szlovákiában élő 

magyarságot és zsidóságot. Ezzel erősítve azt az üzenetet, hogy Szlovákia nagyrészt még 

1946-ban is náci gondolkodású. A „Szlovák pogrom-naptár” című cikk egyértelmű kiállás a 

Szlovákia magyar kisebbség jogai mellett, és a lap a nyilvánosság eszközeivel minden 

megtett, hogy megvédje az atrocitásoktól a kisebbségi magyarságot.
78

 A cikk igen erős 

állításokat tartalmaz, arról, hogy a „félhivatalos demokratikus kormánylap a <Csas> oly 

ügyesen titkolja demokratikus mivoltát”, maga uszít a magyarok elleni fellépésre. Továbbá 

megjegyezték, hogy a szlovákok, bár munkaerőre lenne szükség a Szudéta-vidéken, nem 

mennek oda, mivel a zsidó vagyon után fáj a foguk a magyarok vagyonára. 
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II.6. b. Egyesült Államok - Faludy György és a Haladás rácsodálkozása a hirtelen 

felnőtté vált óriásra 

 

Az Egyesült Államok bemutatásának szentelte a Haladás a legnagyobb terjedelmet és a 

legmagasabb színvonalat. Ez esetben nem elégedtek meg az amatőr „levelekkel”, hanem a 

hivatásos újságíró, író, költő Faludy György sorozatából ismerhették meg olvasóik a világ 

felemelkedő szuperhatalmát. Azzal, hogy nem a „levél” stílusmegjelölést, hanem a „jelentést” 

használták a címekben jelezték, hogy a „leveleknél” komolyabb írásokról van szó, a lap 

hivatalosan elfogadott újságírójától származnak a tudósítások. 

Az első cikket, amelyet a Haladás megrendelt Lengyel Emil a newyorki egyetem tanára és a 

„New York Times” cikkírója arról írta, hogy az amerikai emberek a nagy verseny miatt 

néhány év alatt képesek megváltozni. Szerinte ez játszódik le most is.  Az amerikaiakat 

érdekli Európa. A háború előtt még Salvador sem igen érdekelte őket, nemhogy 

Lengyelország, most viszont más a helyzet. Legjobban az orosz nyelv iránt érdeklődnek az 

egyetemeken.
79

 Ez a cikk egy a világra nyitó Amerikáról szól, egy a világra érdeklődve 

nyitottá váló magyar lap megrendelésére készült, és szimbóluma lehetne az 1945-ben még 

kölcsönösen nyitottá váló világnak. 

Faludy első két „jelentése” inkább Amerika háborús erőfeszítéseit mutatja be, az amerikai 

hadseregben eltöltött idejét, afrikai állomásozását. Inkább tarthatóak személyes naplónak, 

mint valódi tudósításnak, ezért ezek ismertetésétől és elemzésétől eltekintünk. 

Faludy György Amerikáról szóló sorozatának harmadik részében a háború alatt az Egyesült 

Államokban töltött éveiről számolt be.
80

 Irodalmi stílusban, az útleírás és a tudósítás sajátos 

keverékeként megismerteti az olvasókat az Egyesült Államok néhány vidékével. Ebben a 

cikkben Kansasről és Missouriról, azon belül is Kansas Cityről és Saint Louisról mond lesújtó 

véleményt: „A városok nem nyújtanak mást csak leírhatatlan sivárságot, mint Amerika egész 

keleti fele. Itt az emberek nem mennek színházba (a másfél milliós Detroitban egy sincs), 

hanem csak moziba, társadalmi élet, barátság ismeretlen […] .” Megosztja olvasóival, hogy 

szeretnek inni, viszont főzni nem tudnak, nagy szelet húsokat esznek, a sok megjelenő 

reakciós újságnak meg csak azért nincs hatása, mert egyáltalán nem olvasnak az amerikaiak.  

Az Oklahoma-beli Tuslaban egy „puritán” értelmiséginél tett látogatásáról is tudósít, akinek 

hatalmas könyvtára volt ugyan, de aki „gyűlöli ezt az istenverte néger fattyú-fajtát.” Bár a 

Tusla-i fajgyűlölőt soha életében nem kívánja többé látni, ennek ellenére leszögezi: […] ennél 
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a népnél nagyobbat nem láttam és nem is fogok látni […] Mert az egész világ, Párist is 

beleértve, a nyomorúság és a megaláztatások völgye ehhez képest.” 

Ez az irodalmi esszé magában hordozza mindazt, amit a Haladás és a polgári radikálisok a 

cikkek elemzése alapján az Egyesült Államokról gondoltak. Egyrészt a csodálat az ország 

ereje előtt, másrészt a kritika az országban található ellentmondások miatt. Olyan mintha a 

hetilap és Faludy sem tudna dönteni arról, hogy tiszteljék-e, vagy kritizálják az Egyesült 

Államokat, és a cikkben önmagukkal folytatnának erről diskurzust. Ennek oka az lehetett, 

hogy a radikális politikai irányzat elsősorban az európai kultúra tiszteletét hirdette, a francia 

és angol demokrácia hagyományait tekintette mintának. Ezzel szemben, mint Faludy is 

tapasztalta a polgári demokraták hiába is keresték volna Amerikában az európai értelemben 

vett kulturáltságot. Az amerikai átlagpolgár semmiben nem hasonlított a polgári radikálisok 

polgár ideáljához. Ugyanakkor Amerika a demokrácia új védelmezője, a fasizmus egyik 

megbuktatója, egy demokrata számára tiszteletre méltó állam, amelynek értékeit jobban meg 

kell ismerni. 

Faludy következő „jelentése” az egyszerű amerikai emberek életmódját, életszínvonalát vette 

górcső alá.
81

  Faludy szerint „Nincs itt ember, akinek két rend tiszta ruhája, napjában 

háromszor meleg étele, szobája, fűtése ne volna, még a depresszió legborzalmasabb napjaiban 

is autón jártak a munkanélküli segélyért és ha sorba álltak, ingyen kávéért és sonkás 

szendvicsért,meg egy pakli Lucky Strike-ért. […] itt sem rongyos embert nem lehet látni, sem 

senki hason nem kúszik a hivatalokban, […] habár demokrácia néven kétszáz ember 

kormányozza az országot, mégis egyenlőre olyan jogai vannak mindenkinek, amiről mi 

odahaza álmodni is alig merészeltünk”. 

A cikkíró Magyarországhoz képest egy egész más világot, a földi Kánaánt varázsolta az 

olvasó elé. Elismeri az emberi jogok gazdagságát, de felveti a demokratikus deficit kérdését 

is. Faludy bemutatja a magyarok számára ismeretlen és általa csodált „homo amerikanust”: Itt 

kapitalisták rájöttek, hogy a jól fizetett munkás újabb fogyasztókat jelent, a paraszt sem 

paraszt, hanem „tisztviselő a gőzekén”. Vannak osztályok, de osztálykorlátok nincsenek. A 

humanitást az amerikai emberekbe verték, azért naivak, de utálják az arroganciát. Amerikában 

minden élet számit, hajlandóak hatalmas pénzt és erőt pazarolni egy lelőtt pilóta 

megmentésére.  

 „Chicagói levél” címmel Faludy György által bemutatott több amerikai nagyváros után 

megismerkedhettek az olvasók az amerikai ipar egyik fellegvárával, ahol a lap levelezője 
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szerint annyi vasárút gyártanak, mint egész Közép-Európában. A tudósító érzékletesen 

mutatja be a hatalmas gyárakat.
82

 Beszámolt látogatásáról egy kohászati cégnél, a Gery Steel 

Work-nál, továbbá egy húsfeldolgozó cégnél, amely öt cég trösztje és fagyasztott árút termel, 

szinte teljesen gépesítve. Képet kaphattak radikális lap olvasói, a 40 km hosszú „avenuek” 

mindennapi forgalmi dugóiról. Ugyanakkor nem hallgatta el, hogy gyárak mellett „Négerek 

százezrei élnek szánalmas tákolmányokba összezsúfolva.”, ahogyan a mexikóiak, kínaiak, és 

görögök tízezrei is. 

Nógrádi Béla „TVA” című írása szerintünk kevéssé illik az Amerikát bemutató írások körébe, 

nem is annyira a Tennessee-völgy fejlesztésének és felzárkóztatásának bemutatásáért érdemel 

szót, hanem azzal válik érdekessé, ahogy Nógrádi Béla indokolja, hogy hat év amerikai 

tartózkodás után miért ír ismét Magyarországon, miért pont a Haladásnak, és miért erről a 

témáról.
83

” A szerző hat év szellemi elszigeteltség után választotta a Tennessee-völgy 

környékén található elmaradott régió komplex, központi fejlesztésének tanulságait, a 

hasonlóan rossz helyzetben lévő Magyarország számára. Bevallása szerint az is szerepet 

játszott, hogy ez az eset kitűnő bizonyítéka annak, lehet kapitalista viszonyok között nagy 

központi kormányzati fejlesztéseket sikeressé tenni. 

Indoka szerint azért a Haladásnak írt, mert bár minden magyar lapnál látja az érdeklődést az 

elzártság után a külföldön az elzártság éveiben felhalmozódó tapasztalatokra, de leginkább a 

Haladás információéhsége a legmeggyőzőbb számára. 

 

II.6. c. Faludy György széttöri a magyarok álmait – Nagy-Britannia nem a demokrácia 

védelmezője és nem a magyarok barátja 

 

A következő két Faludy-féle „Amerikai jelentés” a címével ellentétben nem Amerikáról, 

hanem az Egyesült Királyságról szólt. 

Faludy György „Amerikai jelentés” című sikksorozatának V. része a britek külpolitikáját 

elemezte.
84

 Ezen túl egy rendkívül lényeglátó elemzését adja a nagyhatalmi politika valós 

folyamatairól. Az első olyan írás, amelyben szembesíti a magyar demokrácia híveit és féltőit, 

hogy semmit nem várhatnak Angliától a magyar demokrácia megvédése ügyében. A korabeli 

magyar sajtóban nem volt szokás az olvasóközönséget ennyire sokkoló állításokat tenni, 

tabutémák sorát felvetni. Mintha Faludy elhatározta volna, hogy eloszlatja a magyar polgárság 
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minden meglévő illúzióját. Felemlítette azt, ahogy a britek, a zsidó háborús erőfeszítések 

ellenére a zsidókkal bánnak, és inkább a feudális arab királyokat támogatják. Kárhoztatja és 

fel akarja világosítani a magyarokat a brit koloniális politikáról, így például Szíria és Indokina 

fellázításáról. Magyarországon szokatlan a felvetése, hogy szerinte Magyarországon a zsidók 

megöléséért ugyan a nyilasok és a nácik a felelősök, de „Őfelsége kormánya” is felelős azért, 

hogy semmiféle mentő akció, még nyomásgyakorlás sem történt ez ügyben. Figyelmeztette a 

magyar közvéleményt, hogy ne várjanak túl sokat az új munkáspárti kormánytól sem: „Nem 

szabad elfeledni, hogy ez a  politika a munkáspárttal sem változott és Bevinnek a német 

éhínség csak azért fáj, mert az oroszok ott vannak, de Olaszország vergődését jól bírja […]”. 

Felvilágosítja honfitársait, hogy Anglia soha nem fog gazdasági segítséget nyújtani 

Magyarországnak, sőt a magyar demokrácia sem érdekli: „Még egyszer ismétlem: az angol 

kormányt nem a magyar demokrácia lényege érdekli, hanem a magyar demokrácia külső 

formáit, lényegtelen attributumait igyekszik anyagnak felhasználni egy s más nemzetközi 

piszkálódáshoz; számára az egész nem cél, hanem eszköz.”  

Faludy végső következtetései, a brit munkáspárti kormánnyal kapcsolatban egyenesen 

ellenkeztek a lap szerkesztőssége által korábban sugallt elvárásokkal, melyeket megelőzőleg 

már ismertettünk. 

Az író a VI. hasonló címmel megjelent írása is inkább „angliai jelentés”.
85

 Ez a cikk a 

független, elemző újságírás a korszakban oly ritka gyöngyszeme, amely semleges, 

tárgyilagos, lényeglátó, amilyennek egy igazi újságíró tudósításának akkor is lennie kellett 

volna. Annak oka, hogy erre akkor Faludy volt képes, talán az lehetett, hogy az elmúlt 

években, a háború alatt távol volt az országtól és 1945-46 is külföldön volt, így sikerült 

elkerülnie azt az eufóriában és naivságban jelentkező provinciális csőlátást, ami a magyar 

újságírókra jellemző volt a sok éves elzártság után. Ott folytatta, ahol előző cikkében 

abbahagyta a britek szapulását: „Anglia sajnos lemondott róla, hogy  a demokrácia bajnoka 

legyen, látván csökkent nagyhatalmi helyzetét: pedig éppen mint a demokrácia bajnoka 

állíthatta volna vissza régi ragyogását.” 

Megerősítette korábbi véleményét, hogy Angliától szeretetből nem sokat várhat az ország és 

kimondta, amit ekkor még ilyen egyértelműen kevesen, de talán a sajtó hasábjain még senki 

nem mondott ki, hogy hazánk az orosz érdekszférába tartozik: […] tudomásul kell venni, 

hogy orosz orbitusban vagyunk, másodszor pedig az előnyöket nem Anglia iránti romantikus 

lelkesedéssel és hamis illúziókkal, hanem értelmes politikával és kegyetlen számítással kell 
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megszerezni.” Ezen lívül az angliai és franciaországi politikai, gazdasági viszonyok 

változásáról is információkat nyújt. Megnyugtatja a magyar olvasókat, hogy a kapitalizmus 

nyugaton sem annyira egyértelmű, mindenhol jelentős államosítások vannak, épp ezért a 

magyar államosítástól sem kell félni, hiszen a régi tulajdonviszonyokkal az orosz világba nem 

lehet betagozódni. Kifejtette azt is, hogy a polgári pártok így a francia radikálszocialisták, brit 

és a belga liberálisok összeomlottak és maga a polgári réteg is végzetesen meggyengült. Nem 

baj, hogy a Haladás nem talpnyaló módon támogatja a kormányt, lényeg, hogy igazi 

demokrácia legyen.  

 

 

 

 

 

II.6. d. Az ismeretlen, Egyesült Államokon kívüli Amerika, a beváltatlan ígéretek földje 

 

Az elemzés során egyértelművé vált, hogy a Haladás ellenzi, hogy a magyarok 

meggondolatlanul a kivándorlás mellett döntsenek. Persze ez nem akadályozta sem őket, sem 

az emigráció ellen szintén fellépő, saját választóbázisának csökkenésétől szintén tartó PDP-s 

Világot, hogy szinte naponta hirdessenek egy szolgáltatót, amely segíti a kivándorlókat. Ezért 

a célpontként szóba jöhető országokról készült beszámolóik direkt és indirekt kivándorlás 

ellenes érveket is tartalmaztak. Így a lap informatív összeállítást közölt a Brazíliába történő 

bevándorlás követelményeiről, lehetőségeiről, mivel korábban egy meg nem nevezett 

konkurens napilap a brazíliai bevándorlás előnyeit ecsetelte. Ebből aztán sajtópolémia támadt, 

mert volt olyan sajtóorgánum, amely felelőtlennek tartotta az ilyen cikkeket. A Haladás 

csupán tárgyilagosan információt akart szolgáltatni a cikkével.
86

 A cikk kettős célt 

szolgálhatott: egyrészt ez is beletartozik az országokat bemutató és más országokkal való 

reális összehasonlítását szolgáló küldetésükbe. Másrészt a Haladás azon célkitűzésének is 

megfelelt, hogy az újságírásban, a hírszolgáltatásba a lehető legmagasabb szakmai színvonalat 

nyújtsák. 

Kezdetnek „Németvilág – Argentínában” címmel
87

 részletes elemzést készített a lap arról, 

hogy hogyan építették ki a német vállalkozások a nehézipartól, az építőiparon át a 

mezőgazdaságig a német befolyás hídfőállását Dél-Amerikában.  
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A „Sao-Paulo – Budapest” című írásukban a dél-amerikai kivándorlást tervezgetők számára 

mutatják be a latin-amerikai mindennapokat, azt, hogy mi vár az oda érkező magyarokra.
88

 

Megjegyezték, hogy mindenki el akar menni Budapestről és sokakat csábít Dél-Amerika, egy 

kivándorolt ügyvéd leveléből idéztek. Szerinte az újvilág déli részén a szabadság szabad 

rablást jelent. A pesti feketézőknek, „kijáróknak” ez biztos a paradicsom, mert hasonlít az 

1946-os budapesti viszonyokra. 

 

1946 tavaszán az erősödő kivándorlási vágyakra reagálva egyre többször Dél-Amerika felé 

fordult a lap külpolitikai érdeklődése. Brazília után egy részletesebb tudósításban ismertetik 

Argentína helyzetét, szokás szerint egy ott élő magyar írt „levelet” a lap számára.
89

  

Beszámolt arról a tudósító, hogy a háború kisebb kellemetlenségeken túl, mint a benzin jegyre 

adása, az iparcikkek hiánya, vagy árának emelkedése, nemigen érintette Argentínát. Az 

embereknek bőségesen jutott táplálék, nem tettek nagy háborús erőfeszítéseket, az 

életszínvonal nem csökkent.  Megjegyezték, hogy most hogy a világ éhezik Argentína 

jelentősen felértékelődött, mert világszerte számítanak hatalmas tartalékaira, itt rejlő 

lehetőségekre. Megemlítette a cikkíró, hogy a választások előtt Amerika megpróbált 

beavatkozni az argentin belpolitikába. Úgynevezett „Kék Könyvet” adtak ki, amelyben 

fasisztának, a nácikkal folytatott kollaborációval vádolták az argentin katonai kormányt. 

Peron ezredes mégis győzött „[…] hogy a forradalmi irányzatot alkotmányosítsa és a katonai 

forradalom szociális vívmányait biztosítsa.” 

Magyarázatot adott arra is, hogy „a túlnyomó többségében demokratikus gondolkodású 

argentin nép” negyedmilliós szavazattöbbséggel Peronnak és pártjának, a laboristáknak 

juttatott többséget, úgy hogy egyetlen szocialista és kommunista képviselő sem jutott be a 

parlamentbe. Ennek magyarázata az alacsony szociális színvonal, amelyen Peron munkásbarát 

intézkedésekkel segített. Így például 25%-kal megemeltette a béreket, bevezetette a fizetett 

szabadságot, a végkielégítést, a 13-ik havi fizetést, javított az éhező és kiszolgáltatott 

parasztság életkörülményein, lakhatást biztosított nekik. Ezeket ugyan a munkáltatók 

beépítették áraikba, a nép mégis hálás Peronnak, aki azt tervezi, hogy a dolgozók 25%-kal 

részesüljenek a vállalatok nyereségéből. Szólt arról is a tudósításban, hogy Argentína nem 

antiszemita, az Alianza nevű náci párttal Peron szóba sem állt, a zsidónegyedekben rendre 

megverik a párt aktivistáit, és a választáson alig kaptak szavazatot. Viszont rengeteg német él 

Argentínában, akik a háború alatt már jövendőbeli német gyarmatként képzelték el 
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Argentínát, de ahogy jöttek a vereségek és a bojkottok, például a német szállodások ellen, úgy 

vedlettek át svájcivá és cserélték le „a sörözők falán az egykori szobafestő életnagyságú képét 

Tell Vilmossal.”  Színes hírként megemlítette, hogy a „hinchák” a futballszurkolók majdnem 

forradalmat csináltak a jegyár emelkedése miatt és 100-120 ezer néző helyett, alig lézengenek 

a mérkőzéseken, ezért kénytelenek voltak visszaállítani az árakat. Az árakról szólva 

megtudhatjuk, hogy azok a háború előtti duplájává emelkedtek. A helyi harminc-ezres 

magyarság jól megél, de nagyot megosztott, sokat lendítene, ha fiatal, demokrata nagykövet 

érkezne az üres magyar követségre.  A végén egyértelműen leszögezi, hogy egyenlőre a 

bevándorlást beszüntették, ugyan a Peron kormány százezreket akar beengedni, de csak 

azokat, akiknek rokonai élnek már az országban. Értelmiségiekre, kereskedőkre nincs 

szükség, iparosok, földművelők kellenek, de azok inkább maradjanak otthon, mert ezekre 

Magyarországon még nagyobb szükség van. 

A cikken nagyon érezhető, hogy nem igazi újságíró alkotta. Annak ellenére, hogy a végén 

teljesítette a szerkesztőségi feladatot, vagyis átadta a lap üzenetét: a magyarok ne 

próbálkozzanak Argentínában, a Magyarországon nyomorgó kispolgárság számára a peroni 

rendszer az egyszerű emberek jóléti mintaállamaként lett leírva. Az is nehezen eldönthető, 

hogy a szerző végül is haladónak, vagy antidemokratikusnak tartja-e Peron országát, vagy 

csak amiatt merülhet fel bennünk ez a kérdés, mert itthon antidemokratikusnak tartották, a 

baloldali út egyfajta konkurenciájának, és a szerző ugyan szimpatizál Peronnal, de ebben is 

megfelel a hazai kánonnak. 

Ismét egy dél-amerikai, egy „Brazíliai levél” került közlésre egy „világotjárt kémikus írta a 

levelet, tanulságul és okulásul.”
90

 

Igen alapos, teljesen sajtóidegen, turisztikai jellegű beszámoló, kevés praktikummal és 

politikával, ami kimerül abban, hogy a brazil demokratikus nép, amely bármilyen idegent 

befogad, ha az munkájával eltartja magát Brazíliában. Viszont részletes tájleírásokkal, 

életmód-bemutatással, gyümölcs és növényleírásokkal, az emberek külsejének és belső 

tulajdonságainak bemutatásával találkozhattak az olvasók. Bemutatja Natall, Recife és Rio 

városát, ecseteli azt, hogy milyen gazdag az ország természeti kincsekben, de az infrastruktúra 

hiánya miatt mindez kihasználatlan marad, továbbá felhívja a figyelmet: a portugál nyelv 

ismerete nélkül itt nem lehet boldogulni, mert senki nem beszél semmilyen idegen nyelvet. Az 

ország népéről is kategorikus véleménye van: „A nép nem rossz, de teljesen közömbös és 

tunya; ez a fő jellemvonása.” Szintén nem csábító az a megállapítása, hogy „[…] a 
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mérhetetlen piszkot és szennyet előbb meg kell szokni, mielőtt az ember másra bírná 

összpontosítani a figyelmét.” 

A cikk elején egy rejtett figyelmeztetés – amely beleillik a lap kivándorlás elleni kampányába 

– mindazoknak, akik a kivándorlásban gondolkodnának: „Ezek után a megérkezés – kissé 

kábult ébredezés a bódulatból: hirtelen zuhanás: álomból valóságba. Ez a valóság – ha a 

jövendő élet rövid örökkévalóságáról szól – esetleg borzalmasan szomorúnak tűnik; ha 

átmenet, tapasztalat, tanulmányút csupán – lenyűgözően érdekes.” A portugál nyelv 

kizárólagosságának felemlítése is a magyar bevándorlók elriasztását szolgálta. 

A cikkben az úgynevezett „levél” egyik lehetséges gyengéjére is fény derül. Arra, hogy az 

ilyen cikkeknél a szerkesztőség nem tudja, talán nem is akarja befolyásolni a „levélíró” 

megállapításait. Így kerülhetnek egyes a cikkekbe egyes népeket megbélyegző, dehonesztáló 

kijelentések. 

Az első közép-amerikai ország, amelyről a Haladás hosszabban hírt adott Mexikó volt. A 

juarezi forradalom a cikk szerzője szerint most ért csak tetőfokára az országban, mert „Csak 

most jutott el az indió odáig, hogy nemcsak a később betolakodott külföldi tőkéket és 

tőkéskalandorokat szorította vissza a megérdemelt helyükre, hanem az ország 

ősbetolakodottainak, a spanyoloknak is csak kisebbségi szerepét tűri meg.”
91

 A „fiatal 

köztársaság” legfőbb előnyének tartja, hogy lerázta magáról az „USA petróleumtőkéjét”. A 

tulajdonviszonyok forradalmi megváltozásának dicsérete nem lehetett ellenére a magyar 

polgári radikálisok számára sem, hiszen bizonyos magyarországi változásokat ők is 

haladásnak tartottak volna. A vallásosság is szóba kerül, hiszen az Magyarországon is érdekes 

téma volt. Nem véletlen emelte ki a cikk, hogy a mexikóiak vallásosak, de egyház politikai 

szerep háttérbe szorult, például a papok csak civilben járhatnak az utcákon. Az olvasó 

megtudhatta, hogy a forradalmi gondolatokat az egykori hódítók leszármazottai terjesztették 

Mexikóban, akik a spanyol polgárháború után menedéket találtak a közép-amerikai 

országban. Az is furcsa lehetett a magyar olvasóknak, hogy a cikk szerint a kormány az, 

amely sztrájkokat szervez a külföldi nagyvállalatok ellen. Arról is információt nyújtottak - 

talán egy kicsit túl idealizálva a valóságot - , hogy a mexikói nép szeret olvasni, és hogy a 

főváros szépművészeti múzeumában indián cselédek, gyári munkások és bankárok együtt 

hallgatják Diego Rivera
92

 előadását. 
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A mexikói tudósítás egyáltalán nem foglalkozik a kivándorlással, hiszen az ország nem volt 

célpontja a magyaroknak.  

A hetilap virtuális amerikai túrája 1946 októberére a még korábban nem említett Kanadához 

ért. A „Kanadai Levél” egy korrekt elemzés Kanada társadalmi, gazdasági, nemzetiségi, 

felekezeti viszonyairól.
93

 Rögtön az első mondatokban figyelmeztetik a kivándorolni vágyó 

magyarokat, és leszögezik, hogy Kanada gazdag ország, bár végtelen tartalékokkal 

rendelkezik, amelyhez rengeteg európai kétkezi munkásra lenne szükség, de egyelőre nem 

oldják fel a bevándorlási tilalmat. Kanadát szociálisan fejletlennek tartják, mivel nincs 

társadalombiztosítás. Aki kereskedni szeretne Kanadában, tudnia kell, hogy a kereskedelmi 

láncok, mint Chain Store dömping áraival a kiskereskedők nem versenyezhetnek. Bemutatja a 

nemzetiségek kasztosodását, amely vallási alapon is megosztja a társadalmat, mivel a 

katolikus franciák, a protestáns angolok és az orosz ajkú zsidók nem keveredtek egymással. 

Kiemeli, hogy szinte nincs is zsidó köztisztviselő, de ennek oka, hogy a nagyrészt 

oroszországi zsidók megmaradtak alacsony kulturális színvonalukon (sic!). Eloszlatja az 

esetleges félreértést, miszerint Kanada semmiben nem függ Angliától, inkább az Egyesült 

Államok gazdasági befolyása alatt él. 

 

II.6. e. A születendő európai jóléti államok lenyomata a Haladásban 

 

A Haladás az ország bezártságának feloldása érdekében mindent megtett. A különböző 

országokról készített beszámolóik egy részének egyértelmű céljai is voltak. Egyes 

országoknál a kivándorlás csökkentése, másoknál a magyarországihoz hasonló vagy rosszabb 

életkörülmények demonstrálása, esetleg egy-egy nagyhatalom bemutatása, vagy éppen a 

születendő Izrael melletti kiállás motiválta a szerkesztőséget az ország bemutatására. Míg más 

                                                                                                                                                         
megalapítása lett. Az állam támogatta törekvéseiben, sok megrendeléssel látta el, ennek eredményeképp 

születtek murális alkotásai. Londonban Karl Marx írásaival ismerkedett meg. 1930-1935 közt Marx alakját 

megfestette a Mexikói Nemzeti Palotában készített freskóciklusán. Híre a Szovjetunióba és Amerikába is 

eljutott. 1927-28-ban a Szovjetunióban, 1931-33-ban az USÁ-ban dolgozott. Amerikai alkotói tevékenysége nem 

volt zavartalan. A New York-i RCA épület (Rockefeller Center) számára készített 1933-as freskóját 1934-ben 

elbontották, mert állítólag Lenin arcképe szerepelt rajta. Rivera nem zavartatta magát, egy év múlva saját 

hazájában, a mexikói Szépművészeti Múzeumban újra megfestette. Hasonlóképpen, a Hotel de Prado (Mexikó) 

számára készített 1948-as freskó ezt a mondatot tartalmazta: „Isten nem létezik”. Ezt a részt 9 évig eltakarták a 

publikum elől. Az 1930-as évek végén Rivera és felesége barátkozott Lev Trockijjal, aki a közbenjárásukra 

kapott menedékjogot a mexikói államtól. Rivera barátsága Trockijjal hamarosan megszakadt. Rivera rendkívül 

termékeny alkotó volt, csak Mexikóvárosban 100-nál több freskót festett. Freskóinak témáját Mexikó történelme, 

politikai- és társadalomtörténete és a népi felkelések ihlették. Rivera irányításával látták el a főváros épületeit és 

parkjait szobordíszekkel. 
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esetekben egyszerűen informálni, bemutatni szerette volna a lap a világot, nyitottá tenni, ha 

csak az információk és a tudás szintjén az olvasóközönségüket és ezzel az ország egy részét. 

Ezért bár kifejezetten rossz hangulatot generálhatott mégis bemutatták a korszak úgynevezett 

jóléti államait, amely a későbbi zárt, kommunista Magyarországon már elképzelhetetlen volt. 

A lap újságírónője interjút készített Wladimir Semitjov Magyarországra küldött Svéd 

újságíróval és feleségével. A cél itt kettős: információk szerzése Svédországról, illetve annak 

kipuhatolása, hogy milyen a svédek Magyarország képe.
94

 

A svédek büszkék, idézi a riportalanyát: “A svédek ötszáz éve szabad emberek és több mint 

140 éve nem volt háborújuk. Megtudhatja az olvasó, hogy a skandináv országban is jegyre 

adják a kenyeret, a cukrot.  

Némileg ellentmond ennek az egyik „levelező” néhány héttel későbbi írása, amelyben szó 

sem volt jegyre árusított tejről. 

Nyilván sokkolóan hatott az éhező magyar radikális újságolvasóra az a svédországi 

beszámoló, amelynek már a címe is, „Ahol víz helyett pasztörizált tejet adnak inni” a 

kontraszt erősítését szolgálja.
95

 

A svédeket igazi demokratáknak tarja, ahol még nem tűntek ugyan el az osztálykülönbségek, 

de a társadalmi osztályok egymáshoz közelítenek. A demokrácia a közszellemben leginkább 

az előjogok és előítéletek hiányában mutatkozik meg, hiszen Svédországban senki nem lehet 

gőgös a másikkal szemben. Megjegyezte, hogy az emberek becsületesek, és rend van, de nem 

azért, mert sok rendőrt látni az utcán, hanem azért: ”Mert a törvényekkel dacolni 

pszichológiailag sokkal könnyebb mint embertársaink ítéletével.” A svéd nők 

emancipáltságára is találhatunk adalékot a cikkben, akik nem csak, hogy sortot hordanak az 

utcán, és a férjükkel együtt takarítják a lakást, de még azt is, hogy „ […] az olyan fiatal svéd 

nő, akinek érdekes foglalkozása van, nem megy férjhez.” 

Ez a beszámoló egy társadalmat mutatott be, amely rendkívül szimpatikus lehetett a 

társadalmi fejlődésben mélyen hívő polgári radikális értelmiségieknek. 

A Haladás hivatásos újságírója a lap számára „jelentést” készíteni ment Svájcba, „[…] ahol 

már az állomási büfében minden földi jó: banán, narancs, sonka, csokoládé és jegynélküli 

benzin várja az utazót.” Modern villanyvonatok járnak óránként. Zürichben „Teljes béke van. 

Gazdasági jólét, óriási konjunktúra. Mindent lehet vásárolni a lakosság meg is tudja venni, 

mert sokat keresnek, és keveset költenek. A háború alatt abból gazdagodtak, hogy kimaradtak 
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belőle, most az a svájci konjunktúra alapja, hogy rajtuk keresztül cserél pénzt és árut Kelet és 

Nyugat.”
96

 

Svájcban nincs munkanélküliség: „Mindenki annyi munkát kaphat, amennyit akar, - ha nem 

idegen. Külföldi csak pénzt költhet Svájcban, de pénzt nem kereshet.” 

Szinesítve tudósítását leírja, hogy a munkásság is csak abban „lázad” május elsején, hogy 

Genf utcáin nem olaszul, „ladinul”, franciául, vagy németül éneklik az internacionálét és 

néhány úthengert bedobnak a vízbe, de másnap munkába állnak és hó végén elviszik a 

fizetésük negyedét a takarékba.  

A Haladás nyitottságának jegyében a svéd után már a második kapitalista alternatívát 

ismerhette meg a kommunizmus felé sodródó olvasóközönség, ahol munkásmozgalom és 

szocialista berendezkedés nélkül is jól élhetnek, akár a munkások is. A tudósító eleget tett a 

kötelező feladatnak mielőtt a magyarok elkezdenének a Svájci életről álmodozni, hogy az 

ország nem ad munkát a külföldieknek. 

 

 

II.6. f. Osztályharccal vegyített cionizmus és rasszizmussal tarkított arabellenesség a 

Haladásban  

 

A korszak híreiben állandóan jelen lévő forrongó terület, amelyről minden, az információk 

iránt nyitott ország sajtójának tudósítania kellett a Közel-Kelet, a kialakulóban lévő zsidó és 

arab államok kezdődő konfliktusa. A Haladást szellemi irányzata és a kérdésben rendkívül 

érzékeny olvasóközönsége kötelezte, hogy különös figyelmet szenteljenek a zsidóságra, a 

születő zsidó államra. Rendkívül nyitottak voltak Izrael ügye iránt és ez a nyitottság gyakran 

egyoldalúságba, elfogultságba ment át. Amilyen harcosan kiálltak a holokauszt ügyének 

megismertetése, a magyarországi antiszemita eszmék és atrocitások ellen, ugyanolyan 

vehemensen vetették be magukat egy kevéssé egyértelmű és ismert problémakörbe, ami az 

elemzés során is bemutatásra kerülő hibákhoz vezetett. 

A Haladás 1946 elején informálja először olvasóit a szentföldi történésekről. Egy svájci lap a 

Hagana mozgalom inkognitóban maradó vezetőjével készített interjújáról adtak 

összefoglalót.
97

 Az újságírót titkos találkozóhelyre viszik, ahol maszkot viselő emberektől 

megtudja, hogy a Haganának 70 ezer kiképzett katonája van, bár készek a békés megoldásra, 

de a hatmillió zsidó áldozat feljogosítja őket, hogy erőszakkal is fellépjenek a zsidók 
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letelepedését megakadályozó angolokkal szemben. A hír nyilvánvalóan az érdekessége, a 

kissé bulváros jellege miatt színesítette az újságot.   

Az MTI híre – amelyben Amin el Husszein
98

 kijelentését idézik, miszerint, amennyiben a 

nyugati hatalmak Palesztinát a 100 ezer zsidónak adják, akkor forradalom lesz – adja az 

alkalmat a lapnak, hogy az egyik legérdekesebb cikkét írja meg külpolitikai témában, amely 

mélyen érinti a magyar holokauszt történetét is. A cikk nemcsak ezért érdekes, hanem mert 

állást foglal a zsidó-arab konfliktusban, holott eddig nem igen foglalkozott ezzel a Haladás. 

Mindezt pedig elég elfogultan, az arab nép iránti politikai korrektséget nélkülözve teszi olyan 

jelzőket használva, hogy az arab népek félig civilizáltak. A jeruzsálemi főmuftit egyenesen a 

holokauszt egyik kitervelőjének tartják: „ez a háborús csínyeket szövő, félig civilizált kis arab 

államok és jórészében nomád életet élő lakosságainak nevében fellépő, papi méltóságot vállalt 

politikus kalandor egyik legnagyobb főbűnöse annak a tömeggyilkosságnak, aminek Európa 

zsidóságának nagyobbik része áldozatául esett.” 

A baloldalsággal szimpatizáló, radiális párti lap szinte azonnal osztályharccal magyarázta 

olvasóiknak a zsidó-palesztin ellentétet. A nagymufti szerintük „Tudta és érezte, hogy a 

Palesztinába települő zsidó százezrek az európai kultúrát hozzák magukkal és előbb-utóbb 

öntudatosítják az arab tömegeket, rabszolgasorsukból való fölszabadulásra ösztönzik őket.” 

Ezek az arab népek szellemi, anyagi nyomorúságban élnek a királyaik, törzsfőik miatt. 
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 Hadzs Amin Muhammad al-Husszeini 1897-ben született Jeruzsálemben. Az első világháborúban a török 

hadseregben szolgált tisztként, utána rövid ideig a briteknek dolgozott. 1920-tól elkötelezte magát az iszlám ügy 
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bevették, ezért Husszeini Itáliába szökött, ahol Mussolini biztosította támogatásáról. November 6-án Berlinbe 
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1964-ben még elnökölt a 6. iszlám világkonferencián. 1974. július 4-én halt meg Bejrútban. Nasszer és Szadat 
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A nagymufti barátja volt Eichmannak, együtt megszemlélték egy német háborús bűnös szerint 

az auschwitzi gázkamrákat is.
99

 Sőt a német tiszt vallomása szerint ő adta Hitlernek az ötletet 

a zsidók kiirtására. A lap közli a nagymufti levelét, amelyet 1944. július 22-én a magyar 

külügyminiszterhez írt, hogy megakadályozza a németek által már engedélyezett nyolcezer 

magyar zsidó kivándorlását Palesztinába. Kérte, hogy az arabok érdekében akadályozza meg 

ezt a magyar kormány. A levélben elismerte a magyar kormány zsidóellenes intézkedéseit: 

„[…] csodálatomat fejezem ki a magyar kormány által a zsidók ellen hozott rendszabályok 

felett […]”
100

 

Egy hónap múlva „levél” érkezett Transzjordániából, amelyben folytatódott az arabok elleni 

lejárató kampány, olykor gúnyos és ellenséges kiszólásokkal tarkítva. Továbbá feltűnik egy 

másik visszatérő motívum, miszerint Nagy-Britannia csalódást kelt, mert folytatja az 

imperialista gyarmati politikát. Arról tudósítottak, hogy az angolok nagyhatalmi érdekeiktől 

vezérelve, mástól nem támogatva Transzjordánia néven egy önálló királyságot kreáltak. A 

cikkíró szerint az arabok könnyen befolyásolhatók a külsőségek által és nem látják át, hogy a 

függetlenség azt a célt szolgálja, hogy ez az ország Anglia gazdasági és politikai bázisa 

legyen a térségben. A Haladásnak az is negatív az új királysággal kapcsolatban, hogy a 

királlyá koronázott Abdulah Emír „a hírhedt palesztin főmufti” rokona. A cikkíró 

rosszmájúan megjegyzi, hogy az ünnepség egy amerikai kisvárosi ünnepség színvonalát 

idézte. Érdemesnek tartották kiemelni az új király zsidóellenességét, aki „[…] reményének 

adott kifejezést, hogy egyszer majd Szíria, Libanon és Irak is az ő királyságához fog tartozni, 

másrészt annak, hogy az arab államok hamarosan egy hatalmas és hatásos szövetségbe fognak 

az ő segítségével tömörülni, amelynek feladata a palesztinai zsidó veszedelem leküzdése 

lesz.”
101

 Ezután szól még a cikk a király „mesés arab légiójának” felvonulásáról, amelyben 

dezertált beduinok voltak, akik arra vállalkoztak, hogy a többi beduint visszatartsák a 

dezertációtól. Megemlítette, hogy arab szokás szerint vad népi lövöldözésbe csapott át az 

ünnepség, „A sebesültek számáról sem adtak ki hivatalos jelentést.” 

Egy törökországi, a török viszonyokat szélsőségesen elfogultan feltáró „levelet” már küldő 

szerző, aki maga is zsidó menekült, most az arab-zsidó konfliktusról levelezett. Bártfai 
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Erzsébet, mivel hajóval hagyta el Isztambult, és a Közel-Keleten át vezetett az útja hazafelé, 

útközben tájékozódott az arab- zsidó konfliktusról.
102

 

A többi laptól eltérően a Haladás ennek a cikknek a közlésével messze túllépi a 

véleményformálás újságírói határait, hiszen a zsidóság európaiságát az arabok civilizálatlan 

ázsiaiságát hangsúlyozza: ”A palesztiniai zsidó nép civilizált és demokratikus, az arabok 

viszont nagy tömegeikben félvadak, […]. A zsidó városok ritmusukban s az emberek 

életmódjában európaiak, az arab városok viszont orientálisak.” ; vagy „Palesztina 

tudvalevőleg európai színvonalú ipari állam egy félvad, nomád, illetve naturgazdálkodási 

fokon álló környezetben.” A lap most is tévesen, materialista társadalomszemlélettel azt 

állítja, hogy az arabok zsidóellenességének oka az arab arisztokrácia hatalomféltésben 

keresendő:  „[…] az arab nagytömegek a kérdés iránt tökéletesen közömbösek.” Szemben az 

arab arisztokráciával, amely tudja, hogy „[…] az egész Közel-Kelet társadalmi és gazdasági 

struktúrája forog kockán […]”. Ezzel szemben a palesztinai zsidók lelkiállapotára jellemző, 

hogy végre urak akarnak lenni saját portájukon, és egyetlen nyugati emberben sem bíznak 

meg, ahogy a szerző szerint egy ismerőse mondta: „Egyetlen angol vagy svéd iránt sem tudok 

felmelegedni. Túlságosan árják.” 

Azt, hogy nem csak az „önjelölt” írástudók hajlanak a szélsőséges véleményekre, azt jelzik, 

az amúgy, történész, orientalista, a kumráni tekercsek szakértője, MTA főkönyvtárosa, a 

magyar kormány későbbi palesztinai kulturális megbízottjának, Scher Tibornak a cikkei. A 

szerző megismételte, továbbfejlesztette a korábbi, a Haladás által már a palesztin-zsidó 

konfliktusban ismertetett osztályharcos alapú véleményét. Szerinte az „arab reakció, a 

nagybirtokosság és a kapitalizmus” tovább fokozza a zűrzavart „szenzációs” javaslatával, 

miszerint „oldják meg úgy az életszínvonal különbözőségének fájó problémáját, hogy 

szállítsák le a zsidók életnívóját – az arabokéra. Ez a javaslat fából vaskarika, pozitív 

negatívum, minthogy azt kívánja, hogy egy magas nívón álló aktív közösség asszimilálódjék 

bele egy primitív, passzív közösségbe. Megjegyezte, hogy a zsidó kolonizáció és a helyi 

viszonyok tervgazdálkodást és „szocialista életfelfogást.” követelnek. Az ellentétet szerinte a 

„feudális Arábia” szítja, mivel egy palesztin arab munkabére 100%-kal magasabb, mint egy 

egyiptomié, „[…] ahol nem irányítja a munkabéreket a zsidó telepesek munkásmozgalma és 

szakszervezete.”  A szerző egyértelműen a Magyarországon lassan uralkodóvá váló ideológia 

híve, még ha nem is a munkáspártok lapjaiban publikált. Ebben az írásában, mintegy 

tükörként megjelenik mindaz, ami a magyar belpolitikai cikkek sajátjai voltak a korszakban. 
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Így lesz az arab világ az a hely, ahol egyszerre a feudalizmus és kapitalizmus jelenti a 

reakciót, ezzel szemben áll a zsidó munkásmozgalom és szakszervezetiség, a tervgazdálkodás, 

sőt a „szocialista életfelfogás”. Mintha csak Magyarországon lennének és nem a Közel-

Keleten. 

A Haladás az angol nagyhatalmi politika rendszeres és éles bírálója lett, főleg amióta 

elkezdtek foglalkozni az arab-zsidó konfliktussal, ezúttal Scher Tibor, aki Közel-Kelet 

szakértőjüknek mondható kárhoztatja az angolok közel-keleti politikai lépéseit.
103

 Elemző 

írásában áttekintette a Közel-Kelet XX. századi történetét, számba vette Anglia érdekeit, 

úgymint az olaj, a tengeri stratégiai pontok, India védelme, a vízforrások birtoklása. 

Rámutatott arra az ellentmondásra, hogy míg Indiában az angolok elnyomják a muszlimokat, 

addig az arabokat lelkesen támogatják. 

Ugyanebben  a lapszámban a Nagyvilág rovatukban szintén az arabokkal foglalkoznak „Az 

arabok megfenyegették Amerikát” – számoltak be róla.
104

 A cikk rendkívül éleslátóan, a mai 

napig érvényes és tárgyszerű megállapításosokat tesz az Egyesült Államok közel-keleti 

érdekeivel kapcsolatban. 

A rövid tudósítás szerint Amerikának két érdeke feszül egymásnak, egyrészt jóban akar lenni 

az arab uralkodókkal, hogy vállalatai ki tudják termelni az olajat, másrészt az elnökválasztási 

harcban számítanak a zsidó szavazatok, ezért indítványozta Truman 10 ezer zsidó telepes 

beengedését Palesztinába. Az arabok válaszoltak, mint mondják, nem üzenhetnek tényleges 

háborút az Egyesült Államoknak, de erkölcsit igen. Meg fogják leckéztetni az amerikaiakat az 

árúik, intézményeik bojkottjával.  

 

II.6. g. A Haladás szerint „A törökországi ember pedig primitív, civilizálatlan” 

 

A már korábban említett Bártfai Erzsébet, a lap önkéntes „levelező” külföldi tudósítója 

Törökországgal kapcsolatban sem fogta vissza naturalizmussal kevert rasszista stílusát. Maga 

a szerző is kifejti, hogy bár Törökország mentette meg az életüket, amikor zsidóként 

befogadta őket, mégis kritikával fog írni az országról. 

Elég kendőzetlen mondatokkal illeti a törököket: „A törökországi ember pedig primitív, 

civilizálatlan, sokkal nagyobb mértékben, mint ahogy azt Európaszerte gondolják, 

Demokráciájának hibái is ebből következnek.”
105

 

                                                 
103 Haladás 1946. október 31. 4. o. dr. Scher Tibor: „Anglia két arca a Közel-Keleten” 
104

 Haladás 1946. október 31. 10. o. „Nagyvilág - Az arabok megfenyegették Amerikát” 
105

 Haladás 1946. június. 11. 5. o. Bártfai Erzsébet: „Levél Törökországból” 



47 

 

Elmondása szerint az országban bevett a korrupció és a hivatalnokok lefizetése borravalóval, 

sőt ez is be is van kalkulálva a fizetésükbe, mert a fizetésük tízszerese kellene a 

megélhetéshez. A káoszhoz tartozik, hogy volt a háború alatt jegyrendszer, de nem lehetett 

hozzájutni, míg élelmiszerhez pedig jegy nélkül hozzá lehetett jutni. A kisebbségek és 

nemzetiségek helyzete is katasztrofális, hiszen a törvények garantálják jogaikat, azonban a 

valóságban üldözik a kissebségeket, a kisebbségek, pedig gyűlölik a törököket. „Törökország 

a világ legtökéletesebb rendőrállama.”, amely a külföldieket csak akkor zaklatja, ha azok 

szovjetbarátok, vagy törökellenesek. Törökországban nincs politikai demokrácia, egészen 

1946-ig egy párt működött az országban, most engedélyezték egy liberálisabb, nyugatosabb 

párt működését. Az igazi ellenzék az üldözött kommunista Zakirah Sertel és felsége Sahiba 

Sertel. A török társadalom egyben egyenlő, mind a gazdagok, mint a szegények 

kulturálatlanok. A vidék még rettenetesebb, „bibliai állapotok” vannak, hiába tiltotta be 

Kemál pasa a csadort, nők mégis takarják az arcukat és gyalogolnak, míg a férjük a szamár 

hátán ül. „A primitívségnek ez a látványa lehet, hogy érdekes ugyan néhány hétig, de évekig 

benne élni nyomasztó.” 

A Haladás Törökország esetében érezhette, hogy az első írásukkal hibát követhettek el. A 

korábbi Törökországról szóló, kissé szélsőséges cikküket talán ellensúlyozandó ismét 

tudósítást közöltek „Törökország útja a demokrácia felé” címmel az eurázsiai országról.
106

  A 

cikk szerint Ata Türk autokrata volt, mert szerinte egy fiatal államot nem lehetett kitenni a 

pártok játékának. A jelenlegi vezetés azonban belátta, amit Salazar és Franco nem látott be: 

„[…] hogy a modern Európában totális államnak többé nem lehet helye.” Ezért a 396 

mandátummal rendelkező köztársasági néppárt mellett 62 mandátumot szereztek a 

demokraták. A török kormány engedélyezte a gyülekezést, az ellenzéki sajtót, sőt jogokat akar 

adni a kisebbségeknek, holott pont az örmények elleni század eleji népirtás adott ötletet 

Hitlernek a zsidók kiirtására.  

A „Nagyvilág” című rovatban, 1946 végén a komoly és komolytalan hírek egyvelegében, 

akkor, amikor megírták, hogy elrabolták a Törökországban őrzött iszlám ereklyét, a Próféta 

eredeti szakállát, megjelent egy, a magyar sajtóban kuriózumnak számító, a törökök XX. 

századi szerepét tovább árnyalva, rendkívül komoly gondolatsor a török kölcsönremények 

meghiúsulásáról. Az „Egy kis visszafizetés” című írásban arról, esik szó, hogy az Amerikai 

Örmény Nemzeti Tanács megakadályozta, hogy Törökország kölcsönt kapjon.
107

 Körlevélben 

emlékeztették a döntéshozókat a század eleji örmény népirtásra, „Véres írtó háborújára” 
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valamint arra, hogy a világháborúban Törökország semleges volt bár, de németbarát, így 

maga is fasisztának mondható. A szerző szerint Musa Dagis áldozatainak száma több 

százezerre tehető, és kifejti „[…] erkölcsi érzékű ember nem tagadhatja meg szolidaritását a 

késői megtorlástól, ami a világ egyik legtragikusabb eseménnyel sújtott népe felmutat. 

Törökország útjába az örmény nép még sok akadályt fog gördíteni és a mártírok véres árnya 

sokszor fog megjelenni török államférfiak nyugtalan álmaiban.”  

A „Haladás” azzal, hogy megemlíti ezt a kényes témát azzal a világ dolgaiban is igazságosság 

iránti nyitottságát bizonyította.
108

 

 

 

II.6. h. A Haladás tévedése: Ibéria a bukás előtt álló diktátorok félszigete 

 

A Haladás hosszabb írásokban, de akár rövidebb utalásokkal, félmondatokkal foglalkozott az 

Ibériai-félsziget nagyobbik diktatúrájával, Franco Spanyolországával, amelynek bukását 

hetente megjósolták. Több, mint egy évet kellett várni, hogy Salazar diktatúrájáról készített 

elemzést közöljön a lap.
109

  A szerző azokra a hírekre reagálva írta meg elemzését, miszerint 

Salazar haldoklik, Portugáliában polgárháborús helyzet van, katonai zendülések törtek ki. A 

helyzetet magyarázva felvilágosítja a magyar olvasókat, a Föld összes ibériai kötődésű 

országra jellemző ez, miként írta „[…] a kisvárosok tisztikara visszatalált önmagához: hiszen 

a spanyol-portugál világnak szinte állandósult politikai létformája Chile vad hegyeitől, a 

maláriás közép-amerikai kis köztársaságoktól a francia határig, a katonai zendülés.” A 

Haladás cikkírói megpróbálják irodalmibb stílusban művelni az újságírást, ezért néha olyan 

jelzőkkel látnak el országokat, nemzeteket, amely ma egy nyomtatott médiában kevésbé 

megszokott. Ez is mutatja, hogy az újságírói vélemény szabadsága terén a Haladás volt a 

legliberálisabb. 

Gogolák Salazar hatalomra kerülését a következőképpen magyarázta: a portugálok a nagy 

diktatúrák idején, mintha „fáztak volna” a „vad megoldástól, hát megegyezést, és középutat 

kerestek: így fedezték fel Salazart, így ünnepelték a portugál állam új struktúráját, a felülről 

indult békés forradalmat, az államhatalom szabályzó és mérséklő szerepét a szociális 

feszültség megoldásánál, a költségvetésileg biztosított diktatórikus harmóniát, az államilag 

rendezett szakszervezeteket és így tovább.” Elemzése szerint Salazar rendszerét a 
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konzervatív-keresztény európai pártok mindig példának tekintették. A Haladás publicistája is 

elismeri, hogy Salazar „nem volt erőszakos diktátor”,, és rendbe tette az ország gazdaságát, 

bár megjegyzi, hogy megszüntette a munkásmozgalmakat, „ […] ahogy különben sokkal 

dekoratívabb formák közt ugyanezt cselekedte grandiózus olasz kollégája is […]” . 1938-39-

ben a „rendi-keresztény” berendezkedéssel szimpatizáló politikusoknak, mint a német Papen, 

az osztrák Dollfuss szimpatikus volt a példa, de az ő szerepük az volt, hogy előkészítsék 

Hitler hatalmát. Portugália szerinte azért őrizhette meg ezt az uralmi formát, mert a 

világpolitika és földrajzi helyzete és „[…] Anglia megengedhette magának, hogy Európa felé 

tartson példának egy kis diktatúrás államot … .” A szerző szerint Portugália már régen 

kimerült ország (igaz még három évtizedig bírta a diktatúra!), Salazar diktatúrája Európa 

„hanyatló jelenségei” közé került.  

 

 

II.7. A Haladás országimázskampánya 

 

Az ország nyitottságának vagy zártságának fokmérője az is mit tesz az ország annak 

érdekében, hogy külföldön milyen vélemények, ismeretek terjednek az adott országról. 

Nevezhetjük ezt országimázs alakításnak is, amelynek leghatékonyabb eszköze a külföldi 

sajtó felhasználása. Jelen vizsgálat keretében azt tudjuk vizsgálni, hogy ezt a meglévő, 

alakított, vagy magától alakuló országimázst miként tükrözték vissza az általunk elemzett 

magyar sajtótermékek. Esetlegesen azt is vizsgálhatjuk, hogy milyen eszközökkel próbált az 

adott lap maga is részt venni az országimázs alakításában. A radikális lap egyébként az 

országról és a nemzetről kialakított meglehetősen rossz arculat megváltoztatását kormányzati 

feladatnak tartotta, amellyel azonban az értelmiségnek és a tudatos polgárságnak is van 

teendője. Már 1945 novemberében országimázskampány folytatására szólít fel mindenkit a 

lap, aki külföldi kapcsolattal rendelkezik.
110

 Elsősorban a kormányzattól várná el, hogy 

külföldön megismerhessék a magyarság azon történelmi és kulturális értékeit és eredményeit, 

amelyek felülírhatják a magyar nemzet szégyenteljes szerepét a második világháborúban. 

Olyannyira komolyan vették ennek a kormányzati feladatnak az ellenőrzését, hogy egy 1946 

tavaszi sportdiplomáciai kudarc kapcsán is a szemrehányást tettek a kormánynak. 

A szerkesztőséget az sem érdekelte, hogy a nyitottságba, ország a normalizálódó világ 

vérkeringésébe való bekapcsolódásába vetett hitet nem erősítette Hámori László a „Davis 
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cup” című írása. A kupa szervezőbizottsága visszautasította a magyar csapat nevezését, mint 

csatlós országét. „[…] amikor a tízezres bankjegyek már aprópénznek is alig számítanak, 

amikor hetenként háromszor napi tizenöt dekás kenyérfejadag helyett is csak a kukoricaliszt 

járja, ez a hír aligha rendítette meg a magyar társadalmat.”
111

 Feltette a kérdést: „[…] 

tehetünk-e mi valamit is azért, hogy a világ közvéleménye ne lássa a magyar népben a fasiszta 

befolyás alá került, öntudat nélküli gyáva tömeget […].” Még mindig nem vagyunk 

egyenrangú polgárai a világnak, pedig volt földreform, választás, köztársaság lettünk. Annyit 

biztosan tudnak, hogy nem vagyunk „kutyafejűek”. A Külügyminisztériumot kárhoztatta, 

hogy nem jelennek meg pozitív tudósítások a nagy lapokban Magyarországról, nincsenek 

nagy nemzetközi sajtótájékoztatók, nem születtek propaganda filmek. 

A Haladás pártorgánum volt, ezért gyakran csak közvetítő közege, eszköze volt a párt 

üzeneteinek célba juttatásának. Ezért az elemzés során van olyan eset, amikor nehezen 

eldönthető, hogy a párt, a szerkesztőség, vagy csak az adott újságíró szándéka valamilyen 

tartalom megjelentetése. Az MRP azonban szabadabban kezelte a pártlapját, így ellentétben 

más lapokkal egyértelművé tették, ha egy véleményt kimondottan a párt akaratából jelentettek 

meg. Rögtön lap indítása után meg is tették ezt, egy kiáltványt intéztek, címlapon közölve azt 

angol és magyar nyelven, az angolszász nemzetekhez Magyarország megsegítése érdekében. 

A londoni rádióban és az angol alsóházban elhangzott vádakra reagálva fordulnak az angol-

szász nemzetekhez, cáfolva azt, hogy a magyarok semmivel nem járultak hozzá a németek 

legyőzéséhez, és erőteljesen eltértek az emberi szolidaritás elvétől. A mentségeket próbálják 

összegezni, úgy hogy közben a párt imázsát is építik: „Jogunk van hozzá, hogy meghallgatást 

kérjünk Tőletek. Mi Magyarország egyik legrégibb demokratikus pártja vagyunk.”
112

 

Megemlítették a magyar ellenállás mártírjait, azt, hogy ezerszámra bújtatták Budapesten a 

zsidókat, hogy az országot megszállták a németek, továbbá azt, hogy a Nyugat nem segítette 

az 1918-as magyar demokratikus kísérletet, ami a reakció uralmához vezetett.  

A Haladás rendkívül érzékeny volt azokra a hírekre, véleményekre, amely Magyarország 

antiszemitizmusára utaltak. 

Erre voltak szenzitívek a korábban már említett Budapestre látogató svéd újságíróval 

folytatott beszélgetés során is, aki Magyarországról szólva a csalódottság hangján beszélt, 

nem ezt várta, mert Magyarország olyan, mint egy súlyos sebesült katona, aki rendes kórházi 

kezelés helyett még csak az elsősegélynyújtást kapta meg, sok a szociális gond. Először nem 
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akar beszélni legfőbb problémájáról, miszerint „A rettenetes német példa ellenére az emberek 

még mindig ilyen fertőzöttek a fasizmustól. A mi testvérállamunkban? Norvégiában – 

amelyet sajnos szintén megszálltak a németek- a norvégok életük kockáztatásával bújtatták a 

zsidókat és most, hogy visszatértek, legőszintébb örömmel fogadják őket és mindennel 

elhalmozzák.”
113

„A svédek szerint az az ország, amelyben antiszemitizmus van, nem 

egészséges, nem lehet demokrata.” 

Ugyanakkor örömmel adtak teret annak is, ha a jelentős francia napilap, a Le Monde 

fontosnak tartotta Magyarország első demokratikus rezsimjének megszilárdítását.
114

 

 

 

II.7. a. Országimázs és márkaépítés – A Haladás bekapcsolódása a nemzetközi sajtó 

vérkeringésébe 

 

Amit a MRP és lapja tett inkább lett volna a kormány, esetleg a kormánypárti sajtó feladata. 

Azonban MRP mindig nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a párt nemzetközi súlyát, 

kapcsolatait kiemelje. Arra is törekedtek, hogy a Haladást bekapcsolják a nemzetközi sajtó 

vérkeringésébe. Mint korábban a kortársi visszaemlékezésből idéztük Zsolt Béla a magyar 

Weltwoche-t akarta létrehozni. A svájci hetilap akkoriban és most is Európa egyik 

meghatározó politikai és kulturális sajtóorgánuma volt. Persze a ma is figyelemreméltó közel 

70 ezres példányszáma, politikai leleplezései ma is meghatározó európai lappá teszik, de 

virágkorát a világháború alatt és után élte. Zsolt annyira komolyan vette, hogy a Haladás lesz 

a magyar változat, hogy ha összehasonlítunk egy-egy korabeli példányt, akkor a két lap 

dizájnja és szerkesztési gyakorlata rendkívül hasonlít egymásra. Értek el sikereket abban, 

hogy észrevegyék külföldön a Haladást, ezt azonban legtöbbször provokációval érték el. A 

külföldi sajtóorgánumok reagáltak a Haladás cikkeire. (korábban már említettük az amerikai 

szlovákság lapjával és a hivatalos szlovák lapokkal folytatott polémiáról, de Zsolt Béla is 

rendszeresen került vitába különböző svájci lapokkal) A legnagyobb „sikerük” az 1947 elején 

a Weltwoche-vel folytatott sajtóvitájuk volt, amikor is Zsolt még azt is megtette a svájci lap 

cikkeire válaszolva, hogy németül is megjelentette a Haladásban a svájci hetilapnak szánt 

válaszát, amelyben a nácikkal való kollaborációval vádolta meg Svájcot.
115

 A polgári radikális 
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lap ezzel a tevékenységével, sajátosan ugyan, de hozzájárult ahhoz, hogy az ország nyitottá 

váljon a háborús bezárkózás évei után. 

A Haladás nemzetközi megbecsültségét jelzi az is, hogy kérésükre 1946 nyarán M. Heinl 

Eduard osztrák kereskedelmi és újjáépítési miniszter írt cikket a magyar-osztrák gazdasági 

együttműködésben rejlő lehetőségekről.
116

 

A Haladás riporterei is mindent megtettek annak érdekében, hogy külpolitikailag kompetens, 

befolyásos, a külföld által is elismert lapként könyveljék el a lapot. Ebben nagy szerepe volt a 

külföldi államférfiakkal, exkluzív interjúk készítésére való törekvés. 

Talán kicsit túlzásba is estek, hiszen, amikor nem sikerült beszélgetniük belga 

miniszterelnökkel, Huysmans-szal, akkor a nejétől tudták meg, hogy szerinte a belgák túl jól 

élnek.
117

 A miniszterelnök, volt antwerpeni polgármestert neve egyébként felmerült az 1200 

Belgiumban dolgozó magyar bányász ügyével kapcsolatba is, amikor a Haladás újságírója épp 

a magyar bányászok érdekvédelmét látta a kormány helyett a belga hatóságoknál. A 

polgármester először fellépett azért, hogy a bányászok haza mehessenek, majd előkerült az az 

érv, miszerint munkaszerződésük van, maradniuk kell, bár nem kényszermunkások. A lap 

annyira nyitott volt, hogy már a „kényszer vendégmunkások” érdekvédelmét is ellátta. 

A radikális lap külföldi és belföldi reputációját is nagyban emelte, ha külföldi politikusokkal, 

esetleg hivatalban lévő miniszterelnökökkel, elnökökkel készíthetett exkluzív interjút. Első 

esetben 1946 tavaszán közölt a lap interjút egy külföldi államfővel, Karl Renner osztrák 

köztársasági elnökkel.
118

 Az interjú kérdéseiből és a kancellár válaszaiból a következő 

alapüzenet érkezik Magyarországnak és a világnak Ausztriából: „Ausztria végre egyedül, 

magára akar maradni […]”, nem akar semmiféle, sem monarchista, sem föderális összefogást 

más államokkal és népekkel. 

 

II.7. b. Világhírű magyarok hatása a külső és belső országimázsra 

 

Az országról kialakított külföldi arculatnak fontos része, hogy a híres magyarokról milyen 

hírek jelennek a külhoni lapokban. A radikális lap figyelemmel kísérte a külföldi lapokat és 

azonnal megosztotta a magyar közönséggel, ha magyarokról szóló cikket talált. 
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Volt, amikor meghökkentő történetekre derült fény, amely még a lapot is meglepte. Arról 

tudósítattak, hogy a svájci National Zeitung Lehár Ferenc a nácikhoz fűződő viszonyáról 

cikkezett. Felháborodva írt a svájci lap arról, hogy New-Yorkban, ahol sok menekült zsidó él 

bemutatják Lehár Ferenc Mosoly országát, annak a Lehárnak, akinek a felesége ugyan zsidó 

volt, de nem hagyta el Németországot, és Hitler ünnepelt szerzője volt. A lap szerint Lehárnak 

volt választása, hogy ne abban a hitleri Németországban élvezze sikereit, ahol feleségét és 

felesége rokonai ki akarják irtani, és ezt a döntését a jótékonysággal nem tudja jóvátenni. A 

Haladás megjegyzése szerint Lehár tudomásuk szerint a háború alatt humánusan viselkedett 

és mindig távol tartotta magától a politikát, de amit egy világlap felvet, arra oda kell 

figyelni.
119

 

A svájci lap közel két hónap múlva előállt Lehár ügyben a bizonyítékokkal is, a Haladás 

pedig közölte azokat.
120

 Egy igazolóbizottság előtti levelezést ismertettek, amelyben Hinkel a 

színházakért felelős tanácsos és Goebbels között zajlott. Elsőként Lehár kérte, hogy feleségét 

zsidó származása ellenére mentesítsék a vagyonbevallása alól, Goebbels intézkedett is az 

ügyben. Egy peres ügyben is segítséget kért a muzsikus, amelyben leírta, hogy „korábban 

elismert művészeket zsidó ügyvédek és cimboráik szabad vadnak tekintik.” A pert kérésére 

leállították. Ismertették Lehár leveleit is, amelyben köszönetet mond minden esetben. A svájci 

lap szerint „a fő Lehár-rajongók országát, ahol „egyetlen mesterükért annyit tettek, teljes 

zsidó feleségét árjásították […] és a gonosz, veszedelmes zsidókat nyakáról a börtönbe és 

végül a gázkamrába cipelték”, a mester elhagyta, amikor ennek az országnak már nem ment 

jól és felcserélte Svájcra, ahol most neki továbbra is jól megy. 

A lap természetesen örömmel értesítette olvasói akkor is, ha pozitív hír, egy magyar ember 

sikere öregbítette a nemzet hírnevét.  „A „Birome”” címmel Bíró László világsikerével 

számolt be a lap.
121

 Megírták, hogy Bíró Argentínában maga gyártja golyós tollait, amely ki 

fogja szorítani a töltőtollat. Argentínából látja el egész Latin-Amerikát, ugyanakkor perben áll 

több amerikai céggel, amely lemásolta a találmányát. 

Voltak olyan külföldi tudósításai is lapnak, amelyek kifejezetten az adott országban kialakult 

Magyarország képpel, illetve nemzetkarakterológiával foglalkozik. 

Az egyik „Törökországi levél” arról számol be, hogy a törökök között Magyarország imázsa a 

háború ellenére pozitív: a török újságok tele vannak az új ideiglenes magyar ügyvivő 

érkezésével, és „Rokonszenves hangon emlékeznek meg Magyarország küzdelmes éveiről s a 
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magyar nép jövőbe vetett hitéről.”
122

 Magyar vonatkozási hírként közölték azt is, hogy a 

forint rendkívül sikeres, ugyanis jobban jegyzik, mint a svéd koronát, száz magyar forint 48 

török fontot ér, ami megfelel a pengő békebeli értékének.  

Az magyarsággal kapcsolatos külföldi vélemények esetén elsősorban az utóbbi évek 

történései miatt az országon ragadt fasiszta jelzőhöz inkább szokott közönség számára 

meghökkentő lehetett, az hogy a távoli argentinok, milyen „egzotikus” sztereotípiákkal bírnak 

a magyarsággal kapcsolatban. Vér Andor
123

 „Argentínai levele” elsősorban az argentinok 

magyarságról kialakított képéről szól. A szerző azzal kapcsolatban tér ki arra, hogy mit tud az 

argentin közvélemény a magyarokról, hogy Szabó László nevű barátját kinevezték egy 

jelentős Buenos Aires-ben megjelenő újság a „Critica” élére.
124

 Leírja, hogy Szabó több ezer 

cikkben ismertette különböző dél-amerikai országokban, hogy valójában a magyarság nem 

azonos a cigányokkal, ugyanis a „hungaro” szó cigányt jelent Latin-Amerika szerte, és a 

„magiar” szó jelenti a magyart. A szerző leírta egy élményét, amikor egy társaságban 

furcsállották, hogy semmilyen hangszeren nem tud játszani: „Hogyan lehetséges az, hogy egy 

„hungaro” nem tud hegedülni? […] szent meggyőződésük, hogy a magyarnak mihelyt a 

világra pottyan, rögtön hegedűt nyomnak a kezébe, s attól kezdve átmuzsikálja, átduhajkodja 

az életét. „ Persze vannak „kivételes„ cigányok, mint Molnár Ferenc, Bartók Béla, Szent-

Györgyi Albert, „[…] de a többség putriban lakik, a „Kék Duna” partján nomádkodik, szőrén 

üli meg a lovat.” 
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III. A Világ – az óvatosan, ideológiamentesen nyitottá váló 

ellenzéki lap nemzetközi orientációja 1945 és 1947 között 

 

 

III.1. A Világ kezdeti bizonytalansága a nyitottsággal kapcsolatban 

 

A PDP napilapja a Világ szintén pártlap volt, de inkább sikeres, önálló vállalkozás volt, mint 

a PDP kiszolgálója. Tóth István a párt gazdálkodásával foglalkozó kutatása szerint „Supka 

Géza főszerkesztő úgy gondolta, hogy részvénytársaságot alapítanak, amely a lap kiadási 

jogát bérbe veszi és hasznosítja Arra vonatkozóan azonban nincs adat, hogy a Világ bérleti díj 

vagy más jogcímen ténylegesen hogyan és milyen mértékben állt a párt rendelkezésére, s 

hogyan segítette a gazdag lap a mindvégig szegény PDP-t.”
125

 A lap sikeres volt és rengeteg 

pénzt hozott, példányszáma 1947-ben elérte a 150 ezret, ami több mint duplája volt a párt 

maximális szavazatszámának. Tóth István szerint a siker titka egyszerű: „A legkülönbözőbb 

források és utalások viszont eléggé egyértelműen arról tanúskodnak, hogy a lap a polgárság, 

az értelmiség körében nagyon gyorsan terjedt, s hamarosan az egyik legnépszerűbb városi, 

polgári napilap lett. A gyors siker okát a szerkesztőség mindenekelőtt ebben az igényes és 

részben tehetős olvasóbázisban jelölte meg.”
126

 A Világ szerkesztői, újságírói nem akartak 

mást, mint kiszolgálni a közönséget, és minél több lapot eladni, ami mint láthatjuk 

determinálta a városok vezető napilapjának tartalmát is 

 

Ami a vizsgálatunkat illeti, tapasztalatunk szerint a Világ sokkal lassabban kezdet élni a 

nyitottá váló ország kínálta zsurnalisztikai lehetőségekkel, mint a Haladás, de a kezdeti 

lépések és hírek szinte azonosak voltak a két lapnál.  

A nyitottság és zártság érzését nagyban befolyásolhatta a magyar lakosságban az, hogy 

kapott-e híreket arról, hogyan viszonyulnak a külföldiek Magyarországhoz, milyen 

vélemények fogalmazódnak meg Magyarországgal kapcsolatban. 
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A háború után mindemellett a legfontosabb az volt, hogy a normális fizikai kapcsolat létre 

jöjjön a külföld és az ország között. Akkor az ország fizikai elzártságának vége a boldog 

békeidők eljövetelének érzését váltották ki, és a pozitív jövőkép kialakítását célul kitűző Világ 

ki is használta az ilyen híreket. Megkezdődött a levelezés Magyarország és a külföld között. 

Egy amerikai tiszt hozott a vöröskereszthez, Olaszországon keresztül egy zsáknyi levelet. – 

írta a lap 1945 nyarán. Az üzenetük szerint ez az egy zsáknyi külföldi levél is jelentheti már 

az ország életének normalizálódását, amelynek alapja a nyitottság a világ felé, és amely az új 

békés világ jellemzője lesz.
127

 Fél év múlva, a romos Magyarországon már arról álmodoztak a 

kormányzati szervek, hogy miként lehetne újjáéleszteni az idegenforgalmat. A Világ által 

erősíteni kívánt polgári optimizmus jegyében örömmel adtak hírt róla, hogy az Országos 

Idegenforgalmi Hivatal idegenforgalmi katasztert állít fel a szállodákról, készülve a gazdasági 

és politikai viszonyok rendeződése után „várható idegenjárásra” „A jelek ugyanis arra 

mutatnak, hogy főként Amerikából sok > amerikás magyar< és yankee érkezik majd a háború 

dúlta Európába, köztük Magyarországra.”
128

 

 

 

III.2. Országimázs a minimumon – a Világ kimaradt a sajtó nemzetközi 

vérkeringéséből 

 

A polgári napilap számára kiemelten fontos volt, hogy bizonyítani tudják, hogy a nyilas 

uralom után, és a még 1946-ban is kezdetinek nevezhető demokrácia elismerést kapjon a 

vezető polgári demokráciák véleményformálóitól. Ennek érdekében azonban egyetlen 

kezdeményező lépést sem tett a szerkesztőség, csupán néhányszor tudósított az országról 

nyugat felöl érkező hírekről. 

Pedig tudták, szükség volt minden nyugatról jövő megerősítésre, hogy az ország jó úton jár. 

Ezért osztottak meg olvasóikkal az erről szóló hírt, főleg, ha azt a Washington Post közölte. 

Az amerikai lap csupa bíztató dolgot írt az országról: „A magyar néppel – írja a lap – 

történelmünk legnagyobb részében rendkívül barátságos viszonyban voltunk.” Sok magyar 

nem helyeselte a Hitler-Szálasi féle politikát. A lezajlott választások megmutatták „a magyar 

nép tudja: mi a demokrácia, helyesen értelmezi azt és igyekszik e fogalom eszmei feltételeit a 

gyakorlatban is sikeresen megvalósítani.” A magyar kommentár kiemeli, hogy Magyarország 
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az első, amelyet a legyőzöttek közül elismertek.
129

 A lap például a nyitottság növelésének 

lehetőségeként, és az ezzel járó országimázs korrekció lehetőségeként értékelte azt is, hogy 

újranyitották az ország svédországi képviseletét. Az új ügyvivővel készített beszélgetésükből 

mindez kiderült, mert mint írták a svéd-magyar gazdasági kapcsolatok kibővítésére törekszik 

Szelle Lajos stockholmi ügyvivő. Természetesen a fő feladataként kiemelték az ügyvivő 

mondanivalójából: „[…] szeretném a svédekkel Magyarország igazi arcát megismertetni és a 

hazug propaganda beállításait megcáfolni.”
130

 

 

III.3. A polgári értékek primátusa a Világ felszínes és szegényes kulturális 

világképében 

 

Hasonlóan a később, időszakosan megjelenő a polgári demokratáktól jobbra álló ellenzéki 

pártlapokhoz a Világ is foglalkozik az irodalmi élet híreivel. Az viszont a polgári radikálisok 

hetilapjával történő összehasonlításból kiderül, hogy a Haladás a jóval kisebb terjedelme 

ellenére sokkal gyakrabban és alaposabban – már-már irodalmi folyóirat szintjén - 

foglalkozott a nyugati irodalom legfrissebb híreivel. Érthető módon ők is a nyugati 

irodalommal, és azon belül is a polgári társadalmi réteget megcélozó szerzőkkel foglalkoztak, 

olyanokkal, akik szinkronban álltak a párt világnézetével.  

Ennek szellemében a Világ 1946 nyarán köszöntötte G. B. Shaw-t 90-ik születésnapja 

alkalmából. A cikk szerint az író görbe tükröt tart a polgári világ elé, de a polgári világ 

jónéven veszi ezt a kritikát. Szerintük az író nevet a polgári világon, és a polgári világ is nevet 

rajta. A cikk fontos üzenete, hogy a magyar társadalmat nem sorolja a saját magát egészséges 

kritikával szemlélni képes polgári társadalmak körébe. Ennek okaként a szólásszabadság 

egykori, és talán a korszakra is jellemző hiányát nevezik meg: „Ha a hűvös-bűvös Albionban 

élnénk, ahol mindig, mindenki megmondhatta, ami az eszébe jutott (- s ami fő: még az okos 

embereknek is kijutott ez a privilégium!-) akkor mi is nevetnénk.”
131

  Ez egy olyan rendszer, 

kormányzatkritikus megjegyzés volt, amelyet a kormánytámogató, parlamenten kívüli 

radikális pártlap, a Haladás soha nem tett meg. A Világ kihangsúlyozta azt is, hogy a közel 
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sem a polgári értékrendet valló Szovjetunióban is köszöntötték Shaw-t, mert a szovjet 

közönség körében is népszerű.
132

 

Még 1945 októberében „Az amerikai irodalom harminc esztendeje”
133

 címmel tudósították 

polgári olvasótáborukat a tengerentúli irodalom változásairól. Ez az írás ugyanazt a funkciót 

töltötte be, mint a Haladás cikkei, amelyek a háború alatt született, az ország zártsága miatt, a 

magyarokhoz eljutni nem tudó külföldi irodalmi alkotásokat mutatták be. A cikk szerint 

Lewis Revey amerikai kulturális attasé tartott előadást a Fórum Klubban az amerikai 

irodalomról. Elmondta, hogy a wilsoni korszak idealizmusa és optimizmusa után a 

világgazdasági válság idejére felnőtt egy kritikus, csalódott generáció az irodalomban, amely 

az amerikai élet kinövéseit kritizálta. Ezek közé tartozott Sinolair Lewis
134

 és Soherwood 

Anderson
135

. A gazdasági válság után az írók befelé fordultak az egyes amerikai emberek 

életével foglalkoztak. „A háború kitörésével egy új nacionalizmus jelent meg az amerikai 

irodalomban, amely azt állapította meg, hogy Amerika az egyetlen igazi letéteményese a 

nyugati kultúrának.” A Világ polgári irányultságán kívül talán az attasé felfogásáról is elárul 

valamit, hogy nem említette meg a Hazánk című demokrata néppárti lapban másfél év múlva 

hangsúlyosnak mondott keresztény-szociális irodalmi vonulatot. Külön érdekesség, hogy a két 

megnevezett amerikai író nagy kritikusa volt az amerikai polgári berendezkedésnek, a 
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kapitalizmusnak, és így inkább nevezhetők baloldali-radikálisnak, mint polgárinak. Azonban, 

ha a polgári napilap nem manipulálni, hanem valós tájékoztatást akar nyújtani a felnőttnek 

tartott magyar polgári rétegnek, akkor ez esetben a Világ viselkedett újságként, szemben 

csupán a pártpropagandát szolgáló társaival. 

Igazi polgári-liberális gondolatot, a tudás és információhoz jutás fontosságát erősítik meg, 

amikor lap beszámolva róla, hogy Magyarország vendége a világhírű francia író Tristan 

Tzara, idézte szavait: „Barbárság, sötétség és ostobaság ellen kell küzdeni, mondta Tristan 

Tzara
136

, a dadaizmus atyja” Az író kifejtette, hogy az irodalom feladata ezen kívül a „[…] 

józanság és a szociális igazságérzet propagálása.”
137

 Ennél a kiemelésnél érzékelhető, hogy a 

polgári párti lapnál érzik azt, hogy a világ jelentősen változik, a liberalizmuson kívül legalább 

olyan fontos világszerte és Magyarországon is a szociális igazságosság. 

A polgári demokraták napilapja is foglalkozott a mozifilmekkel, és még ha egy fizetett 

hirdetésben is, de közlik, hogy „Rita Hayworth és Fred Astaire”
138

 „Ismeretlen imádó” című 

új filmje került a mozikba. Egyértelműen a nyugati filmek mellett tették le a voksot, 

amelyekkel szemben a baloldali pártok a szovjet filmeket népszerűsítették, míg a polgári 

demokratáknál konzervatívabb, és jobboldalibb demokrata néppárti Hazánk élesen kritizálta 

az amerikai filmgyártást, amely semmit nem fejlődött és iparszerű. A Világ szerint viszont 

Hollywoodban nem állt meg az élet, amíg Magyarország el volt zárva a világtól eltűntek a 

megszokott régi sztárok, így Fred mellől a megszokott Ginger Roogers. Az amerikai film 

számukra egyértelműen a szabadságot és a nyitottságot jelenti. Aggodalommal adtak hírt 

arról, hogy veszélyben van a nyitottság a filmek terén, mert a baloldali pártok szeretnék 

megszabni, milyen filmeket lehessen behozni az országba. Leírták, hogy egyszer már 

megbukott a terv, de az iparügyi minisztérium feleleveníti, hogy külföldi filmet behozni és 

magyar filmet kivinni „[…] csakis a három nagy politikai párt filmkorifeusaiból álló szervezet 

útján lehet.”
139

 A Filmipari Szövetség tiltakozott az elképzelés ellen. Örömmel tudósítottak 

arról, hogy Amerika sem hagyja kitiltani filmjeit. Akárcsak az első világháború után az 

amerikai film gyártók most is közös szervezetben látják el Európát amerikai filmekkel. A 

Motion Pictures Export magyarországi igazgatója dr. Palugyay Miklós szerint az országban 
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483 mozi működik, amelyekben hiány van a filmekből. Közölte, hogy véleménye szerint a 

filmszakmában nem lesz „b-listázás”, de még meg kell beszélnie az európai igazgatóval. Az 

amerikai cégek fizetségül magyar színdarabokat és filmeket kapnak. Budapestre érkezik az 

Elfújta a szél és Chaplin „új” filmje, a „Diktátor”.
140

 

 

III.4. A Világ tudatlanul is „megelőzte a korát” - a tudományos 

ismeretterjesztés helyett mai sci-fi és ezotérikus-gyógyászati rovat 

 

Ahogy említettük már a háború utáni korszak jellemzője, hogy a magyar sajtóban – kisebb-

nagyobb mértékben – a tudomány fejlődésébe vetett bizalom igen jelentős volt. A háború 

befejezése, a béke természetes módon párosult az optimista szemlélettel, amelynek 

letéteményese a tudomány és a tudományos eredmények technológiai alkalmazása volt, amely 

szabadságát visszanyerve immár az emberiség jólétére koncentrálhat. Az addigi elzártság után 

egyébként nagy tömegben érkeztek tudományos eredményekről szóló hírek, amelyek 

érdekesek és pozitívak voltak, így a napilapok tudósítottak ezekről. Az olvasók is érdeklődtek 

a téma iránt, hiszen ez is egy ablak volt a világ felé, amelyen kitekinthettek, és látszólag egyre 

szélesebbre nyílt ez az ablak. Különbség volt abban is, hogy egyes időszakokban a különböző 

pártirányultságú lapok milyen mértékben foglalkoztak a tudomány híreivel. 1945-1946-ban a 

polgári közönségnek szóló, és a polgári jövőben még bízó Világban, vagy a haladó, radikális 

értelmiséghez szóló baloldali radikális Haladásban nyilván nagyobb hangsúlyt kaptak ezek a 

hírek, mint 1947-ben, a már nagy nyomás alatt lévő, magát a keresztény eszmeiséggel gúzsba 

kötő DNP-s Hazánkban, vagy éppen a létéért küzdő, szintén konzervatív, szabadságpárti az A 

Holnapban. 

A tudományos hírek között néha itt is feltűntek olyanok, amelyek tudománytörténetileg nem 

alátámasztható állításokat tartalmaznak.   Az „Egy amerikai magyar orvos új eljárása 

halálraítélt vesebajosokat ment meg” című cikk állítása, miszerint egy magyar orvos fedezte 

fel a peritoneális dialízist, tévedés és alaptalan volt ez az állítás.
141

 Beszámoltak arról, hogy 

1914-ben már voltak kísérleti művese gépek, de egy amerikai és egy magyar orvos, aki 1932-
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ig itthon dolgozott, Rozenák István feltalálta a mai CAPD kezelés valamiféle elődjét és már a 

Rókus kórházban is alkalmazta az eljárást.
142

 

A Világban megjelenő hírek nagy része az amerikai eredményekről szólt, azt sugallva, hogy 

az Egyesült Államok a világháború utáni technológiai, tudományos fejlődés motorja. A 

tudomány és a fegyverkezés egy nagyhatalomnál elválaszthatatlan, mivel az amerikai-szovjet 

szembenállás 1946 végére kialakulóban volt, érthető, hogy a hírek egy része az amerikai 

csodafegyverekről szólt, hiszen a szovjet csodafegyverek egy bezárkózó diktatúrában 

készültek, amelyekben általában nem számolnak be a fegyverkísérletekről. A lap és az ország 

még nyitott státusát jelzi, hogy ezek a nyugati hírek minden további nélkül megjelenhettek. A 

Világ az MTI alapján közölte, hogy az USA baktériumfegyvereket készít, és ezek 

hatékonyabbak az atomnál.
143

 A „Feltűnő tudósítás Amerika fegyverkezéséről”
144

 című 

írásból azt tudhatta meg az olvasó, hogy Amerikában rakéta repülőgépeket gyártanak, a 

kozmikus sugarak fegyverként bevetésével kísérleteznek, ellenséges területeket akarnak jéggé 

fagyasztani, és „[…] egyes amerikai tudósok szerint rövidesen az amerikai repülésnek 

támaszpontjai lesznek – a Holdban.” A cikkből ugyan nem derült ki, hogy mennyire hitték el 

ezeket, a részben ma is sci-fi szerű „tudományos eredményeket”, de talán a címben lévő 

„feltűnő” jelző erre utalhat. A lap nem csodálta a fantasztikus fegyverkezési eredményeket, és 

ezt jelezték is Einstein véleményének ismertetésével, aki szerint a fegyverkezési verseny a 

világbéke akadálya. 

A békés célú fejlesztések ugyanolyan figyelmet keltett fel, mint a fegyverkezés. Így 

megosztották olvasóikkal, hogy a General Electric szerint pedig olyan „villanyszemű” 

szedőgépeket terveznek, amely be is csomagolja a gyümölcsöt. Az ilyen cikkek a mai olvasó 

számára megmosolyogtatóak, amelynek oka az lehetett, hogy a cikkek szerzői is félreérthették 

az eredeti tudósítást. Szintén a tudományos-fantasztikus irodalmat idéző cikk jelent meg a 

Világban az MTI tudósítása alapján „Gombnyomásra eső vagy szép idő” címen.
145

 

Beszámoltak róla, hogy David Sarnoff
146

 az amerikai rádiótársaság elnöke szerint 

rádióhullámokkal befolyásolni tudjuk majd az időjárást. „[…] az atomerő segítségével a 

sivatagokat termékeny földekké sikerül majd alakítani.” Egy másik példa a tudomány által 
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biztosított szebb jövőbe való felfokozott és túlzó bizakodásra a bécsi Die Woche írásáról 

közölt összefoglaló, amelyben interjút közöltek Donald Ritchie
147

 fizikussal, ma már 

hajmeresztőnek tűnő tervekről.
148

 Az amerikai tudós terveket talált arról, hogyan akarták a 

németek mesterséges holdakról bombázni a földet. Szerinte békés célokra létre lehetne hozni 

ilyen holdakat, például asztronómiai megfigyelések céljából. Később ezekre emberek is 

mehetnének, termelhetnének növényeket, a növények oxigént termelnének, de folyékony 

oxigénnel is lehetne pótolni a levegőt. Óriási léghajók dokkolhatnának a mesterséges holdon. 

Az energiát a nap energiája szolgáltatná, hiszen, a föld napos és árnyékos oldala közt 500 fok 

a különbség. Szükség van gravitációra is, ezt egy öt kilométeres kerék 3,6 m/s-os forgatásával 

érnék el. A „planéta” 24 másodperc alatt négyszer repülné körül a földet. (Ennek 

képtelenségéhez egy adalék, ez 24 millió km/h sebességet jelent, azaz 6666 km/s. A 

leggyorsabb ember gyártotta tárgy a Naprendszert már elhagyó a Voyager 1 sebessége ma 17 

km/s!!!) 

A sok amerikai tudományos eredmény, vagy jövőbeli elképzelés mellett, talán kötelezően a 

szovjet tudomány eredményeiről is beszámolt a napilap. Igaz sokkal ritkábbak és kevésbé 

fantasztikusnak tűnőek ezek a hírek. Az pedig természetes, hogy semmit nem tudhattak a 

szovjet fegyverkutatásokról, hiszen a szovjet imázsba csak az emberi életet jobbá tevő 

tudományos eredmények illettek. Így megtudhatta a magyar polgár, hogy színes gyapotot 

fejlesztettek ki, és kezdtek el termelni úszó szanatóriumot létesítettek a munkában megfáradt 

dolgozóknak.
149

 A „Nagyjelentőségű eredmények a rákkutatás terén a Szovjetunióban”
150

 

cikkből megtudhatjuk, hogy a szovjetek hamarosan legyőzik a rákot. A cikk szerint a 

szovjetek kezdeti stádiumban, vérből meg tudják állapítani a rákot, továbbá baktériumokkal 

öletik meg a ráksejteket. 

A sok túlzottan optimista cikk mellett a Világ tényleges tudományos eredményekről is 

beszámolt. „Két új elemet és két új maláriagyógyszert fedeztek fel Amerikában”
151

 Glenn T. 

Seaborg
152

 professzor a 94-es számú plutónium után felfedezte a 95-ös és a 96-os elemet. Az 

elemeket úgy fedezték fel, hogy 40 millió elektronvolt feszültség alatt helium-ionokkal 

bombázták az uránium izotópot. Többször és több oldalnyi terjedelemben foglalkoztak az 
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amerikai kísérleti atomrobbantással, azzal, hogy mi a világ véleménye, mit lehetett érezni 

ebből Magyarországon.
153

 

A Világ a tudományos ismeretterjesztés terén mennyiségileg talán jobb teljesítményt nyújt, 

mint a Haladás, de ennek színvonala inkább emlékeztet egy kortárs ezoterikus-sci-fi 

magazinra, mint komoly politikai napilapra. A célközönség másságán túl ezt betudhatjuk 

annak, hogy mégis egy olyan napilapról van szó, amelynek érdekesnek, olvasmányosnak kell 

lennie, hiszen naponta többet, 80 ezer példányt adtak el belőle, többet, mint a párt szavazói, és 

nem volt egy hete az olvasóiknak, hogy kiolvassa és értelmezze a lapot. Ezért a Világ inkább 

volt bulvár-tudományos, mint ismeretterjesztő. Ebben néha túlzásokba is estek különben nem 

közöltek volna olyan híreket, hogy londoni állatvédők indítványa szerint atomkísérleteknél 

kutyák helyett nácikat használjanak.
154

  

A korszakra jellemző bulvár-tudományos hírek reneszánszán belül az atomfizika mellett az 

orvostudomány fejlődésének eredményei számítottak közérdeklődésre. Egyik írásukban arról 

tudósítanak az egyik New-York-i rádió híre alapján, hogy egy Baltimore-i kórházban meg 

nem nevezett orvosok agyműtéttel, pontosabban koponyalékeléssel gyógyítják a mániásokat, 

öngyilkosokat, dühöngőket.
155

 A műtétek 50%-a sikeres volt 8%-uk nem, hogy mi lett a 42 

%-ukkal az a Világot nem érdekelte.  

A számos amerikai tudományos siker mellett a Szovjetunióról is illendőnek időnként közölni 

a tudományos fejlettségről és eredményekről szóló híreket. A szovjet üvegipar fejlettségéről 

számolt be egy cikk, miszerint „Üvegből épít lakóházakat a Szovjetunió”, amelyekben még a 

függöny a tűzhely és a szőnyeg is üvegből lesz. Igaz a ház még csak a tervezőasztalon létezik, 

de előállítottak már egy az amerikai nylonhoz hasonlító anyagot üvegből a szovjetetek.
156

 

Annak eldöntése már az olvasók dolga volt, ha összehasonlították a tudományos sikereket 

maguk is levonhatták a következtetést, hogy mi a nagyobb eredmény: a tervező asztalon 

létező üveg lakóház vagy egy halálos betegség megfékezése. 

A Világ hozzáállása 1947-ben sem változott és továbbra is érdeklődőek, nyitottak voltak a 

tudományos hírek iránt. Különösen népszerűek voltak a rettegett betegségek elleni harc 

eredményeiről beszámoló írások. Így sok magyar szülő megkönnyebbülésére közölték, hogy 

„Két kaliforniai tudós felfedezte a gyermekbénulás bacilusát”. Nem az eredeti forrásból, 

hanem angol lapok alapján számoltak be arról, hogy a kaliforniai Stanford egyetem két 
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kémikusa, bizonyos H.  S. Loringnak és S. E. Schwerdtnek
157

 „[…] sikerült a 

gyermekparalízis vírusát mintegy 80 százaléknyi tiszta állapotban elszigetelni.” A leírás 

szerint „elektromikroszkóppal” (sic) fedezték fel a vírust, amelyből 40 ezer is átjuthatna 

egyszerre egy tű fokán. A felfedezett „méregből” egy uncia, 15 ezer állat megölésére lenne 

alkalmas.
158

 Az újságíró és az újság számára nem biztos, hogy teljesen érthetőek voltak az 

ilyen tudományos tartalmak, hiszen itt is összekeverték a vírust a bacilussal és a méreggel, de 

korunkban sincs ez másképp. 

 

III.5. A nyitottság az üzleti érdekek szolgálatában a Világ hasábjain 

 

A külföldi hírek egy részének a Világban nem volt semmi más célja, mint hogy bulvárosabbá, 

szórakoztatóbbá tegye a lapot. A polgári demokrata lap, talán liberális irányultsága miatt, több 

ilyen jellegű hírrel szolgált olvasóinak, mint a konzervatív ellenzéki lapok, nyilván azért, mert 

a polgárság azon része, amely a célcsoportjuk volt, nyitott a nagyvilág könnyed híreire is, és 

talán nagyobb arányban számítottak a női olvasókra, mint a többi lap.  A Világra jellemző az 

is, hogy szinte egybemosódik, az, amikor szórakoztató bulvárhíreket akarnak közölni, azzal, 

amikor egy országot akarnak bemutatni, tanulságos ismeretanyagot szeretnének átadni. Így 

olyan éles határvonalat húzni a két különböző célú cikkcsoport között csak ritkán lehetséges. 

Ez azt jelenti, míg a Haladás egy előre tervezett stratégia, tervezés, célkitűzések alapján 

fogalakozott a külvilág híreivel, addig a Világnál nagyobb az esetlegesség, a pillanatnyi 

érdek. Azonban, ha pozitívak akarunk lenni, akkor úgy is szemlélhetjük, hogy Világnál a 

hírérték fontosabb volt. 

 

III.5. a. A Világ pozitív, könnyed, és széles spektrumú nyitottsága a világra „Tarzan 

Boy”-tól az öngyilkos gésákon át az ufókig 

 

„A Világ körülnéz a világban”
159

 című rendszeresen megjelenő összeállításban olvashatták a 

lap vásárlói a rövid bulvárjellegű külföldi híreket.  
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A radikálisok lapjánál külön vizsgálat tárgyát képezték azok a cikkek, amelyek a háború után 

újjáépülő világ nehézségeire, mint az információkra és sikerekre voltak nyitottak. Ott a 

nélkülöző olvasóközönség számára külön körképek készültek a háború utáni nyomorról szinte 

minden fontos országról.  

Mint már említettük más lapoknál az ilyen jellegű cikkeknek a „csúcsszezonja” a háború utáni 

első télen volt. 

1946 telén talán megnyugtató volt a polgári réteg számára, hogy bár az ország romokban, 

kevés az élelem, de Londonban sem jobb a helyzet, hiszen a Daily Express szerint Londonban 

a hölgyek elégedetlenek, mert jegyre adják a ruhát. Ezzel szemben Amerikát sokkal 

gondtalanabb világnak mutatják be, amikor a New Yorker viccét ismertetik „Két szegényesen 

öltözött nő beszélget. Azt mondja az egyik: Születésnapomra nercbundát kértem tőle 

ajándékban De ő olyan elragadó. Azt mondotta, hogy úgy szeret engem, ahogy vagyok.”
160

  

Mint látható a Világ közel sem volt olyan professzionális, hiszen a londoni példa erejét 

csökkenti az amerikai hír, de egyértelmű, hogy nem akarták még ilyenkor sem feladni a 

könnyedségüket. 

A lap rövid híreiből 1946-ban ritkán ugyan, de kaptak egy-egy rövid hírt az olvasók a háború 

utáni világ nélkülözéséről, de ezek száma és mélysége meg sem közelíti a Haladásban 

megjelentek számát. A nyár folyamán például az Economist adatait ismertetik az angliai 

életszínvonal jelentős csökkenéséről. Azt a furcsa hírt is olvashatta a közönség, hogy 

„Newyork lakossága sorbanáll kenyérért”
161

 

Júliusban Kővágó József budapesti polgármesterrel készítettek interjút, aki beszámolt londoni 

útjáról és meglepetésre azt mondta, hogy nincsenek már romok és feketekereskedelem a 

városban.
162

 

Augusztusban a lap életképet közölt Bécsből és Párizsból. Az általános magyar véleményt 

erősítik, miszerint Bécsben nem túl jó az élet. Viszont a párizsi újságíróval kimondattak 

valamit, ami a jövő nyitott Magyarországában való hitre utalt: „Ime a világ, amelyet 

remélhetőleg rövidesen a hazai magyarok is megláthatnak, hiszen a béke megnyitja a 

határokat.
163

 

A Világ novemberben is megnyugtatta a budapestieket, hogy „Az osztrák főváros minden 

téren lemaradt Budapest mögött”
164
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A háború után a nemzetközi sztár és bulvárvilág iránt is nagy volt a nyitottság a polgári réteg 

körében, a „világ pedig kiszolgálta ezt az igényt. A nemzetközi sztárvilág hírei is eljutottak 

immár az egyre nyitottabbá váló Magyarországra, és volt is rá igény. Így tudósították a 

magyar olvasókat, hogy megszületett Chaplinék második gyereke, továbbá Gréta Garbó nyolc 

év után hazatért Svédországba.
165

 Akárcsak ma, a brit királyi család is a figyelmet érdemelt, 

különösen a trónörökös nő, akiről „Lilibet királykisasszony magánélete – Erzsébet hercegnő 

az angol trón örököse 20 éves” címmel írtak hosszabb cikket.
166

 A különleges 

bűncselekményekről készített tudósítások is jól eladták a lapot, mint például, hogy a dán 

fővárosban két lány amerikai pisztolyhős akart lenni, revolverrel raboltak ki embereket.
167

 

Az újságban jutott hely a vadállatok által felnevelt gyermek bizarr, és a mai napig 

toposzszerűen a bulvárhírekbe visszatérő történetének is. Ez a gyermek 75 kilométert futott 

óránként és füvet evett.  „Tarzan boy”-nak nevezik
168

, és a tudósok szerint a gazella tej, és a 

füves koszt miatt ilyen gyors. Afrikában maradva bebizonyosodik, hogy a politikai híreknél 

fontosabb volt ennek a földrésznek az esetében a szenzáció, a vadember-gyerek mellett a 

vadállatokról szóló történetek, ezért a Világ a bulvár hírekben nem az MTI-re, hanem a 

külföldi bulvárlapokra támaszkodott. Ugyanis míg az MTI többször foglalkozott Szudán 

függetlenségével, addig a világ csupán addig jutott el, hogy egy, Jubaban állomásozó brit 

pilóták által háziállatként tartott oroszlán kalandjait említették fel.
169

 

Az egzotikus országoknál és témáknál maradva legalább ilyen érdekes letett egy a japán gésák 

mindennapjait bemutató cikk, amelyet egy amerikai laptól vettek át, és középpontjában az állt 

„Öngyilkossági járvány” tört ki a gésák között.
170

 

A második világháború után a nyugati újságokban tapasztalható ufó-láz megérintette a 

legnyugatiasabb magyar napilapot is. Az MTI, Reutertől átvett tudósítását is közli a lap 

„Furcsa fénygömbök repülnek Portugália fölött” címmel.
171

 A Világ fontosnak tartotta, hogy 

megtudják az olvasók, hogy Amerikát és a nyugatot széles, zöldes fénygömbök tartják lázban, 

amelyek hangtalanul siklanak. 
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III.6. A Világ félbemaradt ország-portréi és érdekes nyitottsága a 

Szovjetunióra 

 

A Világ napilapként sok külpolitikai hírt jelentetett meg, jóval többet, mint a Haladás. Ezek a 

hírek viszont kevésbé részletesek voltak. A Haladásban megszokott országtanulmányok, 

ország elemzések nem jelentek meg a polgári demokrata napilapban, de néhány ezekre 

emlékeztető kísérletük volt.  

 

III.6. a. A Világ „keleti nyitása” az Árpád-ház nyomdokán – „képtávírón” terjesztett 

szovjet újságok és luxusüdülőként üzemelő orosz hadifogolytáborok a polgári 

demokrata napilapban  

 

Külön is kiemelendő, hogy a Világ sokkal inkább teret engedett azoknak híreknek, 

amelyekben a Szovjetunió, vagy valamilyen kérdéssel kapcsolatban a véleménye szerepelt, 

mint más ellenzéki lapok. 

Megtudhattuk, hogy a Pravda éles támadást intézett Törökország ellen, amelyben 

megfenyegették Ankarát szovjetellenes aknamunkájuk miatt.
172

 Szintén 1945 nyarán 

közölték, hogy a Pravda felszólalt a svédek skandináviai szövetség alapítási tervei ellen.
173

 

Pá nappal a második magyar köztársaság kikiáltása után örömmel és kritika nélkül újságolta 

el a Világ, hogy „A szovjet választók 96%-a Sztálin mellett szavazott” A korszak belpolitikai 

erőviszonyai és az ország szovjet megszállása nem tette lehetővé, hogy egyetlen magyar 

napilap is kritikával illesse azt, hogy nem is nagyon lehetett más mellett szavazni. Nyugatra 

kritikus módon volt nyitott a magyar sajtó, a Szovjetunió irányába viszont két választási 

lehetőségük volt. Vagy kritika nélkül lehozták a csak pozitívumokat tartalmazó híreket, vagy 

csak minimális mennyiségű szovjet hírt közöltek. A Világ próbált legalább a legminimálisabb 

módon szovjetbarátnak mutatkozni, ezért jelentek meg a lapban a szovjettémájú hírek. 

Szintén a szovjet vélemény a meghatározó az 1946 őszi lengyel és bolgár választási 

visszaélések és a nyugati elítélő nyilatkozatok kapcsán. A cikkben közölték, hogy a lengyel 

választások előestéjén 816 parasztpárti politikust tartóztattak le, köztük a párt vezetőit, emiatt 

a nyugati hatalmak tiltakoztak Bulgáriát meg nem is akarták elismerni a választási csalások 
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miatt. A cikk végkövetkeztetése, hogy a Szovjetunió szerint ez a belügyekbe való 

beavatkozás.
174

 

Megdöbbentő tartalmú, talán még a Szabad Népre sem jellemző cikk jelent meg a Világban a 

szovjet fogolytáborokról. Szovjet elvárás lehetett 1945 nyarán az oroszországi fogságban lévő 

magyarok kitűnő helyzetét hírül adó „Egy orosz hadifogoly beszámolója az orosz táborok 

belső életéről” című interjú megjelenése, vagy pedig a Világ szerkesztőségében és olvasóban 

meglévő információigény szovjet propaganda által szervezett félrevezető kielégítése?
175

 A 

kérdés eldönthetetlen, mindenesetre a második verziót támasztja alá, hogy az interjúalany mai 

tudásunk szerint olyan képtelen állításokat tett, amelyet más lap nem vett át. Eszerint az orosz 

hadifogolytáborokban napi háromszori meleg étkezést, közel egy kiló kenyeret, cukrot, B-

vitamint kapnak a magyar hadifoglyok. Továbbá 20 fokos szobákban laknak, kitűnő kórházi 

ellátást kapnak, és mindezért cserébe könnyű munkát kell végezniük, mert mint az 

interjúalany elmondta: Sztálin elvtárs nem szeretné, ha egyetlen hadifogolynak is baja esnék! 

A szovjet sajtó világáról is idealisztikus képet vettek át és közvetítettek az olvasóiknak. A 

Szovjetunió, mint sajtónagyhatalom jelent meg a cikkben, amely akár követendő példa is 

lehetne. Bemutatták, hogy a cári időszak óta milyen fejlődés következett be: 1913-ban csak 

858 lap volt, 1941-ben pedig már több mint hatezer jelent meg több mint 40 millió 

példányban.
176

 Még a falvaknak, vállalatoknak is saját újságuk van, így a korábban analfabéta 

kis nemzeteknek nagy „újságkultúrája” alakult ki. Technikailag is rendkívül fejlettek, hiszen 

nem az újságokat szállítják napokig, több ezer kilométerekre, hanem „képtávírón” küldik el az 

újságok kliséit. 

Supka Géza vezércikke 1946-ban Magyarország és a Szovjetunió jövőbeli viszonyát vázolta 

fel. A magyar és az orosz nép közti kapcsolatot történeti alapokra helyezi. Meglepő módon 

Vazul fiainak aktuálpolitikailag kicsavart történelmi példájával indította eszmefuttatását, akik 

Árpád egyenes ági örököseiként kénytelenek voltak menekülni az országból az idegen, 

„quisling” I. Péter elöl, aki teutonokat és taljánokat hozott az országba, „a nácizmus és 

fasizmus előfutárait, és ezek kerítik a magyar közigazgatást a hatalmukba.” Kiemelte, hogy 

egyedül oroszföldön nyernek oltalmat a hercegek: „Sehol nem fogadják be a hercegeket, csak 

Oroszországban. A történet ismert a két herceg visszatért…”
177
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Szerinte majd egy évezred után ismét választani kell a németek és az oroszok között: „900 év 

távlatából is ez a nagy vagy-vagy áll újra előttünk – Németország vagy Oroszország.”  

Supka múltból induló eszmefuttatása eloszlatja a polgári réteg nyilván meglévő félelmeit, 

miszerint hazánk előbb vagy utóbb szovjet köztársaság lesz: „A Szovjetunió - ha akarná, és ha 

érdekében lenne – akár erőteljes nyomással is kikényszeríthetné Magyarországnak ilyen vagy 

olyan formában az Unióhoz való csatlakozását. De nem akarja és nem is érdeke. Mi érdeke 

lehetne abban, hogy egy újabb kis államtörmeléket ragasszon a perifériájához, olyan államot, 

amelyhez még csak faji azonosságok sem kapcsolják s amelynek excentrikus fekvése csak 

annál több gondot okozna Moszkvának?” Viszont szüksége van a határai mentén „polgári 

védőállamokra”.  

Az üzenet egyértelmű Kelet reis nyitottnak kell lennie az országnak, sőt elsősorban arra. 

Igazodni kell a Szovjetunió elvárásaihoz (így tesz a Világ is), és akkor fennmaradhat a polgári 

Magyarország. 

Supka Géza és polgári demokrata napilap már mindenkinél korábban, 1946 nyarán 

meghirdette a keleti nyitás politikáját, ezzel abszurd módon magyarázva a magyarországi 

szovjet jelenlétet és befolyást.
178

 

Ismét történelmi előképeket hoz az Árpád-korból, a független magyar államiság aranykorából. 

Emlékezteti az olvasóit a magyarság keleti eredetére: „[…] a magyar erő ősvágyódású 

bölcseje mégis csak az eurázsiai Kelet végtelen távlataiban van […]” Ezzel talán arra próbálta 

rávezetni a lap közönségét, hogy nem kell félnie az olyan keleti néptől, mint az oroszok 

Az Árpád-kort citálja, a független magyar államiság aranykorát, mégpedig IV. Bélát, aki az 

oroszokban keresett szövetségest a tatárjárás után, de ugyanakkor a Nyugattal sem szakított. 

Szerinte a független, demokratikus Magyarország elérésének útja, ha „[…] a dunamenti Porta 

Orientális kapubálványa egyformán nyílik Nyugatra és Keletre.” 

 

III.6. b. A színes Világ – a lap, amely pillanatokra megpróbálta a világ minden pontjára 

elvinni olvasóit 

 

A Világ elnevezéséhez méltóan a világ minden tájáról érkező hírekre nyitott volt. Szinte 

naponta jelentek meg rövid tudósítások, hírösszefoglalók, amelyek általában a napi több tucat 

MTI által kiadott nemzetközi hírből kerültek kiválasztásra. A leggyakrabban Kínáról, Gandhi 

indiai tevékenységéről, a Franco-rendszer ellenes összefogásról és várható bukásáról, a görög 
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polgárháborúról közöltek cikkeket, de olyan távoli helyekről is adtak egy-egy hírt, mint 

Irán,
179

 Venezuela, Burma,
180

 Bolívia.
181

  

1945-től kezdve a magyar sajtó külföldi híreiből kiderült, hogy párthovatartozástól 

függetlenül időnként közölték a hírt a Franco-rendszer végórái elkezdődtek. Már-már elvárás 

alakult ki az újságok szerkesztőiben és az újságírókban, hogy a fasizmus utolsó bástyája is 

ledőljön Európában. Ez árulkodik a magyar sajtó világképéről is, miszerint a fasizmus-

nácizmus legyőzése után a demokrácia fénykora kell, hogy beköszöntsön. Ebbe a sorba beállt 

a Világ is. A spanyol ügy a Világ számára is lényeges, hiszen átveszik az MTI hírét, arról, 

hogy megbukhat Franco.
182

 1947 pedig elején lelkesen közölték a hírt, hogy „Megkezdődött 

Spanyolországban az ellenállási mozgalom Franco ellen”, mivel ennek semmi jele az MTI 

hírei között, így a forrás egyértelműen külföldi lehetett. Az azért jellemző a Világ 

újságírójának túlkompenzációs kényszerére, hogy kihangsúlyozzák: „A diktatúra ellenes 

harcban a munkásság jár az élen.”
183

 

A hosszabb lélegzetű ország-bemutató jellegű cikkek sokkal ritkábbak, mint a radikálisoknál. 

A forrásokat áttekintve egyedülálló volt a Japánban lezajló változásokat bemutató írásuk.
184

 A 

cikkből az olvasók megtudhatták, hogy a korábban istenként kezelt japán császár, akit 

köznapi ember nem láthatott, újabban demokratának vallja magát, de a reakció ugrásra készen 

áll Japánban is. A cikk szerzője érezteti véleményét a császár pálfordulásával kapcsolatban 

kialakult ellentmondásos helyzetekről: „Ritka látvány, amint az istenek fia többtermelésre 

biztat”, A Világból sem hiányozik az a jelenség, amelyet a Haladás cikkeinek vizsgálatánál 

már megállapítottunk, arról hogy a polgári lapok az európai kultúrkörön kívül eső országok és 

népek esetén a tudósításaikban a küllemükkel, viselkedésükkel, erkölcseikkel és 

kulturáltságukkal kapcsolatban dehonesztáló megállapításokat tettek. A japánok esetében a 

szembetűnő illedelmességüket jellemezték úgy, hogy állandó az „alázatos a mosoly a sárga 

arcokon”. 

A polgári napilap számára szinte kötelező volt, hogy informálja olvasóit minden 

demokratikus polgári rendszer etalonjáról, Svájcról. A cikk üzente valószínűleg az lehetett, 

hogy minél demokratikusabb egy ország, annál inkább nagyobb jólét, és annál inkább jobban 
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 Világ1946 május 9. 1. o. „Külpolitikai hírek - Iránból kivonultak a szovjet csapatok” 
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 Világ 1946. szeptember 20. 3. o. „Összeesküvés Venezuelában” „Burmában sztrájkol a rendőrség” 
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 Világ 1946. július 24. 1. o. „Külpolitikai hírek - Bolíviában győzött a forradalom, felakasztották az eddigi 
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 Világ 1947. január 3. 2. o. „Gondnok kormány alakul Spanyolországban” 
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 Világ 1947. január 4. 1. o. Megkezdődött Spanyolországban az ellenállási mozgalom Franco ellen” 
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 1946. május 16. 5. o. Fenyő Éva „Az „Istenek Fia” demokratának vallja magát, de a reakció ugrásra készen 

áll Japánban.” 
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teljesít a gazdaság: „Mindezt a csodát egy kis ország produkálja, három nép szoros 

összefogásával, a legtisztább demokratikus intézményekkel […].”
185

 Svájc sikerét jelezte a 

cikkíró szerint egy, a magyarok számára fontos információ, miszerint vendégmunkásokra van 

szükségük, mert csak az építőipar területén 20%-os volt a növekedés. Ezzel szemben az 

infláció csupán 1,2% és a reálbér-növekedés többszöröse ennek. Ezekkel az állításokkal 

kapcsolatban megállapíthatjuk, hogy a korszak olyan lapjai is, amelyek nem álltak messze 

ideológiailag egymástól nemcsak a hazai, de a külföldi hírek tekintetében is olykor szögesen 

ellentétes tartalmakat közöltek. A Haladás, tanulmányunkban már említett, Svájc 

bemutatásával kapcsolatos tudósításában kifejezetten arra hívta fel a figyelmet, hogy nem 

lehetséges a bevándorlók munkához jutása. Ennek oka a hírforrások különbözősége és az, 

hogy az ország nem volt annyira nyitott, hogy a hírek valóságtartalmának ellenőrzése több 

hírforrás bevonásával megoldható legyen. Olyan szándékot, hogy a Világ ösztönözni szerette 

volna a magyarok kivándorlását, nem feltételezhetünk, hiszen a Világ ugyanúgy cikkeket 

közölt a kivándorlás ellen, mint a Haladás.  

Európának is ezt a példát kellene követnie. 

Dél-Amerika foglalkoztatta a korszak ellenzéki lapjait, azok közül is a kivándorlásban és a 

náciknak menedéket nyújtó Brazília, Uruguay, Paraguay és Argentína így érthető, hogy 

tudósítottak a Dél-Amerikában oly gyakori katonai puccskísérletekről is, még akkor is, ha az 

az akkor és most is Magyarországon alig ismert Paraguayban történt egy sikertelen
186

 

kísérlet.
187

 

A Dél-Amerika, mint kivándorlási célpont ellenes kampány alátámasztására kitűnő okot adott 

egy ismeretlen svájci újság a Voix Ouvriere cikkének ismertetése.
188

 

AZ MTI és azután a PDP lapja is élvezettel csemegézett a svájci lap híréből, amely szerint 

Brazíliában 1947-ben 200 ezer magyar élt, és ők tárt karokkal várják a 30-40 ezer magyar 

háborús bűnöst.
189

 Sőt várják a határontúli magyarokat is, és így a lap szerint 1 milliós kolónia 

jöhetne létre. Brazíliában hatalmas vagyont is felhalmoztak a magyar emigránsok, úgyhogy 

kitűnő „tartalék” lenne mindez, ha terveznének valamit a magyar demokratikus kormány 

ellen. A lap figyelmeztet, hogy a szökött magyar reakció a szegény magyaroknak a gyapot- és 

kávéültetvényen dolgozó proletariátus szerepét szánják. A munkáslap nyilván elveti a sulykot, 
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 Világ 1946. szeptember 6.  5. o. „Páratlan gazdasági fellendülés Svájcban” 
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 Higinio Morínigo elnök még még közel két évig hatalmon maradt 
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 Világ 1947. január 15. 6. o. „Ostromállapot Paraguayban” 
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 Világ 1947. január 10. 3. o. „Svájci lap leleplezése a délamarikai magyar emigrációról” 
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 MTI „Svájci munkáslap a délamerikai magyar emigrációról” 19. kiadás 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Higinio_Mor%C3%ADnigo&action=edit&redlink=1
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és érthető, hogy az MTI miért veszi át ezt a hírt, de azután, hogy néhány napja a Weltwoche 

éppen ellentétes tartalmú cikkét idézte a Világ, érthetetlen, hogy miért vették át ezt a hírt. 

 

III.6. c. A bezáródó nyitottság – a Világ Amerika-képének lassú változása 1945 és 1947 

között 

 

A Világ cikkeinek tartalomelemzése során is felfedezhető a nyitottság arra, hogy minél több 

szempontból bemutassák közönségüknek az új világhatalmat az Egyesült Államokat. 

Hasonlóan a Haladáshoz, a Világ hasábjain megjelent egy interjú Faludy Györggyel, akit 

okkal tartottak Amerika szakértőnek, és mind a polgári, a radikális és a szociáldemokrata 

lapokban kíváncsiak voltak véleményére. A polgári demokraták sajtóorgánuma az 

Amerikában élő magyar emigráció életével kapcsolatban kérdezték a költőt.
190

 Faludy 

elmondta az interjúban, hogy az amerikai emigráció vezetése, köszönhetően a pénzügyi 

források feletti befolyás megszerzésének az Eckhardt vezette reakció kezébe került. Az 

emigráció jobbra tolódása is oka volt, hogy Faludy hazatért, mivel nem ért egyet az amerikai 

magyarság orosz ellenességével.  

A Faludy-féle speciális jelentést hamarosan egy a korszakban sztárolt, világpolgár szovjet író 

amerikai beszámolója követte. Ilja Ehrenburg véleményéből először - ezekben az években az 

országokat, más társadalmakat bemutató cikkeknél megszokottan – a magyar olvasókat 

leginkább érdeklő kérdéssel, az életszínvonallal kapcsolatos információkat emelték ki. A 

szovjet szellemiség szerint akarta orientálni az olvasót a cikk, hiszen a szembeötlő és 

leplezetlen társadalmi egyenlőtlenséget, a társadalom szétszakadására, a szegények és 

gazdagok élete közötti különbségre hívta fel a figyelmet. Kiélezve a létező egyenlőtlenségeket 

egy fejlett város jómódú, vélhetően fehér polgárának életkörülményeit hasonlítja össze a déli 

mocsárvidék a törvényen és társadalomkívüliség határán élő, vélhetően fekete lakóinak 

egzisztenciális körülményeivel: „Egy jól kereső nagyvárosi könnyen vesz egy doboz 200 

dolláros szivart, míg a Mississippi deltában egy nyolcgyermekes család éves jövedelme 200 

dollár.”
191

 Megerősítést nyert a cikkből az az Amerika kép, amely jellemző volt az ellenzéki 

lapokra, miszerint az Egyesült Államok egy felemelkedő világhatalom, amelynek potenciálját 

fel sem tudja mérni az átlagos magyar ember, és a jövő világának egyik meghatározója: „Az 

ellentétek országa, és nagy ország és nagy nép, amely nagy jövő előtt áll.” A másik, az 

ellenzéki pártsajtóban jelen lévő reményt is megerősíti Ehrenburg, amiért szimpatikus lehetett 
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 Világ 1946. július 27. 4. o. „Az ellentétek országa – Hogyan látta Amerikát Ilja Ehrenburg?”  
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a Világ munkatársai számára, mivel szerinte Normandia és Sztálingrád hőseinek fiai soha nem 

fognak egymás ellen harcolni, a két nagy nép mindent elintéz békésen a jövőben is. Vagyis a 

Világ újságírói és közönsége egy szovjet potentáttól kapott megerősítés, hogy Magyarország 

megmaradhat a két világ közötti demokratikus országnak.  Az interjúban arra is történik 

utalás, hogy az Egyesült Államok, ugyanolyan és ugyanúgy viselkedik nagyhatalomként, mint 

a szovjetek, ezért az orosz író megjegyezte ugyanúgy állami kísérője volt, mint a 

Szovjetunióban szokás és általában panaszolni szokták a külföldiek. 

A lap olvasói Amerikával kapcsolatban a Magyarországon még sokáig nem megtapasztalható 

televíziózás világáról kaphattak információt.
192

 1946 végén egy hollywoodi riporter az akkor 

még nyitottnak számító Budapesten nyilatkozott az amerikai televíziózásról. A csak a rádiót 

ismerő magyar közönség szembesülhettek a technológiai fejletség, továbbá a média és 

tömegkommunikáció terén az Egyesült Államok és Magyarország között fennálló szakadék 

valós méretéről. Az interjú rávilágított arra, hogy míg hazánkban 1946 egy rádióadó és 

néhány tucat papírhiánnyal küzdő napilap jelentette a médiát, addig csak New-Yorkban négy 

tévéállomás volt, egy készülék ára 250 dollár, fél magyarországi területen, 100 mérföldes 

körzetben lehet fogni az adásukat. Persze voltak gyermekbetegségei az amerikai tévés 

műfajnak, így nehézkes a műsorkészítés, mert nem engedik a tv társaságokat rendezvényeket 

közvetíteni, pedig hatalmas siker volt egy sportesemény, „a Louis”
193

 bokszmérkőzésének 

közvetítése, amit a Gillette cég támogatott. 

A Világ 1946-ban megemlékezett az Egyesült Államok nemzeti ünnepéről, a Függetlenség 

Napjáról.
194

 Az amerikai függetlenségi háborút a lap által képviselt társadalmi réteg, azaz a 

polgárság forradalmaként értelmezte. A cikk kiemelte, hogy zsarnokság az elnyomás ellen, a 

polgárokból lett hadvezérek és katonák harcoltak, a gépies, betanított profi brit gyarmatosítók 

hadigépezete ellen. A törekvésük az lehetett, hogy ellensúlyozzák a baloldali pártok sajtója 

által folytatott propagandát az 1919-es magyar és az 1917-es szovjet szocialista 

forradalommal kapcsolatban. Az amerikai nemzeti ünneppel kapcsolatos megemlékezéssel a 

Világ az Egyesült Államok polgári értékei és történelme iránti nyitottságát fejezte ki. A lap 

azzal szeretné megerősíteni Magyarországon az új világhatalom által képviselt értékrendet, 
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 Világ 1946. november 17. 7. o „Híres hollywoodi riporter Budapesten nyilatkozik az amerikai színházról, 

filmről, televízióról, és magyar szerzőkről” 
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 Joe Louis-ról van szó. 1937 és 1949 között volt világbajnok. Ezzel a 11 éves és 7 hónapos folyamatos 
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 Világ 1946. július 5. 5. o. „Amerika ünnepe” 
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hogy kijelentik „ […] részt kér a büszke amerikaiak ünnepéből a világ valamennyi 

felszabadult népe.” 

1947 elején egyre inkább érezhető a Világ szerkesztősége által átvett cikkekből is, hogy a 

korábbi nyitottság az Egyesült Államok iránt csökkenő félben volt, különösen, ami az 

amerikai kormányzatot illeti.  Annak elismerése ugyanakkor továbbra is megmaradt, hogy az 

Egyesült Államok hatalmas teljesítményekre képes. Így tudósítottak arról, hogy az USA éves 

jövedelme elérte a 146 milliárd dollárt, ami több mint a háború előtt. Megjegyzik, hogy a 

képviselőház új, köztársaság párti elnöke, kommunista, szovjet és Roosevelt ellenes, míg az ő 

pártja ettől kívánja megvédeni az amerikai indvídiulista életformát. 
195

 

Saját hírforrásokra utal, és arra, hogy a Világ szerkesztői is, - mint láttuk a Haladás esetében 

is – elengedhetetlennek tartották, hogy az amerikai és magyar életszínvonal közti különbséget 

konkrét példákkal szemléltessék.  Kivételesen nem MTI hírt vagy külföldi lapok cikkét 

használták, hanem egy „önkéntes” tudóstót, aki azt hangsúlyozta ki, hogy az inflációt 

gyakorlatilag a tudatos amerikai vásárlók törték le, miután a hivatalos árellenőrzést 

megszüntették. A „beefsteek” fontja másfél dollár, a vajé, pedig 1 dollár volt, azonban a 

„fogyasztók mintha összeesküdtek volna, egyszerűen nem vették, a felhalmozott árút, pedig 

nagyon ki voltak éhezve a jobb húsokra …” A tudósító szerint, átvéve a Magyarországon 

elterjedt harci retorikát: „a harc a fogyasztók győzelmével végződött”.
196

  

Slágertéma az is, hogy összehasonlítják egy-egy árú cikk árát. Így megtudhatták a 

csokoládékedvelő polgárok, hogy a Hershey-csokoládé
197

 ára Budapesten kilónként 90 forint, 

Amerikában csupán 14,50-be kerül.  
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 Világ 1947. január 5. 1. o. „Montgomery elindult Moszkvába” 
196

 Világ 1947. január 1. 2.o „A fogyasztók győzelmével végződött az amerikai árcsata” 
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 Milton Snavely Hershey 1857-1945. „Az első millió a karamellből származott, az igazi sikert azonban a 

csokoládé hozta el. 1893-ban a chicagói világkiállításon Hershey-t teljesen magával ragadta a csokoládékészítés 
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keverékéből tömegméretekben előállítható tejcsokoládét készítenie…. Ezután egy csokoládégyár létesítésére 

alkalmas területet keresett, amit szülőhelyén, Derry járásban meg is talált. Korának több előrelátó 

gyártulajdonosával együtt hitte, hogy azok a munkások, akikkel fair módon bánnak, akik szép és kényelmes 

körülmények között élnek, jobban dolgoznak. A gyár köré egy kis település megépítését tervezte, amelyben 

mind a vezető, mind az egyszerű alkalmazottak otthonhoz jutnak Ahogy a városka növekedett - amit 

természetesen Herhsey-nek neveztek el -, egyre-másra jelentek meg benne közösségi épületek, áruházak, 

konferenciaterem, vidámpark, uszoda, golfpályák és sok-sok iskola. 1909-ben árva kisfiúk jövőjének 

megalapozása érdekében megalapították a Hershey Ipari Iskolát. Privát jótékonysági alapot hozott létre, a Milton 

S. Hershey Alapítványt, hogy kulturális lehetőségeket nyújtson a város lakosai számára azáltal, hogy múzeumot, 

színházat és botanikus kertet tart fenn. Az alapítvány Herhsey 1945 októberében bekövetkezett halála után is a 

város jólétét szolgálja. Ennek egyik példája az 1963-ban megalapított Milton S. Hershey Orvostudományi 

Központ, ahol a magas szintű betegellátás mellett a Pennsylvania Állami Egyetem hallgatóit is képzik. 
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A lap átvéve közli a Weltwoche interjúját Chaplinnel, aki kihangsúlyozza, hogy hisz az 

amerikai munkásosztályban. Az írás kiemeli, hogy a színész szerint Rooseveltnél jobb elnöke 

nem lesz az Egyesült Államoknak. Chaplin kifejtette pacifista, a katonaságot magát elutasító 

nézeteit, és a zsidósággal kapcsolatos álláspontját is, amely szerint „Nem lehet Palesztinából 

zsidó koncentrációs tábort csinálni”
198

  

Kutatásunk alapján mind a Világ, mind a Haladás olyan interjúkat, véleményeket közölt, hogy 

Roosevelt elnöksége alatt amerikai a demokrácia, az antifasizmus, és a társadalmi haladás 

élharcosa volt. Ezzel szemben a jelenlegi amerikai elnök, Truman nem ezen az úton jár. Ezt 

az álláspontot az ellenzéki lapok nem feltétlen a megváltozó amerikai-szovjet viszony miatt 

tették magukévá, hanem azért mert az együttműködő világhatalmak uralta világ erőteljesebb 

biztosíték lett volna a magyar demokrácia zavartalan működésére. 

 

III.7. Szellemi orientáció nélküli napilap - eszmeiség és ideológiamentes 

Világ 

 

A politikai eszmék és alapelvek terén a népszerűséget szem előtt tartó Világ nem mutatott 

olyan jelentős érdeklődést, mint a sokkal elméletibb jellegű Haladás című radikális újság. Ha 

ilyen jellegű tudósításokat, interjúkat közölnek, akkor annak konkrét, a magyar politikai 

helyzetre vonatkozó üzenete volt. A kizárólagos hatalomért harcoló kommunisták gyakran 

hivatkoznak arra, hogy a kommunistaellenes véleményeket hangoztatók szabadságjogait a 

fasizmus elleni harcra hivatkozva korlátozták. „Joga van-e a demokráciának megvédenie 

önmagát, ha visszaélnek eszközeivel – avagy az erélyes kéz politikája a fasisztákkal szemben 

egyet jelent a szabadságjogok megtagadásával?” című, a Picture Posttól
199

 átvett, Sydney 

Silvermann
200

 által jegyzett cikk is ezt a kérdést elemzi.
201

A brit baloldali politikus szavai 

üzentek a magyar baloldalnak: A demokráciában senkinek sincsenek isteni jogai, és csak 

törvényes úton lehet elégtételt venni a bűnökért. 

A Világ identitás-meghatározásaként is felfogható az az interjú, amelyet a Világ 

megjelenésének egy éves évfordulójára jelent meg. „A világ jubileumára – O.W. Riegel az 
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 Világ 1947. január 11. 5. o. „Chaplin a zsidókérdésről” 
199

 A Picture Post magazin 1938-tól 1957-ig heti rendszerességgel jelent meg az Egyesült Királyságban. Az 

amerikai Life mellett ezt tartják a fotózsurnalizmus másik legsikeresebb úttörőjének. Indulása után fél évvel már 

heti 1,6 millió példányban kelt el. A magazin liberális, antifasiszta és populista hangvételű volt. 
200

 Samuel Sydney Silverman (1895-1968), brit munkáspárti politikus.  
201

 Világ 1946. március 9. 3. o. A világ körbenéz a világban 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Egyes%C3%BClt_Kir%C3%A1lys%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Fot%C3%B3zsurnalizmus&action=edit&redlink=1
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Egyesült Államok információs szolgálatának vezetője”
202

 címmel megjelent cikk 

egyértelműen a nyugati orientáció és az amerikai támogatás demonstrálását szolgálja. 

A jövőben, a fejlődésben, az új, békés világba vetett hit itt is megerősítést nyert: „A háború 

utáni világban különbözők az emberek és különbözők a vélemények: de ebben a világban 

magunkénak mondhatjuk a technikai, kulturális, politikai és szociális ismeretek hatalmas 

tömegét is, amely valamennyi népnek közös kincse.” A sajtónak, így a Világnak is, küldetése, 

feladata van: „Ha ezeket az ismereteket megfelelően terjesztik, magyarázzák, akkor elkerüli a 

világ az ezekből származó bajokat.” 

 

III.8. Országimázs és a trianoni Magyarország meghaladásának reménye a 

Világ hasábjain 

 

Az országimázs kérdését a Világ nem tarthatta olyan meghatározó kérdésnek, hogy 

megjelenésének első évében különös figyelmet szenteljen annak, milyen a nyugati országok 

magyarság képe, az ország imázsa. Ez 1946 késő tavaszától vált aktuális témává, ahogy a 

párizsi béketárgyalások elkezdődtek, illetve, ahogyan gyűltek a viharfelhők a magyar 

demokrácia ege felett 1946 vége felé, 1947 elején.  

Először a béketervek kapcsán és a szomszédos országokban élő magyar kisebbségek ellen 

elkövetett atrocitások miatt vált a lap számára fontosnak, hogy ismertessék, mi történik a 

magyarokkal a szomszédos országokban, és milyen nyugati véleményformálók támogatják az 

esetleges Magyarország javára történő határrevíziót. Az esetleges erdélyi revízió, a romániai 

magyarság helyzetének kérdése ekkor nem csak a polgári-ellenzéki lapok számára volt fontos, 

– kivéve a Haladást, amely inkább a békés egymás mellett élés példáit emelte ki – hanem a 

baloldali politika és sajtó számára is. Ennek oka, hogy Moszkva megkapta a döntés jogát 

Észak-Erdély státusával kapcsolatban, és bíztatta a magyarországi politikai erőket érveljenek 

a revízió mellett. Haas György tanulmánya szerint „A magyar kommunisták attól tették 

függővé, hogy támogatják-e Erdély kérdésében a magyar kormány álláspontját, hogy ebből 

belpolitikai vonatkozásban tudtak-e előnyre szert tenni.
203

 Abban azonban biztosak lehetünk, 

hogy a PDP lapja elvi alapon támogatta a revíziós kormánypolitikát. 
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 Világ 1946. május 18. 3. o. „A világ jubileumára – O.W. Riegel az Egyesült Államok információs 

szolgálatának vezetője 
203 Haas György: „A magyar külpolitika az erdélyi magyarságért 1945-46-ban” Magyar Szemle, Új folyam XX. 

9-10. szám  (http://www.magyarszemle.hu/cikk/20111115_a_magyar_kulpolitika_az_erdelyi_magyarsagert) 

http://www.magyarszemle.hu/szerzo/haas_gyorgy
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Ennek bizonyítéka, hogy öles betűkkel hirdették 1946 májusában a címlapjukon, hogy a 

Washington Post éles támadást intézett az Erdélyre vonatkozó párizsi határozat ellen.
204

 Az 

1946. május 7-i párizsi határozat az 1938-as román-magyar határt hagyta jóvá, mivel ez még 

nem a végleges békeszerződés volt, a Világ szerkesztőségében úgy gondolták reményt adhat a 

magyar közönség számára, ha nyugati félteke világhatalmának lapjaiban megjelenő, a 

határmódosítás melletti érveket elkezdik ismertetni. A Világ kiemelte, befolyásos amerikai 

napilap szerint nincs erkölcsi rend Európában csak nagyhatalmi érdek. A többi ország 

békeszerződéséből példákat is közölnek a területi revíziókról Dobrudzsa, mert szláv többségű 

ezért Bulgáriáé lett; Trieszt, mert olasz Olaszországé lett. Ezzel szemben Erdély azon részén, 

ahol 1,5 millió magyar él, miért nem érvényesítik az etnikai elvet? – tette fel a kérdést az 

amerikai lap. Szintén címlapot ért a Világnál, hogy talán épp a Post cikkétől inspirálva a New 

York Times is hasonló módon értekezett Erdély státusáról.
205

  

Az amerikai lapvélemények megalapozták azt, hogy a Világ, nyár közepén saját 

vezércikkében álljon ki az erdélyi határmódosítás mellett. A cikkben a korszak nemzetközi 

példáit citálták, miszerint a trieszti kérdés kapcsán Tito kiállt és elmondta számára ez 

elfogadhatatlan és minden törvényes eszközzel harcolni fog ellene. Felhívták a figyelmet arra, 

hogy Olaszország lakosságának 1%-ának ügyével foglalkozott az egész világ, amiből az 

látszik, hogy hiába nyertes vagy vesztes valaki, ha kitart, eléri a célját. Ezért felszólították a 

magyar politikát, hogy hagyjon fel az álszemérmességgel, amellyel a magyar közvélemény 

előtt a béketárgyalásokat kezelték. Trianon rossz példájára hivatkozva kimondták, hogy 

Észak-Erdéllyel együtt a magyarság negyedrészének sorsáról van szó, ezért „A magyar 

demokrácia nem vállalhatja másodízben is ezt az ódiumot.”
206

 

Az Erdély ügyében folytatott sajtókampány része volt, hogy címlapon tudósítottak az 

esetlegesen tapasztalható magyarellenes jelenségekről, így arról is, hogy nyáron Romániába 

magyarellenes zavargások voltak.
207

 

A Magyarország javára történő határmódosítás alátámasztására nem csak a legpatinásabb 

amerikai lapban, hanem az egyik meghatározó angol sajtóorgánumban, a Times cikkeiben is 

kerestek cikkeket. Egyben stratégiát váltva azt próbálták bizonyítani, hogy Magyarországnak 

olyan imázsa van a nyugati világban, hogy demokratikus teljesítményével kiérdemelte a 

bizalmat és a pozitív bánásmódot. Ennek értelmében idézték a Times tudósítását, mely szerint 
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 Világ 1946. május 14. 1. és 3. o. ” A Washington Post éles támadása az Erdélyre vonatkozó párizsi határozat 

ellen”  
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 Világ 1946. május 18. 1. o. „A New York Times az erdélyi kérdésről” 
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 Világ 1946. július 16. 1. o. Kemény István: „Nyílt beszéd” 
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 Világ 1946. június 11. 1. o. „Véres magyarellenes zavargások Erdélyben” 
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az angol alsóház képviselői egyhangúan elismerik azt az erőfeszítést, amit Magyarország tett., 

ami bizonyítja, hogy Nagy-Brittania nem közömbös a magyarok iránt.
208

 

Természetesen örömmel idézték azt a véleményt is, hogy a Times szerint „Magyarország a 

kultúra és a szabadság oázisa”.
209

 

Megemlítették a magyar demokrácia gyermekbetegségeit: például, hogy nehezen és 

viszálykodva működik a koalíció, de a főbb kérdésekben, például a béke ügye egyet tudnak 

érteni a magyar pártok. Szerintük az ország annak eredményeként demokratikusabb a szovjet 

zóna többi országánál, hogy korán megtartották a választásokat, így „Magyarország a balkáni 

államokhoz hasonlítva a kultúra és a szabadság oázisa” lehetett. 

Moszkva viszont nem állt ennyire pozitívan a magyar ügyhöz. 1947 első napján érkezett a 

furcsa hír, miszerint Moszkva szerint nem elég kemények Budapesten a reakcióval, ezért nem 

lehet elérni eredményt a határontúli magyarok ügyében sem.
210

 A Világ a hír 

megjelentetésével akarva-akaratlanul Moszkva manipulációjának áldozata lett, mivel a 

határmódosítás lebegtetésével, illetve annak sikertelenségének előre tudott bekövetkeztével rá 

tudták venni a magyar sajtót, hogy a „reakciót” támadja emiatt. Ez részben magyarázhatja, 

hogy miért asszisztáltak a későbbiekben az ellenzéki-polgári lapok is a kisgazdák 

szétveréséhez. 

Egy ország esetében nemcsak a külföldi kultúrákkal, eszmei áramlatokkal szembeni befogadó 

készség lehet fokmérője a nyitottság szintjének, hanem hogy maga is megpróbálja kulturális, 

tudományos, esetleges eszmei értékeit exportálni, és erről visszacsatolást kap a társadalom. 

Ha ez körforgássá válik, az nagyban megszilárdítja egy ország, kultúra nemzet nyitottságát, 

befogadó készségét. Erre példa Világ esetében, hogy átveszik olasz lapok tudósítását, 

amelyek Egri Zsuzsanna mozdulatművésznő sikeres szerepléseiről számolnak be.
211

 

Az ország nyitottságának és jó hírnevének egyaránt bizonyítéka, hogy Várkonyi Zoltán 

színházigazgatót meghívták egy többhetes londoni tanulmányútra, ahol a londoni színházakat 

fogja tanulmányozni.
212

 A direktor boldogan osztja meg az olvasókkal, hogy milyen 

színdarabokat akar megnézni, és tapasztalatait hogyan akarja itthon kamatoztatni. Elmondta 

azt is, hogy szeretné megnyerni budapesti vendégjátékra Noel Coward 
213

világhírű színész-
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 Világ 1946. július 30. 5. o. „A Times Magyarországról” 
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 Világ 1946. november 1. 3. o. „A Times: „Magyarország a kultúra és a szabadság oázisa” 
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 Világ 1947. január 3. 1. o. „Moszkvai vélemény a magyar békeszerződésről és a magyarországi reakcióról” 
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 Világ 1947. január 5. 2. o. „Az olasz lapok a magyar táncművészet sikereiről” 
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 Sir Noël Coward, teljes Sir Noël Coward Peirce Sir Noël Coward (Teddington, 1899. december 16. – Blue 

Harbor, 1973. március 26.) angol színműíró, forgatókönyvíró, színész, színházi rendező, zeneszerző, színházi 

producer. Darabjait kitűnő technikával, biztos jellemábrázoló készséggel írta. Revüinek zenéjét is maga 

komponálta és a bemutatón saját maga vezényelte. Fő műve a világsikert aratott „Kavalkád” (1933). A színpad 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Teddington&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/1899
http://hu.wikipedia.org/wiki/December_16.
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Blue_Harbor&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Blue_Harbor&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Blue_Harbor&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/1973
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rcius_26.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kavalk%C3%A1d


79 

 

írót, „Vidám szellem című” darabjának eljátszására. Egyértelműen bízott benne a 

színházigazgató, hogy a jövőben is olyan nyitott marad az ország, amelyben nem lehet 

kérdéses egy híres angol színész vendégjátéka. 

                                                                                                                                                         
és a közönség jó ismerője volt. Dialógusai szellemesek, hatni tudott az érzelmekre, könnyed, fanyar humora volt. 

„Vidám kísértet” (1945) című vígjátéka, amelyet nálunk a Művész Színház mutatott be, a háború utáni évek 

egyik legnagyobb angliai és tengerentúli sikere volt. Játszott D. W. Griffith „Virág a romok között” című (1918) 

filmjében is. Igen sok színművét megfilmesítették. Ezek közül a legérdekesebb a David Lean rendezte, lírai 

szépségben gazdag „Késői találkozás” (1945, 1974). Fellépett szinte minden funkciót a színházban, beleértve 

termelő, irányítja, tánc és ének remegő, de kiválóan időzített és artikulált bariton-és cselekedett, azt írta, és 

rendezte mozgóképek is.  

(http://www.britannica.com/EBchecked/topic/141223/Sir-Noel-Coward&prev)  
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IV. A Hazánk a keresztény ideológiába zárkózó napilap 

 

IV.1 A Hazánk prológusa – az 1945-ös „próbaszám” 

 

A hányatott sorsú Hazánk címmel megjelenő lap a napilapként is működhetett volna, de a 

legaktívabb időszakában, az 1947-es választási kampányban is legfeljebb heti kétszer tudott 

megjelenni a keresztényszociális, ellenzéki politika sajtóorgánuma. Főszerkesztője 

Barankovics István volt, a Demokrata Néppárt elnöke volt, aki a háború előtt szerkesztette a 

Magyar Nemzetet is, sőt 1945-ben megkísérelte megszerezni a lap kiadási jogát. A lap akkor 

kapott engedélyt és papírt a megjelenéséhez, amikor hivatalosan is a választásokon induló 

pártnak ismerte el őket a Szövetséges Ellenőrző Bizottság. Az 1945-ös választásokon nem 

engedték, hogy induljon a párt, így a napilap első évfolyama is csak az első számot élte meg. 

1945-ből tehát csak az október 18-i szám áll rendelkezésre, hogy megvizsgáljuk a világ más 

részeinek eseményei, eszmei, kulturális és tudományos eredményei iránti nyitottság 

szempontjából. A párt az 1945-ös kudarcát gyakran magyarázta a sajtó hiányával, de Izsák 

Lajos szerint ennek magyarázata inkább az egyház támogatásának hiányában keresendő.
214

 

Érthető a már az első lapszámban megnyilvánuló érdeklődés a szomszédos Ausztria ügyei 

iránt, hiszen a többi ellenzéki lap is rendszeresen beszámolt az osztrák történésekről.
215

 Mint a 

Haladás, a Világ és később az A Holnap cikkeinek elemzése során rámutatunk is Ausztria 

helyzete két különböző időszakban, két különböző okból volt fontos az ellenzéki újságírók 

számára. 1945-46 telén azért, mert az osztrák életviszonyok még a magyarnál is sanyarúbbak 

voltak. 1947 elején pedig – mint az A Holnap című lapban látni fogjuk – azért mert Ausztria 

esetleges semlegessége a hazai balratolódás lassulásának reményével töltötte el a polgári 

értékeket képviselő újságírókat. A Hazánk által közölt interjú Renner kancellárral talán ennek 

a két év múlva kiteljesedő reménynek az első jele lehetett, hiszen Ausztria státusának 

rendezése, az osztrák államiság újraszervezésének kezdete elméletileg jelenthette a magyar 

belpolitika közvetlen szovjet ellenőrzésének gyengülését is. Megerősítés nyert a Hazánk 

tartalomelemzéséből is, hogy a szomszédos országok iránti fokozott figyelem jellemző az 

ellenzéki sajtóra, különösen így van ez a határontúli magyarokkal való történések esetében. 

1945-46-ban a magyar sajtó egységesen lépett fel a csehszlovákiai magyarokat érő atrocitások 
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 Hazánk 1945. október 18. 2. o. „Renner kancellár beszámol a szabad Ausztria első hónapjáról” 
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ellen. Nyilván a jobboldali ellenzéki lap élesebben fogalmazta meg véleményét, és támadóbb 

hangvétel jellemezhette, mint a kormánypárti lapokat. Már az elemzett cikk címe is, 

„Magyarüldözés Szlovákiában – A szlovák sovinizmus hamisítása a történelem tükrében”
216

 

jelezte az ellenzéki párt lapja nemcsak a történéseket ítéli el, hanem a történelemszemléletet is 

cáfolja, amelyre a szlovák politika hivatkozik. Ezzel kimondatlanul a szlovák így a 

Csehszlovák államiságot vonták kétségbe. 

Az újság egyetlen 1945-ös száma megelőlegezte az 1947-es lapszámok törekvését, hogy 

bemutassa a magyar olvasóközönségnek a nyugati keresztény szellemi, eszmei és politikai 

áramlatokat, lehetőleg a korszak nemzetközileg elismert szerzők közvetítésével. Ennek 

szellemében közölték André Siegfried, francia politikai és államtudományi író
217

 tanulmányát 

egy a világ nagy keresztény mozgalmait bemutató cikksorozat részeként, „Katolicizmus az 

Egyesült Államokban” címen.
218

 Siegfried írása kritikusan szemléli az amerikai katolikus 

egyházat, egyértelműen konzervatív katolikus írás, amely nyilván emiatt került a lap 

szerkesztőinek látóterébe. A cikk kiemelte, hogy az amerikai papság is amerikanizálódótt, a 

pap üzletember is egyben. Elmarasztalja az amerikai papság életmódját, amely teljes ellentéte 

az Európában idealizált puritanizmusnak: „Nemcsak egyházközségében, de kolostorában is 

teljes modern komforthoz szokott az amerikai papság és erről nem akar többé lemondani. „A 

fürdő, központi fűtés és az első osztályú utazás jár nekik. Mivel az amerikai hagyományok 

puritánok, ezért érzik magukénak a protestantizmust és tekintenek idegenkedve a 

katolicizmusra. Külön szervezet, amelyet csak erősít szövetsége bizonyos nacionalista 

mozgalmakkal, így legfőképp az írekkel, és így azt a látszatot keltik, hogy nem akarnak 

beilleszkedni az amerikai társadalomba. „az idegenek egyháza”, mely befogadja a nem 

felsőbbrendű angolszász protestánsokat. 

Szintén a világra való – legfőképp a keresztény értékekre – való nyitottság jegyében a francia 

keresztény író-politikus tevékenységének bemutatásával az irodalmi életről is tudósítja 
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 Hazánk 1945. október 18. 4. o. „Magyarüldözés Szlovákiában – A szlovák sovinizmus hamisítása a 

történelem tükrében” 
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 André Siegfried (1875. Le Havre – 1959. Párizs) szociológus, közgazdász, történész, politológus és 

geográfus, a francia választási szociológia megalapozója. Alapvető műve az 1913-ban megjelent 

„Nyugat-Franciaország politikai térképe a Harmadik Köztársaság idején” című választási szociológiai 

monográfia. A 30-as évektől állandóan publikált a Le Figaroban. 1945-ben a Francia Akadémia tagja lett. A 

Francia Politikatudományi Alapítvány első elnöke. Az angol-szász és a francia választási szociológia 

feltérképezője. Tanulmányozta és összefoglaló műveket írt a kanadai, új-zélandi, dél-afrikai, angliai, egyesült 

államokbeli gazdasági, társadalmi és politikai rendszereket. (www.academie-francaise.fr/les-immortels/andre-

siegfried) 
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http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=hu&prev=search&rurl=translate.google.hu&sl=fr&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/1875&usg=ALkJrhhstgYun4aId0l34PgxpJExP6SAfg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=hu&prev=search&rurl=translate.google.hu&sl=fr&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/Sociologue&usg=ALkJrhi2KSAc1gaFsLhNd9xur32dNf0gPg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=hu&prev=search&rurl=translate.google.hu&sl=fr&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/Historien&usg=ALkJrhg-7WupPagZjogyEifqA70zthm1OA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=hu&prev=search&rurl=translate.google.hu&sl=fr&u=http://fr.wikipedia.org/wiki/G%25C3%25A9ographie&usg=ALkJrhg71wqca_kDGlFIZKTRRtTzR0K6ew
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olvasóit. Gábriel Asztrik
219

 „A politikus Mauriac
220

” című cikkéből
221

 kiderült, hogy a 

katolikus író politikusi babérokra tör, de közben az írást sem hanyagolja. Új könyvéből a 

„Non-Résistance” című kötetből „ […] az emberi közösség építőmunkája feletti öröm 

sugárzik felénk. Hívő szíve a tömegben is a lelkek egyéni arcát látja zsibongani.” 

Máthé Elek
222

 „Szocializmus a Csatornán innen és túl”
223

 című cikkében a katolikus politikai 

napilapban, a Hazánkban és a konzervatív polgári Holnapban 1947 folyamán is előkerülő 

témát dolgoz fel. A baloldali eszmekör gyakorlati megvalósulásának a szovjet mintától eltérő, 

nyugat-európai modelljének ismertetése egyben eszköz is a magyar baloldallal szembeni 

küzdelemben. A magyar baloldal kritikájaként is felfogható, hogy olyan baloldali politikai 

mozgalmakat mutatnak be, amelyek nagyban eltérnek, mondjuk az MKP által követett 

elvektől. Ezt támasztja alá a cikk fő üzenetének összefoglalása. Eszerint eltér a kontinentális 

szocializmustól az angolszász „ […] nem vállalja a marxista szociáldemokráciának ezt vagy 

amazt a dogmáját, és semmiképpen nem vállal, sőt visszautasít kettőt: az osztályharcot és a 

matarializmust […]”. 

 

IV.2. A csalódást keltő propozíció - A Hazánk második kísérlete 1947-ben  

 

1947-ben ismét megjelenhetett a Hazánk, mivel jelölteket állíthatott a választásokon 

Demokrata 

Néppárt. A Hazánk folyamatos megjelenése 1947. augusztus 17-én indult el. (Az impresszum 

szerint ez a 2. évfolyam 3. száma volt, de az 1. és 2. számok sehol sem lelhetők fel. Az 

augusztus 

31-ére kiírt országgyűlési választások fontossága miatt ekkor – eltérően a későbbi gyakorlattól 

– nem hetilapként, hanem 5–6 napos időközönként jelent meg, majd 1947. augusztus 30. után 

állt vissza a heti rendszeres megjelenésre.) A párt anyagi lehetőségei és a papírkiutalás 

korlátozottsága miatt a lap eleinte nyolc oldalon jelent meg, a fordulat után terjedelme 1948. 

július 2-től hat oldalra csökkent, végül 1948. július 16-tól négy oldalra redukálódott. A 
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 (Gábriel Asztrik László,(Pécs, 1907. - Notre Dame, 2005): irodalom- és egyháztörténész, a francia irodalom 

szakértője In: Magyar Katolikus Lexikon).:  
220

 (François Mauriac (Bordeaux, Franciaország, 1885. október 11. – Párizs, 1970. szeptember 1.) Irodalmi 

Nobel-díjas francia író) 
221

 Hazánk 1945. október 18. 6. o. Gábriel Asztrik: „A politikus Mauriac” 
222

 Máthé Elek (Pécs, 1895. szept. 6. – Bp., 1968. jan. 22.): református lelkész, tanár, műfordító. Teológiát tanult, 

a Budapesti Egyetemen klasszika-filológiát végzett. Skóciában, a Glasgow-i College-ban tanult tovább. 1945-

ben tagja lett a megalakult Magyar Radikális Párt Elnöki Tanácsának. Lefordította Plutarkhosz Párhuzamos 

életrajzait, és fordított W. Scott, U. Sinclair, Hemingway, A. Miller és S. Fitzgerald műveiből. – M. Amerikai 

magyarok nyomában 
223

 Hazánk 1945. október 18. 7. o. Máthé Elek
223

 „Szocializmus a Csatornán innen és túl” 
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„Hazánk” mesterségesen korlátozott megjelenési lehetőségei ellenére Barankovics István 

főszerkesztése alatt a keresztény világnézetű párt legnépszerűbb, egyedüliségében is nagy 

hatású, hiánypótló hetilapja lett.”
224

 A kezdeti nyolc oldalas terjedelem, ha hetilapként 

tekintünk a Hazánkra, az adott körülmények között kielégíthetőnek mondható, hiszen a 

Weltwoche például hat oldalas terjedelemmel indult. A lap elsősorban a belpolitikára, a 

kampányra és párt bemutatására törekedett, de ugyanakkor arra is, hogy a világ információi 

továbbra is zavartalanul eljuthassanak olvasóikhoz, legyen szó a világ bármely tájának 

történéseiről. Ha lehet összehasonlítást tenni az első évfolyam egyetlen számának tartalma és 

két teljes évfolyam gazdag forrásanyaga között, akkor levonható az a következtetés, hogy lap 

inkább újságszerűvé vált, amely nagy teret ad a kereszténységgel kapcsolatos híreknek, 

kulturális eredményeknek, korlátozva ideológiailag önmagát, viszont kevésbé elméleti jellegű, 

mint korábban.  

 

IV.2.a. A kormányképesség bizonyítása a nemzetközi példákkal – a nyitottság, mint 

eszköz a választási kampányban 

 

A Hazánk számára más országok politikai rendszerének, pártrendszerének bemutatása nem az 

a választók ismereteinek bővítését, politikai gondolkodásuk nyitottá tételét szolgálta. Épp 

ellenkezőleg – bár a saját pártcsaládjuk, rokon eszmei áramlataik külföldi sikerei útján történő 

önnépszerűsítés és önlegitimáció megtalálható volt más pártlapokban is – a zártság és a 

kizárólagosság jellemezte a lapot. Ha csak a Hazánkból tájékozódott a korszak választója, 

akkor azt a következtetést vonhatta le, hogy egyetlen sikeres politika létezik, a 

kereszténydemokrata-keresztényszocialista. Az eszmei alapok helyett arra fordítottak 

nagyobb energiát és terjedelmet, hogy megismertessék olvasóikkal a nemzetközi példák 

alapján a kereszténydemokráciát és keresztényszocialista mozgalmat, mint kormányzati 

alternatívát.  Az eszközök és idő hiányában ez egyfajta megoldás lehetett a választási 

kampányuk felpörgetésére. Ugyanakkor megjegyzendő, hogy a lap kulturális, tudományos, 

bulvár témák esetében is ezt az egyoldalúságot, egy nyitott országban önként vállalt, 

részleges, ideológiai alapú bezárkózást tapasztaltunk  

Már egy sikeres keresztény politikus, ráadásul a szocialista vezetésű francia kormányban is jó 

példa volt arra, hogy alternatívaként mutathassák fel a DNP-t a hazai baloldali kormányzással 

szemben, ahogy ez megfigyelhető „Georges Bidault a francia válság külpolitikusa” című 
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cikkükben.
225

 Ebben kiemelték, hogy a Katolikus Néppárti (MRP Köztársasági Népi 

Mozgalom) adja személyében a szocialista többségű kabinet külügyminiszterét. Megírták, 

hogy ő húzta ki a Marshall-tervhez való csatlakozással a De Gaulle féle szélsőjobboldaliak 

méregfogát. A hazai kommunistáknak szúrnak oda, hogy a tudósításban kiemelték a tényt, 

hogy támadja a francia MRP-t szélsőbal is, mert ugyanolyan jó a viszonya Sztálinnal, mint a 

nyugati hatalmakkal. A hír közlésének az is a célja, a magyar keresztény politikai erők 

kormányképességének bizonyításán túl, hogy demonstrálja: egy keresztény politikusoknak is 

lehet jó kapcsolata a Szovjetunióval. 

Szintén a keresztény politikai mozgalmak a magyar társadalomban történő legitimációját 

szolgálja a „Demokratikus keresztény tömegpártok Európában” című cikk
226

, amelyben 

Belgium, Franciaország, Olaszország, Németország keresztény pártjait mutatták be, és 

kihangsúlyozták, üzenve az 1947-es választás előtt álló potenciális szavazónak, hogy ezekben 

az országokban mindenhol a keresztényszocialista vagy kereszténydemokrata a pártok 

ellensúlyozzák az erős kommunista pártokat.  

A „De Gasperi a koalíció nélkül kormányzó katolikus miniszterelnök” című írásuk
227

 is a 

vonzó, szociális kérdésekben is alternatívát nyújtó olasz példát ismertette, amely nyugati 

orientációjú ugyan, de emellett szükségesnek tartja a szociális reformokat. Az üzenet lényege, 

hogy újfajta keresztény politikát próbálnak meghonosítani Olaszországban, amelynek jelentős 

előnye, hogy kiszorította a szocialistákat és a kommunistákat a kormányból. Ez az újfajta 

politika mondjuk az SZDP és az MKP nélkül Magyarországon is megvalósulhatna a DNP-vel. 

Eckhardt Sándor
228

 „A párizsi érsek pásztorlevele” című tudósításával
229

 a Demokrata 

Néppárt egy másik fontos célkitűzését próbálja megerősíteni a lap, mivel a pásztorlevél fő 

üzenete a magyar politikának is szól, vagyis hogy az egyháznak van hivatása a társadalomban 

és az államban is. 

„Németországi panoráma – utazás a feketézők, széthullott családok, az erkölcstelenség és az 

újjáépíteni nem akarók földjén”
230

 című cikk nem annyira a polgári demokraták és a 

radikálisok lapjaiban megszokott anyagi nyomorról szóló tudósítás, hanem az ideológiai, 

                                                 
225
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 Eckhardt Sándor (Arad, 1890. dec. 23. – Budapest, 1969. máj. 16.): irodalomtörténész, nyelvész, egyetemi 

tanár, az MTA tagja, az irodalmár. A Budapesti Tudományegyetem bölcsészkarát végezte el, utána egy évig a 

párizsi École Normale Supérieure hallgatója volt. Hazatérése után az Eötvös Kollégiumban tanított. Egyetemi 
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között országgyűlési képviselője volt. 
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 Hazánk 1947. szeptember 13. 4. o. „Németországi panoráma – utazás a feketézők, széthullt családok, az 

erkölcstelenség és az újjáépíteni nem akarók földjén” 



85 

 

erkölcsi nyomorúságról szólt. Azt üzeni a magyar embereknek, hogy a diktatúra szétdúlja a 

családokra épülő társadalmi rendet, így az erkölcsi káosz a következménye. A tudósítás 

szerint a hitlerizmus szétverte a családot, a züllésnek az a következménye, hogy még a 

metróban is nyíltan kokaint árulnak. 

Svédországból is tudósított a néppárti napilap „A legdemokratikusabb király” címmel
231

 

Beszámolnak arról, hogy 40 éve uralkodik V. Gusztáv svéd király, aki távol tartotta népét a 

háborúktól és már az első világháború előtt „fejlődő, szociális állammá” tette Svédországot. A 

magyar politikára vonatkoztatható üzenete van a cikknek, mégpedig az, hogy demokratikus 

berendezkedés mellett, sőt monarchikus államforma keretében is megvalósítható a „szociális 

állam”, nem kell hozzá a szovjet modell követése. 

 

IV.3. Korlátozott kulturális nyitottság - A kereszténydemokrata eszmék és 

értékek által behatárolt irodalom és filmvilág 

 

A magyar könyvkiadás helyzetével foglalkozó cikket említjük elsőként, ami témánk 

szempontjából azért fontos, mert megfogalmazták, hogy a középosztálybeli magyar polgár, - 

aki egyben vélhetően az ideális demokrata néppárti szavazó - egyik ismérve a külföldi, haladó 

eszmék iránti nyitottság igénye.
232

 „Az olvasó ablakot akar a világ felé” – írta az újságíró, aki 

nagy valószínűséggel megfogalmazta a lap készítőiének nyitottságra való igényét is. Példának 

hoz egy középosztálybelit, akinek asztalán egyaránt ott található Marx és Marshall műve: 

„Sokáig, mi, magyar középosztály egy szellemi korridoron belül éltünk. S ezen a korridoron 

éppen azok a szellemi erők nem szivároghattak át a maguk teljességében, amelyek 

történelmünknek mai szakaszát döntően befolyásolják, esetleg determinálják.” 

Ennek a cikknek az egyetlen hibája, hogy ezt a hitvallást nem követték a lap készítői, amikor 

az irodalmi, művészeti alkotásokkal kapcsolatosan akarták orientálni olvasóikat. Sőt a világ 

kulturális eredményeiről szóló írásaik tartalomelemzése, éppen ezzel ellentétes képet mutat. 

Hazánk volt az egyetlen olyan lap, amely csak az általa ideológiailag helyesnek, azaz a 

keresztény erkölcsiséget követő, kulturális termékeket tartotta értékesnek, és egyéb eszmei 

irányzatokat képviselő műveket meg sem említett, vagy súlyos kritikával illetett, értéktelenek 

bélyegzett. Az 50-es évek Szabad Népét idézi az a szellemi és kulturális elzárkózás, 
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 Hazánk 1947. december 12. 2. o. „A legdemokratikusabb király” 
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ellenségkép keresés, amely a vizsgált időszakban a Hazánk jellemzője volt. A Hazánk egy 

nyitott ország ideológia zárványban működő újsága volt. 

A többi ellenzéki lap, a párthoz kapcsolódó eszmekör kulturális vívmányait legfeljebb más 

eszmei irányzatokhoz képest hangsúlyosabban és értékesebbnek mutatott be. Ezzel szemben a 

Hazánk már az első, nyugati irodalomról szóló cikkének címében „Keresztény irodalom – 

szociális irodalom”
233

 egyértelművé teszi, hogy nem követi a szabad tájékoztatás elvét, az 

értékek iránti nyitottság nem fog érvényesülni. A cikkben kizárólag a keresztény 

világirodalmat népszerűsítik, továbbá kampánycélokat szolgálva az sulykolták, hogy a 

modern nyugati áramlatokban a kereszténység és a szociálisan érzékeny gondolkodásmód 

összetartoznak. A cikk szerint egyre inkább visszatérnek a modern, kitágult világ keretei közt 

a keresztény írók a középkori kereszténység szociális ideáihoz. Megemlítették Sigfid 

Undset
234

 művét, aki a jövőbeli, XXII. századi pápaságról ír, amely Európa pusztulása után a 

Jangce torkolatában építi ki új központját. Kiemelték, hogy az író minden körülmények között 

hisz a katolikus egyház örök tündöklésében, bármennyire is átalakuljon a világ: Földrészek, 

kultúrák elpusztulhatnak, de a kereszténység nem fog. 

Graham Greent is a keresztény irodalom részének tekintette a cikk.  „Hatalom és dicsőség” 

című könyvét említik, amely a mexikói egyházüldözésről és egy esendő papról szól. A lap 

szándékai szerint a regény azt bizonyítja, hogy a keresztény irodalom nem szépít, realista, 

még az egyház tagjainak esendősége esetén is. Véleményük szerint Huxley is ezt az utat 

követi Angliában. A német szerzők közül Reinhold Scneidert
235

 említették meg. 

Más alkalommal visszatérnek a két éve már a Hazánk által is említett francia íróra Mauriacra, 

annak okán, hogy helyette André Gide
236

 kapta a Nobel-díjat. A fiatal Mauriac-kal szemben ő 

győzött, „[…] akiben egy nagyon régi Európa testesül meg. Becsüljük meg műemlékszerű 
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 Hazánk 1947. szeptember 19. 6. o. „Keresztény irodalom – szociális irodalom” 
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 Sigrid Undset (Kalundborg, 1882. május 20. – Lillehammer, 1949. június 10.) norvég regényíró. 1928-ban 
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Kisenciklopédia II. kötet Budapest, Gondolat 1984., 477. o.) 
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 Reinhold Schneider német író (Baden-Baden; 1903-1958 Freiburg im Breisgau) 
236

 André Gide (Párizs, 1869. november 22. – Párizs, 1951. február 19.) francia író, esszéista. Apja halála után 

anyja szigorú vallásos nevelésben részesítette, amely később kiváltotta belőle a konvenciókkal szembemenő írói 

és emberi magatartását. A fiatal értelmiségiek körében hamar népszerűvé vált, de a vallásos, katolikus 

szervezetek és értelmiségiek az ellenségüknek tekintették. Halála után a Vatikán indexre tette könyveit. Gide a 

huszadik századi világirodalom egyik legjelentősebb írója volt, aki felbontotta a hagyományos regény 

szerkezetet, szembefordult a realista ábrázolással és az 1925-ös Pénzhamisítók című művével már a posztmodern 

irodalmat vetítette előre. (In: Világirodalmi Kisenciklopédia I. kötet Budapest, Gondolat 1984 423-424. o.) 
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nagyjainkat!”
237

 Még ha romok maradtak is utánuk – írták. Kategorikus véleményük szerint 

egy nagyvilági író volt és nem keresztény. A Gideről kifejtett rendkívül negatív vélemény 

egyértelműen egyházellenességével magyarázható (halála után műveit a Vatikán indexre 

tette), amelyet nem vallanak be, hanem művészetét kritizálják, nevezik korszerűtlennek azt 

írót, akit az irodalmi posztmodern megteremtőjének tart az irodalomtudomány.  

1945 után megnyíltak a határok a nyugati filmek előtt is, mindenki érdeklődéssel várta az 

amerikai filmeket. A filmek ugyanúgy hordozhatnak eszméket, ismereteket, amelyek elől, a 

filmek behozatalának korlátozásával a politika tökéletesen zárttá tud tenni egy országot. A 

nyitottság nem jelent azonban a lap szerkesztői szerint feltétlen értéket, ezért útmutatást adnak 

a keresztény érzelmű olvasóknak. Az amerikai filmiparról szóló cikk szerint
238

 a film üzlet 

„Hollywood fejlődése is efféle ipari fejlődés, a művészeti haladás minden nyoma nélkül.” A 

technika jobb lett, de egy évtizedig nem lesznek művészileg színvonalasabb filmek. Eszerint 

az ideális kereszténydemokrata polgár 1946-ban nem járhatott moziba, mert ott értékkel nem 

találkozhatott, esetleg a szovjet filmek között, de érthetően a lap azokat nem igen ajánlotta az 

olvasói figyelmébe.  

 

IV.4. Bulvárkereszténység és „Keresztény világ” – nyitottság a kreált, 

spirituálisan értékesebb világra 

 

„Pillantás a világba”, majd „Keresztény világ” címmel külön rovat erősíteni hivatott a lap 

olvasótáborát abban, hogy a keresztény vallás és főleg a katolicizmus szerte a világon 

erősödik és offenzívában van. Meg akarták osztani azt az alapvető igazságot, hogy már a 

háború miatt elzárt területekre is eljuthat a keresztény eszme, illetve onnan is kaphatnak 

híreket a hazai keresztények. A híreket a lap saját forrásból szerezhette be, és egyértelműen 

úgy válogatták őket, hogy minden régióból érkezzenek hírek, és lehetőleg azok ne hivatalosak 

és unalmasak, hanem érdekesek, afféle keresztény „kisszínesként”, vagy a többi lapban 

szereplő bulvárhírek helyettesítéseként szolgáljanak. A „bulvárkereszténység” inkább érdekes 

jelenség, míg az, hogy létrehoztak egy külön rovatot, mintha létezne egy, a nyitottá váló 

világról leválasztható „keresztény világ”, amelyről a Hazánk azt sugallta, hogy spirituális 

alapon meghatározható és értékesebb, mint a világ többi, nem keresztény része. Ilyen, eszmei 

alapon nyugvó megkülönböztetést egyetlen korszakbeli pártlap sem engedett meg magának. 
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 Hazánk 1947. december 12. 4. o. „A Nobel-díjas Adré Gide” 
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 Hazánk 1947. augusztus 20. 7. o Papp Antal: „Film-horoszkóp” 
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Nem korlátozta ilyen nyilvánvaló, nyíltan és büszkén felvállaltan egyetlen lap sem az olvasói 

lehetőségét a világ egésze iránti nyitottságra. 

A példa kedvéért néhány jellemző híradás: Beszámoltak a német katolikus papság háborús és 

nácik elleni küzdelmének veszteségeiről, ellensúlyozva azt, hogy már a háború után a 

katolikus egyház náciellenességét kérték számon világszerte. Az úgynevezett 

„bulvárkereszténység” szimbóluma egy korabeli amerikai „celeb” megtérése is érdekelhette a 

szerkesztők szerint az olvasókat, így megírták a szenzációt, hogy nem kevesebb, mint húsz 

pap munkájával térítették meg a turnéjuk közben „a Hooper-nővérek” egyikét.  

A háború után, a felemelkedő harmadik világ felé való fordulás fontos volt a keresztény 

világnézet számára is. Ezért tudósítanak az indiai katolikusok helyzetéről, ahol bár Nehru a 

keleti gondolatokat helyezi előtérbe, mégis 320 ezerről 5,5 millióra nőtt a keresztények 

száma, a „bennszülött püspököké” pedig 10-ről 21-re növekedett. Hírt adnak egy „katolikus 

nagyhatalomról” is, miszerint Brazíliában az első újonnan vert pénzeket felajánlották az 

egyháznak.
239

 Mint látható a lap által létrehozott rovat változatos híreket tartalmazott, és több 

kontinensre nyitott ablakot az olvasóinak, azonban a mesterséges közös nevező egy abszurd 

világot teremtett, ahol az amerikai revüszereplőtől, a nácik ellen küzdő katolikus papokon át, 

egészen a „bennszülött püspökökig” terjedt a paletta.  

Más alkalommal Afrika szerepelt a fókuszban. Az olvasók megtudhatták, hogy Az ugandai 

„sötétbőrű keresztény testvérek” a Vatikántól egy nyomdát kaptak, továbbá diplomáciai 

kapcsolat létesült a Vatikán és Egyiptom között. A lap egy hír erejéig rámutat arra, hogy 

nemcsak a náci jogtiprás létezett, vagy nem csak a kommunista pártoknak vannak késztetései 

az emberi jogok korlátozására, ezért kellett kiállnia egy keresztény mozgalomnak, a Dél-

afrikai Protestáns Tanácsnak a faji megkülönböztetés ellen.
240

 Az látszik ezekből a hírekből, 

hogy még az ideológiailag determinált nyitottság is sokkal több értéket közvetíthet az 

újságírásban, mint a teljes bezárkózás. A furcsa, megkülönböztető jellegű „sötétbőrű 

keresztény testvérek” kifejezés ellenére felszínre került két probléma, amely úttörő jellegű 

volt a korabeli magyar sajtóban, az egyik annak kimondása, hogy a kommunizmus az emberi 

jogokat korlátozó rendszer is lehet, továbbá hogy fel kell lépni a dél-afrikai fajüldözés ellen. 

Egy októberi hír szintén a kereszténység erejét, világhatalmát demonstrálta: „A tibeti Lhasza, 

az arábiai Mekka, és az afganisztáni Kabul Fővárosokon kívül nincs a világnak olyan országa, 

amelynek fővárosában ne volna keresztény templom.”
241

 Szintén októberben Japánba 
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241

Hazánk 1947. október 3. 4. o. „Keresztény világ” 
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kalauzolják az olvasókat, mivel 11 japán püspök a hívekhez fordult a terjedő szabadosság, 

különösképpen az abortuszok számának növekedése miatt. Ez a hír nyilvánvalóan annak 

megerősítésére került be, miszerint a kereszténységnek joga van beleszólni, és még egy nem 

keresztény országban is beleszól a társadalompolitikai kérdésekbe.
242

 

Hasonlóan és időben párhuzamosan a függetlenségi párti napilaphoz, az Ellenzékhez a 

Hazánk is külföldi példán keresztül áll ki az oktatásügy függetlensége mellett „A dán 

kultuszminiszter az állam és az iskolák viszonyáról” címmel megjelent írásával. A lap a 

kormányzó baloldallal szemben Dániával kapcsolatban fogalmazza meg minden bizonnyal a 

párt véleményét, miszerint az államtól független iskolák áldásosak és egyben bizonyítékai a 

demokrácia meglétének.
243

 

 

IV.5. Erőteljesen mérsékelt nyitottság a tudomány eredményei iránt a 

Hazánk hasábjain 

  

A néhány tudományos hír közül, amelyet a Hazánk készítői érdemesnek találtak megosztani 

olvasóikkal, igazán érdekes és értékes lehetett a keresztény szellemiségű lap számára egy 

olyan tudósítás, amelyben a régészet eszközeivel támaszthatták alá a bibliai 

teremtéstörténetet. „Nyolcezer éves város” című írásban
244

 tudósítottak arról, hogy John 

Garstang
245

, aki megtalálta Jerikó romjait, most a paradicsomot keresi, amely szerinte a 

Taurus hegység és a Földközi-tenger közt található, és itt talált is egy 8000 éves várost.  

A korabeli lapok szinte mindegyike, így a tudományos hírek terén a minimumom teljesítő, az 

ilyen jellegű hírek helyett, az afrikai biblianyomtatásról szóló híreket előnyben részesítő 

Hazánk is tájékoztatni akarta az olvasóit a termonukleáris folyamatok tudományos hátteréről. 

Csak megismételni tudjuk, hogy ezek a magyarázatok és cikkek mai szemmel nézve 

mosolyogtatók, mivel gyakran az olvasóknak magyarázatot adni akaró újságírók, de még a 
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 Hazánk 1947. október 10. 4. o. „Keresztény világ” 
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 John Garstang (Blackburn, 1876. május 5. – Bejrút, 1956. szeptember 12.) brit régész, az ókori Kelet 

szakértője, ezen belül is Anatólia és a Közel-Kelet tudósa. 1897-től a britanniai római kori emlékek ásatásait 

vezette. 1907-től a Liverpooli Egyetem archeológia professzora. 1908-ig megfordult Egyiptomban, Kisázsiában 

és Észak-Szíriában. 1909 és 1914 között Meroéban, 1920–1921-ben Askelónban, 1930–1936-ban Jerikóban. 

1919–1926-ban a jeruzsálemi brit School of Archaeology vezetője, 1920 és 1926 között a palesztinai brit 

mandátum régészeti tanszékének igazgatója. A bölcsészkar egyiptológiai részlegében is tanított annak 1920-as 

évekbeli létrehozása után.1947-ben megalapította az ankarai brit régészeti intézetet, ő lett az első igazgatója. 

Kortársaitól sok bírálatot kapott, mivel az ásatási módszerek és az eredmények közzététele nem igazán feleltek 

meg a kor követelményeinek. Sok leletet egyáltalán nem publikáltak, a térképek és tervek gyakran túl kicsik, 

róluk fontos részletek hiányoztak. 
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tudósok sem értettek semmit az egészből. „Atom-film” című cikk csupán arról tudósít, hogy 

létezik egy hiteles ismertető, mégpedig film formában, de a tartalmát ők sem ismerik. Ennek 

oka, hogy a cikk szerint zártkörű vetítésen mutatták be az „Atomfizika” című filmet, amely az 

első hiteles ismertetője az atombombának. A filmet át fogják adni Molotov 

külügyminiszternek is.  A lap ismertette Einstein, ma már tévessé vált álláspontját, miszerint 

még évtizedeket kell várni az atomenergia ipari felhasználására.
246

 

Szintén az atombombával kapcsolatos, de a könnyedebb jellegű az „Aki nem lakást, de 

országot igényel …” című tudósításukban
247

 megmutatták azt a lap szerkesztői, hogy egy 

keresztény-politikai napilapban helye van a nagyvilág színes, bulvárosabb, humorosabb 

híreinek is. Ez azért is figyelemreméltó, mert a hírt nem vehették át az MTI-től, mivel a 

hírügynökség nem közölt ilyen hírt, tehát saját forrásból dolgoztak ebben az esetben. A rövid 

tudósítás szerint Bikini-szigetek királyát az atomkísérlet miatt kitelepítették országéból 165 

alattvalójával együtt. Kárpótlásul egy másik szigetet kaptak, de az túl kopár, ezért az USA egy 

másik szigetet „utalt ki” neki. 

 

IV.6. A Hazánk és a „keresztény világon” kívüli világ 

 

A külpolitikai tudósítások témáinak és hangvételének áttekintése segít annak megítélésében, 

hogy a lap mennyire hitelesen tájékoztatja olvasóit, illetve mennyire látja tisztán a 

világpolitika folyamatait, a világhatalmi viszonyok átrendeződését. 

Az 1947 szeptemberében közölt világpolitikai összegzés, amely „Világpolitikai 

helyzetjelentés a német ipar újjáépítésétől a pán amerikai katonai szövetségig”
248

 címmel 

jelent meg egyértelműen arra utalt, hogy az Egyesült Államok átveszi a hanyatló Brit 

Birodalom geopolitikai szerepét, és megerősíti pozícióit az egész amerikai kontinensen, ezzel 

lassan globális hatalommá válva. Ahogy a cikk összefoglalta: Anglia amerikai exportra 

szorul, kénytelen feladni földközi-tengeri pozícióit, Görögországtól Palesztináig, és az 

amerikaiak veszik át szerepüket. Ugyanez történik a lap szerint Egyiptom és Szudán esetében 

is. Informálták olvasóikat a riói paktumról, amely alapján az amerikai kontinens államai 

együtt védekeznek, ha nem amerikai állam támadja meg őket. Mivel 1947 második felében 

egyértelműen kirajzolódtak a kétpólusú világ előzményei, ezért a baloldallal szemben álló 
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DNP érthető módon nem a Szovjetunió erejét emelte ki olvasóinak, hanem az ellensúlynak 

vélt Egyesült Államok erejének növekedésével próbált reményt kelteni közönségében. 

A Hazánk, amellett, hogy ideológiailag korlátozta magát, több esetben is bizonyította, hogy 

bátran kimondta azt, amit még más magyar lap nem mert.  Ezért sokkal érzékenyebben, 

nyitottabban reagált a világ változásaira. Görögország és Törökország feletti befolyás miatt 

állandósult amerikai-szovjet konfliktussal kapcsolatban, a korabeli Magyarországon rendkívül 

szókimondó módon, már „hideg háborúról” írt.
249

 Egy hónappal később pedig a világ két 

táborra szakadásáról írtak, amely szétrombolta a világ egységes és békés jövőjéről szóló 

háború utáni reményeket.
250

 

A lap többször vezető hírként tudósított a világ kialakulóban lévő, új válsággócáról, 

Palesztináról.
251

 A lap alapos ismertetőt közölt az észak-afrikai és közel-keleti arab állam-

kezdemények helyzetéről, mintegy megérezve azt, hogy az átalakuló világban ezek az 

államok világpolitikai szereplők lesznek, és az arab világ potenciális hatalmi tényezővé 

válhat.
252

 Közölték az olvasóikkal, hogy a magyarországi közhiedelemmel szemben nem 7, 

hanem valójában 11 állam tartozik ebbe a csoportba, de Tunisszal együtt négynek nincs 

önálló államisága. Sorra ismertették helyzetüket, státusukat a következőképpen: Marokkó 

1912-ig önálló szultanátus volt, azóta francia uralom alá került. Algír termékeny francia 

gyarmat 1830 óta, sok természeti kincse és jó bora van. Líbia volt olasz gyarmat ENSZ 

igazgatás és angolszász megszállás alatt van, sorsáról később döntenek. A Líbiával 

kapcsolatos cikket olvasva ismét szembetaláljuk magunkat a második világháború utáni 

„polgári-ellenzéki” újságírók harmadik világbeli emberekkel szembeni verbálisan 

megkülönböztető magatartására. Miután már a Haladás és a Világ esetén is tapasztaltunk ilyen 

esetet, megállapíthatjuk, hogy a magyar újságírók, lapkészítők egy részét egyáltalán ne 

zavarta a rasszizmus, a kulturális felsőbbrendűség tanai Magyarországon elfogadottak voltak. 

Líbia lakóiról is megtudhattuk, hogy népe ugyan bátor, „[…] de a kultúrának és a fejlődésnek 

igen alacsony fokán áll még.” Egyiptomról megállapították, hogy a vezető arab állam, 

demokratikus királyság, míg Transzjordánia fejletlen ország, amelynek uralkodója Abdurah 

sejk. Szíria és Libanon demokratikus köztársaságok, ahol sok keresztény él, ezzel szemben 

Irakban a kiskorú Feysal király Abdurah unokaöccse a király, erős az angol befolyás alatt áll 
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az ország, van valamiféle parlamentarizmus, és ami a legfontosabb, az olajtermelés évi 5 

millió tonna. 

Az Arab-félsziget államait áttekintve szóltak a „Szaudi-Arábiai” királyságról, ahol a Standard 

Oil Company (USA) befolyása érvényesül. A legnagyobb arab ország szerintük alacsony 

kultúrájú, iszlám vallási központ, ahol a kereszténység még nem terjed eléggé. Kérdés persze 

az, hogy miből gondolta azt a Hazánk cikkírója, hogy a kereszténységnek mindenhol terjednie 

kell? Ismertették olyan, hazánkban akkor kevésbé ismert országok helyzetét, mint „Yemen”, 

amely angol megszállás alatt volt, míg „Bachren” amerikai megszállás alá került, és 

természetesen máris olajat keresnek. Palesztina pedig a nemzetközi válságok gyújtópontja, 

amellyel rendszeresen foglalkozott a lap. Végkövetkeztetésük szerint, ha az arab államok 

összefognának, nagyhatalom lennének, de ennek nincs meg a feltétele. Az olaj viszont 

hamarosan nagy fejlődést fog hozni az arab országok számára. 

A „Hazánk” című lapot az elemzésünk alapján a nyitottság tartalmát tekintve a torzultan 

nyitott kategóriába sorolhatjuk. A torzultság jelen esetben elfogultságot, sőt ami még rosszabb 

bizonyos területeken kizárólagosságot jelent a keresztény eszmék ránt. Míg nyitottság fokára 

tekintettel teljesen nyitottnak tarthatjuk. A nyitottság fokát megállapíthatjuk az információk 

forrásának sokszínűségéből. A Hazánk, szemben a Haladással és a Világgal, nem csak a 

vezető világlapok és az ideológiájához közel álló lapok cikkeit szemlézte, hanem közölte a 

nyugat-európai kommunista és szocialista lapok véleményét is. Így idézték a vizsgált 

időszakban az angol munkáspárti Daily Mirror-t
253

, az olasz szocialista Avantit, a kommunista 

La Unita-t
254

, de a szovjet lapokat, mint a Vörös Hadsereg lapját, az Izvesztiát, továbbá a 

Komszomolszkaja Pravda-t. 
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V. Az A Holnap – a rövidéletű, nyugatbarát, Amerikára nyitott 

ellenzéki napilap  

 

A Magyar Szabadságpárt napilapja, a főszerkesztő Sulyok Dezső irányításával egy 

külpolitikailag különleges időszakban jelent meg néhány napig. Ez alatt a néhány nap alatt 

hitet tett a lap a nyugati orientáció mellett.  

1946. március 15-én a kisgazdapártból kizárt 15 képviselő által, még aznap, Sulyok Dezső 

vezetésével alapított Magyar Szabadság Párt napilapja Holnap címmel jelent meg. A lap csak 

egy évvel a pártalapítási szándék bejelentése után jelent meg először, 1947. március 15-én. 

Szerencsés Károly, a főszerkesztő-pártelnökről, Sulyok Dezsőről írt biográfiájában rámutatott, 

hogy a lap első nap 40.000 példányban jelent meg. „A példányszám folyamatosan emelkedett, 

a tízedik szám 66.000 példányban jelent meg, de elfogyott volna jóval több is.” 

Összehasonlításként Szerencsés közli, hogy „Ugyanakkor 1947 áprilisában a Szabad Nép 

90.000-es, a Népszava 80.000, a Kis Újság 130.000, a Szabadság 35.000-es, a Ludas Matyi 

150.000-es, a Szabad Föld 60.000-es példányszámban jelent meg, s e mellett az MKP-nek 

még 14 vidéki lapja is volt.”
255

 A lap csupán rövid ideig jelenhetett meg, mert a kommunista 

párt nehezen viselte a lap ellenzéki hangvételét, és a következőképp megszervezte a Holnap 

kiadásának ellehetetlenítését: „Ebben a helyzetben példátlan eset történt a magyar 

sajtótörténetben: a lapot úgy némították el, hogy rávették a Légrády nyomda dolgozóit (ehhez 

a szakszervezeten és üzemi bizottságon keresztül minden eszköz rendelkezésre állott), hogy 

tagadják meg a lap kinyomtatását. Egyszerűbb eszköz is rendelkezésre állott volna, de a 

propaganda szempontjából ez kétségkívül hatásosabbnak ígérkezett, hiszen betiltani a lapot, 

vagy a SZEB által gyakorolt cenzúrával ellehetetleníteni, esetleg a papírkiutalást megtagadni - 

egyszerűbb lett volna, de politikai hatásában kiszámíthatatlan. Ezért határoztak úgy - minden 

bizonnyal - az MKP központjában, hogy a nyomdászokat használják fel erre a célra. Az akciót 

a Szaktanácson keresztül Kossa István irányította. Utasítására megjelent Sulyoknál Deák 

Sándor bizalmi férfi és Pemsel Károly és közölték, hogy az A Holnapot nem hajlandók 

kiszedni. Deák és Pemsel ezt tudatták a Hírlapszedők Körével is, azzal, hogy "adjuk 

hozzájárulásunkat a személyzet döntéséhez, annál is inkább, mert pártmozgalmi körökből 

elvtársaink sürgető kérdéseit kapták kézhez: meddig hajlandók a nyomdászok a magyar nép 
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ellenségeinek sajtótermékeit előállítani?" "Véletlenszerűen" éppen ezen a napon adott ki a 

Szakszervezeti Tanács egy nyilatkozatot, amelyben tiltakozott a szabadságpárt politikája 

ellen... Az már fatális egybeesés, hogy éppen a munkamegtagadás napjára esett a 

tájékoztatásügyi minisztériumban a papírelosztás, így a meg nem jelenő A Holnap nem kapott 

alapanyagot...” Kutatásunk eredménye szempontjából meghatározó, hogy a fenti akció miatt 

csupán szűk két hét lapszámait tudjuk elemezni. A párt bár nevében nem jelezte, ugyanazt a 

kereszténydemokrata eszmeiséget képviselte, mint a DNP, így elméletileg az A Holnapban 

hasonló vonásokat kellett felfedeznünk, mint a Hazánkban. Összehasonlítva a két lapot, 

azonban az A Holnapon, azon kívül, hogy természetesen politikai célokat szolgált, nem 

lehetett észrevenni az ideológiai elfogultság túlzó jeleit, míg a Hazánknál ez egyértelmű volt. 

Bár néhány napnyi teljesítményüket tudjuk értékelni, így a hosszabb folyamatokat nem 

lehetett felmérni, egyetérthetünk Szerencséssel, miszerint „Az A Holnap remekül szerkesztett 

profi újság volt, amely felvehette a versenyt a koalíciós lapokkal […].”
256

 

Az A Holnappal kapcsolatos elemzésünk során nem tudtuk a cikkek csoportosítást elvégezni, 

mivel a lap ellehetetlenítése miatt ilyen jellegű feldolgozáshoz nem rendelkezünk megfelelő 

mennyiségű forrással. Ennek ellenére egy-egy példán keresztül rá tudunk mutatni a többi 

lapban is tapasztalt jelenségek meglétére az A Holnapban is. 

 

V.1. Az újságíró hivatástudat és a nyitottság prioritása a keresztény 

eszmeiséggel szemben 

 

Az A Holnap készítése során az újságírói szakmai elhivatottság ugyan mindig megelőzte az 

eszmei orientációt, mégis az elsőként közölt külföldi hír a keresztény eszmeiséget is hivatott 

szolgálni, de emellett a hazai politikai események tükrében itthon is aktuális téma kapott 

jelentős teret. A lap tudósított arról, hogy „Németországban is tökéletes az együttműködés a 

keresztény egyházak között” A cikk szerint egy amerikai püspök vizitált Németországban és 

rendben találta a katolikus karitatív szervezetek működését. Vallásra, pártállásra való tekintet 

nélkül végzik jótékonysági munkájukat. A hatóságok is támogatják a pápai misszió munkáját. 

A beszámoló szerint nincsenek felekezeti ellentétek, sőt a nácizmus elleni küzdelemben 

                                                 
256

 Szerencsés Károly: „A nemzeti demokráciáért - Sulyok Dezső 1897-1997”, Pápa 1997. 

(http://mek.oszk.hu/02100/02189/02189.htm) 



95 

 

alakult ki a közös „keresztény front”, amikor a katolikus menekültek használhatták a 

protestáns templomokat. Ez az oka annak, hogy a hitoktatás is teljes rendben folyik.
257

 

A cikk egyszerre szolgálja a párt ideológiai legitimációját, valamint egy konkrét hazai 

belpolitikai ügyben a párt saját álláspontjának megerősítését egy külföldi példával. 1946-1947 

fordulóján a DNP lapja, a Hazánk számára, és a fentiek szerint MSZP lapja, az A Holnap 

számára is a kereszténységgel kapcsolatos ügyek, mégpedig a felekezeti iskolák, az egyház és 

vallás szétválasztása meghatározó jelentőségű volt. A különbözőségek ellenére az is közös a 

két keresztény eszmeiségű lapban, hogy külföldi híreik sorát mindkettő vallási témájúval 

indítja. Ebben a cikkben két fontos üzenet van. Az egyik az, hogy Németországban szabadon 

működik az egyház és nincs veszélyben a hittan oktatás. A másik fő üzenet, hogy a keresztény 

egyházak ellenségei és üldözöttjei voltak a náciknak. Ezzel próbálják annak élét elvenni, hogy 

a baloldal rendre a régi rend híveként állítja be az egyházakat és a keresztény eszmeiséget 

képviselő pártokat. A következő számban is megbúvik egy rövidhír, ami ebbe a 

kommunikációs folyamatba illik. A hír szerint Argentínában kötelezővé tették a 

vallásoktatást.
258

 

Az egyházi iskolák és a hitoktatás körüli viták kapcsán a szabadságpárti politikusok és a párt 

napilapja joggal érezhették veszélyben a vallásszabadságot. Ezzel kapcsolatban idézik egy 

rövid tudósításban XII. Pius aktuális nyilatkozatát: „Biztosítani kell az egész emberiség 

számára a szabadságot, hogy az emberek kötelességeiket Isten és egymás iránt kifejthessék és 

az egyházzal szemben tartozó hűségüket gyakorolhassák. Ezt a gondolatot csak ott 

igyekeznek háttérbe szorítani, ahol az emberi jogok gondolata is háttérbe szorul.”
259

 A cél az, 

hogy üzenjenek hívő és nem hívő, akár kormánypárti olvasóiknak vagy a kormányzó 

pártoknak, hogy az egyház, a pápai vélemény szerint, ahol korlátozzák az egyházat, ott a 

szabadságot és az emberi jogokat korlátozzák. Nyilvánvaló, hogy ezt még saját véleményként, 

Magyarországra vonatkoztatva nem merték kimondani sem az ellenzéki párt politikusai, sem 

a párt újságírói, de egy ártatlannak tűnő hírből, a pápa szavaiból asszociálhattak a magyar 

folyamtokra az olvasók. Az ilyen esetekből következtethetünk arra, hogy ha folytatni tudják 

működésüket, akkor a lapjuk nyugati nyitottságának feltétlen hívei, sőt az ország 

függetlenségének és demokratizmusának fenntartása érdekében ennek a nyitottságnak a 

politikai kommunikációban ügyes felhasználói lehettek volna. 
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Úgy látszik a legtöbb ellenzéki lap indulásakor a külfölddel és nyitottsággal kapcsolatban 

rögtön az a kérdés merült fel, hogy vajon mikor válik ismét normálissá az ország a külföldi 

utazások lehetősége terén. Így az ország nyitottsága érdekében a szabadságpárti napilap is 

felveti a külföldre való utazások korlátainak csökkentését.
260

 A polgári és keresztény 

eszmeiséget képviselő újságokban a külföldi utazások szabaddá tételének követelése nem 

csupán az ország tényleges nyitottságának eléréséért jelent meg, hanem azért is, hogy az adott 

újságok újságírói önmaguk is készíthessenek külföldi tudósításokat és interjúkat. Az ellenzéki 

média szereplőinek érdekén túl meg kell jegyeznünk a PDP, MRP, DNP és az MSZP 

szavazónak egy jelentős csoportját, - még ha a háború miatt 1945 után még anyagilag nem 

volt számukra lehetséges – érdekelhette a külföldi utazások lehetősége, hiszen 1938-ban, az 

utolsó békeévben 220 ezren utaztak Magyarországról külföldre.
261

  

 

V.2. Az A Holnap szerint a magyar demokrácia védelmezője az Egyesült 

Államok 

 

A lap rendszeresen közölt külpolitikai összefoglalókat. Amikor az A Holnap első száma 

megjelent forrt a nemzetközi politika, a világ következő évtizedeit meghatározó események 

zajlottak: Három nappal az első lapszám előtt, 1947. március 12-én elhangzott Harry S. 

Truman kongresszusi beszéde, amelyben meghirdette a Truman-doktrínát. A lap 

megjelenésének rövid periódusában a görög polgárháborús helyzet és Truman-beszédének 

visszhangja állt az érdeklődés középpontjában. Érdekes módon a lap első száma március 16-

én meg sem említi ezt az eseményt. Ehelyett az első nap és a következő napokban egy-egy 

külföldi hírt közölnek, az is a német egyházakról, a pápa nyilatkozatáról, az argentin 

vallásoktatás helyzetéről értekeztek. Ez azonban nem a Hazánk önmagába zárkózó keresztény 

világszemléletének követése, hanem véleményünk szerint három párhuzamosan közrejátszó 

oka lehetett a jelenségnek. Az első szerint a lap tele van az első napokon az MSZP-ről szóló 

hírekkel, érthetően a pártlap a pártra és a belpolitikára koncentrált. A második szerint nem 

rendelkeztek még elégséges szintű külpolitikai újságírógárdával. A harmadik, hogy nem 

ismerték fel a Truman beszéd jelentőségét, ami annak köszönhető, hogy az MTI nem a teljes 

nyitottság alapján tudósított a beszédről, annak egy összefoglalóját közölték, amely 
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erőteljesen finomított volt.
262

 Így a leginkább ellenzéki lap sem ismertette azt, hogy szó 

szerint hogyan állt ki az amerikai elnök a vallásszabadság, a sajtószabadság, a politikai 

szabadságjogok védelmében, amelyet egy szűk kisebbség (kommunisták) fenyegetnek. Az 

ismerethiány lehetett az egyetlen ok, mert a belpolitikai témájú cikkeikben ezeket nap mint 

nap kimondták, és a pápa hasonló nyilatkozatát idézték csak, amely már csak reakció volt a 

Truman beszédre. A külföldi hírek zömében azt fejezik ki, hogy az A Holnap készítői vagy 

azt hiszik, vagy azt akarják elhitetni olvasóikkal, hogy az Egyesült Államokban megvan az 

erő és az akarat, hogy megvédje a demokratikus berendezkedésű országokat. 

Elég, ha csak a vezető hírek címeit idézzük fel, ahogy nyilván az olvasók többsége is tette, és 

egyfajta amerikai offenzíva képe sejlik fel előttünk: „Új irányzatot jelent-e az USA 

politikájában a Truman beszéd? – féltő magyarázatok az orosz és angol sajtóban.”
263

, vagy 

„Washington politizálásának célja az amerikai életforma propagálása - amerikai lapok 

szerint.”
264

 Részletesen, címlapon ismertették a Kovács Béla letartóztatása miatti angol-

szovjet jegyzékváltás minden momentumát is.
265

 

Az amerikai offenzíva látszatát csak erősítette az az egyébként semmitmondó kis tudósítás, 

miszerint Magyarországra látogatott az egyik amerikai republikánus elnökjelölt-kandidátus, 

Harold Stassen szenátor,
266

 aki rendkívül elégedett volt az országban tapasztaltakkal.
267
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amerikai lapok szerint.” 
265

 A Holnap 1947. március 22. 1. o. „Angol-szovjet jegyzékváltás Magyarország ügyében” 
266

 Harold Edward Stassen (1907-2001) 1938-ban Minnesota kormányzója lesz. 31 évesen ő volt a legfiatalabb, 

aki valaha kormányzói lett. A második világháborúban Halsey admirális asszisztenseként szolgált. Az ENSZ 

alapító küldötte. 1948-ban próbált először republikánus elnökjelöltté válni. 1964 és 1992 között egyetlen alkalom 

kivételével kandidált a jelöltségre, de soha nem lett elnökjelölt. Pennsylvania kormányzója 1958-ban és 1966-

ban), amerikai szenátor Minnesota szenátora 1978-ban, kormányzó Minnesota kormányzója 1982-ben, 1986-tól 

képviselő. 1947 tavaszán körutat tett a kelet-európai országokban. 
267

 A Holnap 1947. március 21. 3. o. „Harold Stassen a házban”  

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1947_marcius_12_a_truman_doktrina_meghirdetese/
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A lap átveszi az MTI-től egy brit munkáspárti képviselő véleményét, aki szerint Truman 

kölcsönt ad Angliának, ha támogatja görögországi politikáját. Már eleve az sem lehetett 

véletlen, hogy a hírfolyamból egy munkáspárti véleményt választottak ki, de ezt követően 

ugyanannak a hírösszeállításnak a másik híre hangsúlyosabbá teszi az utalást, miszerint még a 

brit munkáspárti képviselők is támogatják az Egyesült Államokat a balkáni kommunista 

előretörés megállításában. A második hír viszont összeköti a magyar ügyet az Egyesült 

Államok balkáni lépéseivel, hiszen ellensúlyozva a hazai kommunista propagandát, idézték a 

New York Times a magyar politikai helyzetre és demokrácia állapotára is vonatkozó, cikkét, 

amely  „[…] párhuzamot von görögországi helyzet és a magyar viszonyok között. Megemlíti 

az amerikai kormány jegyzékét a magyarországi politikai fejleményekkel kapcsolatban s 

kijelenti, hogy amikor Amerika a görög kormányt támogatja, a magyarországi események 

tanulságait is felhasználja …”
268

   Megjegyzendő az is, hogy a  lap ezt az információt saját 

maga választotta ki az amerikai sajtóból, ugyanis az MTI tudósításai nem említik ezt a 

Magyarországgal összefüggő írást. 

Az A Holnapban megesik az is, ami a koalíciós lapokban elképzelhetetlen volt 1947-ben: 

címlapon, világpolitikai összefoglalójuk címeként öles betűkkel hirdetik, hogy „Amerika 

dollársegélyt nyújt Magyarországnak”
269

 Ezzel kapcsolatban a cikk megjegyzi, hogy a 

hasonló segélyek felhasználásának ellenőrzésére Törökországban és Görögországba amerikai 

kormányzati megfigyelők és újságírók mennek. Kiemelik a lap olvasói és a párt hazai 

politikája szempontjából a kérdés itthon is releváns, miszerint „[…] ez azért történik, hogy 

Truman a görög és török kormánytól megfelelő politikai program végrehajtását követelhesse a 

pénzügyi segítség ellenértékeként. Ez azt jelenti, hogy mind a görög, mind pedig a török 

kormánytól a demokratikus szempontok tiszteletben tartását fogják megkívánni. Így a görög 

kormánytól nagylelkűséget a politikai ellenfél iránt, Törökországtól pedig nagyobb 

szabadságot a politikai pártok számára”.
270

 

A tudósítás semmiképpen sem véletlen, némi reménykedés érezhető belőle, hogy talán a 

magyar segélyért cserébe is lesz egy demokratikus minimum, amit megkövetel az Egyesült 

Államok. Remény sugallnak, hogy talán megvédik az ellenzéki pártokat, és még Amerika 

nem mondott le Magyarország szabadságáról, hiszen talán egy kategóriába kerültünk a két 

mediterrán országgal, amelyekért még a nagyhatalmi összetűzéseket is vállalja a Nyugat. 
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 A Holnap 1947. március 19. 2. o. Bártfai Erzsébet: „Molotov nagy beszéde Moszkvában” 
269

 A Holnap 1947. március 20. 1. o. Bártfai Erzsébet: „Amerika dollársegély nyújt Magyarországnak” 
270

 A Holnap 1947. március 20. 1. o. Bártfai Erzsébet: „Amerika dollársegély nyújt Magyarországnak” 
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V.3. Az ország és az A Holnap nyitottságának felhasználása a belpolitikai 

harcokban 

 

Az A Holnapban eltérően más ellenzéki laptól találunk olyan esetet, amikor direkt belpolitikai 

célokra használnak fel egy külföldi tudósítást. Amikor egy „levelezőjük”, teljesen véletlenül 

egy angol munkáspárti képviselővel mondatja ki, hogy a nyugati típusú demokrata 

baloldaliság nem jelenti a vak párthűséget, mint magyar kommunistáknál. Provokatív a cikk 

kezdete is, amely példának hozza fel az angol sajtószabadságot, amely megengedi, hogy egy 

baloldali lap kritizálja a baloldali kormányt: „Előfordul-e Budapesten, hogy például a Szabad 

Nép valamilyen balkezes intézkedés miatt megrója, vagy egyenesen lemondásra szólítja fel 

Rákosit, Molnár Eriket, Rajkot?”
271

 A cikk hosszan ecseteli azt, hogy a munkáspárti kormány 

rossz döntései miatt szén- és áramhiány alakult ki, és ebben a helyzetben a még baloldalinak 

mondható lapok is kritikusak, mert „Bornírtság és párttagság angol felfogás szerint nem 

szükségszerűen jár együtt és a szocializmus leglelkesebb hívei sem kívánnak védeni olyan 

embereket, akik velük egy politikai nézeten vannak ugyan, de nem alkalmasak arra a posztra, 

amelyet betöltenek.” Az ellenzéki sajtó nyitottságának hasznossága ez esetben kézzelfogható, 

hiszen a Szabad Nép nem mutatta volna be, hogy a sajtószabadság a nyugati 

szociáldemokrácia szerint előrébb való, mint a pártegység. 

Március utolsó napjaiban az A Holnap kiemelt figyelemmel, címlapon követi az osztrák 

béketárgyalás eredményeit, különös tekintettel a szovjet csapatok kivonására és a leendő 

osztrák állam semlegességére.
272

 Ez a figyelem összefüggésbe hozható a párt és Sulyok 

programjával, aki Szerencsés szerint hitt abban, hogy három kategória létezik a szovjet 

érdekövezetben. Azok az országok, amelyek a Szovjetunió integráns részei, mint a balti 

államok, azok, ahol saját ideológiája szerinti kormányzatot akarhatnak, mint Lengyelország, 

Románia, Bulgária. A harmadik csoport pedig „Országok, melyekben csak arra törekszik a 

Szovjetunió, hogy olyan kormányok legyenek uralmon, melyek abszolút lojalitással 

viseltetnek iránta, de világnézetileg nem igényli "áthangolásukat". Ilyenek Ausztria, 

Csehszlovákia, Magyarország.”
273
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 A Holnap 1947. március 26. 6. o. „Bornírtság és párttagság nem szükségszerűen jár együtt” 
272

 A Holnap 1947. március 25. 1. o. „Moszkvában befejezték az osztrák béke előkészületeit”  
273

 Szerencsés Károly: „A nemzeti demokráciáért - Sulyok Dezső 1897-1997”, Pápa 1997. 

(http://mek.oszk.hu/02100/02189/02189.htm) 
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V.4. Amerikai filmek és amerikai jet-ek – néhány könnyed hír a nehéz 

napokon az A Holnapban 

 

Tapasztalhattuk a radikálisok és a polgári demokraták lapja esetében a külföldi, elsősorban 

amerikai filmek iránti fokozott érdeklődést. Ezzel szemben állt a kereszténydemokrata 

Hazánk bezárkózó, az amerikai filmeket értéktelennek tartó véleménye. A szintén keresztény-

konzervatív értékrendű az „A Holnap” azonban inkább közelebb állt felfogását, 

újságkészítései elveit és a szellemi nyitottságát tekintve a nem konzervatív lapokhoz, így 

rögtön első számaiban szükségesnek tartotta, hogy bepótolja az amerikai filmekkel 

kapcsolatos, a háború miatti elzártság okozta információhiányt. A cikk szerint az első 

békeévben 8%-kal nőtt a hollywoodi filmipar termelése, a magyar olvasónak szinte 

felfoghatatlan számokkal mutattak rá arra, hogy már valóságos kulturális iparágról van szó, 

hiszen 405 film elkészítéséről írtak, mintegy 2 milliárd dollár értékben.
274

 Megemlítik 

érdekességképpen, hogy a filmek nagy része nem háborús témát, hanem történelmi, 

romantikus, Amerika mindennapjaival kapcsolatos kérdéseket dolgozott fel. Ebből 

következtethet a romok közt élő magyar újságolvasó, hogy Amerika túllépet és kiheverte a 

háborút. A részleteket tekintve egy amerikai hetilap alapján 1946 legnagyobb sikereit 

mutatták be, remélve, hogy azok rövidesen Budapestre is megérkeznek. A nagy sikerek közt 

említették „Anna and the King Siam (Anna és a sziám királya) és Laurence Olivier 

főszereplésével az V. Henrik című filmeket. Többek közt kiemelték az amerikai katonák 

visszailleszkedéséről szóló „The best years of our lives” (Életünk legjobb évei) 

Rövid pályafutása során Sulyok Dezső lapja teljesen normális, a pártigényeket, ugyanakkor a 

piaci igényeket is kielégíteni próbáló, eladható és érdekes akart lenni. A korszak politikai 

napilapjaihoz is hozzátartoztak a bulvár-jellegű hírek. Ebben a vizsgált lap sem akart kilógni a 

sorból, így olvasóit földrajzilag Costa Rica-ra, időben pedig a Karib-tenger kalózainak 

idejében kalauzolták el egy saját hírrel, amely nem lelhető fel az MTI adatbázisában. A 

tudósításuk alapján Costa Rica államelnöke engedélyezte a Kókusz-szigeteki kutatást Morgan 

kincse után.
275

 Szintén könnyed, szórakoztató, a más lapoknál már említet 

„bulvártudományos” hírnek tűnhet az MTI-től átvett bejelentés, miszerint megkezdték az 

1600 km/h-s „léglökéses” repülők Atlanti Óceán feletti kísérleteit.
276

 A szórakoztatáson túl ez 

a hír mégis beleillik abba tendenciózus hírszerkesztési gyakorlatba, amellyel az A Hazánk az 
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 A Holnap 1947. március 25. 5. o. „405 film, 2 milliárd dollár – új hollywoodi slágerek” 
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 A Holnap 1947. március 23. 5. o. „Kincses sziget a Csendes-óceánon” 
276

 A Holnap 1947. március 23. 3. o. „Léglökéses repülők az Atlanti-óceán felett” 
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Egyesült Államok aktivitását és világpolitikában való meghatározó szerepét akarta 

tudatosítani olvasóiban. Nem állhatjuk meg megjegyzés nélkül, mint oly sokszor a korszak 

tudományos hírei esetén ebből az írásból is csak annyit igaz, hogy ekkor zajlanak a 

hangsebesség átlépésére törekvő katonai kísérletek, de nem ott és kb. 30%-kal kisebb 

sebességgel, mint állították.
277
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 A Bell X-1 szuperszonikus géppel először 1947. október 14-én, a Muroc légibázis felett, miután sikeresen 

levált a Boeing B-29 Superfortress anyagépről, 1,06 Mach, azaz 1126 km/h szuperszonikus sebességet értek el 

13 715 m magasságban. 
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VI. Összegzés 

 

Elemzésünk során minden témakörben és minden sajtóorgánum esetében részletesen 

kifejtettük és a forrásokkal alátámasztottuk következtetéseinket. 

 

Néhány közös vonást azonban érdemes külön is kiemelnünk. 

 

1. Mindegyik sajtótermék a nyitottság fenntartásában volt érdekelt, mert hittek benne, 

hogy az elősegíti a demokrácia megtartását. 

2. Mind a négy lap Kelet és Nyugat között, egyfajta semleges pozícióban képzelte el az 

ország jövőjét. 

3. Felfedezhető egyfajta látens brit ellenesség a lapok többségében. 

4. Az Egyesült Államokat minden hibája ellenére a demokrácia biztosítójának tartják. 

5. Egyértelmű mind a négy lap nyugati, elsősorban európai eszmei, kulturális 

orientációja. 

6. A pártlapok felhasználják a nyitottságból származó ismereteiket, érveiket a hazai. 

politikai csatározások során (például gyakran használják fel az MKP elleni harcban a 

Brit Munkáspárt politikai gyakorlatát). 

7. Valamilyen szinten fellépnek a határontúli magyarok védelme érdekében 

8. A külföldi hírek mögött gyakran idehaza szánt üzenet rejlik. 

9. Mindegyik politikai irányzat eszmei legitimációját erősíti a nyitottsággal. 

10. Sajnos közös és meglepetésszerű vonás a harmadik világgal szembeni talán nem is 

tudatosult rasszista beszédmód. 

11. Közös céljuk az országimázs javítása. 

12. Fellépnek a kivándorlás ellen. 

13. Elsősorban más országok életszínvonala érdekli már ekkor is a sajtót és a 

közvéleményt is. 

14. Az ellenzéki lapok igen magas szinten foglalkoznak az irodalom és a tudomány 

nemzetközi eredményeivel. 


	b356

