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Bevezetés 

 

A kisebbségi sajtó működése mindig lényeges látlelete egy adott ország 

nemzetiségpolitikájának, ugyanakkor az illető kisebbségi közösségnek is. Ebből 

adódóan kettős funkciót tölt be: egyrészt felülről lefelé közvetít, másrészt alulról felfelé 

képet ad. Ez a kettős funkció azonban bizonyos politikai rendszerekben torzul(hat), ha 

erőteljes politikai akarat eszközévé válik. Így volt ez a szocializmus idején a 

magyarországi németek esetében is. 

A kisebbségi médiatörténetnek – Magyarországon – meglehetősen szűk 

historiográfiája van. A kisebbségi média működésével átfogóan Papp Z. Attila 

foglalkozott. A szerző A kisebbségi sajtó értelmezési keretei,1 illetve A kisebbségi média és 

identitástermelés viszonyrendszere2 című írásában áttekinti a sajtó és ezen belül a 

kisebbségi sajtó működésére vonatkozó fontosabb szakirodalmat és elméleteket. 

Témánk szempontjából a leginkább releváns összegző megállapítása, hogy a 

                                                 
1 Papp Z. Attila: A kisebbségi sajtó értelmezési keretei. Pro Minoritate 18. (2009: 4. sz.) 3–20.  
2 Papp Z. Attila: A kisebbségi média és identitástermelés viszonyrendszere. In: Média és identitás. 

Tanulmányok. Szerk. Apró István. Bp. 2014. 11–37. 
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kisebbségi sajtó működésével foglalkozó írások azon az állásponton vannak, hogy a 

kisebbségi sajtó vizsgálatához feltétlenül szükséges egyrészt az adott kisebbség 

jellegének ismerete, másrészt annak a társadalmi, politikai, történelmi környezetnek a 

feltárása, amelyben az működik. 

Ez utóbbi megállapítás figyelembe vétele és alkalmazása feltétlenül szükséges 

a szocialista rendszer kisebbségi – és többségi – sajtójának vizsgálatakor. Ebben a 

korszakban ugyanis a politikai, hatalmi környezet nem egyszerűen hatást gyakorolt a 

sajtóra, hanem egyenesen meghatározta az abban megjeleníthető tartalmakat és a 

közlés módját. 

A határon túli magyar sajtóval kapcsolatban születtek tanulmányok, 

monográfiák; ám a magyarországi nemzetiségek sajtójával alig foglalkoztak. Hozzá 

kell tennünk, hogy magyarországi német kisebbségi sajtóról csak 1921-től 

beszélhetünk, mert előtte ugyan léteztek német nyelvű lapok, ám azok elsősorban nem 

a német kisebbségnek szóltak. Az első ilyen sajtóorgánumnak a Bleyer Jakab által 

létrehozott Sonntagsblatt tekinthető 1921. októberi indulással. A Sonntagsblattot már 

többen is kutatták. Fata Márta egyik tanulmányában Bleyer Jakab és a Sonntagsblatt 

kapcsolatát elemzi.3 Gebhardt Edit a lap történetét, tematikáját kutatja.4 Grósz András 

a katolikus egyház és a német kisebbségi sajtó metszéspontjával foglalkozott az 1920-

as évekre vonatkozóan.5 Kisebbségi médiatörténet szempontjából a németek további 

nyomtatott sajtóját nem elemezték. Ebből a szempontból még teljesen érintetlen a 

második világháború idején megjelent Deutsche Zeitung és Deutscher Volksbote is. A 

                                                 
3 Fata Márta: Jakob Bleyer und das „Sonntagsblatt”. Gründung und Entwicklung des Wochenblatts von 

1921 bis 1933. In: Deutsche Literatur im Donau-Karpatenraum (1918–1996). Regionale Modelle und 

Konzepte in Zeiten des politischen Wandels. Hrsg. Fassel, Horst. Tübingen 1997. 9 –23. 
4 Gebhardt Edit: „In ein jedes christliches Haus gehört ein christliches Blatt.” Thematisierung des 

Sonntagsblattes (1921–1924). In: Bewahrte Traditionen und neue Horizonte. Hrsg. Kerekes Gábor. Bp. 

2012. 60–82.  
5 Grósz András: A magyar katolikus egyház és a német nemzetiségi sajtó. A Sonntagsblatt az 1920-as 

években. In: A médiatörténet és az egyháztörténet metszéspontjai. Szerk. Klestenitz Tibor. Bp. 2015. 97–

114. 
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magyarországi németek kutatása során a témákhoz természetesen több kutató is 

használta ezeket a lapokat, ám kutatás tárgyát ezen orgánumok nem képezték. 1945-

től kezdődően pedig a magyarországi németeket ért jogfosztások idején nem volt/nem 

lehetett a németeknek saját lapjuk. Változást csak az 1954-ben megjelenő Freies Leben  

hozott. 

A szocializmus idején hazánkban működő német nyelvű médiáról Klein Judit 

nyújt átfogó ismereteket 2015-ben megvédett disszertációjában.6 A szerző – többek 

között – bemutatja a Neue Zeitung történetét. A médiaelméletek és médiakutatások 

segítségével Klein kijelöli a kisebbségi média helyét a tömegkommunikációban. A 

kutatással kapcsolatos egyik legfontosabb megállapítása az, hogy a korabeli német 

nyelvű kisebbségi média elsősorban a szocialista politika lenyomatának tekinthető, és 

csak másodsorban töltötte be a kisebbségi média feladatát. Ez a kisebbségi 

újságírókkal szemben támasztott követelményeket is meghatározta. Stephen Harold 

Riggins álláspontját, miszerint a kisebbségi újságírók kiválasztásakor az adott 

kisebbség kultúrájával kapcsolatos tudás és a közösségen belüli kapcsolattartás 

nagyobb súllyal esik latba, mint a szakmai képesítés,7 a szocialista korszakra 

vonatkozóan úgy kell módosítani, hogy mind az adott kisebbséghez való kötődést, 

mind a szakmai elvárásokat felülírja a hatalom irányába tanúsított lojalitás. 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Klein Judit: Die Geschichte und Funktionen der deutschsprachigen Minderheitenmedien in Ungarn im 

Sozialismus. Andrássy Gyula Deutschsprachige Universität Budapest, Interdisziplinäre Doktorschule. 

2015. (Kézirat) (http://real-phd.mtak.hu/444/1/591-dissertation-klein-doi.pdf, letöltés: 2018. március 12.) 
7 Stephen Harold Riggins: Ethnic Minority Media: An International Perspective. Newbury Park 1992. 

Idézi Klein J.: Die Geschichte und Funktionen der deutschsprachigen Minderheitenmedien. i. m. 28. 
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Háttér 

 

A Rákosi Mátyás nevével fémjelzett rezsim a politikai életben a többpártrendszer 

felszámolásával biztosította hatalmát, gazdaságilag a szocialista átszervezés volt a cél, 

a szellemi életben pedig a marxista ideológia egyeduralmának kivívása, és annak 

minden eszközzel történő terjesztése érdekében megszüntették a kulturális élet 

pluralizmusát. A többpárti sajtó felszámolása révén a hírközlés legjelentősebb 

eszközeit is az ideológia terjesztésének szolgálatába állították.8 A hatalom a sajtóra az 

ideológiai nevelőmunka eszközeként tekintett:9 a kommunista felfogás szerint a sajtó 

kollektív agitátor, kollektív propagandista és kollektív szervező, az újságíró pedig a 

párt katonája, aki cikkeivel, állásfoglalásaival a párt politikájának végrehajtását 

segíti.10 Ugyanakkor az Alkotmány (1949. évi XX. tv.) alapértékként rögzítette a 

sajtószabadságot.11 

Annak ellenére, hogy az Alkotmány 49. §-a törvény előtti egyenlőséget és 

egyenlő jogokat biztosított a polgároknak, továbbá minden állampolgár számára 

biztosította az anyanyelven történő oktatásnak és a nemzeti kultúra ápolásának 

lehetőségét, ennek előnyeit nem minden hazai nemzetiség élvezhette. A németeket 

1945-ben megfosztották állampolgári jogaiktól, ezért ők kimaradtak azokból az 

intézkedésekből, amelyek a nemzetiségek jogait biztosították. A II. világháború után a 

magyar kormány kezdeményezésére és a magyar politikai erők jelentős hányadának 

támogatása mellett 220 000 németet űztek el Magyarországról.12 A kitelepítések után 

                                                 
8 Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Bp. 2005. 273.; 359. 
9 Buzinkay Géza: A magyar sajtó és újságírás története a kezdetektől a rendszerváltásig. Bp. 2016. 395. 
10 Takács Róbert: Politikai újságírás a Kádár -korban. Bp. 2012. 309. 
11 Buzinkay G.: A magyar sajtó és újságírás története. i. m. 409.; Takács R.: Politikai újságírás a Kádár -

korban. i. m. 149. 
12 Tóth Ágnes: Telepítések Magyarországon 1945–1948 között. Kecskemét 1993. 50.; Bindorffer Györgyi – 

Dóczé Nikolett – Kállai Ernő: A magyarországi nemzetiségi közösségek történelme és jelene. In: A 

jövevényektől az államalkotó tényezőkig. A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon. 

Szerk. Gyulavári Tamás – Kállai Ernő. Bp. 2010. 97. 
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hazánkban maradt németeket továbbra sem tekintették egyenrangú polgároknak, csak 

1949-ben kezdődött el az a folyamat, melynek során fokozatosan feloldották a német 

nemzetiségű lakosságot sújtó állampolgári és nemzetiségi jogkorlátozásokat. 1949 

októberében a lakóhely megválasztása és a munkavállalás vonatkozásában törölték el 

a korlátozásokat, a Minisztertanács 1950. márciusi rendelete pedig „minden 

tekintetben egyenlő jogú” állampolgároknak ismerte el a magyarországi németeket.13 

A németség helyzetének rendezésében a következő lépést a német nemzetiségi 

nyelvoktatás 1951/52-es bevezetése jelentette.14 Ennek jogi alapját az Elnöki Tanács 

1951. évi 15. számú törvényerejű rendelete képezte, mely kimondta, hogy minden 

olyan nemzetiség lakta településen, ahol legalább 15, ugyanazon nemzetiséghez 

tartozó tanköteles gyermek szülője kéri, ott biztosítani kell vagy az anyanyelven 

történő oktatást vagy az anyanyelvnek kötelező tantárgyként való oktatását.15 Ennek 

eredményeképpen az 1951/1952. tanévben 25 általános iskolában került sor a német 

nyelvnek mint tantárgynak a bevezetésére.16 

A II. világháború után újjáalakult nemzetiségi intézményrendszer legfontosabb 

szervezetei a nemzetiségi szövetségek voltak, amelyek párthatározattal életre hívott és 

a párt által felügyelt szervezetekként működtek. Ennek következtében a szövetségek 

cselekvési lehetőségei korlátozottak voltak. Elsősorban a nemzetiségi oktatás és a 

kulturális tevékenységek megszervezésével kapcsolatos feladatokat látták el, valódi 

érdekérvényesítésre azonban nem nyílt lehetőségük. Az 1945-ben elsőként megalakult 

Magyarországi Szlávok Antifasiszta Frontja 1948-ban szétvált: létrejött a 

Magyarországi Délszlávok Demokratikus Szövetsége, illetve a Magyarországi 

Szlovákok Demokratikus Szövetsége. Szintén 1948-ban hívták életre a Magyarországi 

                                                 
13 Föglein Gizella: Etnikum és educatio. Bp. 2006. 15. 
14 Föglein G.: Etnikum és educatio. i. m. 86.; Poprády Judit: A Magyarországi Németek Szövetségének 

története. Fons 2. (1995) 2. sz. 221–257. 
15 Föglein G.: Etnikum és educatio. i. m. 88–89. 
16 Föglein G.: Etnikum és educatio. i. m. 92. 
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Románok Kultúrszövetségét. Bár – mint említettük – a magyarországi németek 1950-

ben visszakapták állampolgári jogaikat, szövetségük megalakulása még váratott 

magára. Rákosi Mátyás eltávolítása után 1953 júliusában Nagy Imre alakított 

kormányt, és az új miniszterelnök – szakítva a korábbi merev, dogmatikus irányítással 

– számos, az enyhülés irányába mutató intézkedést hajtott végre. Az új kormány 

legnagyobb nemzetiségpolitikai eredménye a Magyarországi Német Dolgozók 

Kulturális Szövetségének (Kulturverband der Deutschen Werktätigen in Ungarn, 1956 

szeptemberétől Magyarországi Német Dolgozók Demokratikus Szövetsége,17 1969 

májusától Magyarországi Németek Demokratikus Szövetsége,18 1988 decemberétől 

Magyarországi Németek Szövetsége,19 a továbbiakban Szövetség) előkészítése volt. 20 

A Szövetség 1955. októberi megalakulása már a következő miniszterelnök, Hegedüs 

András hivatali ideje alatt következett be. Folytatódott a német nemzetiségi 

iskolahálózat kiépítése is, a német nyelv tantárgyként történő oktatásának bevezetése 

után az 1955/1956. tanévben német tannyelvű iskolák szervezésére került sor.21 Szintén 

1956-ban Baján nyitotta meg kapuit az első német gimnázium, Pécsett pedig megindult 

a tanítóképzés.22 

Megalakulásuk után a nemzetiségi szövetségek elindították anyanyelvükön 

íródó hivatalos lapjaikat. A délszláv szövetség Naše novine (1957-től Národna novine), a 

szlovák szövetség Naša sloboda (1957-től Ľudové noviny), a román szövetség pedig 

Libertatea Noastră (1957-től Foaia Noastră) néven jelentette meg hivatalos lapját. A 

                                                 
17 Fehér István: Az utolsó percben. Magyarország nemzetiségei 1945–1990. Bp. 1993. 167.; Föglein Gizella: 

Nemzetiség vagy kisebbség? A magyarországi horvátok, németek, románok, szerbek, szlovákok és 

szlovének státusáról 1945–1993. Bp. 2000. 87. 
18 Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (a továbbiakban MNL OL), Egyesületek, Kultúra (1945–

1999), Magyarországi Németek Demokratikus Szövetsége (1955–1995) (a továbbiakban XXVIII-I-1), 1. 

doboz. Dr. Wild Frigyes a Művelődési Minisztérium Nemzetiségi osztályának. 1969. május 16.  
19 MNL OL, XXVIII-I-1, 1. doboz. Hambuch Géza levele Sánta Áron főtanácsos elvtársnak. 1 989. július 

5. 
20 Fehér I.: Az utolsó percben. i. m. 160.; 163. 
21 Föglein G.: Etnikum és educatio. i. m. 92. 
22 Tilkovszky Loránt: Nemzetiségi politika Magyarországon a 20. században. Debrecen 1998. 149.  
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Német Szövetség sajtóorgánuma 1954 júliusától Freies Leben, 1957-től Neue Zeitung 

néven került kiadásra.23 

A nemzetiségi lapok a Művelődésügyi Minisztérium Nemzetiségi Osztályának 

elvi irányítása alatt álltak.24 Ahogy fentebb utaltunk rá, a hatalom a sajtóra – így a 

nemzetiségi sajtóra is – az állampolgárok nevelésének és meggyőzésének eszközeként 

tekintett. Ezt a törekvést az olvasók is érzékelték. 2007-ben, a Neue Zeitung 

fennállásának ötven éves évfordulója alkalmával az egyik visszaemlékező úgy 

fogalmazott, hogy ezek voltak azok az idők „amikor a harmadik oldaltól volt csak 

érdemes olvasni a lapot”.25 A nemzetiségi kiadványok ugyanakkor rendkívüli 

jelentőséggel bírtak az anyanyelv művelésében, illetve a nemzetiségi kultúra és a 

hagyományok ápolásában. 

A Freies Leben és a Neue Zeitung a Szövetség hivatalos lapjaként működött, ami 

szoros együttműködést feltételez a szervezet és a lap között. Mivel a korabeli 

sajtópolitika az újságokat elsősorban a politikai nevelés eszközének tekintette, a 

Szövetség hivatalos lapjainak sem a sokszínű tájékoztatás, hanem a pártpropaganda 

német lakosság körében történő terjesztése volt az elsődleges feladata.  

Tanulmányomban e két újság 1954–1965 közötti időszakával foglalkozom. 

Ezzel kapcsolatban a dolgozat első felében azt vizsgálom meg, milyen módon alakult 

a Szövetség és a lapok viszonya, megvalósult-e az előírt és feltételezett 

együttműködés. Emellett a lapok népszerűségi, tartalmi jellemzői, és az azokban 

bekövetkezett változások bemutatásával arra keresem a választ, hogy a lapok 

                                                 
23 Föglein G.: Nemzetiség vagy kisebbség? i. m. 85–86. 
24 MNL OL, Az államigazgatás felsőbb szervei, Kultúra, Művelődésügyi Minisztérium (1957 –1974), 

Nemzetiségi Osztály (1957–1973) (a továbbiakban XIX-I-4-g), 31. doboz, 24. tétel. Értékelő jelentés a 

nemzetiségi nyelven megjelenő lapokról (dátum nélkül). 
25 Lausek Esther: Ötven éves a Neue Zeitung, a magyarországi németek lapja. eMasa 2007. szeptember 

10. (https://emasa.hu/print.php?id=2990 letöltés: 2016. május 8. – A bejegyzés egy ideje online nem 

elérhető, azonban a szerző (H. H.) elmentette.) 
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mennyiben valósították meg a létrehozásukkor megfogalmazott célkitűzéseket, azaz a 

hazai németség politikai és kulturális nevelését. 

Ahogy a vezető posztokat betöltő személyekkel szemben, úgy a nemzetiségi 

lapokat irányító vezető újságírókkal – szerkesztőkkel, főszerkesztőkkel – szemben is 

alapvető követelmény volt a politikai megbízhatóság. A főszerkesztői poszt súlya 

miatt a dolgozat második felének fókuszában az áll, hogy mely személyek, mennyi 

ideig, milyen eredménnyel töltötték be ezt a pozíciót, mennyiben szolgálták ki a 

hatalmat, volt-e lehetőségük az önálló döntéshozatalra, illetve milyen indokok alapján 

került sor személycserére. Mivel a főszerkesztői poszt mellett a szerkesztőgárda 

összetétele is kulcskérdés volt, megvizsgálom azt is, hogy milyen követelmények et 

támasztottak a szerkesztőség munkatársaival szemben. 

A dolgozatban túlnyomórészt az ötvenes évek második és a hatvanas évek első 

felével foglalkozom. Ebben az időszakban a nemzetiségi politikában az automatizmus 

szemlélete érvényesült, mely a nemzetiségek gyors beolvadásával számolt. A Neue 

Zeitung a kezdeti időszakban nem volt stabil – állandó káderhiánnyal küzdött, a 

vezetői poszton gyakran történt személycsere –, így a konfliktusok dokumentálása 

miatt jóval több forrás áll rendelkezésre, mint a későbbiekben. A hatvanas évek 

második felétől változás következett be a nemzetiségi politikában: az 

automatizmuselméletet kezdte felváltani a nemzetiségek híd szerepének 

hangoztatása, ami a német nemzetiségi sajtóban is éreztette hatását. 

 

 

A Freies Leben 

 

Egy rendszeresen megjelenő német nyelvű lap indításának gondolata 1953 januárjában 

merült fel először. A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőség (továbbiakban: 

MDP KV) Agitációs és Propaganda Osztálya a német nyelvű lap indítására tett 
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javaslatát a következőkkel indokolta: „Ez a lap újabb fegyver volna kezünkben a 

németajkú lakosság fokozottabb aktivizálására.”26 Tehát az újság alapításával 

korántsem a németség anyanyelven történő tájékoztatásának elősegítése volt cél, 

sokkal inkább az ideológia német nyelven történő terjesztését kívánták megvalósítani.  

1954 májusában az MDP KV Agitációs és Propaganda Osztálya, valamint a 

Népművelési Minisztérium újabb javaslatot tett a tárgyban, amit a Politikai Bizottság 

1954. május 12-i ülésén el is fogadott. Ez alapján megindult a Freies Leben című német 

nyelvű havilap, melynek első száma 1954 júliusában jelent meg.27 Az előterjesztés 

értelmében a lap a magyarországi német dolgozók lapja, célja a németajkú lakosság 

kulturális nevelése és politikai tájékoztatása, valamint az építőmunkába való 

fokozottabb bekapcsolódása. Egyelőre havonta egyszeri, 1500 példányszámú 

megjelenést terveztek, 50 filléres áron. A 6 oldal terjedelemben megjelenő újság a 

magyarországi német dolgozók gazdasági, politikai és kulturális orgánumaként 

aposztrofálta magát. A lap 1954 júliusától 1955 szeptemberéig havonta, 1955. október 

1-jétől 1956. október 20-ig hetente jelent meg. 

Az első szám vezércikkében28 az olvasók köszöntése mellett a lap 

küldetésnyilatkozatára is fény derül. E szerint a Freies Leben az Alkotmányban 

biztosított politikai és kulturális jogok kibontakozásának elősegítése mellett azt ígéri, 

hogy foglalkozni fog a nemzetközi politikai élettel, gazdasági kérdésekkel, 

irodalommal és művészettel, a nők és az ifjúság problémáival, sporttal, vagyis röviden 

az olvasók mindennapjaival. 

                                                 
26 A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége Agitációs és Propaganda Osztályának javaslata 

német nyelvű havilap indítására. Budapest, 1953. január 10. In: Pártállam és nemzetiségek (1950 –1973). 

Összeáll. Tóth Ágnes. Kecskemét 2003. 55–56. 
27 A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége Agitációs és Propaganda Osztálya, valamint a 

Népművelési Minisztérium javaslata a Magyarországi Németek Demokratikus Szövetségének 

megszervezésére és német nyelvű lap kiadására. Budapest, 1954. május 7. In: Pártállam és nemzetiségek 

(1950–1973). i. m. 65–68.  
28 Dem Leser zum Gruss! Freies Leben 1954. július 1. 
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A német nemzetiség esetében – a többi nemzetiségtől eltérően – a lapalapítás 

megelőzte a Szövetség létrehozását. Amikor a szervezetet 1955 októberében életre 

hívták, a Freies Leben megreformálása is napirendre került. Az MDP KV 1955. július 18-

án kelt, a Szövetség létrehozásáról szóló határozata elismeri ugyan a Freies Leben  

jelentőségét, de megállapítja, hogy nem alkalmas a hatalom által elvárt funkció 

betöltésére, vagyis arra, hogy a hazai németség politikai nevelője legyen. A határozat 

kimondja, hogy az addig folyóiratként működő, havonta megjelenő Freies Leben  

átalakul a Szövetség hetilapjává. Egyúttal a Szövetség feladatkörébe utalja a lap 

szerkesztési és terjesztési problémáinak megoldását.29 

Ameddig az újság havilapként funkcionált, elsősorban a kormánypropagandát 

szolgáló cikkek, a mezőgazdasági témák, illetve a sikeres tsz-ek bemutatása dominált. 

A lap szerkezete lényegében a heti megjelenés következtében sem változott. Az ország 

politikai és gazdasági berendezkedésének megfelelően a címlapra rendszerint a 

propaganda célú írások, a belpolitikával, a hazai gazdasági viszonyokkal, a 

nemzetközi politikai élettel foglalkozó cikkek kerültek. A Freies Leben 2. oldalát 

jellemzően a kultúrához köthető írásoknak, az oktatás, a nyelvápolás és a 

szépirodalom témaköreink szentelték, míg a 3-4. oldalon a mezőgazdasággal, 

állattartással, tsz-ekkel foglalkozó cikkek, illetve az aktualitások (szüret, karácsonyi, 

húsvéti szokások) domináltak. A Freies Leben 5–6. oldala a legkülönfélébb rovatoknak 

(belföldi, külföldi rövid hírek; háztartási tanácsok; orvosi tanácsok; nőknek, 

gyermekeknek szóló rovat; sportrovat; viccrovat; rejtvény) adott helyet. 

A hazai viszonyokat érintő cikkek középpontjában a fennálló rendszer 

eredményeinek méltatása, a szocializmus vívmányainak számba vétele állt. A politikai 

jellegű írások egy külön csoportját képezték az állami ünnepekről (április 4., május 1., 

augusztus 20., november 7.) és az egyéb kitüntetett napokról szóló, 

                                                 
29 MNL OL, XXVIII-I-1, 1. doboz. Határozat a Magyarországi Német Dolgozók Kulturális Szövetségének 

létrehozására. 1955. július 18. 
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kormánypropagandának megfelelő cikkek. Az ilyen kiemelten fontos események 

alkalmával gyakran a Szövetség főtitkára szólalt meg a lap hasábjain.30 

Miután 1955 tavaszán Nagy Imrét elmozdították posztjáról, és Rákosiék 

visszakerültek a hatalomba, 1955 őszén újabb kollektivizálási kampányt indítottak.31 

Ennek megfelelően a Freies Leben hasábjain is gyakran jelentek meg a tsz-ek 

népszerűsítésével és azok eredményeinek bemutatásával foglalkozó cikkek. Ezeknek 

fő üzenete az, hogy a mezőgazdaság jövőjének egyetlen lehetséges útja a tsz-ekben 

való termelés.32 

A külpolitikával és a nemzetközi politikai élettel foglalkozó cikkekben egyrészt 

a Nyugat negatív színben való feltüntetése, bírálata, másrészt a baráti szocialista 

országok, mindenekelőtt a Szovjetunió méltatása volt a vezérmotívum.33 

Annak megfelelően, hogy a Freies Leben egyik megfogalmazott célja a hazai 

németség kulturális nevelése volt, sokat foglakoztak a lap hasábjain a németek 

kulturális életével. Rendszeresen beszámoltak a német kultúrcsoportok 

tevékenységéről és sikereiről, de könyvajánlót, illetve kulturális programajánlót is 

kínáltak az olvasóknak.34 

Emellett jelentős számban jelentek meg az oktatáspolitikával foglalkozó írások 

is. Ezek a tájékoztatás mellett a nemzetiségi oktatási rendszer sikereire igyekeztek 

                                                 
30 Freies Leben. Befreiung und Bodenreform. 1955. április 1.; Maifeier und Lebenswille. 1955. május 1.; 

Der Tag unserer Verfassung. 1955. szeptember 1.; Ladislaus Frank: Der 7. November. 1955. november 

5. 1.; Dr. Friedrich Wild: Der gemeinsame Weg. 1956. március 31. 1. 
31 Varga Zsuzsanna: Politika, paraszti érdekérvényesítés és szövetkezetek Magyarországon 1956 –1967. 

Bp. 2001. 16. 
32 Freies Leben. Neugegründete und erstarkende LPG’s. 1955. április 1.; Für das Aufblühen unserer 

Landwirtschaft. 1955. július 2.; Technik und Landwirtschaft. 1955. augusztus 1.; Das erste Quartal des 

volkswirtschaftlichen Plans. 1956. május 5. 1. 
33 Freies Leben. Die Moskauer Gespräche. 1955. március 1.; Zur politischen Lage in Deutschland. 1955. 

június 1.; Deutsche an einen Tisch! 1955. október 1. 1.; Die Moskauer Signale. 1956. február 25. 1. 
34 Freies Leben. Deutsche kulturelle Nachrichten. 1955. április 2.; Erfolggekrönter Kulturabend der 

Nationalitäten. Die Csolnoker Kulturgruppe in Budapest. 1955. június 3.; Kulturabend der 

Nationalitäten in einem Budapester Theater. 1955. december 17. 1.; Deutsche Bücher – Ungarische 

Autoren. 1956. január 14. 2.; Deutsche Vorträge in der Provinz. 1956. február 18. 2.  
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rámutatni. A témakörben két folyamatosan visszatérő kérdés körvonalazódott. Az 

egyik, hogy a német szülők a kitelepítéstől való félelem miatt nem merték vállalni 

nemzetiségi hovatartozásukat, ami akadályozta a német tannyelvű oktatás 

bevezetését. A másik visszatérő téma, hogy a sváb nyelv ismerete előnyt vagy hátrányt 

jelent-e az iskolában a gyermekek számára. Amellett, hogy az oktatáspolitika célja az 

volt, hogy a német nyelv oktatása irodalmi nyelven történjen, és ne tolódjon el a 

dialektusok irányába,35 a sváb nyelv ismeretét előnyként értékelték a lap hasábjain. 

A Freies Leben szerkesztősége 1954 októberétől az 1956. április 14-i szám 

megjelenéséig tette közzé a lap utolsó oldalán a megjelenő példányszámot. 

Havilapként 1954 októbere és 1955 januárja között 4052, 1955. február és szeptember 

között 3100 példány jelent meg. Hetilappá való átalakulása után a példányszám 

emelkedett: 1955 októberében 4000 példányt nyomtattak. Novemberben tovább 

növelték a példányszámot: először 5000, majd 4500 lapot adtak ki. Ezután a Freies Leben  

példányszáma visszaesett: 1955. december és 1956. április között átlagosan 3680 

példány jelent meg. Ezek az adatok a megjelent, tehát nem a ténylegesen eladott 

példányok számát jelentik, viszont mivel a megjelenő példányok számát az újság iránti 

kereslethez igazították, a tendencia az eladott példányok számának változására is 

enged következtetni. Egy 1956. márciusi – valószínűleg előfizetési adatokat tartalmazó 

– kimutatás szerint a legtöbb példányra Baranya (140), Pest (105) és Bács-Kiskun (81) 

megyében volt igény.36 

A 4000 körüli példányszám az 1949-es népszámláláson magukat német 

anyanyelvűnek vallók számához (22 455) viszonyítva nem tűnik jelentősnek, de azt is 

tudjuk, hogy a németséget ért jogfosztások miatt ez a szám nem volt valós. Egy másik 

összehasonlítási lehetőséget kínál a már említett, a lap létrehozására tett 1954. májusi 

                                                 
35 Deutsche Sprache, deutscher Unterricht. Freies Leben 1955. május 1. 
36 MNL OL, XXVIII-I-1, 29. doboz, Újságok I. Kimutatás a „Freies Leben” példányszámainak 

megyénkénti megoszlásáról. 1956. március 15. 
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javaslat,37 amely a hazai németek számát 250–300 ezerre teszi. Ennek fényében a Freies 

Leben 4000 körüli példányszáma nagyon csekélynek tekinthető még akkor is, ha 

valószínűsítjük, hogy a megvásárolt példányokat egy háztartásban többen is olvasták.  

A Freies Leben személyzete nyolc főből állt,38 1956 júliusában azonban csak négy 

újságíró dolgozott a lapnál.39 Ez arra enged következtetni, hogy a káderhiány – ami a 

Neue Zeitungnál súlyos problémákat okozott – már a Freies Leben idején is jelentkezett, 

azonban az iratokban nem találtam annak nyomát, hogy ez feszültséget okozott volna.  

 

 

A Freies Leben kapcsolata a Szövetséggel 

 

Miután döntés született a Szövetség megalakításáról és arról, hogy a Freies Leben a 

Szövetség hivatalos sajtóorgánumaként működik tovább, a szervezet és a lap 

tevékenysége szükségszerűen összefonódott. Olyannyira, hogy a Szövetség alakuló 

ülését a Freies Leben szerkesztőségében tartották.40 A szervezet alapszabálya kimondta, 

hogy a Szövetség vezetősége szorosan együttműködik a Freies Lebennel. A lap 

személyzete nyolc fő, élén a főszerkesztő és a szerkesztő áll.41 A főszerkesztői 

feladatokat a lap indulásától fogva Frank László42 látta el, a Szövetség főtitkári posztját 

                                                 
37 A Magyarországi Dolgozók Pártja Központi Vezetősége Agitációs és Propaganda Osztálya, valamint 

a Népművelési Minisztérium javaslata a Magyarországi Németek Demokratikus Szövetségének 

megszervezésére és német nyelvű lap kiadására. Budapest, 1954. május 7. In: Pártállam és nemzetiségek 

(1950–1973). i. m. 65–68.  
38 MNL OL, XXVIII-I-1, 1. doboz. A „Magyarországi Német Dolgozók Kulturális Szövetsége” 

alapszabályai. 1955. október 5. 
39 MNL OL, XXVIII-I-1, 29. doboz, Újságok I. Jegyzőkönyv az 1956. július 6 -án tartott megbeszélésről. 

A lap munkatársait a jegyzőkönyv nem nevezi meg. 
40 Poprády J.: A Magyarországi Németek i. m. 228. 
41 MNL OL, XXVIII-I-1, 1. doboz. A „Magyarországi Német Dolgozók Kulturális Szövetsége” 

alapszabályai. 1955. október 5. 
42 Frank László (1890–1965): újságíró, író. Hosszú emigráció után 1949-ben tért vissza Budapestre. Az 

Újítók Lapja, a Könyvbarát, a Freies Leben, majd a Neue Zeitung főszerkesztője volt. Új Magyar Életrajzi 

Lexikon II. Főszerk. Markó László. Bp. 2001. 790. 
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pedig Wild Frigyes43 töltötte be. A kettejük, illetve rajtuk keresztül a Szövetség és a lap 

viszonya azonban korántsem volt felhőtlen, ami aláásta az előírt együttműködés 

megvalósulását már a Freies Leben, és később annak utódja, a Neue Zeitung idejében is. 

Frank visszaemlékezése szerint a feszültséget az táplálta, hogy Wild és a Szövetség 

vezetése nem támogatta a lapot, nem törekedtek az együttműködésre: „A 

Szövetségnél 4–5 ember azonnal nekiesik az újság egy-egy új számának és valósággal 

böngészi, hogy hol lehet abban hibát találni.”44 

A Szövetség és a lap kapcsolatának neuralgikus pontját – a főszerkesztő és a 

főtitkár személyi ellentétein túl – a terjesztési feladatok ellátása jelentette. A szervezet 

létrehozásáról rendelkező határozat a lap terjesztési feladatait a Szövetség hatáskörébe 

utalta. A Szövetséggel szemben azonban gyakran megfogalmazódott az a kritika, hogy 

nem látja el megfelelően a lap terjesztésével és népszerűsítésével kapcsolatos feladatát. 

Az eladott példányszám a kiadót is érintette, így a Lapkiadó Vállalat is hangot adott 

kritikai észrevételeinek: 

 

„a Lapkiadó Vállalat szervező-részlege elvárja, hogy a Kulturverband 

der Deutschen Werktätigen in Ungarn sürgősen érintkezésbe lépjen 

valamennyi magyarországi német kultúrotthonnal, ill. a kultúrotthontok 

felelőseivel s odahasson, hogy a felelősök vegyék kezükbe a lap 

terjesztését, az előfizetők gyűjtését. A szlovák, a román és a jugoszláv 

szövetségek e feladatuknak hiánytalanul eleget tesznek, a szervezők 

szerint csupán a német szövetség mulasztotta el eddig ezt a 

kötelességét.”45 

 

                                                 
43 Wild Frigyes (1910–1982): politikus, tanár, lapkiadó, szerkesztő. Németek Budapesten. Szerk. 

Hambuch Vendel. Bp. 1998. 415. 
44 MNL OL, XIX-I-4-g, 31. doboz, 26. tétel. Naményi Géza feljegyzése. 1960. június 15. 
45 MNL OL, XXVIII-I-1, 29. doboz, Újságok I. Frank László levele Wild Frigyesnek. 1956. március 6. 
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A lap példányszáma ekkor 3500 körül mozgott, amit mind a kiadó, mind a 

szerkesztő nagyon alacsonynak ítélt. Frank becslése szerint több tízezernyi potenciális 

olvasója is lehetne a Freies Lebennek.46 

Az előfizetőket valójában már a kezdeti időszakban is úgy kellett vadászni a lap 

számára, s ez a probléma az egész korszakon végighúzódódott. A nemzetiségi 

szövetségeknek komoly propagandát kellett kifejteniük ahhoz, hogy az anyanyelvű 

lapok iránt felkeltsék a nemzetiségi lakosság érdeklődését, illetve hogy rávegyék őket 

a lap megvásárlására. Különösen igaz ez a német nyelvű lap esetében, mert az ötvenes 

években a hazai németségben még elevenen éltek a közelmúlt kitelepítéssel 

kapcsolatos emlékei, ami miatt ódzkodtak attól, hogy nevük felkerüljön bármilyen – 

akár egy újság előfizetésével kapcsolatos – listára. 

A lap szerkesztősége és a Szövetség többször is kísérletet tett arra, hogy a Freies 

Leben vonzóbbá váljon a potenciális olvasók számára. Felmerült például – a többi 

nemzetiségi lap mintájára – egy önálló ifjúsági lap kiadásának ötlete. Wild Frigyes 

1956. március végén eljuttatott egy javaslatot a Népművelési Minisztérium 

Nemzetiségi Osztályának a gyermekeknek szóló Der junge Pionier megjelentetésére 

vonatkozóan. Indoklása szerint „Pártunk nemzetiségi politikájának a megkívánt 

módon és ütemben való végrehajtása szempontjából a Der junge Pionier 

megjelentetését fontosnak véljük”. Tehát az ifjúsági lapot is elsősorban a pártakarat 

szolgálatába kívánták állítani. A főtitkár levelében 5–6000-es, azaz a Freies Leben akkori 

példányszámát jóval meghaladó példányszámot irányozott elő. Arra számítottak 

tehát, hogy egy gyermekeknek szóló lap népszerűbb lehet, mint a felnőtteknek szóló 

újság. Az ötlet azonban nem vált valóra, a német ifjúsági lap elindítására nem került 

sor.47 

                                                 
46 Uo. 
47 MNL OL, XXVIII-I-1, 29. doboz, Újságok I. Wild Frigyes a Népművelési Minisztérium Nemzetiségi 

Osztályának. Javaslat a Der junge Pionier c. német ifjúsági lap beindítására. 1956. március 28.  
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A lap népszerűsítésére tett kísérletnek értékelhetjük azt a törekvést is, hogy a 

kezdetben havonta, majd 1955 októberétől hetente megjelenő Freies Lebent 1957. január 

1-jétől napilappá akarták átalakítani. A korábbi 3500-4500 helyett 10 ezres 

példányszámot irányoztak elő, amit 1957 végéig 20 ezerre akartak felfuttatni.48 Ebből 

a kezdeményezésből szintén nem lett semmi: a lap 1956. október 20-án jelent meg 

utoljára. 

A lakosság részéről már a Freies Leben és később a Neue Zeitung idejében is sok 

kritika fogalmazódott meg azzal kapcsolatban, hogy a lap a németeknek, de nem a 

németekről szól. Az olvasók érzékelték, hogy az újság elsődleges célja nem a 

tájékoztatás, hanem a pártpropaganda megvalósítása. A lap irányvonalát 

természetesen nem a szerkesztőségben, hanem felsőbb szinteken határozták meg, 

aminek következtében a lap munkatársainak cselekvési lehetőségei is korlátozottak 

voltak. Erre a körülményre jól rávilágít a követező eset. A budapesti Ludwig Kraxner 

(Kurucz Lajos) 1956 júliusában a Freies Leben szerkesztőségében járt, és arról kérdezte 

Eugen Holy-t,49 hogy a lap miért nem foglalkozik többet a németek problémáival. A 

szerkesztő erre tömören csak annyit válaszolt, hogy nem akar hősi halált halni.50 

Vagyis a szerkesztőség munkatársai tisztában voltak azzal, hogy jól felfogott érdekük 

a felülről jövő utasítások végrehajtása. 

A Freies Leben célközönsége tehát a német nemzetiségi lakosság volt, működése 

azonban nem az olvasók igényeinek kielégítésére, hanem a politikai nevelőmunka 

megvalósítására irányult. Emiatt maradt tartósan alacsony a lap példányszáma. 

                                                 
48 MNL OL, XXVIII-I-1, 29. doboz, Újságok I. Jegyzőkönyv az 1956. július 6 -án tartott megbeszélésről. 
49 Holly Jenő (1896–1964): író, költő, újságíró. Tanulmányait Pozsonyban végezte. Az önálló szlovák 

állam idején Magyarországra települt, a Pester Lloydnál dolgozott. 1945 -től az újságíró-kamara titkára. 

Új magyar irodalmi lexikon. Főszerk. Péter László. Bp. 2000. 890. 
50 Az eredetiben: „Ich habe im Laufe des Monats Juli 1956. den Redakteur der Zeitung »Freies Leben«: 

Eugen Holy in der Redaktion der Zeitung aufgesucht, und an ihn die Frage gerichtet, warum sich die 

Zeitung nicht mehr mit den Problemen der Deutschen in Ungarn befasst. Auf meine Frage an twortete 

Redakteur Holy:»Ich will keinen Heldentod sterben!«” MNL OL, XXVIII-I-1, 29. doboz, Újságok I. 

Ludwig Kraxner. 1956. szeptember 25. 
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A Neue Zeitung 

 

Miután a szovjet csapatok 1956. november 4-én leverték a forradalmat, Kádár János 

vezetésével megkezdődött a rend helyreállítása. A nemzetiségi lapok működése az 

1956-os forradalom után szünetelt, a szerkesztőségek csak 1957-ben szerveződtek meg 

újra. Az immár a Magyarországi Német Dolgozók Demokratikus Szövetsége néven 

működő szervezet új hivatalos sajtóorgánuma Neue Zeitung néven indult útjára, a lap 

megindításának előkészületei már 1957 nyarán folytak. Okulva a Freies Leben  

terjesztési nehézségeiből és az abból fakadó konfliktusokból, a Szövetség az új hetilap 

megjelenése előtt kidolgozott egy munkatervet a terjesztés elősegítésére. Célul tűzték 

ki, hogy felkeresik a kultúrotthonokat, a kultúrcsoportok vezetőit, az iskolák 

igazgatóit, az egyetemek és főiskolák német tanszékeinek vezetőit, illetve a megyei és 

járási könyvtárakat, hogy fizessenek elő a hetilapra, és népszerűsítsék a lakosság 

körében. Továbbá szorgalmazták, hogy a Pécsi Rádió német nyelvű adása és a 

németlakta megyék megyei lapjai tájékoztassák a lakosságot a meginduló újságról.51 

A gondos előkészítés után a Neue Zeitung első száma 1957. szeptember 20-án 

jelent meg. Az új hetilap a Magyarországi Német Dolgozók Demokratikus Szövetsége 

orgánumaként határozta meg magát. Hetente 4000 példányban jelent meg,52 vagyis 

nagyjából ugyanolyan nagyságrendben, mint elődje, a Freies Leben. Terjedelme viszont 

8 oldalra bővült, melyből 2 oldalt az „Ifjúsági rovat” foglalt el.53 Önálló ifjúsági lap 

kiadására továbbra sem került sor. Az újság jellegzetessége, hogy nem csak hivatásos 

újságírók írásait közölte, hanem a szerkesztőség igyekezett kiépíteni egy széleskörű 

levelezőgárdát is. Az ifjúsági rovat előszeretettel várta a gyermekek és fiatalok leveleit.  

                                                 
51 MNL OL, XXVIII-I-1, 29. doboz, Újságok I. Munkaterv a Neue Zeitung terjesztésének elősegítéséhez. 

1957. szeptember 2. 
52 MNL OL, XXVIII-I-1, 29. doboz, Újságok I. Wild Frigyes a Művelődésügyi Minisztérium Nemzetiség 

Osztályának. 1958. március 21. 
53 MNL OL, XXVIII-I-1, 29. doboz, Újságok I. Körlevél V. 1957. szeptember 12. 
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Az újonnan megjelenő lap első számában a kulturális miniszter helyettese 

köszöntötte az olvasókat. A cikk a Freies Leben megszűnésének körülményeit nem 

tárgyalja, csupán annyit közöl, hogy a német újság „megjelenése az október 23-i 

ellenforradalom miatt megszakadt.”54 Az új lap feladatait és az azzal szemben 

támasztott elvárásokat viszont kijelöli a szerző. Ezek két téma köré csoportosulnak: az 

egyik, ami hangsúlyosabban, több megfogalmazásban is megjelenik, a szocializmus 

építésében való részvétel; a másik a német nemzetiség támogatása az oktatás és a 

kultúra ápolása területén.55 

A Neue Zeitung indulásakor mind szerkezetében, mind tartalmi jellemzőiben 

nagy hasonlóságot mutatott a Freies Lebennel. Az újonnan induló újság címlapját 

továbbra is a politikai híreknek, elsősorban a pártpropagandának szentelték. A 

kultúrához és az irodalomhoz köthető írások, a kulturális programajánló került a 2. 

oldalra. A 3–4. oldalon megjelent írásokat három nagy témakörbe sorolhatjuk: 1) az 

agrárpolitika újabb kollektivizálási hullámára reflektálva a tsz-ek fejlődésének, 

eredményeinek bemutatása, az ezzel kapcsolatos határozatok, rendeletek ismertetése; 

2) a német iskolahálózat, a német tannyelvű iskolák népszerűsítése; 3) az újdonságként 

megjelenő interjúk és riportok, melyek ismert és kevésbé ismert hétköznapi emberek 

életét mutatják be. Ez utóbbi műfajok megjelenésének jelentőségét az adja, hogy a 

számos politikával átitatott propagandacikk mellett az olvasó találhatott olyan írást is, 

amely által közelebb érezhette magához a lapot. A terjedelemi korlátok csökkenése 

következtében lehetőség nyílt arra, hogy egy teljes oldalt (5.) szenteljenek a 

külpolitikának. A Neue Zeitung 6–8. oldala a rovatoknak (háztartási, női, ifjúsági, vicc- 

és sportrovat, orvosi és jogi tanácsok) adott helyet. Az olvasókkal való kapcsolattartás 

jegyében új rovatként jelent meg a Volkskorrespondenz (Olvasói levelezés), melyben 

                                                 
54 „Das Erschein der deutschen Zeitung in Ungarn wurde durch die Konterrevolution am 23. Oktober 

unterbrochen.” 

55 Zum Wiedererschein der deutschen Zeitung. Neue Zeitung 1957. szeptember 20. 1. 
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aktuális, helyi eseményekről számolt be a Neue Zeitung levelezőgárdája. Meg kell 

jegyezni, hogy a felülről irányítottságnak megfelelően ebbe a rovatba is csak olyan 

levelek kerülhettek be, melyek tartalma megfelelt a kijelölt irányvonalnak. 

A Neue Zeitung 1957-es indulásához képest az 1960-as évek elején, a 

főszerkesztők személyének cserélődése következtében nagy változások következtek 

be a lap szerkezetében és tartalmi jellemzőiben. Az irányváltás Kertész György ideje 

alatt kezdődött (1962. július 20. – 1963. február 15.), majd meghatározott keretek és 

korlátok között a már régóta a lapnál dolgozó és a főszerkesztői székben őt követő 

Hambuch Géza ideje alatt (1963. február 22. – 1965. január 22.) csúcsosodott ki. A lap 

hivatalos profilját 1963-ban módosították, innentől kezdve a Neue Zeitungot elsősorban 

belpolitikai és kulturális hetilapnak aposztrofálták, ami a külpolitikai rovat 

terjedelmének lényeges csökkenésével járt.56 

Az irányváltás egyik jeleként a korábban határozottan propaganda eszközként 

használt címoldal képe megváltozott. A propagandát megvalósító szövegek mérete 

zsugorodott, mellettük általánosabb, a politika által kevésbé átitatott, az emberek 

hétköznapjait jobban érintő írások váltak hangsúlyossá. Ezzel párhuzamosan a 

politikai jellegű szövegekben kevésbé volt erőteljes és direkt a népnevelés. Korábban 

ritkaságszámba ment a sváb tematika címlapon való megjelenése, és ha esetenként 

előfordult, akkor a német oktatási rendszer és a kiemelt nemzetiségi rendezvények 

kerültek a fókuszba. Ettől eltérően Kertész és Hambuch főszerkesztősége alatt a hazai 

németekkel kapcsolatos írásokban egyre nagyobb hangsúly helyeződött a svábok 

identitására, múltjára és jelenére. Ennek jegyében a németek által lakott települések 

történetét, illetve a svábok múltját feltáró riportsorozatokat indítottak.57 A német 

származású személyekkel készített interjúk közlése mellett a sváb identitás erősítését 

                                                 
56 MNL OL, XIX-I-4-g, 31. doboz, 26. tétel. A Neue Zeitung negyedévi munkája és soronlévő feladatai. 

1963. május 17. 
57 Neue Zeitung. Überlieferungen – Gegenwart – Aufbau. 1962. szeptember 28. 1.; Der grosse 

Schwabenzug. október 26. 3.; ill. Aus der Geschichte des Ungarndeutschtums. december 28. 3.  
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szolgálták az újdonságként megjelenő, nyelvápolással foglalkozó rovatok, illetve a 

sváb nyelvjárások jellegzetességeit bemutató írások.58 

Szintén a nyelvi vonulatba illeszkedik az a sok vitát generáló téma, melyet a 

Pécs oder Fünfkirchen? (Pécs vagy Fünfkirchen?) című cikk megjelenése indított el 1962. 

augusztus 3-án.59 A vita a körül forgott, hogy a lap a települések magyar vagy német 

elnevezését használja-e. A cikk szerzője a német elnevezések mellett érvel, arra 

hivatkozva, hogy a többi nemzetiségi lap is ezt a gyakorlatot követi, azaz nemzetiségi 

nyelven közli a településneveket. A szerkesztőség vitára bocsájtotta a kérdést, és a 

későbbiekben közzé is tett egy-egy, pro és kontra érveket felsorakozató olvasói 

levelet.60 A nyilvános vita és az Alkotmány rendelkezéseinek figyelembe vételével a 

szerkesztőbizottság határozatot hozott. Ennek értelmében a németek által is lakott 

falvak, városok és megyék nevét németül kell írni, ha a település német elnevezése 

országosan nem ismert, akkor a magyar nevet is fel kell tüntetni.61 

Hambuch Géza irányítása alatt a lap központi kérdésként foglalkozott a svábok 

Magyarországhoz fűződő viszonyával, pontosabban hazaszeretetével, illetve ezzel 

párhuzamosan a sváb nemzetiségi kultúra és az anyanyelv ápolásával. Ebben a 

témában több, nagy visszhangot kiváltó cikk is született. 

Az első az 1963. május 3-án Elternpflicht (Szülői kötelesség) címmel napvilágot 

látó vezércikk volt, melyben Hambuch a német nyelv oktatásának szükségessége 

mellett érvelt. Elmarasztalta azon sváb szülőket, akik akár közömbösségből, akár 

bizalmatlanságból nem járatták gyermekiket németórára. Kijelentette, hogy a sváb 

szülők feladata és egyben kötelessége, hogy gondoskodjanak gyermekeik német 

                                                 
58 Neue Zeitung. Auf leitendem Posten. 1962. július 27. 3.; Georg Sárosi-Schoblocher: Ich erlebte die 

Sowjetunion. 1962. augusztus 24. 3.; Ein niemals verlorener Sohn: Dr. Anton Klein. 1962. szeptember 21. 

3.; Dr. Claus Hutterer: Wie redet der Baier im Mittelgebirge? 1962. szeptember 7. 2.; i ll. szeptember 21. 

2.; Sprachecke. 1962. december 28. 4. 
59 Pécs oder Fünfkirchen? Neue Zeitung 1962. augusztus 3. 3. 
60 Für und dagegen. Neue Zeitung 1962. október 12. 3. 
61 Geehrte Herren István F. Szabó und Lajos Takács! Neue Zeitung 1963. május 24. 5.  
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nyelven történő oktatásáról.62 A téma súlyát jelzi, hogy ebben a kérdéskörben a 

Szövetség főtitkára is megnyilvánult. Wild Frigyes Pflege unserer Muttersprache 

(Anyanyelvünk ápolása) címmel írt vezércikket, melyben osztja Hambuch fenti 

gondolatit, ugyanakkor rámutat arra, hogy a problémák gyökerét nem feltétlenül a 

szülők hibás szemléletmódjában, hanem a nemzetiségi iskolák működésével 

kapcsolatos nehézségekben kell keresni.63 A kérdés kapcsán a Neue Zeitung olvasói is 

kifejezték, lényegében a főszerkesztő és a főtitkár gondolataival összecsengő 

véleményüket.64 

Szintén a svábok identitásának kérdésével foglalkozott az 1963. augusztus 30-

án Unsere Liebe zur Heimat (Hazaszeretetünk) címmel megjelent, Hambuch tollából 

származó vezércikk. Ez az írás is nagy vihart kavart, a téma a későbbiekben is sokszor 

előkerült. A szerző a cikkben azt a kérdést feszegeti, hogy a svábok magyarok-e vagy 

németek? Végső megállapítása az, hogy a haza iránti szeretet és a sváb nemzetiség 

megőrzése nem zárja ki egymást. Ki kell emelni, hogy a témaválasztás merészsége 

mellett a cikk zárógondolata a szocializmus építésének igényét fejezi ki, tehát a 

kánonnak a formalitások szintjén meg kellett felelni. Ugyanakkor a kérdés felvetése, 

illetve az érvek, ellenérvek közlésének módja és nyíltsága rendhagyó.65 

Kertész György és Hambuch Géza főszerkesztősége alatt tehát számos változás 

következett be a lap hasábjain. Csökkent a propagandaszövegek terjedelme, a 

hangnem tompult, a külpolitikai hírek csak a legjelentősebb eseményekre 

szorítkoztak. Számos, a németek kulturális életét, nyelvápolását, identitását érintő 

téma került az újság hasábjaira, aminek következtében a lap színesebbé, olvashatóbbá 

vált. 

                                                 
62 Elternpflicht. Neue Zeitung 1963. május 3. 1. 
63 Pflege unserer Muttersprache. Neue Zeitung 1963. június 14. 1. 
64 „Es ist ein grosser Fehler”. Neue Zeitung 1963. július 12. 7. 
65 Unsere Liebe zur Heimat. Neue Zeitung 1963. augusztus 30. 1. 
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Figyelemre méltó, hogy Hambuch főszerkesztősége alatt egyre több bátor 

hangvételű írás jelent meg, amelyek bújtatott formában ugyan, de mégiscsak kritikával 

illették a fennálló rendszert. A kényes kérdések, témák felvetése, – mint a hazai 

németek német vagy magyar identitása, a harmincas évekbeli nacionalizmus és 

sovinizmus –,66 a sorok mögött elbújtatott információk, a nyugati gondolatok, illetve a 

nyugati sajtóban megjelenő, a magyarországi nemzetiségpolitikát és a németek 

helyzetét illető kritikák ismertetése szokatlannak számított a lap hasábjain.67 

Ugyanakkor a szabadabb témaválasztás és a változások ellenére az írások 

végkicsengése mindig megfelelt az elvárt kánonnak. A szocialista vívmányok számba 

vétele és közös, végső célként a szocializmus építésének megjelölése gyakorlatilag 

minden írásban felbukkant. Ez a módszer – a cikk végére illesztett pártos állásfoglalás 

–, az úgynevezett „vörös farok”, az öncenzúra egy sajátos válfajának tekinthető, mely 

a kényes tartalmú cikkeket is elfogadhatóvá tette a hatalom számára.68 

 

 

Kritikák a Neue Zeitunggal szemben 

 

Kezdetben a célközönség, a németajkú lakosság körében nem aratott osztatlan sikert a 

megújult hetilap. Egy év sem telt el a Neue Zeitung első számának megjelenése után, 

amikor egy olvasó levelében azt az igényt fogalmazta meg a „nép nevében”, hogy a 

lap közöljön miniszteri rendeleteket is. A levélíró soraiból kiderül, hogy a német 

lakosság nem érzi magát biztonságban, és hátrányt szenved az információhiány 

miatt.69 Ismét felszínre került tehát az a – Freies Leben működése idején is létező – 

                                                 
66 Uo.; Beiträge zu unserem Leitartikel: „Unsere Liebe zur Heimat”. Neue Zeitung 1963. október 4. 5. 
67 Neue Zeitung. „Der Wettlauf zum Jahre 2000”. 1963. február 22. 7.; Warum so gehässig? 1963. március 

8. 3.; Halbe Wahrheiten. 1963. június 7. 3. 
68 Takács R.: Politikai újságírás a Kádár-korban. i. m. 163. 
69 MNL OL, XXVIII-I-1, 29. doboz, Újságok I. Märcz András majosi lakos lapolvasó levele Dr. Wild 

Frigyes főtitkárnak, Majos, 1958. augusztus 11. 
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probléma, hogy a lap nem vagy nem megfelelően szolgálja a hazai németség érdekeit. 

A levélíró rávilágított arra is, hogy az ifjúság egyáltalán nem olvassa a Neue Zeitungot, 

fogyasztói csak az idősebb generációból kerülnek ki. Az újság tehát a kezdeti 

időszakban az ifjúsági rovat ellenére sem tudta megszólítani a fiatal olvasókat. 

Miután 1959 elejére a Szövetség vezetői és a szerkesztőség számára is világossá 

vált, hogy a lap színvonalát illető kritikákat érdemes megfontolni, a Szövetség arra a 

lépésre szánta el magát, hogy felkér két tanárt az újság bírálatára. Az egyikük, Szarka 

Sámuel korábban maga is foglalkozott az újság terjesztésével, de felhagyott vele, mert 

az nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Szarka az egyik diákjától vett idézet 

alapján a következőképp summázta értékelését: „A Nagyapám azt mondta, hogy ez a 

Népszabadság lefordítása németre. Erre nem vagyok kíváncsi.” A lap 

népszerűtlenségének egyik fő oka tehát a – korszak sajtópolitikájából adódó, ezért 

megkerülhetetlen – felülről irányítottságban keresendő. Kritikaként fogalmazódott 

meg továbbá, hogy a Neue Zeitung cikkei nem a falusi parasztokhoz szólnak, illetve 

olyan nyelven – irodalmi német nyelven és nem svábul – íródnak, amit a svábok nem 

értenek. Az is felmerült, hogy a német lakosság a napi eseményekről alapvetően a 

Népszabadságból tájékozódik, tehát a nemzetiségi lapban másra lenne igény. A másik 

bíráló, Hidas György is hasonló észrevételeket tett. Meglátása szerint egy színvonalas, 

jól szerkesztett német lapból sokat el lehetne adni.70 

A külső bírálókon kívül a Művelődésügyi Minisztérium illetékesei is 

rendszeresen értékelték a lap színvonalát. Az 1962. II. félévben megjelent számokról 

írt értékelésében Fekete Tibor, a Minisztérium főelőadója éles kritikával illette a lapot 

amiatt, hogy az a települések német nevét használja. Ennél sokkal lényegesebb viszont, 

hogy elmarasztalta a cikkek szerzőit azért, mert túl sokat szidják a minisztériumot és 

                                                 
70 MNL OL, XXVIII-I-1, 29. doboz, Újságok I. Szarka Sámuel és Hidas György levele a Magyarországi 

Német Dolgozók Demokratikus Szövetségének. Pilisvörösvár, 1959. január 16. 
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a felsőbb hatóságokat.71 Abból, hogy megjelenhettek a lapban olyan írások, amelyek 

kritikát fogalmaztak meg a felsőbb irányítással szemben, arra lehet következtetni, 

hogy a lap irányításáért felelős Kertész György nem a párt iránymutatásának 

megfelelően látta el feladatát. 

A lapban elszaporodó, kritikai éllel íródott cikkek hatására született meg 1963 

őszén az a jelentés, amely határozottan leszögezi, hogy a Német Szövetség nem 

„érdekvédelmi szerv”, a Neue Zeitung pedig nem érdekvédelmi sajtóorgánum, így a 

lapban nem jelenhetnek meg nemzetiségi problémákra vonatkozó bírálatok.72 Vagyis 

kifelé a párt és a németség egységét kellett mutatni, és annak még a látszata is 

kerülendő volt, hogy a Szövetség hivatalos lapja valamifajta ellenzéki szerepet töltene 

be. 

A hatvanas évek elején túlnyomórészt negatív tartalmú értékelések születtek a 

Neue Zeitungról. Az újság első kifejezetten pozitív értékelése 1964 márciusából 

származik, szintén a főelőadó, Fekete Tibor tollából.73 A bíráló ekkor már jónak, 

változatosnak és színesnek tartotta a Neue Zeitungot annak ellenére, hogy ebben az 

időben a később fegyelmi eljárás alá vont Hambuch Géza volt a lap főszerkesztője. 

A lapot nemcsak felsőbb szinteken értékelték, hanem megkérdezték az 

olvasókat is. 1964 folyamán számos olyan levelet hoztak nyilvánosságra a Leser 

berichten (Olvasóink jelentik) rovatban, melyben az olvasók értékelték a Neue 

Zeitungot, illetve javaslatokat tettek színvonalának javítása érdekében. A 

visszajelzések általában pozitívak voltak. A levélírók leginkább a svábok kulturális 

életéről szóló tudósításokat, az anyanyelvvel, illetve a nyelvjárásokkal és 

                                                 
71 MNL OL, XIX-I-4-g, 31. doboz, 26. tétel. Fekete Tibor: A „Neue Zeitung” 1962. II. félévéről. 1963. 

február 20. 
72 MNL OL, XIX-I-4-g, 31. doboz, 26. tétel. Kivonat a  belpolitikai rovatnak a Magyarországi Német 

Dolgozók Demokratikus Szövetségének a Neue Zeitung munkájáról küldött jelentésből. 1963. október 

22. 
73 MNL OL, XIX-I-4-g, 31. doboz, 26. tétel. Fekete Tibor: Neue Zeitung 1964. 1 -12. szám. 1964. március 

23. 
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népviseletekkel foglalkozó cikkeket, a falvakról és lakóikról szóló riportokat méltatták. 

De népszerűek voltak a novellák, elbeszélések és a regényrészletek is. A levélírók 

ugyanakkor kritikát is megfogalmaztak: a lap nem eléggé naprakész, a hírek késve 

jelennek meg; bizonyos megyék német lakosságával egyáltalán nem foglalkoznak; 

kevés szó esik az ifjúságról; az olvasói rovatban nemcsak a pozitív tudósításokat 

kellene közölni, hanem a problémákat nyíltan meg kellene vitatni.74 

 

 

A lap népszerűsítése 

 

Bár a Szövetség már az induláskor lépéseket tett a lap népszerűsítése érdekében, a 

Freies Lebenhez hasonlóan a Neue Zeitung előfizetőinek száma sem kúszott magasra. 

1962-ben 3700, 1964-ben 5000, 1965-ben 4700 körüli volt a lap példányszáma.75 Az 1960-

as népszámláláskor magát német anyanyelvűnek valló 50 765 személyhez viszonyítva 

alacsony példányszámról beszélhetünk.76 Ezt alátámasztja egy 1965-ben készült 

feljegyzés is, mely szerint mivel a Szövetség által évente kiadott Deutscher Kalender 

általában évi 7000 példányban kel el, a lap olvasótáborának is el kellene érnie ezt a 

számot. Összehasonlításként közli, hogy Csehszlovákiában, ahol 140 000 német 

lakossal számoltak, a heti háromszor megjelenő német nyelvű lap példányszáma 

22 000, szerkesztőségének létszáma 25 volt. Romániában, ahol becslések szerint 

kétszer annyi német élt, mint hazánkban, a német nyelvű napilap 70 000 

példányszámban jelent meg, szerkesztősége 100 főt számlált. Ezen kívül egy német 

nyelvű hetilap és egy hetente kétszer megjelenő lap szintén tízezres példányszámban 

                                                 
74 Neue Zeitung. Leser berichten. 1964. március 6. 7.; április 17. 7.; május 8. 7.; augusztus 7. 7.; ill. október 

16. 7. 
75 Poprády J.: A Magyarországi Németek. i. m. 240. 
76 Német nemzetiségűnek csak 8640 személy vallotta magát az 1960 -as népszámlálás alkalmával. 1990. 

évi népszámlálás. Anyanyelv, nemzetiség településenként 1980, 1990. Bp. 1993. 8. Idézi: Föglein G.: 

Etnikum és educatio. i. m. 27–28. 
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jelent meg.77 A Neue Zeitung szerkesztősége hat teljes állású újságírói státusszal 

rendelkezett,78 tehát e téren is jóval elmaradt a két szomszédos ország német lapjainak 

szerkesztőségei mögött. 

A Szövetség továbbra is erőteljes propagandát folytatott, amit az érintettek 

joggal érezhettek nyílt nyomásgyakorlásnak. A főtitkár röviddel a lap újraindulása 

után világossá tette elvárásait: a német osztályok valamennyi tanulója, illetve a német 

osztályokban tanító tanárok mindannyian fizessenek elő az újságra. „Igen szép lenne, 

ha hozzánk egy kollektív bejelentés érkezne: A német osztályok tanári kara és 

tanulógárdája kivétel nélkül előfizet a lapra és támogatja annak munkáját.”79 Az ilyen 

tartalmú levelek és felhívások nem szűntek meg a későbbiekben sem, ami arra enged 

következtetni, hogy az eladott példányszám továbbra sem érte el az elvárt szintet. 

A Neue Zeitung első számának megjelenése után négy évvel, 1961 

szeptemberében a Szövetség és a Művelődési Minisztérium Nemzetiségi Osztálya az 

általános iskolák és gimnáziumok igazgatóihoz intézett felhívást a lap népszerűsítése 

céljából: „Kérem Igazgató Elvtársat hasson oda, hogy a lapot a tanulók megrendeljék. 

A terjesztési kampány nagymértékben segíti a német nemzetiség körében végzett 

politikai nevelőmunkát.” A közbenjárásra irányuló burkolt utasítás mellett a 

Szövetség adatokat kért arról, hogy az iskola hány példányban rendeli meg a Neue 

Zeitungot, illetve hogy mely tanulók és nevelők kívánnak az állandó levelezőgárda 

tagjává válni.80 Ennek következtében könnyen kiderülhetett a Szövetség és 

minisztérium számára, hogy mely iskolaigazgató nem segíti elő kellőképpen a német 

                                                 
77 MNL OL, XIX-I-4-g, 31. doboz, 26. tétel. Feljegyzés a Neue Zeitunggal kapcsolatos problémákról és 

tennivalókról. 1965. augusztus 25. 
78 MNL OL, XXVIII-I-1, 29. doboz, Újságok I. Hambuch Géza levele Wild Frigyeshez. 1963. augusztus 1. 
79 MNL OL, XXVIII-I-1, 29. doboz, Újságok I. Wild Frigyes levele Váradyné Kartársnőnek. 1957. 

szeptember 30. 
80 MNL OL, XXVIII-I-1, 29. doboz, Újságok I. Wild Frigyes és Tuka József iskoláknak szóló levele. 1961. 

szeptember 26. 
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nemzetiség körében végzett politika nevelőmunkát. Belátható, hogy ilyen légkörben a 

tanároknak jól felfogott érdeke volt a lap népszerűsítése. 

Ugyanakkor akadtak olyan elkötelezett emberek is, akik önszorgalomból 

próbálták a lapot terjeszteni. Egy egyetemi hallgató vidékre utazott annak érdekében, 

hogy új olvasókat toborozzon a Neue Zeitung számára. Utazási beszámolójában arról 

panaszkodik, hogy a kérdezettek a legkülönbözőbb ürügyekkel utasították vissza a 

lap megrendelését: ők csak dialektusban beszélnek, a lap ezzel szemben az írott 

nyelvet használja; szívesebben olvasnak magyarul; nincs pénz a lap megrendelésér e; 

nincs idejük olvasni. Az egyetemista meglátása szerint a lap több ezer, csak nyelvjárást 

beszélő olvasója a bizonyíték arra, hogy az irodalmi nyelv ismeretének hiánya nem 

jelent akadályt a megértésben. A lap népszerűtlenségének oka tehát másban 

keresendő.81 

1963 novemberében maga a Neue Zeitung szerkesztősége indított 

reklámkampányt, melynek keretében felkérte olvasóit, hogy vegyenek részt a lap 

terjesztésében. Az akció sikeresnek bizonyult: 1964 elején arról tudósítottak, hogy a 

legsikeresebb olvasónak 71 új előfizetőt köszönhet a lap.82 

A hetvenes évekre a Szövetség módszerei finomodtak: a Neue Zeitung 

népszerűsítéséért cserébe előfizetőnként 10 forint terjesztési honoráriumot kínáltak. 83 

Az évtized végén pedig már kifejezetten rafinált módszerrel próbálkoztak: 1979-ben 

pályázatot hirdettek. A pályázati kiírás szerint azok nyernek, akik legalább 10, 50, vagy 

100, egyéves időtartamú előfizetést gyűjtenek a Neue Zeitung számára. A nyertesek 

táskarádiót, zsebrádiót, illetve 200 Ft értékű vásárlási utalványt kaptak jutalmul.84 

                                                 
81 Angst oder Gleichgültigkeit? Neue Zeitung 1963. május 24. 3. 
82 Sie werben für unsere Zeitung. Neue Zeitung 1964. január 17. 7. 
83 MNL OL, XXVIII-I-1, 29. doboz, Újságok I. Wild Frigyes levele. 1970. április 24. 
84 MNL OL, XXVIII-I-1, 30. doboz, Újságok II. Gráber György levele Klotz Miklósnak. 1979. október 30. 
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Mindezen fogások azonban kevésnek bizonyultak, a népszerűsítési kísérletek 

ellenére a Neue Zeitung hasonló – 4000 körüli – példányszámmal működött a korszak 

egészében. 

 

 

A lap munkatársai, káderhelyzet 

 

Az ötvenes években, akárcsak a közélet és az irányítás más posztjain, a megbízhatóság 

alapvető kritériuma a sajtóban is a társadalmi származás és a párttagság volt. 1956 után 

mindkét tényező veszített jelentőségéből, ugyanakkor a politikai elkötelezettség és 

megbízhatóság alapvető elvárás maradt. Amellett, hogy a hatalom minden pályán 

lévő újságírótól elvárta a párt politikájának végrehajtásában való közreműködést, a 

Kádár-kori sajtópolitika egyik legfontosabb alapelve a főszerkesztő egyszemélyi 

felelőssége volt, ami kiemelt szerepet biztosított e poszt betöltőjének.85 A nemzetiségi 

lapok élére a főszerkesztőt a Tájékoztatási Hivatal nevezte ki.86 Elvárásként 

fogalmazódott meg velük szemben, hogy a párt iránymutatásainak megfelelően 

működtessék a lapot és a kijelölt ideológiai irányvonalnak megfelelő cikkek közléséről 

gondoskodjanak. A főszerkesztőkkel a párt utasításait informális értekezleteken 

ismertették meg.87 

A Neue Zeitung szerkesztőségének személyi összetételéről a Szövetség és a 

Minisztérium iratanyagai mellett a lapszámok utolsó oldalán található impresszum 

szolgáltat információkat. Itt 1959 júliusában tüntették fel először a szerkesztő nevét, 

majd 1962 júliusától a szerkesztőbizottság tagjainak névsorát is. 1964-től változott a 

gyakorlat: a főszerkesztő mellett a szerkesztőbizottságból csupán az elnök nevét 

                                                 
85 Takács R.: Politikai újságírás a Kádár -korban. i. m. 278.; 118. 
86 A Tájékoztatási Hivatal a Minisztertanácsnak alárendelt intézmény volt, 1954 -ben hozták létre. Takács 

R.: Politikai újságírás a Kádár -korban. i. m. 100. 
87 Takács R.: Politikai újságírás a Kádár -korban. i. m. 129.; 130. 
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szerepeltették. Az impresszum alapján 1963-ig a Neue Zeitungot szerkesztők 

irányították. Egyes iratanyagokban ezzel szemben a nevezett személyeket hol 

szerkesztőnek, hol főszerkesztőnek, hol felelős szerkesztőnek titulálják. A 

következőkben az impresszumban közöltek szerint fogom az újság irányításáért 

felelős személyekkel kapcsolatban a szerkesztő, illetve főszerkesztő megjelölést 

használni. 

 

 

A lap működtetői 1959–1963 között 

 

Háy Gyuláné szerkesztői tevékenysége 

 

A Neue Zeitung 1957. szeptemberi megjelenése előtt a Szövetség vezetője a 

Művelődésügyi Minisztérium utasítására Háy Gyulánét88 bízta meg a lapindítás 

előkészületeinek lebonyolításával.89 Mivel az új hetilapot is a párt szolgálatába 

kívánták állítani, továbbra is kulcskérdés volt a szerkesztőség személyi összetétele. A 

cél érdekében a szerkesztőség tagjait a párt iránymutatásai alapján, de a Szövetség 

javaslatára választották ki. A Szövetség Művelődésügyi Minisztériumnak eljuttatott 

javaslatából kirajzolódnak a kiválasztás legfőbb kritériumai.90 

                                                 
88 A Neue Zeitung számaiban Háy Gyuláné Micky Háy néven szerepelt. Háy Gyuláné: Háy Gyula 

Kossuth-díjas drámaíró, műfordító második felesége. Tizennégy évig voltak együtt, az író 1945 -ös 

hazatérése után váltak el. Micky Háy nem azonos Háy  Gyula harmadik feleségével, Majoros Évával, aki 

1956. november 4-én férje oldalán bement a Parlament épületébe, ahol több nyelven beolvasták a 

Magyar Írók Szövetségének segítségkérő felhívását. Háy Gyula: Született 1900-ban. Bp. 1990. 141–142.; 

Háy Éva: A barikád mindkét oldalán. Bp. 2000. 88. 
89 MNL OL, XXVIII-I-1, 29. doboz, Újságok I. Bodnár István minisztériumi főelőadó feljegyzése Wild 

Frigyeshez. 1957. június 19. 
90 MNL OL, XXVIII-I-1, 29. doboz, Újságok I. Wild Frigyes levele a Művelődésügyi Minisztér iumba 

Karsai Károlynak. A kiadandó német hetilap szerkesztőségére javaslat. 1957. július 31.  
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A Szövetség felelős szerkesztőnek Háy Gyulánét javasolta, aki mellett a következő 

érvek szóltak: Németországban született, így a német nyelvet tökéletesen és 

választékosan beszéli; 1931 óta párttag,91 1933 óta újságírói tevékenységet folytat; 

Ausztriában, Svájcban, Franciaországban és a Szovjetunióban töltött emigrációs évek 

után 1945-ben jött Magyarországra, majd nyolc évig a Magyar Rádió német 

szekciójának vezetője volt.92 A Szövetség ajánlása alapján tehát a német nyelvtudás, a 

médiában szerzett szakmai tapasztalat és a párttagság nyomott sokat a latban. 

Háy Gyulánén kívül a Szövetség a lap munkatársának javasolta a fiatal, 

magyarországi születésű, sváb származású Hambuch Gézát.93 Hambuch az Eötvös 

Loránd Tudományegyetemen szerzett német szakos tanári diplomát. 1957-ben a pécsi 

Nagy Lajos Gimnáziumban tanított, a nyári tanítási szünetekben a Pécsi Rádió német 

adásának szervezőjeként és riportereként tevékenykedett. A jelölt mellett szólt, hogy 

„Német nyelvi tudása mind irodalmilag, mind nyelvtanilag, gyakorlatilag 

kifogástalan”, illetve érdeklődik a német újságnál folyó munka iránt. Egyetlen 

negatívum jelenik meg a javaslatban, nevezetesen az, hogy Hambuch „pártnélküli”. 94 

Az ő esetében tehát az ajánlás fókuszában a német nyelv kifogástalan ismerete állt, ami 

– úgy tűnik – felülírta a jelölt pártonkívüliségét. 

A Szövetség által javasolt harmadik jelölt a Lapkiadó Vállalatnál dolgozó, 

újságírói és tördelő-szerkesztői munkában gyakorlattal rendelkező Tímár Pál volt.95 Őt 

                                                 
91 Mivel Háy Gyula és Micky Háy kapcsolata 1931 végén Berlinben kezdődött, feltételezhetően a Német 

Kommunista Párt tagja volt. Háy Gy.: Született 1900-ban. i. m. 141. 
92 MNL OL, XXVIII-I-1, 29. doboz, Újságok I. Wild Frigyes levele a Művelődésügyi Minisztériumba 

Karsai Károlynak. A kiadandó német hetilap szerkesztőségére javaslat. 1957. július 31.  
93 Hambuch Géza (1931–2014): 1957-től a Magyar Rádió Pécsi Stúdiója német nyelvű műsorainak 

szerkesztője. 1982-től a Magyarországi Németek Szövetsége főtitkára, később ügyvezető elnöke. 1994 és 

2010 között a budapesti XIII. kerület német önkormányzatának elnöke. Ham buch Géza emlékére. 

Zentrum 2014. február 24. (http://www.zentrum.hu/hu/2014/02/hambuch-geza-emlekere/ letöltés: 2016. 

május 14.) 
94 MNL OL, XXVIII-I-1, 29. doboz, Újságok I. Wild Frigyes levele a Művelődésügyi Minisztériumba 

Karsai Károlynak. A kiadandó német hetilap szerkesztőségére javaslat. 1957. július 31.  
95 Tímár Pál (1899–1970): újságíró. 1945–1948-ban a Kossuth Népe és a Képes Hét, 1949–1956-ban az Új 

Kisipar c. lap szerkesztőségi munkatársa. 1957-től a Vegyipari Kiszöv Lap szerkesztője, 1960-ban 
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azonban nem a Szövetség kereste meg, hanem maga ajánlotta fel szolgálatait a 

szerkesztőségnek. A Szövetség a Lapkiadó Vállalat igazgatójától kapott információk 

megszerzése után javasolta Tímár tördelő-szerkesztői munkakörben való 

alkalmazását.96 E harmadik esetben a német nyelv ismeretének hiánya sem volt kizáró 

tényező, elegendőnek bizonyult a szakmai gyakorlat igazolása. Ez a szemlélet azonban 

a későbbiekben megbosszulta magát, ugyanis az újság indulása után két évvel Wild 

Frigyes a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatalához intézett levelében gyakorlatilag 

Tímárt tette felelőssé az olvasószám csökkenése és az elégtelen színvonal miatt. Utóbbi 

emelése érdekében – mint kiderül, ekkor már nem először – kérte a Tájékoztatási 

Hivatalt, „hogy Tímár Pál tördelő-szerkesztő kérdését megoldani szíveskedjenek”, 

azaz bocsássák el a Neue Zeitungtól. A burkolt kérést Wild azzal indokolta, hogy Tímár 

hiányos német nyelvi tudása következtében csak tördelői munkát tud végezni, aminek 

következtében „alkalmazása nem látszik célszerűnek és gazdaságosnak”. Helyébe egy 

minden követelményeknek megfelelő újságíró alkalmazását tartotta szükségesnek.97 

Wild levele rávilágít arra a jelentős problémára, amivel a Neue Zeitung 

gyakorlatilag a hatvanas évek végéig küzdött: a káderhiányra. A másik probléma – a 

lap népszerűtlensége és az eladott példányszám csökkenése – azonban minden 

bizonnyal nem csupán és nem elsősorban a németül nem beszélő alkalmazottnak 

tudható be, hanem sokkal inkább a felülről történő irányítás következményének 

tekinthető, ahogyan arra korábban már utaltunk. 

A Szövetség az új hetilap titkárnőjének a Freies Leben korábbi titkárnőjét, Erdős 

Lajosnét javasolta. Mellette szóló érv volt, hogy a titkárnői tevékenység mellett – mivel 

„született német” –, fordítási munkával is meg lehetett bízni. Wild ajánlásából az is 

                                                 
nyugdíjazták. Több középiskolai tankönyvet írt. Új Magyar Életrajzi Lexikon. Főszerk. Markó László. 

Bp. 2007. 750. 
96 MNL OL, XXVIII-I-1, 29. doboz, Újságok I. Wild Frigyes levele a Művelődésügyi Minisztériumba 

Karsai Károlynak. A kiadandó német hetilap szerkesztőségére javaslat. 1957. július 31.  
97 MNL OL, XXVIII-I-1, 29. doboz, Újságok I. Wild Frigyes levele a Minisztertanács Tájékoztatási 

Hivatalához. 1959. november 18. 
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kiderül, hogy Erdős Lajosné korábban a Szakszervezetek Országos Tanácsánál 

teljesített tolmácsi szolgálatot.98 Vagyis úgy tűnik, hogy a titkárnői posztra jelölés 

esetében is elsősorban a német nyelvtudás nyomott sokat a latban. 

A később keletkezett iratokból kiderül, hogy a Szövetség által javasolt 

személyek valóban helyet kaptak az újonnan induló Neue Zeitung szerkesztőségéb en. 

A kiválasztás kritériumai között tehát előnyt jelentett a párttagság, de nem volt kizáró 

tényező annak hiánya sem. Ugyancsak pozitívumként értékelték a német nyelv 

ismeretét, a szakmai tapasztalat pedig elengedhetetlen elvárásként fogalmazódott 

meg. 

Az 1956-os forradalom után a nemzetiségi lapok főszerkesztői nem voltak 

könnyű helyzetben, amennyiben a nemzetiségi érdekeket érvényre kívánták juttatni. 

A forradalom utáni tíz évet nemzetiségpolitikai szempontból az automatizmus 

elvének felélénkülése jellemezte.99 Ebben a légkörben egy öntudatosabb főszerkesztő 

könnyen összeütközésbe kerülhetett a szövetséggel és a párttal. Erre, illetve a 

káderhiányra vezethető vissza az, hogy a hatvanas évek közepéig sűrűn váltották 

egymást a főszerkesztők a Neue Zeitung élén. 

Ahogy arról fentebb volt szó, a Neue Zeitung előkészületeinek lebonyolításáva l 

Háy Gyulánét bízták meg, illetve a Szövetség őt javasolta a felelős szerkesztői poszt 

betöltésére is. 

Ennek azonban ellentmond egy, a lap 1958. január 3-i számában megjelent cikk,100 

amelyben a nemzetiségi szövetségek és újságok az újév alkalmából kifejezték 

jókívánságaikat Kádár Jánosnak. E cikk a Neue Zeitung felelős szerkesztőjeként Gábor 

Annát tüntette fel. Ami azonban biztos, hogy 1959. július 10-től szeptember 4-ig Háy 

                                                 
98 MNL OL, XXVIII-I-1, 29. doboz, Újságok I. Wild Frigyes levele a Művelődésügyi Minisztériumba 

Karsai Károlynak. A kiadandó német hetilap szerkesztőségére javaslat. 1957. július 31.  
99 Fehér I.: Az utolsó percben. i. m. 114. 
100 Glückwunschdepesche der Nationalitätenverbände und Zeitungen an János Kádár. Neue Zeitung 

1958. január 3. 3. 
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Gyuláné látta el a lapnál a szerkesztői feladatokat, ugyanis az ebben az időszakban 

megjelent számok végén őt tüntetik fel szerkesztőként Micky Háy néven. Ugyanakkor 

egy botrányos eset azt bizonyítja, hogy már 1959 első felében is a lap szerkesztőjek ént 

tevékenykedett.101 

Háy Gyuláné a lap 1959. március 6-i számában súlyosan megszegte a párt által 

előírt követelményeket a Gárdos Mária102 életútjáról írt cikkében.103 A hatalom 

nemtetszését az váltotta ki, hogy a cikkben az 1956-os forradalomra az októberi 

forradalom kifejezést használta. Ezért a politikai hibáért a Művelődésügyi Minisztérium 

– a Szövetséggel egyetértésben – 1959. június 1-jén félévnyi időtartamra megvonta tőle 

a prémiumot, és egyidejűleg írásbeli figyelmeztetésben részesítette. A korszakban a 

prémiummegvonás formájában kiszabott pénzbüntetést a súlyosabb szabályszegések 

esetében alkalmazták.104 

Az iratokból nem derül ki, hogy az eset Háy Gyuláné részéről csupán 

szerencsétlen véletlen volt-e, vagy direkt provokációnak szánta. Első ránézésre inkább 

az előzőről lehetett szó, mivel az interjúalanyt idézi, amikor az októberi forradalom 

megjelölést használja. E feltételezést támasztja alá Eiler Ferenc is. Meglátása szerint a 

főszerkesztő tévedésből nevezte az 1956-os „ellenforradalmat” októberi 

forradalomnak.105 1959. április 17-én, tehát több mint egy hónappal később, csak röviden 

került sor helyesbítésre. Az interjúból vett idézetet ekkor úgy közölték – szintén 

                                                 
101 Eiler Ferenc szerint Háy Gyuláné ekkor a Neue Zeitung főszerkesztője volt. Háy Gyuláné címszó. In: 

Eiler Ferenc: A magyarországi német kisebbség kronológiája 1945–2000. 

(http://adatbank.transindex.ro/regio/eiler/, letöltés: 2018. szeptember 6.) 
102 Pintér Györgyné, szül. Gárdos Mária (Nagyberény, 1885. május 1. – Bp., 1973. január 23.): író, újságíró, 

a szocialista nőmozgalom egyik vezetőj e. Magyar Életrajzi Lexikon.  

(https://www.arcanum.hu/en/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-eletrajzi-lexikon-7428D/g-gy-

757D7/gardos-maria-pinter-gyorgyne-75897/, letöltés: 2018. január 15.) 
103 Mária Gárdos erinnert sich an Klara Zetkin, Karl Liebknecht, und Béla Kun. Neue Zeitung 1959. 

március 6. 2. 
104 Takács R.: Politikai újságírás a Kádár -korban. i. m. 145. 
105 Háy Gyuláné címszó. In: Eiler F.: A magyarországi német kisebbség kronológiája 1945–2000. i. m. 
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idézőjelek között –, hogy az októberi forradalom kifejezést ellenforradalom 1956 októberében 

összetételre cserélték.106 

 

Frank László szerkesztői tevékenysége 

 

Háy Gyuláné az eset után már nem sokáig tölthette be a szerkesztői pozíciót: az 1959. 

szeptember 4-i számot szerkesztette utoljára. Utódja a Freies Leben egykori 

főszerkesztője, Frank László lett.107 Kinevezése nem volt problémamentes, hiszen 

miután Franknak rossz tapasztalatai voltak a Szövetség vezetőivel való 

együttműködés terén, vonakodott a tisztséget elvállalni. További alkalmas jelölt híján 

a felsőbb vezetés ígéretekkel próbálta őt meggyőzni. A kinevezése előtti 

megbeszélésen elhangzott, hogy „az együttműködés a jövőben megfelelő lesz, nem 

ismétlődik meg az, ami a múltban volt, hiszen Wild elvtársnak sok egyéb dolga is van, 

nem fog belekötni a szerkesztés tevékenységébe.”108 Frank utólagos tapasztalata 

szerint azonban ezeket az ígéreteket nem váltották be, Wild Frigyes továbbra sem 

viszonyult együttműködően az újsághoz.109 

Frank László megbízatásakor már a hetvenedik életévében járt, és a jelek szerint 

nem tartozott a könnyen irányítható szerkesztők közé. A Szövetség főtitkárával váltott 

– magyar nyelvű – levelek esetenként kifejezetten feszült viszonyt tükröznek. 1960 

májusában például Wild azt sérelmezte, hogy az újság nem a megjelölt számban hozott 

le egy cikket. Erre Frank így reagált: „Hidd el, Wild elvtárs, hogy nem figyelem hiánya 

az, amikor egyik-másik szövetségi anyag kimarad a lapból. Ti a szövetségben nem 

ismeritek azokat a súlyos akadályokat, amelyekkel a szerkesztőségnek ma a 

                                                 
106 Neue Zeitung 1959. április 17. 3. 
107 A Neue Zeitung impresszumában szerkesztőként, egyes levéltári iratokban felelős szerkesztőként 

tüntetik fel Frank Lászlót . 
108 MNL OL, XIX-I-4-g, 31. doboz, 26. tétel. Naményi Géza feljegyzése. 1960. június 15. 
109 Uo. 
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nyomdában állandóan küzdenie kell. Ezen a téren tehát több megértést kérek.”110 

Frank sorai egyrészt azt jelzik, hogy a Szövetség és az újság viszonya továbbra sem 

volt felhőtlen, de az is körvonalazódni látszik, hogy Frank és általa a lap viszonylagos 

önállóságra tett szert: a szerkesztő bizonyos esetekben a Szövetséget kihagyva önálló 

döntési jogkört gyakorolhatott. 

1960 augusztusában ismét egy éles hangnemű levél született Frank László 

tollából. Wild Frigyesnek címezve a következőket írta: 

 

„Hónapok óta az a panasz merült fel a Szövetség részéről a lap ellen, 

hogy nem elég harcias. […] amikor harciasság hiányának konkrét  

megjelölését kértem, azt hoztad fel, hogy nem polemizálunk a Nyugat-

Németországban megjelenő disszidens lapokkal. Én utaltam rá, hogy 

ezeket a lapokat nincs módomban megszerezni, mire Te erre vállalkoztál, 

de az eredményről nem értesítettél. 

Most kerülő úton arról értesülök, hogy a fent említett lapok már elég 

régen rendszeresen járnak a Szövetségnek. Arra kérlek tehát, – feltéve, 

hogy igényt tartasz még a Neue Zeitung ilyen irányú harciasságára – 

küldd át ezeket az újságokat. Mint minden más igaz ügyben, ebben is 

képviselni fogja a Neue Zeitung a pártos szocialista igazság 

álláspontját.”111 

 

Válaszlevelében Wild továbbra sem tanúsított együttműködést. Azzal hárította el a 

vádakat, hogy a szerkesztőség is megrendelheti az ún. „dunai sváb” 

                                                 
110 MNL OL, XXVIII-I-1, 29. doboz, Újságok I. Frank László levele Wild Frigyeshez. 1960. május 9. 
111 MNL OL, XXVIII-I-1, 29. doboz, Újságok I. Frank László levele Wild Frigyeshez. 1960. augusztus 23. 

Itt Frank Lászlót felelős szerkesztőként tüntetik fel. 
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sajtótermékeket.112 Arra az esetre, ha ennek anyagi akadályai lennének, javasolta, hogy 

a Neue Zeitung küldje el saját számait a külföldi lapoknak cserébe az ő példányaikért. 113 

A fenti sorok rávilágítanak a Szövetség és a szerkesztőség közötti törésvona l 

okára: a Szövetség elvárta, hogy a lap a párt által kijelölt magatartást kövesse, például 

folytasson nyugatellenes propagandát hasábjain, de támogatást már nem nyújtott e 

célok megvalósításához. Vagyis a Szövetség elzárkózott saját hivatalos lapjától, és 

anyagi tekintetben sem támogatta annak munkáját. 

A feszült helyzet miatt Frank számíthatott arra, hogy előbb-utóbb távozásra 

kényszerül. A szerkesztő eltávolítását – a Minisztérium javaslatára – nyugdíjazással 

oldották meg. Ez Frank László a Neue Zeitung értékelésére adott válaszából derül ki. 

„mint újságíró és mint kommunista szükségesnek tartom, hogy megtegyem 

megjegyzéseimet erről az értékelő jelentésről. […] nem szeretném, ha 1954 óta végzett 

munkám gyümölcsei leváltásom után kárbavesznének.” – írja Frank, majd nagyon 

nyíltan és bátran kritizálja a Szövetséget, elsősorban a főtitkárt. Frank és Wild 

viszonyát a kölcsönös vádaskodás jellemzi: a szerkesztő az ellene felhozott vádakat 

visszautasítja, és Wild magatartásának, mulasztásának tudja be a hibákat. Frank 

sérelmezi például, hogy az értékelés egyoldalúan, kizárólag Wild véleménye, és az 

általa megjelölt információs források alapján készült. Egy másik kritikára így reagál: 

„Mióta a német lap szerkesztését átvettem, […] minden cikket leközöltem, amelyet a 

szövetség munkatársai hozzám juttattak. Meg nem írott cikkeket persze a lap képtelen 

közölni.”114 

A szerkesztőségnek állandó nehézséget okozott, hogy autó híján az újságírók 

csak nehezen és körülményesen tudtak a vidéki németséghez eljutni. A helyzet 

megoldatlanságát Frank a főtitkár hibájának tekintette: „Több ízben megkértem a 

                                                 
112 Ez alatt a következő lapokat érti: Donauschwabe, Neuland, Unsere Post. 
113 MNL OL, XXVIII-I-1, 29. doboz, Újságok I. Wild Frigyes levele Frank Lászlónak. 1960. augusztus 29. 
114 MNL OL, XIX-I-4-g, 31. doboz, 26. tétel. Frank László a Magyar Szocialista Munkáspárt Tudományos 

és Kulturális Osztályának. 1962. március 26. Itt Frank Lászlót felelős szerkesztőként tüntetik fel. 
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főtitkárt, hogy propaganda útjai alkalmával tegye lehetővé a vele utazást, ezt meg is 

ígérte, de soha be nem váltotta.” Érdekes módon a Neue Zeitungról szóló értékelés 

elmarasztalta a lapot azért, mert nem fogalmaz meg bírálatot. Frank tapasztalata 

szerint a lap e törekvését éppen a főtitkár akadályozta meg: 

 

„mihelyt a bírálat legcsekélyebb nyoma is mutatkozott cikkeinkben, 

kifogásokkal és szemrehányásokkal lépett fel. […] Valahányszor a 

főtitkárral e problémákról beszélgettünk, mindig arra hivatkozott, hogy 

a hibák szóvátétele politikai hiba volna, melyet a külföldi reakció 

ellenünk használna fel.”115 

 

Konfliktusokat szült az is, hogy a Szövetség elvárta a laptól kulturális témájú 

cikkek közlését, az ahhoz szükséges anyagokat azonban nem bocsájtotta az újságírók 

rendelkezésére. A szerkesztő felrótta a Szövetségnek, hogy „a lapot néha hónapokig 

magára hagyta, sem hírekkel, sem kulturális anyaggal, sem valamiféle 

kezdeményezéssel nem támogatta.”116 Frank kifakadása alapján tehát úgy tűnik, hogy 

a Szövetség továbbra sem volt következetes: az elvárások és a segítségnyújtásra való 

hajlandóság nem ért össze. A szervezet és a szerkesztőség viszonyában a szoros 

együttműködés jelei továbbra sem fedezhetőek fel. 

 

Kertész György szerkesztői tevékenysége 

 

Miután Frankot elmozdították pozíciójából, 1962 júliusától Kertész György vette át a 

Neue Zeitung irányítását. Kertész a Magyar Rádió Német Szekciójának vezetőjeként 

                                                 
115 MNL OL, XIX-I-4-g, 31. doboz, 26. tétel. Frank László a Magyar Szocialista Munkáspárt Tudományos 

és Kulturális Osztályának. 1962. március 26. 
116 Uo. 



Modern Magyarország 2017/18 

 

 

151 
 

dolgozott, azonban munkahelyén engedélyt kapott arra, hogy 1962 végéig a Neue 

Zeitungnál a szerkesztői feladatokat is ellássa. Főállású, minden kritériumnak 

megfelelő szerkesztőt tehát nem sikerült találni, jobb híján a Rádiótól kellett elhalászni 

a megfelelő munkatársat. A káderekkel való ellátottságban az év végéig sem 

következett be pozitív fordulat. Mivel a Szövetség továbbra sem tudott alkalmas 

jelöltet javasolni, Wild 1962 novemberében azzal a kéréssel fordult a Politikai 

Bizottsághoz, hogy engedélyezze Kertész további, félállásban történő alkalmazását. 

Indoklása szerint Kertész munkássága révén a lap színvonala jelentősen javult, de még 

nyomósabb érvként hozta fel, hogy „A jelenlegi helyzetben a Neue Zeitung szerkesztői 

munkájára alkalmasabb embert nem tudnánk javasolni.” Wild megítélése szerint 

Kertészre azért is nagy szükség volt, mert „a lap az éveken keresztül tapasztalható 

zilált szervezeti és káderhelyzetéből most találja meg a kiutat.”117 

A Neue Zeitungnál az állandó káderhiányt az a körülmény okozta, hogy a 

Tájékoztatási Hivatal csak a Magyar Újságírók Országos Szövetségének (a 

továbbiakban MÚOSZ) tagságával rendelkező személyek alkalmazására adott 

engedélyt. Kertész György 1963 januárjában, annak ellenére, hogy tudomása szerint 

nem volt olyan MÚOSZ-tag, aki németnyelvű újságírói munkára alkalmas lett volna, 

igyekezett elintézni, hogy a betöltetlen állásra felvegyenek valakit. Az állásra két 

jelentkező is akadt, bizonyos Fazekasné és Szelényiné személyében.118 A Neue Zeitung 

Szelényinét adminisztrátori státuszba vette fel azzal a céllal, hogy amint lehet, 

átminősítik újságíró gyakornokká. Fazekasnéval viszont az volt a probléma, hogy nem 

volt tagja a MÚOSZ-nak. Az ő alkalmazása érdekében Kertész arra kérte Wildet, 

„hasson oda”, hogy a Tájékoztatási Hivatal engedélyezze nem MÚOSZ-tag gyakornok 

felvételét is.119 

                                                 
117 MNL OL, XXVIII-I-1, 29. doboz, Újságok I. Wild Frigyes levele Szirmai Istvánnak, a Politikai Bizottság 

tagjának. 1962. november 27. 
118 E két személyt közelebbről nem sikerült beazonosítani. 
119 MNL OL, XXVIII-I-1, 29. doboz, Újságok I. Kertész György levele Wild Frigyesnek. 1963. január 29. 
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Kertész tehát munkásságával kivívta a Szövetség elismerését. A jelek arra 

mutattak, hogy a lap viszontagságos időszaka lezárult, megtalálták a megfelelő 

szerkesztőt. Wildnek azonban a kérésére adott válaszban csalódnia kellett. Kertész 

továbbalkalmazásának felvetésére az MSZMP Központi Bizottság Agitációs és 

Propaganda Osztályáról, Haynal Kornéltól érkezett válasz. Ebben az áll, hogy miután 

egy kormányrendelet értelmében újságírók nem vállalhatnak másodállást, csak hat 

hónapra engedélyezik Kertész alkalmazását a lapnál, és ez is csak úgy lehetséges, ha 

erre az időre a Rádió fizetés nélküli szabadságra engedi.120 

Ez a megállapodás azonban nem jött létre. Haynal Kornél és Wild Frigyes 1963. 

februári levélváltásából ugyanis az derül ki, hogy Kertész György véglegesen a 

Rádiónál maradt alkalmazásban. Wild levelében hiába sorakoztatta fel érveit amellett, 

hogy a Neue Zeitung az adott helyzetben nem engedheti el a szerkesztőt: az 

olvasószerkesztő tartósan beteg, a legtapasztaltabb munkatárs, Andor Leon121 

nyugdíjba vonult, a szerkesztői munkakörre belátható időn belül nem tudnak 

megfelelő embert javasolni.122 

A káderhiány önmagában is nagy problémát jelentett a lap számára, a 

szerkesztő személye körüli bizonytalan helyzet pedig még inkább tetézte a bajt. Wild 

jelezte azt is, hogy minden esély megvan rá, hogy egy éven belül „a Neue Zeitung 

legrégibb tehetséges fiatal munkatársa Hambuch Géza” töltse be a munkakört.123 Az a 

Hambuch Géza, aki három évvel korábban olyannyira kivívta a Szövetség 

                                                 
120 MNL OL, XXVIII-I-1, 29. doboz, Újságok I. Haynal Kornél levele Wild Frigyesnek. 1962. december 6. 
121 Adler Leó, írói neve Andor Leon (1897–1983): 1919-től dolgozott újságíróként. 1945 után a Kossuth 

Népe, az Igaz Szó, a Képes Figyelő, a Magyar Nap és a Neue Zeitung munkatársa volt. A MÚOSZ 

aranytollasa. A Magyar Újságírók Országos Szövetségének Aranytollasai 1978 –1983. Szerk. Benő 

Károly. Bp. 1984. 
122 MNL OL, XXVIII-I-1, 29. doboz, Újságok I. Haynal Kornél levele Wild Frigyeshez. 1963. február 5.; 

Wild Frigyes levele Haynal Kornélhoz. 1963. február 5. 
123 Uo. 
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ellenszenvét, hogy a főtitkár és a sváb bál főrendezője a későbbiekben mellőzte 

személyét a bállal kapcsolatos tevékenységek elvégzésében: 

 

„A 160. évi Országos Sváb-bál főrendezősége közli Önnel, hogy a 

továbbiakban sem főrendezői tevékenységére, sem a Sváb bálon való 

egyéb közreműködésére nem tart igényt. Egyben a Német Szövetség 

tudomására hozza, hogy felmenti a bálról szóló cikk megírása alól és 

azzal Hajdú János újságírót, a Jövendőnk munkatársát bízza meg.”124 

 

Indokot nem tartalmaz a levél, de valószínűsíthető, hogy kisebb botlásról 

lehetett szó, mert Hambuch továbbra is a Neue Zeitung szerkesztőségében dolgozott. 

Az sem kizárt viszont, hogy a tette súlyának megítélésében, illetve a büntetés 

mértékének megállapításában szerepet játszott a lap súlyos káderhiánya is. 

Mindenesetre 1963-ban Hambuch Géza megítélése határozottan pozitív volt. A 

Szövetség főtitkára február 20-án kérelmezte is a Minisztertanács Tájékoztatási 

Hivatalánál az új jelölt megbízását. Másnap megtörtént Kertész György felmentése és 

Hambuch ideiglenes megbízása a szerkesztőség vezetésére.125 

A személycsere tényéből nem kreáltak vezető hírt a lapban. A Hambuch által 

először szerkesztett lap 5. oldalán a Neue Zeitung csupán pár sorban értesíti olvasóit a 

változásokról. E szerint Kertész György egyéb kötelezettségei miatt lemondott 

szerkesztői posztjáról, de továbbra is részt vesz a szerkesztőbizottság munkájában. 

Utódjául Hambuch Gézát jelölték ki, aki megbízott szerkesztőként látja el a feladatot. 126 

 

                                                 
124 MNL OL, XXVIII-I-1, 29. doboz, Újságok I. Jakab Ferenc és Wild Frigyes Hambuch Gézának. 1960. 

február 26. 
125 MNL OL, XXVIII-I-1, 29. doboz, Újságok I. Wild Frigyes levele Detre Lászlónak. 1963. február 20.; 

Naményi Géza levele Wild Frigyesnek. 1963. február 21. 
126 Änderungen im Redaktionskollegium der NZ. Neue Zeitung 1963. február 22. 5.  
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A lap működtetői 1963–1965 között 

 

Hambuch Géza tevékenysége 

 

Az 1960-as évek első felében a változás jelei mutatkoztak a nemzetiségi politikában: 

pozitív irányú elmozdulás történt a nemzetiségi kultúrdiplomácia területén. A 

rokonlátogatások engedélyezésével a kitelepített németek számára megnyílt a 

lehetőség a hazalátogatásra, és itthon is könnyebb volt kiutazási engedélyhez jutni. A 

megélénkülő külföldi utazások ugyanakkor felerősítették a gyanút az enyhülési 

politikával kapcsolatban.127 

Hambuch Géza az enyhülő nemzetiségpolitikai légkör adta lehetőségek et 

igyekezett kihasználni a németség helyzetének javítása érdekében. Az új főszerkesztő 

kevesebb mint két évig állt a Neue Zeitung élén, hivatalviselésének ideje viszont annál 

eseménydúsabbnak értékelhető. A Neue Zeitung káderhelyzete továbbra sem került 

nyugvópontra. Hambuch elmondása szerint kinevezésekor az újságnak csupán egy 

belső munkatársa volt: Ember Mária.128 Baternay Béla,129 a volt olvasószerkesztő akkor 

már hónapok óta kórházban feküdt. Röviddel Hambuch hivatalba lépése után 

                                                 
127 Fehér I.: Az utolsó percben. i. m. 189. 
128 Ember Mária, 1950-ig Elsner Mária (1931–2001): író, újságíró, kritikus, műfordító. 1961-től a Neue 

Zeitung munkatársa, 1965-től rovatvezetője. 1974-től a Pesti Műsor, 1976-tól a Magyar Nemzet munkatársa. 

1987-ben nyugalomba vonult. Új magyar irodalmi lexikon. Főszerk. Péter László. Bp. 2000. 541.  
129 Baternay Béla (1917–1963): újságíró, műfordító. 1961–1963-ban a Neue Zeitung munkatársa. Új Magyar 

Életrajzi Lexikon I. i. m. 496. 
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felvették a laphoz Áts Erikát,130 majd szeptemberben gyakornokként Mayer Éva131 is a 

Neue Zeitung állományába került.132 

1963 augusztusában a hat újságírói státuszból három betöltetlen volt, mivel nem 

találtak minden szempontból megfelelő munkaerőt. Hambuch a helyzet orvoslására 

Krix György alkalmazását javasolta, aki akkor már évek óta a Neue Zeitung külső 

munkatársaként tevékenykedett. A kiválasztás kritériumai között első helyen 

szerepelt az, hogy a jelölt tökéletesen beszél németül, ismeri a nemzetiségi politikát és 

a sváb problematikát, de Hambuch legmeghatározóbb érve így hangzott: „Krix elvtárs 

ma helyesen látja és ítéli meg a lenini nemzetiségi politika gyakorlati megvalósítását, 

az ország és ezen belül a svábok politikai, gazdasági és kulturális fejlődését.”133 Ebből 

tehát látszik, hogy Hambuch tisztában volt a lap munkatárasaival szemben támasztott 

követelményekkel, és igyekezett is azoknak eleget tenni. Krix Györgyöt fel is vették az 

újsághoz, azonban 1963 októberében az újság hat státuszából kettő továbbra is 

betöltetlen maradt. Nehézséget okozott, hogy a lapnak nem volt olvasószerkesztője és 

németül tudó tördelőszerkesztője.134 

Hambuch hatalom iránti lojalitását más színben tünteti fel a nevével fémjelzett 

időszak – de talán a Neue Zeitung egész történetének – legnagyobb botránya, amely 

tótvázsonyi ügy néven vonult be a köztudatba. A Neue Zeitung iratanyagában számos 

dokumentum foglalkozik a nagy port felverő esettel, ezért indokoltnak tartom az 

ügyet részleteiben bemutatni. 

                                                 
130 Áts Erika: 1934-ben Miskolcon született. A Neue Zeitung helyettes főszerkesztője, később a Budapester 

Rundschau című hetilap szerkesztője. Barátság 16. (2009: 4. sz .) 6176. 

(http://epa.oszk.hu/01200/01259/00043/pdf/baratsag_EPA01259_belivek_54 -56.pdf, letöltés: 2016. április 

3.) 
131 Mayer Éva (1944–): újságíró, író, fordító. Pécsett jogi diplomát szerzett, 1965-ben elvégezte a MÚOSZ 

Újságíró Iskolát. 1963-tól 1991-ig a Neue Zeitung riportere, a belpolitikai és a kulturális rovat munkatársa. 

Ki kicsoda a hírközlésben? Szerk. Bodrits István – Viczián János. Szekszárd 1994. 208. 
132 MNL OL, XIX-I-4-g, 31. doboz, 26. tétel. Hambuch Géza levele Sarlós Istvánnénak. 1963. október 23.  
133 MNL OL, XXVIII-I-1, 29. doboz, Újságok I. Hambuch Géza levele Wild Frigyeshez. 1963. augusztus 

1. 
134 MNL OL, XIX-I-4-g, 31. doboz, 26. tétel. Hambuch Géza levele Sarlós Istvánnénak. 1963. október 23. 
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Az ügyet egy, a lap szerkesztőségéhez eljuttatott panaszos levél robbantotta ki, 

amely szerint a német lakosság jelentős száma ellenére a tótvázsonyi iskolában nem 

vezették be a német nyelv oktatását. A helyi illetékesek népszámlálási adatokra 

hivatkozva ugyanis azt állították, hogy Tótvázsonyban nem élnek nemzetiségek, ezért 

nincs is szükség a német nyelv oktatására. A panaszos levélre reagálva Joób Tamás, a 

Neue Zeitung munkatársa és Szeitl Ferenc, a Szövetség művészeti főelőadója azt a 

feladatot kapta, hogy vizsgálja meg Tótvázsonyban a német oktatás helyzetét. Az 

általuk írt jelentésből kiderült, hogy a helyi iskolaigazgató 1959-ben valóban nem tett 

eleget a vonatkozó rendeletnek, és nem vezette be a német tannyelvű oktatást az 

iskolában.135 Ehelyett rendkívüli tantárgyként, heti két órában tanítottak németet, 

1961-től pedig már csak „tanfolyam” keretében, 20 Ft ellenében. Annak érdekében, 

hogy a szülők nyilatkozhassanak német mivoltukról és kinyilváníthassák igényüket 

az anyanyelvoktatás bevezetésére, 1963. szeptember 19-ére szülői értekezletet hívtak 

össze. Itt a szülőket tájékoztatták a német anyanyelvoktatás bevezetésének 

feltételeiről. Biztosították őket arról is, hogy nem tesznek lépéseket a panaszos levél 

írója kilétének felderítésére. Ennek ellenére a szülők nem merték vállalni német 

nemzetiségüket.136 

A történtekről Wild jelentést kért, amit aztán elküldött a járási pártbizottságnak. 

Erről, és a járási pártbizottság Szövetséghez eljuttatott kifogásairól azonban Wild 

Joóbot nem tájékoztatta. Ezután Joób, teljesítve a neki kiadott feladatot – azaz, hogy 

írja „meg a Tótvázsonyban történteket a valóságnak megfelelően kemény hangon” – 

megírta az esetet a Neue Zeitungba. A cikk kritikai éle miatt Aczél György utasítására 

az aktuális szám terjesztését leállították, és a példányokat zúzdába küldték. Egy 

                                                 
135 MNL OL, XIX-I-4-g, 31. doboz, 26. tétel. Szeitl Ferenc, Joób Tamás: Jelentés a Magyarországi Német 

Dolgozók Országos Szövetsége főtitkárának Tótvázsony község általános iskolájában történő német 

anyanyelvoktatás helyzetéről (másolat). 1963. szeptember 11. 
136 MNL OL, XIX-I-4-g, 31. doboz, 26. tétel. Joób Tamás: Feljegyzés Hambuch Géza elvtársnak a Neue 

Zeitung főszerkesztőjének. 1963. október 6. 
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kiadvány bezúzása az utólagos cenzúra durva eszközének számított. Csak abban az 

esetben éltek ezzel az eszközzel, ha rendkívül magas prioritású politikai érdeket 

veszélyeztetetett a megjelent tartalom.137 A szerzőt az eset után eltávolították a Neue 

Zeitungtól. Joób azt állította, hogy a járási pártbizottság állásfoglalásának ismeretében 

másképp írta volna meg a cikket.138 

Az üggyel kapcsolatban Hambuch is megírta jelentését Aczél Györgynek, 

illetve a Művelődésügyi Minisztérium Nemzetiségi Osztályának. Ebben – saját 

felelősségét elhárítva – kifejtette, hogy közlés előtt minden illetékesnek eljuttatta a 

cikket, és Wild annak ellenére, hogy tudott a járási pártbizottság tiltakozásáról, nem 

akadályozta meg a cikk megjelenését, illetve a Művelődésügyi Minisztérium 

főelőadójával, Fekete Tiborral is történt egyeztetés.139 

Az ügy a lap bezúzásával és Joób eltávolításával korántsem ért véget. Aczél 

György kivizsgáltatta az esetet, amely alapján megállapították, hogy a szerkesztőség, 

a felelős szerkesztő, illetve Wild Frigyes mint a társadalmi szerkesztőbizottság elnöke 

is felelős.140 1963. október 14-én Aczél György megbízta a Művelődésügyi 

Minisztérium főosztályvezetőjét, hogy folytassa le a Wild Frigyes és Hambuch Géza 

ellen elrendelt fegyelmi eljárást.141 Hambuchhal tudatta, hogy 

 

„A fegyelmi eljárás elrendelésének indoka: a Neue Zeitung, a 

magyarországi német dolgozók lapja folyó évi 40. számában In 

                                                 
137 Takács R.: Politikai újságírás a Kádár -korban. i. m. 148. 
138 MNL OL, XIX-I-4-g, 31. doboz, 26. tétel. Joób Tamás: Feljegyzés Hambuch Géza elvtársnak a Neue 

Zeitung főszerkesztőjének. 1963. október 6. 
139 MNL OL, XIX-I-4-g, 31. doboz, 26. tétel. Hambuch Géza levele Aczél Györgynek. 1963. október 8. 
140 MNL OL, XIX-I-4-g, 32. doboz, 27. tétel. Horváth Márton feljegyzése Fátyol Lászlónak. 1963. október 

10. 
141 MNL OL, XIX-I-4-g, 31. doboz, 26. tétel. Aczél György Sarlós Istvánnénak. 1963. október 14.; A  

fegyelmi bizottság elnöke Sarlós Istvánné, a Művelődésügyi Minisztérium főosztályvezetője; tagjai: 

Gönyei Antal főosztályvezető-helyettes, Mészáros György osztályvezető, Szalontay Mihály 

osztályvezető. MNL OL, XIX-I-4-g, 32. doboz, 27. tétel. Aczél György  Mészáros Györgynek. 1963. 

október 14. 
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Totwaschon ging es schief zu címmel cikket közölt, amely a nemzetiségi 

nyelvoktatással kapcsolatban mind általánosságban, mind a vizsgált 

tótvázsonyi ügyben számos téves adatot és megállapítást tartalmaz, 

ezenfelül a helyi párt- és állami szervek nemzetiségi ügyekben folytatott 

politikáját – kellő alap nélkül – súlyosan elmarasztalja. Ön, mint az újság 

felelős szerkesztője, e politikailag rendkívül káros, romboló hatású 

újságcikk megjelentetésért személyében felelős.”142 

 

Hambuch az október 21-én lefolytatott fegyelmi tárgyalás után kész volt önkritikát 

gyakorolni: írásban közölte a fegyelmi bizottsággal az általa elkövetett hibákat. 

Többször rávilágított arra, hogy ő maga a lenini nemzetiségi politika elkötelezett híve. 

A tótvázsonyi cikk ilyen formában történő nyomdába kerülését két körülménnyel 

magyarázta: a szerkesztőség súlyos káderhelyzetével, illetve azzal, hogy a 

Minisztérium Nemzetiségi Osztálya nem nyújtott elvi iránymutatást, politikai 

tájékoztatást az újság számára. Ugyanakkor határozottan visszautasította azt a vádat, 

hogy nacionalista irányba terelte volna a Neue Zeitungot.143 

Az ügyben 1963 novemberében született meg a Tájékoztatási Hivatal 

határozata, mely Hambuchot írásbeli megrovásban részesítette.144 Ennek ellenére 

Hambuch még több mint egy évig ülhetett a főszerkesztői székben. Wild Frigyes mint 

a társadalmi szerkesztőbizottság elnöke ugyancsak fegyelmi büntetésben részesült.145 

Hambuch főszerkesztőségének idején tehát továbbra is fennállt az a probléma, 

hogy a politikai elvárások igen határozottak voltak a lappal szemben, de a 

segítségnyújtás mind a Szövetség, mind a minisztérium részéről elmaradt. 

                                                 
142 MNL OL, XIX-I-4-g, 31. doboz, 26. tétel. Aczél György Hambuch Gézának. 1963. október 14. 
143 MNL OL, XIX-I-4-g, 31. doboz, 26. tétel. Hambuch Géza levele Sarlós Istvánnénak. 1963. október 23.  
144 MNL OL, XIX-I-4-g, 31. doboz, 26. tétel. Naményi Géza Hambuch Gézának. 1963. november. 
145 MNL OL, XIX-I-4-g, 31. doboz, 26. tétel. Mészáros György feljegyzése Molnár Jánosnak. 1964. április 

29. 
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A botrány valódi súlyát a belpolitikai bonyodalmak mellett az adta, hogy az 

ügyet a nyugat-német sajtó is felkapta. A stuttgarti Unsere Post146 1964. március 15-én 

Totvazsony – ein Prüfstein deutscher Kulturpolitik in Ungarn (Tótvázsony – A 

magyarországi német kultúrpolitika próbaköve), 1964. március 29-én pedig Nach der 

Krise von Tótvázsony I. (A tótvázsonyi válság után I.) címmel közölt cikket. Utóbbi írás 

éles kritikát fogalmazott meg a Szövetséggel szemben. A cikk írója odáig megy, hogy 

megkérdőjelezi a szervezet nyugati értelemben vett szövetség jellegét, illetve 

elmarasztalja azért, mert a funkcionáriusokat a kormány ellenőrzi. A szerző meglátása 

szerint a Szövetség célja az, hogy a magyarországi németekből derék kommunistákat 

neveljen. Valószínűleg a magyar politikai rendszer kritikáját célozza az is, hogy az 

újságíró a budapesti országgyűlésre utalva idézőjelbe teszi a „Parlament” szót. A cikk 

írója Wildet sem kíméli: a mindenkori rendszerhez való alkalmazkodási 

hajlandóságának bizonyítékát látja abban, hogy a Rákosi-érától fogva „mostanáig” 

sikerült megtartania pozícióját. Problematikusnak látja továbbá azt is, hogy a 

magyarországi németek érdekképviseletét sem a Szövetség, sem a német nemzetiségű 

parlamenti képviselők nem látják el.147 Az Unsere Post tehát kíméletlen kritikával illette 

a Szövetséget, annak függő helyzetét és ezen keresztül a kommunista rendszert. 

A külföldi lap 1964. április 12-én újabb cikket közölt az ügyről Nach der Krise von 

Tótvázsony II. (A tótvázsonyi válság után II.) címmel. E cikk szerzője méltatta Hambuch 

tevékenységét. Meglátása szerint, miután Hambuch vette át a lap vezetését, az újság 

kívülről és belülről is megváltozott, a témák érdekesebbek lettek, aminek 

következtében emelkedett az eladott példányszám is. A tótvázsonyi ügy után azonban 

ismét leszállóágban látta a lap színvonalát. Az újságíró szerint a magyarországi sajtó 

                                                 
146 Az Unsere Post. Die Heimatzeitung der Ungarndeutschen a kitelepített németek lapja volt. 
147 MNL OL, XIX-I-4-g, 31. doboz, 26. tétel. Unsere Post. 1964. március 15.; ill. március 29. 
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függetlenségének hiánya miatt a külföld számára a Neue Zeitung jelentőségét az adja, 

hogy az leképezi a mindenkori hazai német kultúrpolitika jellegét.148 

Nem a tótvázsonyi ügy volt az egyetlen botrány, ami Hambuch Gézát 

pozíciójában megingatta. Ő maga aktívan is tett azért, hogy a párt rosszallását kivívja. 

Például nagy visszhangot váltott ki a már említett Unsere Liebe zur Heimat 

(Hazaszeretetünk) című vezércikke, amely még a fegyelmi eljárás előtt, az 1963. 

augusztus 30-i számban jelent meg. A felháborodást az váltotta ki, hogy Hambuch a 

cikkben azt a kérdést boncolgatta, hogy a svábok németek-e vagy magyarok? A cikk 

fordítója149 a magyar nyelvű változathoz a következő megjegyzést fűzte: „Állandó 

visszatérő érve Hambuchnak, […] hogy a sváb nacionalizmusért, a Volksbund 

megalakulásának lehetőségéért »a magyar nemzet« /így!/ kormányát teszik 

felelőssé.”150 Ez a vélekedés szolgáltathatta tehát az alapot ahhoz, hogy Hambuchot a 

fegyelmi eljárásban nacionalizmussal is megvádolták. 

A tótvázsonyi ügy után Hambuchot a szerkesztőségben belső támadás is érte. 

Áts Erika belpolitikai és Ember Mária kulturális rovatvezető a minisztériumhoz 

fordult a szerkesztőségben kialakult tarthatatlan helyzet megoldása érdekében. Az 

eset kapcsán íródott feljegyzés szerint a munkatársak egyrészt azt sérelmezték, hogy 

a „lap szerkesztése koncepciótlan, bizonytalan és elvtelen,” másrészt Hambuch Géza 

személyével és szakmai alkalmasságával kapcsolatban fogalmaztak meg nagyon éles 

kritikát. „Tarthatatlan Hambuch Gézának az az álláspontja, hogy egyedül ő tudja, mi 

kell a sváboknak, mi tetszik a sváboknak, mit értenek meg a svábok. Főszerkesztői 

posztján e nemzetiség hivatott vezérének képzeli magát.” A főszerkesztő politikai, 

kulturális és újságírói szakképzettségét sem tartották kielégítőnek a kollégák. „Maga 

                                                 
148 MNL OL, XIX-I-4-g, 31. doboz, 26. tétel. Unsere Post. 1964. április 12. 
149 A németül írt cikkeket lefordították a nyelvet nem beszélő illetékesek számára. 
150 MNL OL, XIX-I-4-g, 32. doboz, 27. tétel. Szeretetünk a szülőföld iránt. A Neue Zeitung 1963. 

augusztus 30-i vezércikke. Fordítás. 
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elismeri, hogy könyvet, folyóiratot nem olvas, színházba nem jár, a hazai szellemi élet 

alakulásáról sejtelme sincs, saját bevallása szerint csak a Neue Zeitungot olvassa.”151 

A feljegyzés írói szerint problémát okozott, hogy a rovatvezetők és a 

főszerkesztő között állandó és komoly politikai nézeteltérések voltak. Ez 

megnyilvánult például abban, hogy míg a munkatársak igyekeztek megfelelni a párt 

által megfogalmazott elvárásoknak, addig a főszerkesztő nem tekintette elsőrendűnek 

például a szocialista ünnepekről szóló cikkek közlését. A két rovatvezető még azt is 

megpendítette, hogy „a stuttgarti cikk tényanyaga csakis a Neue Zeitung köréből 

kerülhetett ki”, azaz Hambuchot gyanúsították a tótvázsonyi ügy kiszivárogtatásáva l. 

A feljegyzés szerzői leszögezték, hogy nem tudnak felelősséget vállalni a jövőben a lap 

körül esetlegesen kialakuló botrányok miatt.152 A munkatársak tehát – magukról 

minden felelősséget elhárítva – hátba támadták Hambuchot a felsőbb szervnél. 

Mivel a rovatvezetők által megfogalmazott vádak szubjektívek, nem lehet 

megállapítani, hogy azok mennyiben felelnek meg a valóságnak. Azt is nehéz 

megítélni, hogy a feljegyzés megírásának motivációi között szerepelt-e – és ha igen 

milyen súllyal – az a körülmény, hogy végső soron a párt irányába tanúsított lojalitás 

határozta meg azt, hogy ki juthatott nagyobb előnyökkel kecsegtető, magasabb 

pozícióba. Mivel Hambuch szakmai tudását és felkészültségét korábban nem 

kérdőjelezték meg, sőt, a szerkesztőség egyik legtehetségesebb, legértékesebb 

munkatársának tartották, elképzelhetőnek tartom, hogy a lap munkatársai meglátták 

és kihasználták a Hambuch helyzetének megingásában rejlő lehetőséget arra, hogy 

saját pozíciójukat biztosítsák, megerősítsék. 

Mindenesetre a feljegyzés írói a címzettet, a Nemzetiségi Osztály vezetőjét 

sikeresen meggyőzték álláspontjukról. Mészáros György az ügyben ekként foglalt 

                                                 
151 MNL OL, XIX-I-4-g, 31. doboz, 26. tétel. Áts Erika és Ember Mária feljegyzése Mészáros Györgynek. 

1964. április 8. 
152 MNL OL, XIX-I-4-g, 31. doboz, 26. tétel. Áts Erika és Ember Mária feljegyzése Mészáros Györgynek. 

1964. április 8. 
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állást: „Hambuch Géza elvi-politikai szempontból nem áll azon a szinten, hogy 

politikailag probléma-mentesen tudja vezetni a szerkesztőséget.”153 A feljegyzést 

Mészáros a Tájékoztatási Hivatalnak is megküldte, egyben kérte a főszerkesztő 

személyére vonatkozó kérdések közös megvitatását.154 

Hambuch leváltásáról már 1964 elején folytak tárgyalások, sőt, magával az 

érintettel is egyeztettek a távozás szükségességéről.155 Hambuch a beszélgetések 

nyomására arra az elhatározásra jutott, hogy „vagy lemond és a lapnál marad mint 

szerkesztő (helyettes), vagy más munkahely után néz.” A döntés előtt azonban 

felkereste Naményi Gézát, a Tájékoztatási Hivatal vezetőjét, aki a Nemzetiségi Osztály  

akaratával szemben arra bíztatta, hogy ne mondjon le. Hambuch megfogadta a 

tanácsot, és nem távozott önként a főszerkesztői posztról. Ennek eredményeképpen 

csak a következő év januárjában sikerült őt eltávolítani. 1965. január 7-én Wild Frigyes 

a következőkről tájékoztatott: 

 

„A Magyarországi Német Dolgozók Demokratikus Szövetsége lapjának 

a Neue Zeitungnak jelenlegi főszerkesztőjét, Hambuch Géza elvtársat a 

Művelődésügyi Minisztérium, a Tájékoztatási Hivatal és a Német 

Szövetség közös állásfoglalása alapján fölmentjük a főszerkesztői 

teendők végzése alól.”156 

 

Wild Hambuch munkájáról szóló értékelésében elismerte, hogy a lap súlyos 

káderproblémái megnehezítették a főszerkesztő munkáját, viszont nem mentette fel 

az alól, hogy működése alatt „sajnálatos módon, olyan cikkek illetve hozzászólások is 

                                                 
153 MNL OL, XIX-I-4-g, 31. doboz, 26. tétel. Mészáros György feljegyzése Molnár Jánosnak. 1964. április 

8. 
154 MNL OL, XIX-I-4-g, 31. doboz, 26. tétel. Mészáros György Pataki elvtársnak. 1964. április 11. 
155 MNL OL, XIX-I-4-g, 31. doboz, 26. tétel. Mészáros György feljegyzése Molnár Jánosnak. 1964. április 

29. 
156 MNL OL, XXVIII-I-1, 29. doboz, Újságok I. Wild Frigyes levele Szamosi Károlynak. 1965. január 7.  
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jelentek meg, amelyeknek tartalma nem tükrözte szocialista világnézetünk et, 

állásfoglalásunkat.” Ráadásul a szerkesztő a „hiányosságok” feltárása után sem 

ismerte el hibáit.157 Hambuchnak tehát azért kellett mennie, mert nem képviselte az 

elvárásoknak megfelelően a kijelölt ideológiai irányvonalat, és a szerkesztőségben őt 

ért belső támadás után már nem volt hajlandó önkritikát gyakorolni. 

Minden vád és kritika ellenére Hambuchot csak a főszerkesztői székből 

távolították el. Továbbra is a Neue Zeitungnál dolgozott, de a főszerkesztők ént 

elkövetett „hibák” miatt szigorú ellenőrzés alatt tartották. Megítélése felmentése után 

is ambivalens maradt. 

 

„megállapítható, hogy a volt főszerkesztő, Hambuch Géza ottléte 

bizonyos fokig tehertételt, bizonyos fokig előnyt jelent a szerkesztőség 

vezetése számára. Nevezett mint főmunkatárs igen nagy ellenőrzésre 

szorul, miután nacionalista ábrándjairól úgy látszik nem tud letenni. 

Ugyanakkor azonban megállapítható, hogy a jelenlegi ellenőrzés 

tartóssága mellett, mint a területet ismerő rutinos szerkesztő jól 

használható.”158 

 

Szakmai jártassága tehát „nacionalista ábrándjai” és nyugati kapcsolatai 

ellenére is biztosította helyét a szerkesztőségben. Olyannyira, hogy leváltása után két 

évvel, 1967-ben, a lap fennállásának 10 éves jubileuma alkalmából – három 

                                                 
157 MNL OL, XXVIII-I-1, 29. doboz, Újságok I. Wild Frigyes levele Mészáros Györgynek. 1965. január 16. 
158 MNL OL, XIX-I-4-g, 31. doboz, 26. tétel. Feljegyzés a Neue Zeitunggal kapcsolatos problémákról és 

tennivalókról. 1965. augusztus 25. 

Az idézet így folytatódik: „A főszerkesztő [Gráber György] megállapította, hogy a szerkesztőségből a 

német nacionalistákhoz és ezeken keresztül Nyugatnémetországba a hírek és információk elsősorban 

Hambuch Gézán és Szeitl Ferencen keresztül szivárognak ki. A főszerkesztő véleménye az, hogy 

mindenképpen a gyengeség jele lenne nevezettekkel szemben adminisztrációs eszközökkel élni.” 
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munkatársával együtt – megkapta a Szocialista Kultúráért-érdemrend kitüntetést. 159 

Meglátásom szerint a megfelelő káderekkel való ellátottság hiánya, illetve Hambuch 

szakmai tudásának nélkülözhetetlensége lehetett az oka annak, hogy folytathatta 

újságírói tevékenységét a Neue Zeitungnál. 

Hambuch kiváló érdekérvényesítési képességeire vall, hogy Neue Zeitungbeli 

pályafutása után a – nemzetközi enyhülés következtében a hetvenes években már 

kedvezőbb kisebbségpolitikai légkörben működő – Szövetség életében is meghatározó 

szerepet játszott. 1973-ban a Szövetség alelnöke, 1978-ban elnökhelyettese lett, 1982-

ben pedig megválasztották főtitkárnak is.160 

 

 

A Neue Zeitung 1965 után – kitekintés 

 

1965-től 1994-ig összesen két személy ült a Neue Zeitung főszerkesztői székében. A 

hatvanas évek második felétől tehát a párt megtalálta a posztra a hatalom 

szempontjából alkalmas személyeket. Hambuch felmentése után sürgősen szükség 

volt egy ideológiailag magas képzettségű, megfelelő gyakorlattal rendelkező újságíró-

főszerkesztőre. Wild Nemes Jánost, a Népszabadság munkatársát javasolta a poszt 

betöltésére.161 Tehát míg korábban, például a Kertész György megtartására tett kísérlet 

esetében még fontos volt, hogy a jelöltnek legyen német kötődése, addig Nemes 

esetében ez már nem volt elvárás. Az új főszerkesztőtől elsősorban a lap egységes 

ideológiai, nemzetiségpolitikai irányvonalának biztos kézben tartását, tartalmi 

színvonalának emelését várták el. A nemzetiségi vonatkozás tehát eltűnt a kiválasztás 

kritériumai közül. 

                                                 
159 Hambuch mellett az olvasószerkesztő Áts Erika, a kultúrpolitikai rovat vezetője Ember Mária és a 

stillektor, fordító Erdős Lajosné kapott kitüntetést. 
160 Hambuch Géza címszó. In: Eiler F.: A magyarországi német kisebbség kronológiája 1945–2000. i. m. 
161 MNL OL, XXVIII-I-1, 29. doboz, Újságok I. Wild Frigyes levele Szamosi Károlynak. 1965. január 7.  
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Nemes János azonban nem került át a Neue Zeitunghoz. Hambuch Gézát 1965 

februárjában Gráber György váltotta a főszerkesztői székben. Gráber minden 

bizonnyal jól bevált főszerkesztőként, hiszen egészen nyugdíjba vonulásáig – 1978 

novemberéig – ő látta el ezt a munkakört. A Gráber ideje alatt készült feljegyzések és 

jelentések egyértelműen pozitívan értékelik a Neue Zeitung vezetésben bekövetkezett 

változást.162 Egy 1970-es jelentés például kiemeli, hogy a lap híven szolgálja a párt és a 

kormány nemzetiségi politikáját, a megelőző időszakhoz képest fejlődést mutat, 

továbbá a munkatársak száma és képzettsége is kielégítő.163 

A Szövetség 1973-ban megválasztott főtitkára, Réger Antal hasonló módon 

méltatta a főszerkesztő munkásságát: „vezetése alatt a Neue Zeitung olyan lappá 

fejlődött, amely maradéktalanul eleget tesz általános politikai és nemzetiségpolit ikai 

feladatainak. A lap ma stabil, megbízható munkatársi gárdával rendelkezik, ami 

ugyancsak elsősorban Gráber elvtárs érdeme.”164 Tehát a főszerkesztő valóban a 

Szövetség és a párt megelégedésére végezte feladatát. A Gráber időszakáról 

fennmaradt iratok csekély száma is ezt támasztja alá. A főszerkesztő Neue Zeitungbeli 

pályafutása tehát nyugdíjba vonulásával ért véget. Búcsúztatására a Szövetség 1978. 

november 4–5-én megtartott V. kongresszusán került sor, ahol egyúttal megkapta a 

Szocialista Magyarországért Érdemérem kitüntetést is.165 

Gráber György utódlásáról már 1977 szeptemberében megkezdődtek az 

egyeztetések. Réger Antal három jelöltet sorakoztatott fel a Minisztertanács 

                                                 
162 MNL OL, XIX-I-4-g, 31. doboz, 26. tétel. Feljegyzés a Neue Zeitunggal kapcsolatos problémákról és 

tennivalókról. 1965. augusztus 25. 
163 MNL OL, XIX-I-7-m. Kulturális Minisztérium (1974–1980), Nemzetiségi Önálló Osztály (1974–1980), 

5. doboz. Összefoglaló jelentés a Neue Zeitung munkájának értékeléséről. 1970. december 7. 

Egy 1965. március 10-i kimutatás szerint a következő személyek dolgoztak a Neue Zeitung  

szerkesztőségében: Gráber György főszerkesztő, Hambuch Géza főmunkatárs, Ember Mária 

rovatvezető, Ács Zoltánné munkatárs, Mayer Éva gyakornok, Erdős Laj osné fordító korrektor, Orosz 

Györgyné titkárnő, Szeitl Ferenc belső munkatárs, Molnár Aranka hivatalsegéd. MNL OL, XIX -I-4-g, 31. 

doboz, 24. tétel. Kimutatás a nemzetiségi szövetségek- és lapszerkesztőségekről. 1965. március 10. 
164 MNL OL, XXVIII-I-1, 29. doboz, Újságok I. Réger Antal levele Simon elvtárshoz. 1978. szeptember 5. 
165 Uo. 
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Tájékoztatási Hivatalának írt levelében:166 Leipold Pétert, Kerner Lőrincet167 és Áts 

Erikát, akik közül az első jelöltet tartotta a legalkalmasabbnak a feladat ellátására. A 

jellemzés szerint Leipold Péter német származású, tanulmányait a Pécsi Tanárképző 

Főiskola Német Nemzetiségi Tanszékén végezte, majd a Pécsi Rádió német adásának 

vezető szerkesztőjeként dolgozott, később az MTI munkatársa lett. A főtitkár 

ajánlásának megfelelően Gráber Györgytől Leipold Péter vette át a stafétát 1978 

novemberében, s egészen 1994-ig ő látta el a Neue Zeitung főszerkesztői feladatait. 

 

 

Összegzés 

 

A tanulmányban az automatizmus korszakára vonatkozóan a magyarországi németek 

szövetsége által működtetett sajtóorgánum szerepét vizsgáltam meg. 

A szocialismus idején a hatalom az újságokat elsősorban a politikai nevelés 

eszközének tekintette, és ez a felfogás a korszak egészében érvényesült. Ugyanakkor 

a Freies Leben, illetve a Neue Zeitung működésének kezdeti időszakában gyakorolt 

erőteljes kontroll az 1960-as évek elején enyhült a konszolidáció és a kedvezőbb 

nemzetiségpolitikai légkör kialakulása következtében. 

A Szövetség és a Freies Leben, majd a Neue Zeitung között a felsőbb utasítás 

szoros együttműködést írt elő. Ez azonban nem az elvárásoknak megfelelően valósult 

meg. A Neue Zeitung oldaláról gyakran fogalmazódott meg az a kritika, hogy a 

Szövetség – amellett, hogy elvárásait világossá teszi –, nem támogatja kellőképpen a 

lapot feladatai megvalósításában. További problémát jelentett, hogy a német nyelvű 

                                                 
166 MNL OL, XXVIII-I-1, 29. doboz, Újságok I. Réger Antal levele Lengyel Lászlónak. 1977. szeptember 

30. 
167 Kerner Lőrinc (1946–): újságíró, stúdióvezető. 1973-tól a szövetség elnökségi tagja, 1988-tól 

elnökhelyettese. 1985-től a Nikolaus Lenau Közművelődési Egyesület alapító elnöke. Ki kicsoda a 

hírközlésben? i. m. 160. 
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újság nem volt kellően népszerű, és mivel a terjesztési feladatokat a Szövetség 

hatáskörébe utalták, az alacsony példányszám miatt elmarasztalták a szervezetet. 

Valójában azonban az előfizetések száma azért maradt tartósan alacsony, mert a 

pártpropaganda terjesztése céljából életre hívott lap nem elégítette ki az olvasók 

igényeit. Ebből a szempontból tehát a német lakosság politikai nevelésének célkitűzése 

csak korlátozottan valósult meg. 

A Neue Zeitung indulásakor szerkezetében és tartalmi jellemzőiben is nagy 

hasonlóságot mutatott a Freies Lebennel. Változás az 1960-as évek elejétől következett 

be ezen a téren. A propagandaszövek helyett a hazai németek igényeit jobban 

kiszolgáló kulturális jellegű, az olvasók mindennapi életét jobban érintő írások váltak 

hangsúlyossá. 

A Neue Zeitung működését a vizsgált korszakban nagymértékben nehezítette a 

káderhiány. Mivel a hatalom az újságíróktól is lojalitást várt el, nehéz volt olyan 

munkatársat találni, aki a szakmai felkészültség mellett német nyelvtudássa l 

rendelkezik, és politiailag is megbízható. A politikai megbízhatóság különösen a lapot 

irányító (fő)szerkesztővel kapcsaolatban volt kulcskérdés, aki nehéz helyzetbe 

kerülhetett, ha egyszerre akart megfelelni az olvasók elvárásainak és a felsőbb politikai 

akaratnak. A Szövetség és az újság közötti feszültségek ezért elsősorban a kevésbé 

irányítható, a lap szerkesztésében önállóságra törekvő és az uralkodó kánont olykor 

negligáló főszerkesztők idején kerültek felszínre. A németség érdekeinek érvényre 

juttatása és az olvasók valódi igényeinek kiszolgálása tekintetében Hambuch Géza 

nemzetközi visszhangot is kiváltó kísérlete volt a legsikeresebb 1963–1965 között, 

amikor a nemzetiségpolitikai légkört az enyhülés jellemezte. A hatvanas évek második 

felétől véget ért a gyors személycserék korszaka. A Neue Zeitung élére tartósan 

posztjukon maradó főszerkesztők kerültek. 

A tanulmány elején megfogalmazott tézis a kisebbségi sajtó kettős funkciójáról 

és annak torzulásáról e két bemutatott sajtóorgánum alapján is igazolható. Egyben 
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rámutat arra is, hogy maga a kisebbség mozgástere, önszerveződése is igen korlátozott 

volt, de a folyamatos politikai enyhülés jelei is nyomon követhetőek. Ebből a 

szempontból is lenne célszerű a többi kisebbség sajtójának a vizsgálata, ami egy 

összehasonlító bemutatást is lehetővé tenne. Mindez további kutatásokat igényel. 
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