
M. TOPITS JUDIT

ÜZEMI BALESET
TÖRTÉNETEK A KÁDÁR-KORSZAK TÁJÉKOZTATÁSPOLITIKÁJÁRÓL

HOGYAN KÉSZÜL A TÖRTÉNELMI DOKUMENTUMFILM?
A múlt feltárásának egyik lehetséges eszköze a történelmi dokumentumfilm. A magyar közön-
ség az 1980–90-es évtizedben a televízióból ismerte meg azokat a klasszikus filmsorozatokat,
amelyek a XX. század nagy történelmi kataklizmáiról (a világháborúkról, a gyarmatbirodal-
mak széthullásáról, a hidegháborúról stb.) fellelt dokumentumokat tárták a nyilvánosság elé.
Az iskolateremtõ angolszász alkotások újdonsága abban állt, hogy az események résztvevõi-
nek visszaemlékezéseit kordokumentumokba ágyazták. Ennek a filmkészítési módszernek a
lényege, hogy az oral history szubjektivitását levéltári forrásokkal, korabeli sajtódokumentu-
mokkal, személyes feljegyzésekkel, fotókkal és archív mozgóképek sokaságával egészíti ki,
erõsíti meg vagy ellenpontozza. Ezek a mûvek kutatók sokaságának közremûködésével ké-
szülnek, és maguk is forrásértékûek. A történészi kutatómunka eredményének filmes feldol-
gozása ugyanakkor lehetõvé teszi, hogy az új történelmi ismeretek a széles közönség számára
is hozzáférhetõvé váljanak. 

A világszerte elismert módszer a magyarországi dokumentumfilmezés lehetõségei közt
egyelõre kevés követõre talált. A dokumentaristák mentségére szolgáló körülmény, hogy a kö-
zelmúlt történelmének levéltári dokumentumai sokáig nem voltak kutathatók és publikálha-
tók. Az 1980-as évek közepétõl már az is revelációszámba ment, hogy kamera elõtt megszó-
lalhattak a XX. század tanúi, és ezek a filmek (elõbb vagy utóbb) a közönséghez is eljutottak.
A szereplõk szuggesztivitása, a visszaemlékezések újdonsága és olykor drámai ereje óriási ha-
tással volt a közgondolkodásra. Az egyszemélyes elbeszéléseket késõbb felváltotta a többsze-
replõs, több helyszínes, de továbbra is a személyes emlékeket felidézõ (esetleg ütköztetõ)
történetelbeszélés. A hazai történelmi dokumentumfilmek többsége máig ezt az utat járja. 

Az Üzemi baleset. Történetek a Kádár-korszak tájékoztatáspolitikájáról címû film készítését
másfél éves kutatómunka elõzte meg. Nem dolgozott benne kutató szerkesztõk hada, de „magad
uram, ha szolgád nincsen” alapon igyekeztem elvégezni mindazt a munkát, amire szükség
volt. A filmben így – néhány kivételtõl eltekintve – olyan dokumentumok szerepelnek, ame-
lyeknek ez az elsõ közlése. Talán most sikerül eloszlatni a Vályi Péter balesetével kapcsola-
tos sok mendemondát, hiszen megkerültek a történet hiteles (a szóbeszédhez képest persze
kevésbé színes) forrásai. Az esettanulmányokhoz kapcsolódó, eddig ugyancsak publikálatlan
információs jelentések mellett van egy különleges forráscsoport, amely igazi kuriózuma a
filmnek. A Tájékoztatási Hivatalban rendszeres idõközönként tartott értekezletekrõl nem ma-
radtak fenn jegyzõkönyvek. (A Magyar Országos Levéltárban néhány, az értekezletekre íródott
feljegyzés található.) A résztvevõk valószínûleg jegyzeteltek, de olyan több évtizedes, kitartó
jegyzetelést senki sem végzett, mint Paizs Gábor, az Esti Hírlap egykori fõszerkesztõ-helyet-
tese, majd fõszerkesztõje. A feljegyzéseit megõrizte, s ezek a kéziratok ma rendkívül beszéde-
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sek. Talán minden másnál többet mondanak arról, hogy a Kádár-korszak konszolidációjának
idõszakában hogyan utasította a hatalom a sajtót.

A korabeli propagandisztikus híradófilmeket ugyanúgy forráskritikával kell kezelni, mint
a levéltári dokumentumokat. A személyes visszaemlékezések, az írott, a nyomtatott, a kép- és
hangdokumentumok feleselnek egymással. Ez a folytonos egymásra reflektálás, pontosítás és
ellentmondás együtt ad érzékletes képet a korabeli tájékoztatáspolitika néhány megragadha-
tó szeletérõl. Az összkép kevésbé idillikus, mint a korabeli filmrészletek önmagukban, konf-
liktusosabb, mint a szereplõk visszaemlékezései, és az is kitetszik, hogy a lapszerkesztés napi
gyakorlata több lehetõséget kínált, mint ahogy a levéltári forrásokból gondolnánk. 

SZÖVEGKÖNYV1

Mottó
Az újságok mindig iszonyatosan unalmasak voltak, az ember pontosan tudta, hogy a nagy részét egyáltalában nem

érdemes elolvasni, tehát hogy szó sincs arról, hogy úgy volnának a dolgok, ahogy írják. De valamilyen módon lehetett

azért tájékozódni bizonyos jelekbõl, hogy mirõl van szó.

(Halda Alíz)

VÁLYI PÉTER MINISZTERELNÖK-HELYETTES BALESETE, 1973. SZEPTEMBER
Halda Alíz:2 A pletykák helyettesítették az újságok tájékoztatási kötelességét, mert az embe-
rek élõbeszéd útján tájékoztatták egymást arról, hogy mirõl van szó. Ez a tájékoztatás természe-
tesen nem mindig volt pontos. Idõnként félretájékoztatták egymást, sõt én azt gondolom, hogy
a politika azért is járt rosszul ezzel a rémisztõ tájékoztatási képtelenségével, mert az emberek
mindig rosszabbra gondoltak. Tehát mindig valamifajta rosszabb következtetésre jutottak,
mint ami a valóság volt.
Del Medico Imre:3 A Vályi-ügyet nem lehetett titkolni, mert elég nagy nyilvánosság elõtt

történt. Az emberek ilyenkor elkezdenek találgatni. Pár nappal ezelõtt, amikor ez megjelent
az újságokban – a harmincadik évfordulón volt –, akkor is beszéltem egy barátommal: „Te, az
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1 Az 1956-os Intézetben gyártott, M. Topits Judit által rendezett dokumentumfilm szövegkönyvébe olyan interjú-

és dokumentumrészletek is kerültek, amelyek a filmben terjedelmi okokból nem szerepelnek.

2 Halda Aliz (1928–) szerkesztõ, 1955-ig a Magyar Rádió irodalmi osztályának munkatársa. 1957 márciusától

Gimes Miklóssal való kapcsolata miatt mindennemû kulturális tevékenyégtõl eltiltották. 1962–83 között szakkö-

zépiskolai kollégiumigazgató. A nyolcvanas években bekapcsolódott a demokratikus ellenzék tevékenységébe,

1991–98-ban országgyûlési képviselõ.

3 Del Medico Imre (1923–) jogász, 1953–70-ig a Szerzõi Jogvédõ Hivatal fõelõadója, 1970–86 között a Mûvészeti

Alap csoportvezetõje. „Hivatásos sajtólevelezõ”, az ötvenes évektõl kezdve napjainkig számos olvasói levelet,

helyreigazítást írt különbözõ újságokba.
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nem véletlen, ami ott történt!” – mondta. – Az istenért, Pista – mondom –, hát tudjuk, hogy
mi történt. „De, biztos el akarták tenni õt láb alól.”
Halda Alíz: Meg voltak gyõzõdve arról, hogy Vályi Pétert belökték a kohóba. Ez annyira

általánosan elterjedt nézet volt, hogy nem is vitatkoztak errõl az emberek.

MAGYAR RÁDIÓ, 1973. SZEPTEMBER 15.4

Petõfi Rádió, Budapest. 23 óra. Híreket mondunk.
Baleset érte Vályi Pétert. A kormány elnökhelyettese a Lenin Kohászati Mûveknél
tett látogatása közben sérült meg. Állapota súlyos.

JELENTÉS A POLITIKAI BIZOTTSÁGHOZ ÉS A KORMÁNYHOZ VÁLYI PÉTER ELVTÁRS, AZ
MSZMP KB TAGJA, A MINISZTERTANÁCS ELNÖKHELYETTESE HALÁLOS KIMENETELÛ ÜZE-
MI BALESETÉRÕL, 1973. SZEPTEMBER 25.5

A Lenin Kohászati Mûvekben történt látogatás elõzményeirõl a vizsgálat az alábbi-
akat állapította meg:

A Lenin Kohászati Mûvekben a közeljövõben kerül átadásra új beruházásként a
nemesacél-hengermû. A hengermû anyaggal történõ ellátását a martinacélmû lenne
hivatva biztosítani. A termelési adatok, mûszaki szakemberek szerint az acélmû a
hengerde folyamatos üzemeltetését biztosítani nem tudja. Az acélmû korszerûtlen,
technológiája elavult. 

Hosszabb idõ óta ezért a vállalat részérõl olyan törekvés van, hogy az acélmû fel-
újításához vagy egy új építéséhez beruházási összeghez jussanak. 

MAGYAR RÁDIÓ, 1973. SZEPTEMBER 16. 
Kossuth Rádió, Budapest. 19 óra. Híreket mondunk.

Most kaptunk közleményt Vályi Péter tegnapi balesetérõl. A Minisztertanács
elnökhelyettese látogatást tett a miskolci Lenin Kohászati Mûvek acélmûvének
öntõcsarnokában. Vályi Péter a forró öntecseket tartalmazó öntõgödör mellett meg-
botlott, és az öntõgödörbe zuhant. A kíséretében lévõ Énekes Sándor, a Lenin Kohá-
szati Mûvek vezérigazgatója, aki segítségére sietett, utánazuhant. Mindkettõjüket
azonnal a miskolci megyei kórházba vitték. Az orvosi jelentés szerint Vályi Péter sú-
lyos, életveszélyes, Énekes Sándor súlyos, de nem életveszélyes égési sérülést szen-
vedett.

JELENTÉS A POLITIKAI BIZOTTSÁGHOZ ÉS A KORMÁNYHOZ VÁLYI PÉTER ELVTÁRS, AZ
MSZMP KB TAGJA, A MINISZTERTANÁCS ELNÖKHELYETTESE HALÁLOS KIMENETELÛ ÜZEMI
BALESETÉRÕL, 1973. SZEPTEMBER 25.6

Vályi Péter elvtárs és felesége 1973. szeptember 14-én 20.25 órakor érkezett a
pénzpataki vadászházba, dr. Ladányi József, a megyei tanács elnöke, […] valamint
a kormányõrök már korábban a helyszínen voltak.

Vacsora elõtt a vendégek egy-egy kis pohár konyakot és a vacsora közben, illet-
ve után, a beszélgetés ideje alatt 2 7 dl-es üveg „Egri bikavért” fogyasztottak.7
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4 A bemondószöveg a Magyar Rádió Archívumában található.

5 MOL M-KS-288. f. 5./620. õ. e. 

6 Uo.

7 Ez a mondat csak a rendõri jelentésben szerepel: Jelentés a Politikai Bizottságnak Vályi Péter elvtárs, a Minisz-
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Vacsora közben a másnapi vadászatról beszélgettek. A beszélgetést azzal fejezték
be, hogy a következõ nap hajnali 4 órakor felkelnek, vadásznak, majd 10 óra körül
a Lenin Kohászati Mûvekben tesznek látogatást. Vályi elvtárs és felesége ezt köve-
tõen 21.45 órakor lefeküdtek.

Szeptember 15-én hajnalban Vályi elvtárs a fõvadásszal és az erdészet gépkocsi-
vezetõjével […] vadászni mentek. Egy bika kilövése után, 7.45-kor tértek vissza.
A visszaérkezés után tisztálkodás, reggelizés következett, majd gépkocsival a Lenin
Kohászati Mûvekbe indultak és oda 10 órakor érkeztek.

BORSOD MEGYEI RENDÕRFÕKAPITÁNYSÁG
VIZSGÁLATI JEGYZÕKÖNYV, 1973. SZEPTEMBER 15.8

Csorba Barnabás, újságíró (Észak-Magyarország) vallomása 
Törvényes jogaimra, valamint a hamis tanúzás következményeire a figyelmeztetést
tudomásul vettem, majd a hozzám intézett kérdésekre az alábbiakat adom elõ:

A Lenin Kohászati Mûvek vezérigazgatói Titkárság meghívása alapján a mai
napon részt vettem Vályi Péter et. Minisztertanács Elnökhelyettesének fogadásán.
Dr. Énekes Sándor vezérigazgató tájékoztatása után a Nemesacél Finomhengermû-
be, valamint a Martin Acélmûbe látogatott el Vályi elvtárs. Vályi elvtárs arra volt kí-
váncsi, hogy a modern hengermûvet mennyiben látja el az Acélmû nyersanyaggal, s
mennyiben indokolt […] az új, oxigénes Acélmû építése. […]
Bihari Attila üzembiztonsági osztályvezetõ vallomása
[…] A mai nap folyamán reggel 8 órakor Bánvölgyi Ferenc iparszervezési osz-

tályvezetõ eligazítást tartott a vendégek érkezésérõl, majd […] munkatársaimmal
együtt lejártuk a meghatározott útvonalat. […]

Amikor végigjártuk a Nemesacélhengermûvet, én megkérdeztem a gépkocsiveze-
tõt, hogy Bánvölgyi et. hol van. Azt a választ adta, hogy elment a Martin elé, és az
az utasítás […], hogy a tárcsek [sic!] mûhely felé vezesse a delegációt. Ezen én cso-
dálkoztam, mert az eligazításkor a Martin látogatásáról tudomásunk nem volt. […]
Farkas István, az Acélmû gyáregységvezetõjének vallomása
[…] Dr. Énekes Sándor vezérigazgató azt mondta, hogy az öntõcsarnokon keresz-

tül menjünk végig. […] Ezen a területen, miután a csarnoki belsõ vágányon salak-
tálkocsik és egy MÁV kocsi állt, felhívtam a figyelmet arra, hogy a mellette levõ
félportál daruval együtt ez a rész a csarnok legveszélyesebb területe. Ezután Énekes
Sándor vezérigazgató azt mondta, hogy folytassuk egyenesen az utunkat, és én men-
jek elõre. A kapott utasítást végrehajtottam. […] Miután a félportáldaru álló helyzet-
ben volt, elindultam a félportáldaru pálya és az öntõgödör közötti úton, mivel ez a
távolság a legszélesebb. […] 

Megjegyezni kívánom, hogy arra vonatkozólag utasítást nem kaptam, mely szerint
a termelõ tevékenységet csökkenteni [kell], vagy valamelyik termelõ berendezést ál-
lítsam le. […]
Bánvölgyi Ferenc iparszervezési fõosztályvezetõ vallomása
[…] Észleltem még, hogy a VI-os kemencétõl szikra fúvódott ki és azt láttam,

hogy nagy ijedtség volt. […]
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tertanács elnökhelyettese halálos kimenetelû üzemi balesete ügyében folytatott rendõri nyomozás befejezésérõl,

1973. október 23. MOL M-KS-288. f. 5./622. õ. e.

8 MOL XIX-F-6-XX-120. d.
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Csorba Barnabás, újságíró (Észak-Magyarország) vallomása
Amikor a daru mellett haladtunk el Ladányi elvtárssal, […] a daru számunkra

váratlanul elindult. Azt vettem észre, hogy Ladányi elvtársat a portáldaru megüthet-
te, megbotlott és fel is kiáltott, hogy állítsák meg a darut. Azt láttam, hogy valaki be-
lebukott az öntõgödörbe, de akkor még nem tudtam, hogy Vályi elvtárs volt.
Farkas István, az Acélmû gyáregységvezetõjének vallomása
[…] Hirtelen hátrafordultam, és ekkor az V. sz. gödörben hanyatt feküdve Dr.

Vályi Pétert, a Minisztertanács elnökhelyettesét láttam, valamint Dr. Énekes Sándor
vezérigazgatót, aki igyekezett a kokilla közötti térségbõl a Minisztertanács elnökhe-
lyettesét kihúzni, de ez nem sikerült neki. […]
Bánvölgyi Ferenc iparszervezési fõosztályvezetõ vallomása
[…] Akkor Mándy István fõmûvezetõ a dolgozók felé kiáltott, hogy hozzanak azon-

nal létrákat. Én azonnal Bihari Attilát utasítottam, hogy szóljon a mentõknek. […]
Detvai István darus vallomása
[…] Elmondani kívánom, hogy 30 éve dolgozom a Lenin Kohászati Mûveknél a

Martin Acélmûben mint darus. […]
A mai napon […] engem senki nem értesített arról, és nem is figyelmeztetett ar-

ra, hogy a csarnokba kormányküldöttség jön. Emlékezetem szerint 11.45 órakor,
mint általában, a beütemezett munkámat végeztem, […] egy általam ismeretlen, ala-
csony, kopaszodó, félbõrkabátos férfi felkiabált a darura, hogy állj, felemelte a kezét
is. Ebben a pillanatban megkontráztam a gépet, és azonnal megálltam. A daru látó-
tere a kokillacsarnok felé nézett, én sem a két oldalról, sem hátulról kilátni nem tud-
tam, mert ezekrõl az oldalakról a kilátás el van zárva. […]

A jegyzõkönyvi vallomásom helyesen van leírva, melyet elolvasás után hely-
benhagyólag aláírom.

MAGYAR TELEVÍZIÓ, VÁLYI PÉTER TEMETÉSE, 1973. SZEPTEMBER 24.9

Kommentátor:
Ma még szinte hihetetlen, hogy Vályi elvtárs nincs többé. Hogy nem látjuk poli-

tikai életünk fontos eseményeinél. Hogy nem halljuk kedves, megnyugtató hangját.
Hogy nem találkozhatunk vele munkaasztala mellett, s már csak az archívum becses
kincseként õrizhetjük az emlékeket. Búcsúzunk, Vályi elvtárs, azokkal a gondola-
tokkal azonosulva, amelyeket Fehér Lajos mondott el a párt Központi Bizottsága és
a Minisztertanács nevében.
Fehér Lajos:
Könyörtelen a sors. Olyan embert ragadott el közülünk, akinek élete örök tettre-

készség volt. Az új iránti szüntelen érdeklõdés, tennivágyás vezette végzetes útjára is.
Nyers Rezsõ hangja:
Nemes egyéniséged, munkád tovább él bennünk. Nem felejtünk. Nem felejthe-

tünk el soha.

MSZMP PÁRTSZERVEZETEK INFORMÁCIÓS ÉS HANGULATJELENTÉSEI A KÖZPONTI BI-
ZOTTSÁG AGITÁCIÓS ÉS PROPAGANDA OSZTÁLYÁNAK, 1973. FEBRUÁR
„Vályi Péter halála osztatlan megdöbbenést, részvétet keltett. Széles körben tárgyal-
ták a baleset körülményeit, okait, és különbözõ kérdések fogalmazódtak meg: ho-
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9 A felvétel a Magyar Televízió Híradójának Archívumában található.
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gyan fordulhatott ez elõ, miért nem vigyáznak jobban a vezetõk életére? Ki a felelõs
ezért? Milyen lehet az LKM-ben a munkavédelem, a biztonság? – stb. Sok helyütt
bírálták a tájékoztatást és különbözõ találgatások, néhol szélsõséges feltételezések
terjedtek el a baleset körülményeirõl.” (MSZMP Budapesti Bizottsága)10

„A tragikus baleset körülményei sok szóbeszédre adtak alkalmat. A többi között
a kaposvári járásban rémhír terjedt el: »nem is baleset, hanem elõre kitervelt gyil-
kosság volt«.” (Hazafias Népfront)11

„Halálának híre valamennyi becsületes dolgozónkat megrendítette, azonban fel-
vetetõdött bennük az is, hogy hogyan fordulhatott elõ, hogy dolgozókat hasonló bal-
eset eddig még nem ért.” (Új Alkotmány MGTSZ Pártalapszervezete, Mezõkovácsháza)12

„Nehezményezik dolgozóink a tragikus esettel kapcsolatban hírközlõ szerveink
lassúságát és szûkszavúságát, elvárták volna a balesetet szenvedett két elvtárs álla-
potáról a sûrûbb és részletesebb tájékoztatást.” (MSZMP KGMTI Bizottsága )13

„Mély megrendüléssel értesültek dolgozóink Vályi elvtárs tragikus hirtelenségû
elhunyásáról. Vályi elvtárs dolgozóink körében népszerû államférfi volt, és ez a tény
a mély gyászt fokozta. Vályi elvtárs balesete több találgató véleményt vet fel, és vár-
ják a dolgozók a baleset elõidézését kiváltó ok feltárását és a felelõsök méltó szá-
monkérését.” (Mecseki Ércbányászati Vállalat MSZMP Bizottsága )14

„Azt mondják, talán ezzel kapcsolatban is túl sok az infarktus és a váratlan tragé-
dia… Nem értjük Vályi és Énekes elvtársak balesetének okairól kiadott közle-
ményt.” (MSZMP Budapesti Mûszaki Egyetemi Bizottsága) 15

„Igen élesen elmarasztaló volt az elsõ tájékoztatás megítélése. Nagyon sokan a
közvélemény lebecsülésének tartották, hogy az csupán annyit közölt: Vályi et. élet-
veszélyes, Énekes et. súlyos balesetet szenvedett. Véleményük szerint is indokolat-
lan volt a balesetrõl szóló ilyen szûkszavú tájékoztatás, amely így közrejátszott pon-
tatlan információk, sõt rémhírek terjedésében.” (MSZMP Ganz-Mávag Bizottsága )16

„A legnagyobb együttérzést Vályi Péter elvtárs tragikus balesete váltotta ki. […]
Elég széles körben jelentkezik az a kérdés, ki a felelõs a tragikus balesetért. Itt, a
nyugati határon a bécsi TV-t is nézik az emberek, és a nyugati hírügynökségek je-
lentései bûnös mulasztásnak minõsítik az eseményt. Jelentkezik a dolgozók igénye,
hogy a magyar hírközlõ szervek és eszközök megfelelõ tájékoztatást adjanak, mert a
tájékozatlanság és a nyugati hírek együtt sok szóbeszédre adnak alkalmat.” (Mezõgaz-

dasági Gépgyár Vállalati Pártbizottsága, Mosonmagyaróvár )17
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10 Információs jelentés, 1973. október, MOL M-KS-288. f. 22/16. õ. e.

11 Tájékoztató jelentés, 1973. szeptember, MOL M-KS-288. f. 11/3648. õ. e.

12 Információs jelentés, 1973. október, MOL M-KS-288. f. 22/16. õ. e.

13 Uo.

14 Információs jelentés, 1973. szeptember, MOL M-KS-288. f. 22/15. õ. e.

15 Uo.

16 Uo.

17 Uo.
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1. Vázlatrajz Vályi Péter balesetének helyszínérõl, 1973. szeptem-

ber (Magyar Országos Levéltár)

2. Vályi Péter utolsó fényképe 1973. szeptember 15. (a család tulaj-

dona)

3. Információs és hangulatjelentés fejléce (Magyar Országos Levél-

tár)

4. Az Esti Hírlap fejléce, 1961

5. Az Esti Hírlap szerkesztõsége, balról jobbra: Baló László fõszer-

kesztõ, ismeretlen férfi, Ritter Aladár és Bodó Béla, 1958 (a

Baló család tulajdona)

6. Paizs Gábor (balra) és Bodó Béla, 1962 (Paizs Gábor tulajdona)

1 2

3 4

5 6
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A SZEREPLÕK BEMUTATKOZÁSA
Faragó Vilmos: Faragó Vilmosnak hívnak. Nagyon régen születtem, 1929-ben, egy Újkígyós
nevû Békés megyei faluban. Elemi iskolákat ott végeztem, a középiskolát Békéscsabán, a bu-
dapesti bölcsészkar elvégzése után elég hamar egy Népmûvelés címû folyóirathoz kerültem.

Öt évig vagy hat évig tartott ez a Népmûvelés nevû folyóirat-korszak, és hívtak a Népsza-
badsághoz elõször, de oda nem mentem, pedig az egy nagy emelkedés lehetett volna. Hívtak
az Élet és Irodalomhoz, és rögtön tudtam, hogy oda kell mennem. Ez volt, én úgy emlékszem,
1962-ben, és 1989-ig, 90-ig voltam ott, tehát majdnem harminc éven keresztül. Az Élet és Iro-
dalomnál végigjártam a szamárlétrát. Elõször közönséges munkatárs voltam, aztán rovatvezetõ,
aztán olvasószerkesztõ, aztán fõszerkesztõ-helyettes, és ilyenként távoztam a szerkesztõségbõl
89 decemberében.
Németi Irén: Németi Irén vagyok, a Nõk Lapja fõszerkesztõje voltam 38 éves koromtól,

1959-tõl 1987-ig.
Paizs Gábor: Paizs Gábor vagyok, az Esti Hírlap fõszerkesztõje voltam, onnan kerültem

nyugdíjba. Újságíró 1951 februárjában lettem, akkor kerültem újságírónak a Szabad Néphez.
[A] Szabad Népnél három évig dolgoztam, különbözõ rovatokban, majd onnan a hároméves
politikai fõiskolára küldtek. Amikor azt elvégeztem, akkor a Központi Bizottság Agitációs és
Propaganda Osztályán dolgoztam, a sajtóügyekkel foglalkozó munkatársként. Az Esti Hírlap
szerkesztõségébe 1959. április 20-án kerültem, fõszerkesztõ-helyettes beosztást kaptam. Kü-
lönbözõ területeken dolgoztam a sajtóban. Mint fõszerkesztõ-helyettes lettem az Esti Hírlap
vezetõ munkatársa. Ottani tevékenységemben több mint harminc évet húztam le.
Lakatos Ernõ: Lakatos Ernõ vagyok, a munkában töltött élet nagy részét a sajtóban töltöt-

tem. Voltam katonai lapnál szerkesztõ, voltam a Rádióban a belpolitikai rovat vezetõje, a Ma-
gyar Ifjúság fõszerkesztõ-helyettese. Azután a kormány Tájékoztatási Hivatalában a tájékoz-
tatásért felelõs elnökhelyettes, majd a Magyar Távirati Irodában vezérigazgató-helyettes,
majd vezérigazgató. Tehát ez felölel nagyon sok évet, körülbelül 52-tõl tart 88-ig.

AZ ÚJSÁG, AHOL DOLGOZTUNK
Németi Irén: A Nõk Lapja 56 elõtt magán viselte a régi formát, tehát szegényes papírruhába
volt öltöztetve, a címlapján traktoroslányok meg sztahanovisták voltak.
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Faragó Vilmos: Az Élet és Irodalomnak nem volt jó híre. 57-es indulásakor egy ultrabalol-
dali társaság kezdte szerkeszteni, és állítólag akkoriban találta ki Németh László, hogy ugyan
az a címe, hogy Élet és Irodalom, de se „élet”, se „irodalom” nincs benne, legfeljebb „és”.
Tehát ez egy gúnynév volt, ez az ÉS. Amikor már mi úgy találtuk Nemes György18 fõszerkesz-
tõ vezetésével, hogy már nem szolgált rá a gúnynévre, akkor úgy döntöttünk, hogy ezt bece-
névvé változtatjuk, és volt olyan javaslata a fõszerkesztõ Nemes Györgynek, hogy legyen ez a
címe, hogy ÉS.

Ezt mint gyerekes javaslatot, a megfelelõ hatóság nem fogadta el, és úgy jártunk túl az
eszükön – ha volt nekik? –, hogy új kopfot rajzoltattunk, új címe készült az újságnak, és ab-
ban az „és” sokkal nagyobb betûvel szerepelt, mint a másik két szó. Tehát hogy kiugorjon. És
attól kezdve ÉS-nek nevezték nagyon sokan, szakmában is és a szakmán kívül is, és mi örül-
tünk neki. Jó kis név volt ez.
Paizs Gábor: Az Esti Hírlap 56 decemberében jelent elõször. „Független politikai napilap”

volt. Azzal a céllal szervezték meg, hogy Budapestnek legyen egy napilapja. Volt elõtte is, de
az nem látta el Budapest informálását. Egy tisztultabb politikai légkörben, az emberek gond-
jaira odafigyelve, újságszerûen tájékoztatni az eseményekrõl a közvéleményt. Ez volt az alap-
vetõ cél.

A „független politikai napilap” fejléc alatti szöveg 59. május 1-jén került le a lapról, és ak-
kor csak annyi maradt, hogy „politikai napilap”. Ami jobban meg is felelt az akkori tényeknek.
Németi Irén: Én nem voltam soha újságíró azelõtt. Engem a pártközpontból küldtek oda a

Nõk Lapjához, és az volt a feladatom, hogy egy picit hozzászelídítsem a lapot a konszolidáció
követelményeihez, ez volt a tiszta igazság.

Nem fogadtak kitörõ lelkesedéssel, azt nem mondhatom, átnéztek a fejem felett. Azt gon-
dolták, hogy egy ilyen korlátolt pártbürokratát ideküldtek a nyakunkra, és jóformán szóba se
álltak velem a kezdet kezdetén. Aztán lassanként megismerkedtünk egymással, és rájöttek,
hogy mégsem vagyok olyan istenverte begyepesedett fejû ember, mint amilyennek elképzel-
tek, majd jártam riportra az újságírókkal, megismertük egymást. Végül aztán mégiscsak elfo-
gadtak.

Az elõdöm, Kovács Judit nagyon rosszban volt Szirmai Istvánnal,19 az akkori agitprop. osz-
tály felelõsével. Megjelent egy-két cikk, ami miatt aztán úgy belekötöttek, hogy menni kellett
Kovács Juditnak, de nem tették lehetetlenné, hanem az akkor induló Tükörnek lett a fõszer-
kesztõ-helyettese, tehát az egy nagyon komoly beosztás volt. Akkor egy olyan exlex állapot
volt a Nõk Lapjánál, és behívtak a Fehérházba, hogy vállaljam el. Mondtam, hogy kérek egy
hét gondolkodási idõt, mert nekem kevés a tapasztalatom ehhez. Gondolkodtam, vacilláltam,
de úgy látszik, hogy már akkor is kiszivárogtak a dolgok, és a válasz elõtt egy nappal beállí-
tott hozzám Gyenes István, aki a lap olvasószerkesztõje volt, meg Galsai Pongrác.20 Bejöttek
ketten, és azt mondták, hogy Irénke, vállalja el. Mondom: tudom, hogy nekem nincsen még
olyan tapasztalatom, és még nem is írtam annyit, hogy ezt elfogadják. De mi majd segítünk
magának. Mi megbeszéltük a többiekkel is, és azt mondták, hogy maga maradjon. Mondom, ja,
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18 Nemes György (1910–98) 1956-tól az Érdekes Újság munkatársa, 1959-tõl a Nagyvilág segédszerkesztõje,

1960-tól az Élet és Irodalom szerkesztõje, 1963–75 között fõszerkesztõje volt.

19 Szirmai István (1906–69) politikus, újságíró. 1956 júniusától az Esti Budapest fõszerkesztõje.

Az MSZMP Ideiglenes Központi Bizottsága, majd az elsõ Központi Bizottság tagja, a Minisztertanács Tájékozta-

tási Hivatalának vezetõje. 1957-tõl az MSZMP Agitációs és Propaganda Osztályának vezetõje. 1959–66-ban KB-

titkár, késõbb az Agitációs és Propaganda Bizottság vezetõje.

20 Galsai Pongrác (1927–88) író, publicista. 1958–83-ig a Nõk Lapja irodalmi rovatvezetõje, fõmunkatársa volt. 
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hát tudom, hogy ez azért van, mert attól félnek, hogy még rosszabbat kapnak… Azt mondták,
hogy ezt maga úgyis tudja. Elkezdtünk nevetni. Na, végül azt gondoltam, hogy nem lesznek
ellendrukkereim. Úgyhogy így vállaltam el a Nõk Lapja szerkesztését, amit csaknem harminc
évig csináltam. 

KÁDÁR JÁNOS A LÁNG GÉPGYÁRBAN, FILMHÍRADÓ, 1958. NOVEMBER21

Kommentátor:
A Láng gyáriak szívesen látott vendéget kalauzolnak, Kádár Jánost, a Magyar

Szocialista Munkáspárt elsõ titkárát. Az egykori vasas itt is, ott is talál régi ismerõst,
köztük olyanokat, akikkel egykor együtt dolgozott. Szerte az üzemben mindenütt a
szeretet és a bizalom jeleivel találkozott. A kazánüzem nagycsarnokában ezrek gon-
dolatát öntötte szavakba Wiesler József fõmûvezetõ, amikor javaslatot tett Kádár Já-
nos képviselõjelölésére. Kádár elvtárs megköszönte a bizalmat, és többek a között a
következõket mondotta:
Kádár János:
Az egész világon, mindazok, akik közügyek iránt érdeklõdnek, figyelni fogják

a magyar választásokat. A mi népünknek szüksége van arra, hogy ez a választás im-
pozáns legyen, jó legyen. Itt minden ember, aki nem párttag, aki eleget tesz becsü-
lettel az õ kötelességének, annak itt szabad és nyugodt élete köll hogy legyen.

A SZERKESZTÕSÉG
Faragó Vilmos: Akkoriban jelentette be Kádár János, hogy „Aki nincs ellenünk, az velünk
van”.22 Ez az az idõ, amikor a börtönben ülõ, különbözõ évekre elítéltek sokasága szabadlábra
került. És mindenképp elkezdõdött a rendszernek egy békülékeny korszaka. Ez az Élet és Iro-
dalom szerkesztõségében is személyi váltásokkal járt együtt.

Azt a szerkesztõséget, amely az induló ÉS-t szerkesztette meglehetõs balos nézõpontból,23

leváltották, és új fõszerkesztõje lett a lapnak: az író-újságíró Dobozy Imre;24 helyetteséül oda-
hívták Nemes Györgyöt, aki akkor a Nagyvilág címû folyóirat olvasószerkesztõje volt, és új
munkatársakat. Valami rejtélyes okból, ezt akkor én nem is figyeltem, nem is neszeltem föl rá,
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21 Magyar Nemzeti Filmarchívum, MFH 1958/42. A filmen Kádár János az udvaron egy bekötött fejû, kezében seprût

tartó idõsebb munkásnõvel találkozik, mint „régi ismerõssel”. Majd a vidám zenével aláfestett filmen munkások

gyûrûjében látható, késõbb a zsúfolt gyárcsarnokot mutatják, ahol mindenki lelkesen tapsol. 

22 1961. december 8-án, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának ülésén hangzott el elõször.

23 Az Élet és Irodalom fõszerkesztõje 1957–59 között Bölöni György, felelõs szerkesztõje 1957–59 között Mester-

házi Lajos, 1959–60-ban Szabolcsi Miklós volt.

24 Dobozy Imre (1917–82) író. 1959-tõl az Írószövetség fõtitkára, majd titkára. 1961–63-ban az Élet és Irodalom

fõszerkesztõje, 1964-tõl az Írószövetség fõtitkára, 1975–81 között elnöke.
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csak késõbb, ahogy visszagondolok, vált tudatossá bennem, hogy a börtönbõl kijöttek jó részét
az Élet és Irodalomhoz helyezték.

Fekete Gyula25 börtönben ült, az Élet és Irodalom belsõ munkatársa lett. Molnár Zoltán,26

aki az Írószövetség titkáraként került börtönbe 57-ben, rovatvezetõ lett az Élet és Irodalomnál.
Örkény27 szilenciuma ott, az Élet és Irodalomnál kezdett megszakadni, elõször riportokat

írt, aminek nagyon örültünk, mert a riport volt és lett késõbb is az Élet és Irodalom egyik
erõssége, és nagyon jó, hogy egy olyan tehetséges író is a riporterek közé jelentkezett, mint
amilyen Örkény István volt. Déry28 elsõ írásai a börtön után ott jelentek meg. Zelk Zoltán,29

aki szintén börtönben ült, majdhogynem belsõ munkatárs lett, rendszeres heti sorozata
volt.
Paizs Gábor: Akkor még független politikai napilapként jelent meg az Esti Hírlap, ez a fej-

lécén is rajta volt, és ehhez sokáig tartotta is magát a szerkesztõség. Az elsõ fõszerkesztõje
Baló László30 volt. Olyan újságírók dolgoztak a szerkesztõségben, mint Kellér Andor, Kisjó
Sándor,31 Bodó Béla,32 Ritter Aladár,33 Hajdú Endre, Pakucs György. A 903-as nagy nemze-
dék, mondhatjuk úgy is, hogy a polgári újságírás nagy nemzedéke volt.
Németi Irén: Ott aztán igazán nem volt túlsúlyban a párttagság. Ott innen-onnan érkezett,

szalajtott emberek voltak. 
Galsai Pongrácnak valami 56-os ügye volt Pécsrõl, és onnan sürgõsen el kellett jönnie, és

azt hiszem, szilenciuma is volt. Korrektor volt. Egyszer odajön hozzám, azt mondja, Irénke,
hát nézze, én most már lassan Kossuth-díjas korrektor leszek a Nõk Lapjánál. És azt mondja,
hát szeretnék írni. Hát mondom, írjon. És tényleg nagyon szép, nagyon jó dolgokat írt, nagyon
tehetséges tollú ember volt. Egyszer fölhívtak a Tájékoztatási Hivataltól, a szegény Naményi 

RÉSZVÉTEL, EGYÜTTMÛKÖDÉS, FELELÕSSÉG – VÁLTOZATOK 87

ÜZ
EM

I B
AL

ES
ET

25 Fekete Gyula (1922–) író, újságíró. 1956 az Írószövetség titkára, majd 10 hónapig letartóztatásban van. 1965–68-

ban a Budapest szerkesztõje. A hatvanas–hetvenes években többek között az Élet és Irodalom és a Nõk Lapja

munkatársa, 1981–89 között az Írószövetség alelnöke.

26 Molnár Zoltán (1920–) író. 1956-ban az Írószövetség titkára, majd letartóztatják. 1959-ben szabadul. 1963–80-

ban az Élet és Irodalom munkatársa.

27 Örkény István (1912–79) író. Az 1956-os forradalomban való részvétele miatt 1958–63-ban nem publikálhatott,

ez idõ alatt az Egyesült Gyógyszergyárban dolgozott.

28 Déry Tibor (1894–1977) író. 1956 júniusában, a Petõfi köri sajtóvitában tett bíráló felszólalása után kizárták a

pártból. 1956–57 telén a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány ellen lépett fel, ezért 1957-ben 9 évi bör-

tönbüntetésre ítélték. 1961-ben büntetését felfüggesztették, majd teljes amnesztiát kapott. 

29 Zelk Zoltán (1906–81) költõ. 1956-ban az Írószövetség forradalmi csoportjához tartozott. 1957-ben 3 évi börtön-

büntetésre ítélték, 1958 októberében szabadult. 1962-tõl szabadfoglalkozású író volt.

30 Baló László (1908–87) újságíró. 1945. január–március között a Szabadság címû napilap munkatársa, majd

1948-ig a Szabad Nép olvasószerkesztõje. 1948–50-ben az MTI felelõs szerkesztõje, a Rajk-per miatt távoznia

kellett. 1950–56-ban a Friss Újságnál, utóbb a Népszavánál dolgozott. 1956. december 24-tõl 1958-ig az Esti

Hírlap, 1958–77 között a Hétfõi Hírek fõszerkesztõje volt.

31 Kisjó Sándor, Kiss József Sándor (1903–73) újságíró, humorista. 1952-tõl a Magyar Nemzet belsõ munkatársa.

1956-ban került az Esti Hírlap szerkesztõségébe, ahol a Derûs oldal címû rovatot vezette. 1964-ig a lap munkatársa.

32 Bodó Béla (1903–70) újságíró, író. Pályáját 1926-ban a Pesti Naplónál kezdte. Színes, mozgalmas riportjai és

tárcái 1940-ig jelentek meg a lapban. 1945–48-ban a Szabad Népnél dolgozott. 1950–53-ban a Népszava nyom-

dai szerkesztõje volt. 1957-tõl 1963-ig, nyugdíjazásáig az Esti Hírlapot szerkesztette. Brumi-könyvei a gyerme-

kek körében igen népszerûek.

33 Ritter Aladár (1903–93) újságíró, laptervezõ, sajtótörténész. 1926–34-ig a Magyar Hírlap, 1935–43 között a Kis

Újság munkatársa. 1953–56-ig a Szabad Ifjúság, 1956–67 között az Esti Hírlap tervezõszerkesztõje volt.
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1. Faragó Vilmos a Szigligeti Alkotóházban, 1970 (Faragó Vilmos

tulajdona)

2. Az Élet és Irodalom fejléce a Kesudió-vita idején, 1976. február 26.

3. A Nõk Lapja szerkesztõsége, Németi Irén fõszerkesztõ (jobbra)

többek között Korniss Péter és Gyenes István társaságában,

1960-as évek (Németi Irén tulajdona)

4. Szabálytalankodó gyalogosok, Budapest, 1960, Rév Miklós felvé-

tele (Magyar Nemzeti Múzeum)

5. Az óbudai hajógyárban a szovjet holdrakétáról szóló híreket ol-

vassák, 1959, Wormser Antal felvétele (Magyar Nemzeti Mú-

zeum)

6. Németi Irén, a Nõk Lapja fõszerkesztõje, 1960 körül (Németi

Irén tulajdona)

1 2

3 4

5 6
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nekem ezt senki nem mondta. Azt mondja, hát téved. Mondom, van kifogása ellene, amiket
ír? Azt mondja, egyelõre nincs. De hát büntetésben van! Mondom, most már le kell zárni a
múltat, hagyjuk most már írni, és én nem fogom megakadályozni, hogy írjon. Azt mondja, de
a maga felelõsségére. Mondom, jó – az én felelõsségemre.

Rábíztam az irodalmi rovat vezetését is egy idõben. És neki köszönhetem, hogy például a
lap körül írók sorakoztak, és nagyon jó kapcsolatba kerültünk az írókkal. A Nõk Lapjába szinte
minden akkoriban és ma élõ író megjelent, Illyés Gyulától Tersánszky Jenõig, Tamási Árontól
Gyurkovics Tiborig, Csurka Istvánig.

Zsigmondi Máriát például a Rádiótól rúgták ki annak idején, mert a nagyapja Peidl Gyula
volt, a Tanácsköztársaság utáni kormány minisztere, ezért kellett neki eljönni a Rádiótól. De
mi nagyon jól jártunk vele, mert kitûnõ újságíró volt.

Báró Wesselényiné Fedor Ágnes. Tüneményes újságíró volt, nagyon érdekes, szép és jó
cikkeket írt, minden cikkében gyöngyszemek voltak elrejtve.

Korniss Péter, aki ma Kossuth-díjas, az utcáról jött be hozzánk, nagyon jó fotókat csinált,
és fölvettem. Valaki följelentette, már nem tudom, hogy ki volt, hogy 56-ban volt valami ügye,
talán be is vitték, nem tudom én, mi történt vele. Csak hát egy lyuk volt az életrajzon, és ezt
nem vallotta be. Ezért aztán egy évre eltiltották.

Mondom neki: Péter, ne keseredjen el, ha letelik a szilencium, visszavesszük. És tényleg,
álltam a szavam, visszavettük, úgyhogy azt hiszem, onnan is ment nyugdíjba.

Nádas Péter! Hát ez nagyon aranyos dolog volt, egy ilyen mosolygós, szõke kisfiú jelent
meg a lapnál, és nagyon jó fotókat csinált a Péter, és nagyon szerettük. De egyszerûen nem
tudtam neki státust szerezni. Már amikor a Korniss Péter visszajött, akkor nem tudtam elin-
tézni azt, hogy megmaradjon státusban a Nõk Lapjánál, így került el tõlünk.

FÕSZERKESZTÕI ÉRTEKEZLETEK
Németi Irén: A Nõk Lapja 56 után teljesen megváltozott, a hangja is megváltozott, sokkal bát-
rabb lett, sokkal olvasmányosabb lett. Talán még bátrabb is volt, mint amit az agitprop. osz-
tály el tudott viselni.

FÕSZERKESZTÕI ÉRTEKEZLET, 1960. NOVEMBER 25. NAMÉNYI GÉZA FELJEGYZÉSE35

November 7-én délelõtt a Szabadság téren megkoszorúzták a szovjet hõsi emlékmû-
vet. 23 elvtársnak küldtünk meghívót erre az ünnepségre. 
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34 Naményi Géza (1916–69) újságíró. 1955-ben az Esti Budapest szerkesztõbizottságának tagja, rovatvezetõ. 1957-

ben részt vett a Tájékoztatási Hivatal megszervezésében, fõosztályvezetõ, elnökhelyettes. 1959-tõl haláláig a hi-

vatal elnöke volt.

35 Lásd Cseh–Kalmár–Pór (1999) 326. p. 
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Ha jól figyeltük meg, a 23 elvtárs közül egyetlenegy jelent meg.
Nem akarom azt mondani, amit a molymama a gyerekének, hogy aki nem eszik

a télikabátból, az nem kap majd a fürdõruhából sem, hanem mellõzve a tréfát, fel
kell hívnom a szerkesztõ elvtársak figyelmét: mi történnék, ha minden meghívott
olyan álláspontra helyezkednék, mint a 22 szerkesztõ elvtárs? Mekkora csemege
lenne, ha az emlékmû szomszédságában levõ amerikai követség ablakából lefényké-
pezhetnék, hogy alig néhány ember lézengett a téren, amikor pl. a szovjet nagykö-
vetség teljes diplomáciai személyzete is koszorút helyezett el. Nagyon kérem az elv-
társakat, hogy az ügy tanulságait a jövõre nézve feltétlenül vonják le.

Lakatos Ernõ: A Tájékoztatási Hivatal, amely 56-ban, az események után jött létre, nemcsak
papírral gazdálkodik – mert ez egy rendkívül kényes kérdés volt! Magyarországon a papír
mindég az arannyal összefüggõen fogalmazódott meg, mert igazi jó papírt újságok nyomtatá-
sára Nyugaton tudtak csak termelni. De nemcsak ez lett a feladata. Mert korábban ilyesmi
volt, hogy papírgazdálkodás, lapengedélyek kiadása, regisztráció.

57 után éppen Kádár Jánosnak a fellépésével – létrejött egy szóvivõi rendszer. És e mel-
lé a szóvivõi rendszer mellé épült maga az egész információs rendszer. Tehát a Tájékoztatási
Hivatal olyan részlegei jöttek létre, amelyek egyrészt képesek voltak a szóvivõt háttéranyagok-
kal ellátni, másrészt képesek voltak a kormány tevékenységérõl megfelelõ írásos anyagokat a
sajtónak rendelkezésére bocsátani, és képesek voltak arra, hogy a szerkesztõket, rovatvezetõ-
ket adott témákban tájékoztassák, kérdéseikre válaszoljanak.
Paizs Gábor: A fõszerkesztõi értekezlet nagyon szûk körû volt. A négy akkori napilap, te-

hát a Népszabadság, Magyar Nemzet, Esti Hírlap, Magyar Hírlap, plusz az újságírószövetség
fõtitkára, a külügy sajtósa és a Tájékoztatási Hivatal mindenkori elnöke volt jelen – tizen-
egyen vagy tizenketten voltunk összesen. Tehát ez volt az egyes számú szerkesztõi kör, ahol
információkat kaptunk, vagy olyan igényeket fogalmaztak meg, hogy erre meg arra menjen a
sajtó, ezt írja meg, azt ne írja meg satöbbi. Ez volt a fõszerkesztõi egy. 

A fõszerkesztõi kettõn a hetilapok és a különbözõ társadalmi szervek lapjai vettek részt,
plusz a megyei lapok fõszerkesztõi. Ez volt a második kör.

Óriási számban jelentek meg üzemi lapok Budapesten, és az üzemi lapoknak a gazdája a
Budapesti Pártbizottság volt. Tehát oda már többszörösen megszûrve kerültek az információk,
de nem volt több. Három kör volt.
Lakatos Ernõ: Nem akarom a menyasszonyt szépíteni, de a kérdésre azt tudom válaszolni,

hogy nekem fõszerkesztõi problémám, ha veszem a tizennégy tagú értekezletet, ott senkivel
semmi nem volt.

Ráadásul annak a tizennégynek a jó része a Központi Bizottság tagja volt, tehát õk a Köz-
ponti Bizottság ülésén ott ültek, megkapták az anyagokat, a tájékoztatókat, az információkat,
tehát õk képben voltak. 
M. Topits Judit: Kik voltak központi bizottsági tagok a fõszerkesztõk között?
Lakatos Ernõ: Hárs István,36 a Rádiónak a vezetõje, a Televízió vezetõje, a Népszabadsá-

got két ember is képviselte, az elsõ számú meg a második számú vezetõ is, az már maga négy
ember. Parlamenti képviselõ volt az MTI vezérigazgatója, Barcs Sándor,37 Darvasi38 a Magyar
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36 Hárs István (1924–94) 1954–56-ban belügyminiszter-helyettes. 1957-tõl a Magyar Rádió fõosztályvezetõje,

majd elnöke.

37 Barcs Sándor (1912–) 1945-ben a FKgP tagjaként a Szabadság címû lap szerkesztõje. 1948–1950 között a Ma-

gyar Központi Híradó Rt. elnöke. 1950–80 között az MTI vezérigazgatója.
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Hírlaptól, Pethõ39 a Magyar Nemzettõl. Tehát mindenki vagy egy párt- vagy egy állami vezetõ
testülethez tartozott.
M. Topits Judit: Hogy jutott eszébe, hogy jegyzeteljen a fõszerkesztõi értekezleteken?
Paizs Gábor: Szerettem volna magamnak egy olyan naplót vezetni, ami a szerkesztõségi

munkámmal kapcsolatos tapasztalatokat összegezi. Hogy mit valósítottunk meg abból, ami ott
elhangzott, és mit nem. Ezt volt az egyik dolog. A másik, ami ennél sokkal lényegesebb: hogy
vissza tudtam keresni a saját gondolataimat. Az, hogy egy jelenségnek a folyamatát tudtam
követni, az számomra mindig megnyugtató volt, a szerkesztési munkában is.
M. Topits Judit: És milyen visszatekinteni ezekre a szövegekre most?
Paizs Gábor: Sok dolgot átélek újra, sok dolgon mosolygok, sok dolog pedig felháborít.

PAIZS GÁBOR JEGYZETEI A FÕSZERKESZTÕI ÉRTEKEZLETEKRÕL I.40

1972. február 4. 
Február 16-án érkezik Nixon Pekingbe. Reális terjedelmet s nem eltúlzott tudó-

sításokat kérünk! A szovjet állásfoglalásokat közöljük, a nyugati találgatásokat ne!
Csak megfelelõ forrás alapján kommentáljunk!

A sajtó ne foglalkozzon a kábítószer-divat jelenségeivel! Embargó!
Kádár János 60. születésnapjára készülve azt a politikát mutassa be a sajtó, amit

képvisel! Csak köszöntõ kommünikét és táviratokat közölni. Ha a lapok mégis közöl-
nek saját köszöntõt, abban fogalmazzák meg az MSZMP politikájának fõbb tételeit!
1972. március 10.

A március 15-i központi bizottsági ülés foglalkozik az alkotmánymódosítással is.
Március 26-án kerül nyilvánosságra, addig ne foglalkozzanak vele a lapok, utána is
csak mértéktartóan. Ne keltsük a megvitatás illúzióját.

Nem helyes a nyugati zsargon használata a magyar sajtóban (pl. manager).
1972. június 23.

Nagy János külügyminiszter-helyettes bejelentette, hogy Rogers amerikai kül-
ügyminiszter július 6-án érkezik. Vályi Péter miniszterelnök-helyettes és Péter Já-
nos külügyminiszter fogadják. Amerikai kezdeményezésre érkezik a konzuli egyez-
mény aláírására. Más egyezményt nem írunk alá. Nem lehet nem fogadni, de ennek
nagyok a negatív kihatásai.

Az autóstop magánügy. Ne szervezzük mozgalommá!
Kérjük, hogy a parlamenti felszólalások egyediségét hangsúlyozza a sajtó!

1972. július 12.
Az olimpiával kapcsolatban elhangzott a figyelmeztetés: felerõsödött a keleti or-

szágok elleni politika. München propagandaközpont, ott csoportosul a legreakció-
sabb magyar emigráció. Szakmai igényességet, indulatok nélküli tudósításokat ké-
rünk, amelyekbõl kiderül, hogy kinek drukkol a tudósító. Az újságírók ne fogadják
el az emigrációs irodák programjait! A termelõmunkát ne zavarják a közvetítések!
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38 Darvasi István (1920–) újságíró. 1945–50-ben a Belügyminisztériumban dolgozott. 1951-tõl az MTI külpolitikai 

szerkesztõje. 1957-ben a Tájékoztatási Hivatal helyettes vezetõje. 1958–68 között az MSZMP KB Agitációs és

Propaganda Osztály helyettes vezetõje. 1968–84-ben a Magyar Hírlap fõszerkesztõje. 

39 Pethõ Tibor (1918–96) újságíró. 1952–57 között a Magyar Nemzet külpolitikai rovatvezetõje. A Szabad Szó, a

Kossuth Népe, az Új Magyarország, a Magyar Hírlap munkatársa. 1967–71 és 1975–80 között országgyûlési kép-

viselõ. 1973–82 között a Magyar Nemzet fõszerkesztõje.

40 A szerzõ tulajdonában lévõ kéziratgyûjtemény.
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Honecker41 60 éves. Kádár levelet küld. A Népszabadság köszöntõt ír, plusz ké-
pet, életrajzot közöl. 

A vietnami helyzetelemzést érzelmekre hatóan végezze a sajtó.
1972. november 2.

Az USA elnökválasztásával kapcsolatban többet foglalkozzon a sajtó a belsõ erõk
ellentmondásaival.

Molnár Ferenc mûvelõdési államtitkár a Kritika címû lap elemzésének tapaszta-
latait ismertette. Kell a folyamatok kritikai vizsgálata, pl. tisztázni kell, mi az, hogy
szürkeség a szépirodalomban. Kiirtani a periferikus témákat, mint pl. MGP42 írása volt
a Belgrád rakparti pinceszínpadról. Személyhez szóló állásfoglaló kritikákat kérünk!

Miért foglalkozott annyit a sajtó a gyufahiánnyal? Ennek nem a mechanizmus
az oka.
1973. november 16.

December 21–22-én jubileumi ünnepségek lesznek Moszkvában. Magas szintû
küldöttségek mennek. Meg kell erõsíteni a moszkvai sajtóstábokat. Ne legyen szibé-
riai dömping! Az 50. évforduló terminológiája: a Szovjetunió 50 éves, nem a szovjet
állam!

A sajtó hagyja abba Kissinger amerikai külügyminiszter sztárolását!
A Képes Újság – Képes Év kiadvány átgondolatlan, nem fogják kiadni, zúzdába

kerül!
Bizonyos játékokat hamarosan ki fognak tiltani a kereskedelembõl: háborús esz-

közök, USA feliratú babák stb.
Az áremelkedések túlméretezettek a sajtóban.
A Román Népöztársaság december 30-i ünnepségeirõl szerényen publikáljunk.

RÁKOSI MÁTYÁS HALÁLA ÉS TEMETÉSE, 1971. FEBRUÁR
Halda Alíz: Én a szocialista újságírás tájékoztatási politikája mélypontjának, vagy szégyené-
nek – vagy nem is tudom, mit tudok mondani – tekintem azt, hogy Rákosi halálát kishírben
közölte az újság. Mert ugye, Rákosi Mátyás – akárhogy is nézzük – egy történelmi személyi-
ség volt.
Del Medico Imre: Mindenki mesélte, hogy Rákosit hazahozták, hogy teljes titokban eltemet-

ték, csak a szûk család volt ott. Ami egyébként teljesen logikus, hát Magyarország legnépsze-
rûtlenebb embereinek egyike volt.
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41 Erich Honecker (1912–94) német politikus. 1971–89 között a SED (Németországi Szocialista Egységpárt) elsõ

titkára, 1976-tól az államtanács elnöke volt.

42 Molnár Gál Péter (1936–) kritikus, dramaturg, színháztörténész. 1961–78, illetve 1983–89 között a Népszabadság

munkatársa, 1989-tõl fõmunkatársa.
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Halda Alíz: Az, hogy a halálát az újságok kishírben közölték, és semmiféle kommentárt,
tehát akár egy rövid kis nekrológot se voltak képesek produkálni, ez jelzi azt, hogy milyen
mértékben nézték le az embereket.

KOSSUTH RÁDIÓ, BUDAPEST. ÉJFÉL VAN. 1971. FEBRUÁR 5.43

A sportfogadási és lottóigazgatóság szerint a 6. játékhéten öttalálatos szelvényre ta-
láltak. A szelvény száma: 2 238 795.

Meghalt Rákosi Mátyás, a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetõségének volt
elsõ titkára, aki gyógykezelés miatt a Szovjetunióban tartózkodott. Súlyos és hossza-
dalmas betegség után pénteken halt meg Gorkij város kórházában. 79 éves volt.

A várható idõjárás szombat estig: észak felõl növekvõ felhõzet, fõként a reggeli
órákban helyenként köd, ködszitálás, ónos ködszitálás, mérsékelt, idõnként meg-
élénkülõ északnyugati szél. Várható legmagasabb nappali hõmérséklet szombaton:
plusz 1–plusz 6 fok között. 

BISZKU BÉLA44 JELENTÉSE AZ 1971. FEBRUÁR 23-I POLITIKAI BIZOTTSÁGI ÜLÉSRE45

1971. február 5-én, péntek délután ½ 4 órakor Katusev elvtárs telefonon közölte
Kádár elvtárssal Rákosi Mátyás halálának hírét, és állásfoglalásunk iránt érdeklõ-
dött. Ezt követõen összeült a Titkárság, és az alábbiakban állapodott meg:

– Rákosi Mátyás elhunytáról a szovjet elvtársakkal egyeztetett kommüniké jelen-
jen meg;

– Rákosi Mátyás holttestét hamvasszák el;
– az intézkedéssel a korábban kiküldött 4 tagú bizottságot bízta meg […];
– a szovjet elvtársak javaslatára a Rákosi Mátyás elhunytáról kiadott kommüniké

nem volt azonos szövegû [a magyaréval]. A magyar részrõl megjelent kommüniké azt
is közölte, hogy Rákosi Mátyás hol halt meg.

A Titkárság állásfoglalása alapján Kádár János elvtárs megbízásából Sándor Jó-
zsef elvtárs értesítette Rákosi Mátyás Magyarországon élõ rokonait. […] A család
kérte, hogy Rákosi Mátyás Magyarországon legyen eltemetve. Ezt az özvegy úgy ve-
tette fel mint az elhunyt utolsó kívánságát. 

A Politikai Bizottság február 9-i ülésén megerõsítette (jóváhagyta)46 a Titkárság 
(a kiküldött Bizottság) intézkedéseit és úgy határozott (tudomásul vette), hogy

Rákosi Mátyás hamvait hivatalos úton Budapestre küldik és helyezik el. Errõl pub-
likáció (közlemény) ne jelenjen meg (nem jelenik meg).

A rokonok tudomásul vették, hogy az urna elhelyezésére a Farkasréti temetõ pol-
gári kolumbáriumában kerül sor, és a magyar sajtóban az esettel kapcsolatban sem-
miféle közlemény nem jelenhet meg, a kolumbáriumi márványtáblán /csak/47 az
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43 A bemondószöveg a Magyar Rádió Archívumában található.

44 Biszku Béla (1921–) politikus. 1956–57-ben a Budapesti Pártbizottság elsõ titkára. 1957–61 között belügymi-

niszter. 1961–62-ben a Minisztertanács elnökhelyettese. 1962–78-ig az MSZMP KB titkára. 1956–85 között az

MSZMP KB, 1956–80 között a PB tagja. 

45 Jelentés a Rákosi Mátyás halálával és temetésével kapcsolatos intézkedésekrõl, 1971. február 23. MOL M-KS-

288. f. 5./546. õ. e.

46 Kurzívval, zárójelben Biszku Béla kézírásos javításai.

47 Biszku Béla a két csakot kihúzta a szövegbõl.
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elhunyt nevét, születésének és halálának évszámát lehet (kell) feltüntetni. Az urna
elhelyezésénél /csak/ a családtagok legyenek jelen. […]

A szovjet elvtársak információi szerint a család a megállapodás ellenére telefo-
non felkérte a Magyarországon maradt rokonokat, hogy a temetésrõl hozassanak le
közleményt a sajtóban. Erre való tekintettel Sándor József48 elvtárs február 13-án,
megérkezésünkkor a Ferihegyi repülõtéren újra beszélt az özveggyel és a rokonok-
kal: a moszkvai megállapodásoknak megfelelõen megismételte: az urna elhelyezé-
sénél csak a családtagok legyenek jelen, s arról a sajtóban semmiféle közlemény ne
jelenjen meg. […]

Az urna elhelyezése február 16-án 15 órakor a Farkasréti temetõ polgári kolum-
báriumában történt meg a megállapodásoknak megfelelõen, s minden bonyodalom
nélkül zajlott le. A ceremónián körülbelül negyvenen vettek részt. A ravatalnál Bí-
ró Ferenc49 mondott kb. 3 perces gyászbeszédet […].

Kérem a Politikai Bizottságot, hogy a jelentést vegye tudomásul.

Budapest, 1971. február Biszku Béla, a kiküldött bizottság megbízásából

MSZMP PÁRTSZERVEZETEK INFORMÁCIÓS ÉS HANGULATJELENTÉSEI A KÖZPONTI 
BIZOTTSÁG AGITÁCIÓS ÉS PROPAGANDA OSZTÁLYÁNAK, 1971. FEBRUÁR50

„Rákosi Mátyás haláláról rövid hírközlést kaptunk. Az idõsebb korosztály veti fel,
hogy utolsó kívánságaként Gorkijban, Sztálin mellé temették. A fiatalabb generáció
nem foglalkozik vele. Egyesek véleménye szerint, illetve híresztelések szerint itthon
volt, de nem merte magyar orvosokkal kezeltetni magát, azért ment vissza.” (Új Alkot-
mány MGTSZ pártalapszervezete, Mezõkovácsháza)

„Kifogásolta dolgozóink egy része, hogy Rákosi Mátyás halálhírét a Népszabad-
ság és a többi napilap az apró hírek rovatában közölte. …Úgy érezzük, többet érde-
melt volna hibái ellenére is.” (MSZMP Egyesült Izzó üzemi pártszervezete)

„Azt hittük, hogy Rákosi Mátyás Magyarországon tartózkodott, miután a párt
Központi Bizottsága engedélyezte hazatérését. Most derült ki, amikor is meghalt,
hogy csak a Szovjetunióban maradt.” (MSZMP Városi Bizottsága, Gyula)

„Rákosi Mátyás halálhírére több helyen reagáltak. Általában azt kifogásolták,
hogy a sajtóban megjelent közlemény túl rövid volt. A mozgalomban betöltött szere-
pérõl semmiféle méltatás nem jelent meg. Felvetik több helyen, hogy tevékenységének
pozitív vonásai is voltak. (Csõgyár, Acélmû, Fémmû, Szerszámgépgyár). Az újságok-
ban egy fekete keretes képet megérdemelt volna hibái ellenére is.” (MSZMP Csepel In-

formációs jelentés Vas- és Fémmûvek Bizottsága)

„Többek kifogásolták Rákosi Mátyás halálhírének bejelentését. Vagy semmit,
vagy másként kellett volna. Itt a kollégiumokban is érdekes volt a hallgatóság rea-
gálása: »Tetszett olvasni a vezércikket?« – kérdezték tõlem (Landler Kollégium).
Egy pártcsoport konkréten azt vetette fel: miért szólt úgy a közlemény, hogy
»gyógykezelés céljából« tartózkodott a Szovjetunióban? (Építõmérnöki alapszervezet).
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48 Sándor József (1911–85) 1956 után az MSZMP KB tagja, a KB Irodájának, illetve az MSZMP KB Párt és Tö-

megszervezeti Osztályának vezetõje.

49 Rákosi Mátyás testvére.

50 MOL M-KS-288. f. 522/6. õ. e.
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Kedvezõtlen visszhangot váltott ki az a mód, ahogy néhány soros apró betûs közlés-
ben a sajtó Rákosi Mátyásról hírt adott. Az a megjegyzés, hogy gyógykezelés céljá-
ból tartózkodott a Szovjetunióban, bizonyos történetietlen és vulgarizált reflexióként
csapódott le a köztudatban (Gépész II. alapszervezet). Párttagok és pártonkívüliek
között széles körûen felvetõdött Rákosi halálával kapcsolatban, hogy ezt miért csak
rövid hírként közölték a lapok, miért nem lehetett (vagy a közeljövõben nem lehet-
ne-e) végre marxista történelmi értékelést adni Rákosi szerepérõl, pozitív és nega-
tív tevékenységérõl a sajtóban. Úgy tûnik, ezt a témát nem lehet érinteni (Építõmér-
nöki alapszervezet).” (MSZMP Budapesti Mûszaki Egyetemi Bizottsága)

Lakatos Ernõ: Énszerintem abban az idõben errõl nem is kellett volna többet. Mit anekdotáz-
tunk volna mi már egy hulla fölött?
M. Topits Judit: De hát például egy nekrológ sem jelent meg?
Lakatos Ernõ: Hát ez megint egy magától értetõdõ dolog! Ugyanis Rákosi Mátyás neve az

egész magyar lakosság szempontjából negatív volt – joggal –, és hát a Kádár-féle vezetésnek
egy jelentõs része a Rákosi börtöneiben ült. Na most, olyan nagy lelkesedés a személyét ille-
tõen nem volt. Fõleg azért nem, mert 56 után pedig megállás nélkül a fõ följelentõk közé tar-
tozott, aki állandóan – hazai informátorai révén – összegyûjtött anyagokkal ostromolta a szovjet
pártvezetést, és hangolta a magyar vezetés ellen. Ezért örömrivalgani itthon – nem hiszem,
hogy valakinek kedve lett volna. Nekem biztos hogy nem volt.
M. Topits Judit: A temetésérõl sem jelent meg sajtóhír.
Lakatos Ernõ: És jó lett volna nekünk, hogyha kimegy egy csomó ember, és lapáttal ütik-

verik egymást? Senkinek nem hiányzott egy belsõ konfliktus a Rákosi Mátyás személye miatt!
Mert egy csomó embernek olyan gyûlölete volt vele szemben! Meg mi volt, ki volt õ? 1955-
tõl, a leváltása óta eltelt a hazatéréséig húszvalahány év, nem? Mi volt? Milyen sarzsija volt?
Semmi!

KONFLIKTUSOK
POLITIKAI BIZOTTSÁG ÜLÉSE, KÁDÁR JÁNOS HOZZÁSZÓLÁSA, 1969. MÁRCIUS 24.51

Itt van ez a mondat a javaslatban, hogy „A sajtót politikailag változatlanul és osztat-
lanul a párt irányítja”. Elsõ probléma, hogyan legyen ez a jövõben. Véleményem
szerint ezt így kell hagyni. Persze itt nagyon sok a duplikázás: változatlanul és osz-
tatlanul. Ezek olyan önmeggyõzési dolgok, amikre nincs szükség. Azt kell mondani,
hogy a sajtót politikailag a párt irányítja. Ez világos.
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51 Jegyzõkönyv a Politikai Bizottság ülésérõl, 1969. március 24. MOL M-KS-288.f. 5/486. õ. e.

04topits.qxd  11/20/2004  11:15 PM  Page 95



Németi Irén: Sokorópátka egy fekete történet az életünkben. Ugyanis a téesz-szervezés kellõs
közepén Szemes Piroska elment Sokorópátkára, hogy megírja, hogy a parasztok milyen öröm-
mel akarnak belépni a termelõszövetkezetbe. És kiderült, hogy egyetlen férfit nem találtak a
faluban. És akkor összejön az asszonyokkal, hogy hol vannak az emberek? Hát elmentek a
hegyekbe. Miért mentek el a hegyekbe? Azt mondja, vittek magukkal egy demizson bort, sza-
lonnát, kenyeret, és ott múlatják magukat. Mert gondolták, hogy jönnek a népnevelõk, és azok
lyukat beszélnek a hasukba, meg fenyegetik is õket. Õk meg elmentek a hegyekbe.

Na, megjelent ez a cikk,52 és hát egy ideig csend volt. Egyszer megszólal a telefon. Tud-
niillik a Szabad Európa Rádió [beolvasta, az egész riportot], és azzal kommentálta, hogy ez
egy megkérdõjelezhetetlen bizonyítéka a magyar parasztság megnyomorításának.
Lakatos Ernõ: Mondják már énnekem meg, hogy hol volt ez a cenzúrahivatal, kik dolgoz-

tak ott? Milyen, hova kellett cikkeket bemutatni? Mert én, amióta a sajtóban az eszemet tud-
tam, amíg újságíróként mûködtem, odaadtam a rovatvezetõmnek, amikor szerkesztõ voltam, a
rovatvezetõ meg az olvasószerkesztõnek adta oda. Én nem találkoztam cenzorral soha, elõze-
tes cenzorral. Tehát ez kitaláció, és megmondom õszintén, nem igaz. Lehet, hogy egyeseknek
jól esne, ha errõl számolnék be, hogy ott volt egy mogorva cenzor, de tény az, hogy az NDK-
ban, Szovjetunióban, Bulgáriában, nem akarom tovább sorolni a sort, mindenütt mûködtek
cenzúrahivatalok, tehát ahol a cenzorok jóváhagyása nélkül nem jelenhettek meg, na nem ap-
ró hírek, meg egyebek, de mondjuk jelentõsebb témák. Ilyen hivatal Magyarországon nem volt.

A KB TITKÁRSÁGÁNAK ÜLÉSE, KÁDÁR JÁNOS HOZZÁSZÓLÁSA, 1957. AUGUSZTUS 22.53

Kizárólagos pártirányítás a sajtó napi ügyeiben eddig negatívumot adott [...].
Kisebb íráskészséggel rendelkezõ ember utasított nagyobb íráskészségû és a kér-

déshez jobban értõ embert is, […] éppen ebbõl jöttek ki a túlteljesítések. […] Ezért
egy olyan új, mûködõ rendszert kell létrehozni, […] amibe beletartozik az általános
irányítás, a figyelem felhívása, de feltétlen az újságíró mondja meg, hogy hogyan. Ha
aztán nem hajtják végre a kapott utasítást, akkor egy hónap múlva megmondhatjuk:
látja, mit csinált? Magára volt bízva, hogy mit ír és hogyan oldja meg a feladatát.
[…] Így tudjuk biztosítani, hogy a szerkesztõ felelõs legyen a lapért. 

És ha rosszul írnak egy kérdésrõl? […] Éljünk az utólagos bírálat jogával és a fe-
lelõsségre vonással.

Németi Irén: Egyszer például, egyáltalán nem volt barátságos dolog, ez Kennedy54 halálakor
volt. Minden lap írt róla, dicsérte Kennedyt, nagyszerû dolgokat írtak Kennedyrõl. Ez már a
hét elején kezdõdött, a hét végén végzõdött, és mi utoljára írtunk errõl. Az egyik újságírónk
azt találta írni, és én benne is hagytam a cikkben, hogy a Jacqueline Kennedy legalább olyan
fájdalommal gondol az eseményre, mint a legszegényebb munkásasszony.55 Na, ezért is ren-
geteget kikaptam a fõszerkesztõi értekezleten. Hogy hogy lehet ezt így összehasonlítani, ez
szentimentális kispolgári érzelgõsség. Engem úgy lerámoltak, hogy a végén a kollégáim jöt-
tek, hogy hogy megyek haza, mert elvisznek. Mondom, azért haza tudok menni.
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52 Akkor és most. Nõk Lapja, 1959. május 7. 6. p.

53 Jegyzõkönyv az MSZMP KB Titkárságának ülésérõl MOL M-KS-288. f. 7/13. õ. e.

54 John F. Kennedy (1917–63) 1960-tól demokrata párti amerikai elnök. 1963. november 22-én Dallasban merény-

let áldozata lett.

55 A texasi merénylet, Nõk Lapja, 1963. november 30. 2. p.
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Faragó Vilmos: Ezek remek konfliktusok voltak! Mert a hatalom is kipróbálta az erejét, és
az intézmény vezetõje is kipróbálta, hogy mekkora fiú – vagy lány –, hogy eléje tud-e állni a
hatalom szemrehányásainak, meg tudja-e válaszolni õket, ez egy remek játék volt.

Az újságírók mindig többet akartak, a fõszerkesztõ dolga volt, hogy visszafogja valamelyest
õket, és a hatalom dolga volt, hogy visszafogja a fõszerkesztõt.

Mindenképpen mutatja, hogy ez egy diktatúrában mûködött így, mert egy nem-diktatúrás
országban erre a függésrendszerre nincs szükség.

PAIZS GÁBOR JEGYZETEI A FÕSZERKESZTÕI ÉRTEKEZLETEKRÕL II.
1973. február 2.
Marjai József56 tájékoztatója Vietnamról. Óvári Miklós57 megjegyzései: Hosszú fo-
lyamatról van szó. Szüntessük meg az illúziókat és nem kelteni újakat. 

Önvédelmi terrorista csoport a palesztin kérdésben. A lapok a terrorista és a ge-
rilla szavakat ne keverjék!

Kérjük, hogy a balassagyarmati leánykollégiumban történt fegyveres cselek-
mény58 részletezését a sajtó hagyja abba! 

A Kék fény59 és az Élet és Tudomány60 ne adjon tippeket a robbanó levelek ké-
szítéséhez!

Ne foglalkozzanak a nyilvánosság elõtt a csecsemõtej-ellátással. Kiterjesztésére
nincs mód, mert 4-500 millió forintra lenne szükség.

A sajtó ne dobja föl Latinovits Zoltán könyvét, a Ködszurkálót. 
Hagyják abba a közlekedési balesetek részletezését, a horoszkóp témákat pedig

irtsák ki a lapokból! 
Fülöp herceg magyarországi útjáról ne írjanak!

1973. április 13.
Óvári Miklós szerint javult a belpolitikai újságírás: jók a magyarázatok, jó a po-

litika képviselete, kevesebb a de.
Az Esti Hírlap vezetõi vegyék már tudomásul, hogy az Esti Hírlap direkt pártlap.
Kreisky61 politikájának értékelésében jó volt az összhang, de a cikkekben nagy

hangsúlyt kapott a sógorság érzelmi momentuma. 
Május 1-jén a hagyományoknak megfelelõen 200–250 ezer ember fog felvonulni.
Az akupunktúrás gyógymóddal ne foglalkozzon a sajtó!
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56 Marjai József (1923–) politikus. 1956 után berni, prágai, majd belgrádi követ. 1970–73-ban külügyminiszter-

helyettes, 1978–88 között miniszterelnök-helyettes. 1976–89-ben az MSZMP KB tagja.

57 Óvári Miklós (1925–2003) politikus. 1954–56-ban a Szovjetunióban aspiráns, majd 1957–58-ban pártfõiskolai

tanár. 1958-tól az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Osztály alosztályvezetõje, osztályvezetõ-helyettese.

1961–66 között a KB Tudományos és Kulturális Osztály helyettes osztályvezetõje. 1966–70-ig a Tudományos,

Közoktatási Osztály vezetõje. 1970-tõl KB-titkár.

58 1973 januárjában túszejtõ akció történt Balassagyarmaton. Az akció során egy testvérpár a balassagyarmati lány-

kollégiumban túszul ejtett húsz lányt azt követelve, hogy repülõgéppel külföldre távozhassanak. Az öt napig tartó

túszdráma végén a testvérpár idõsebb tagját a rendõrség lelõtte, a fiatalabbat pedig – miután megadta magát –

15 év szabadságvesztésre ítélte a bíróság.

59 A Magyar Televízió bûnügyi magazinja.

60 Tudományos ismeretterjesztõ hetilap.

61 Bruno Kreisky (1911–90) osztrák politikus, jogász. 1970–83 között Ausztria kancellárja.
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1973. május 25.
Elsõ napirend: Nagy Miklós mûvelõdési miniszter az ellenzéki irodalomról. A listán
szereplõ ellenzékiek: Hegedüs András, Heller Ágnes, Márkus Mária, Márkus György,
Kis János, Bence György és Vajda Mihály. Könyveik és írásaik antimarxista nézetek
kialakulására utal[nak]. […]

A vitában egységes álláspont alakult ki nézeteikrõl. PB-határozat: antimarxista,
revizionista, újbaloldali platform, amely a szocializmus és az MSZMP ellen irányul.
Hegedüst, Kist, Vajdát kizárják a pártból. A Pártélet közli. Az Akadémia fõtitkára al-
kalmatlanság miatt felmondja az állásukat. De a szilenciumot és a külföldi utazás le-
hetõségét (!) feloldják. 

Szelényi Iván, Konrád György ellen bûnvádi eljárás indul, társadalmi rend elleni
izgatás alapos gyanúja miatt. Csurkát izgatásért vonják felelõsségre.

Hatékonyabban kell foglalkozni a csoport által megkérdõjelezett kérdésekkel. 
A nemzetközi helyzetben nem lesz gyors, látványos változás, de ne álljunk be

Nixon ellenzékének soraiba. A szovjet megnyilatkozásokat szovjet forrásból közöljük.
A lapok ne írjanak a Hilton Szálló építésérõl.

1973. május 11. 
Ne heroizálják a nekrológok az öngyilkosokat! Fõként a hetilapok misztifikálják

õket. Az ilyen eseményekrõl szóló hírek ne kapjanak pozitív kicsengést!
Túlteng a bûnügyi tudósítás a sajtóban. Sok olyan írás jelenik meg, aminek nincs

hírértéke. Társadalmi tanulságokat tartalmazó anyagokat közöljenek!

EGY MALÉV REPÜLÕGÉP KATASZTRÓFÁJA, 1971. SZEPTEMBER
Halda Alíz: Semmi rosszról nem szívesen írtak! Mondjuk azt, hogy bûnesetekrõl se szívesen
írtak. Ha végiglapoznám ezeknek az évtizedeknek az újságjait, akkor úgy néz ki, mint hogyha
bûneset vagy gyilkosság kizárólag az imperialista régiókban történt volna, de a szocialista or-
szágokban nem. Tehát ezt valahogy a szocialista újságíráshoz méltatlannak tartották. Semmi-
féle emberi tragédiáról nem nagyon, sõt szinte egyáltalában nem adtak hírt az újságok.
Del Medico Imre: Ez egy ilyen l’art pour l’art titkolódzás volt.
Mégpedig egy szovjet gép – ha tetszik: egy szocialista gép – nem zuhanhat le alapon. Vagy

legalábbis sokkal kevesebb zuhan le, mint a kapitalistáknál. Ergo titkolni kell. Ez egy abszo-
lút primitív logika, nemhogy logika, egy primitív „illogika”, hogy így mondjam. De ez volt az
elv. Titkolni.

NÉPSZABADSÁG, 1971. SZEPTEMBER 17. 
A Magyar Légiközlekedési Vállalat Budapest–Kijev közötti, MA-110 számú menet-
rendszerû, TU–134 típusú repülõgépe Kijev közelében szeptember 16-án 9 óra 44
perckor lezuhant. A gép fedélzetén tartózkodó 41 utas és a 8 tagú személyzet életét
vesztette. (MTI)
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MSZMP PÁRTSZERVEZETEK INFORMÁCIÓS ÉS HANGULATJELENTÉSEI A KÖZPONTI BI-
ZOTTSÁG AGITÁCIÓS ÉS PROPAGANDA OSZTÁLYÁNAK, 1971. SZEPTEMBER62

„A magyar közvéleményt megrendítette a magyar repülõgép-katasztrófa. Az utóbbi
hónapokban ez egyre gyakoribb, ezért felvetetõdött az a kérdés is, hogy a fejlett tech-
nika mellett hogyan következhetett be ily sûrû katasztrófa, nincs-e tudatos cseleke-
det mögöttük.” (Pamutnyomóipari Vállalat Pártbizottsága)

„[A] találgatások közül néhányat: konstrukciós hibák lehetnek a szovjet gépek-
ben? Lazul a munkafegyelem a motor üzemképességét megállapító személyeknél?
A pilóták nem rendelkeznek megfelelõ szakértelemmel?” (MSZMP Városi Bizottsága, Gyula)

„A szûkszavú tájékoztatás, a Kijev környéki katasztrófa okának nem ismerése
miatt sok a mendemonda, rémhír repülõparkunk mûszaki állapotáról, megbízhatósá-
gáról, a személyzet munkájáról, amiért a repülõtársaság vezetõit teszik felelõssé.
A légikatasztrófa ismétlõdése miatt sokan szabotázstól tartanak.” (MSZMP SZOT Szerve-

zete)

„A Kijev mellett történt MALÉV repülõgép-szerencsétlenség egyrészt részvétet
váltott ki, másrészt találgatásokat. Mi az oka a balesetnek? Várják a szerencsétlen-
ség okáról szóló tájékoztatást.” (MSZMP Csepel Vas- és Fémmûvek Bizottsága)

„A MALÉV gépek lezuhanásával kapcsolatban sok a pletyka (a vállalat túlzott
terhelése, elavult géppark, mûszaki hibák). Miért nem kapunk megfelelõ tájékozta-
tást, hogy a nem mindig jóindulatú pletykáknak elejét vegyük?” (MSZMP Budapesti Mû-

szaki Egyetemi Bizottsága)

NÉPSZABADSÁG, 1971. SZEPTEMBER 18. 
Az MTI jelenti:

A Magyar Légiközlekedési Vállalat szeptember 16-i tragikus szerencsétlensége
okainak tisztázására szakértõi bizottság utazott Kijevbe, ahol részt vesz a szerencsét-
lenség körülményeinek tisztázásában. A Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium je-
lentése szerint a szerencsétlenül járt utasok nagy többsége Bács-Kiskun megyébõl
való. Köztük volt a Bács-Kiskun Megyei Pártbizottság és tanács öttagú küldöttsége,
amely Ukrajnába utazott volna. Életét vesztette egy IBUSZ-csoport és a velük utazó
IBUSZ-kísérõ. 

A POLITIKAI BIZOTTSÁG ÜLÉSÉNEK JEGYZÕKÖNYVE,63 1971. SZEPTEMBER 21.
A Politikai Bizottság szükségesnek tartja, hogy Csanádi György64 elvtárs adjon hi-
vatalos jelentést a két65 MALÉV-gép szerencsétlenségének okairól, a jelentés máso-
latait küldje meg Kádár János és Biszku Béla elvtársaknak.

MSZMP PÁRTSZERVEZETEK INFORMÁCIÓS ÉS HANGULATJELENTÉSEI 
A KÖZPONTI BIZOTTSÁG AGITÁCIÓS ÉS PROPAGANDA OSZTÁLYÁNAK, 1971. OKTÓBER
„A repülõgép-szerencsétlenségekkel kapcsolatosan találgatások folynak. A járatok
beszüntetésérõl, a pilóták sztrájkjairól, szovjet pilóták igénybevételérõl, a MALÉV
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62 MOL M-KS-288. f. 22./13. õ. e./1971.

63 MOL M-KS-288. f. 5./564. õ. e.

64 Csanádi György (1956–57) közgazdász, mérnök, politikus, 1963–74 között közlekedés- és postaügyi miniszter.

65 1971. augusztus 28–án Koppenhága közelében egy IL–18-as MALÉV-gép is lezuhant.
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vezetõ köreiben történt öngyilkosságokról beszéltek és beszélnek.” (MSZMP Egyesült Izzó

Üzemi Pártszervezete)66

„Csongrád megyében arról beszélnek, hogy a MALÉV pilótái és alkalmazottai
sztrájkolnak, és szovjet, valamint a magyar hadsereg pilótái vezetik a gépeket.”
(MSZMP KB APO)67

„Sok rémhír terjedt el a témában, melyet idõbeni tájékoztatással meg lehetett
volna elõzni. (Pl. ópiumot csempészett a pilóta, megtudta, hogy várják, s ezért ön-
ként vitte a gépet a tengerbe, vagy túlhajszoltak a személyzet tagjai, megbízhatatla-
nok mûszakilag a magyar gépek stb.)” (MSZMP BKV Bizottsága)68

„Egyesek tudni vélték, hogy a Kijev térségében lezuhant gép pilótája mûszaki hi-
bák miatt nem akart felszállni, de kötelezték a repülésre. Mások szerint a repülõgép
szovjet katonai géppel ütközött össze, s szabotázsról is beszéltek. (A katasztrófák
okairól részletes tájékoztatást vártak.69)” (MSZMP KB APO)70

„A katasztrófa okát találgatva a legkülönbözõbb hírek terjedtek el (szovjet kato-
nai repülõgéppel ütközött össze, magasfeszültségû vezetéknek repült. Budapesten
egyesek arról beszélnek, hogy a pilóta felszállás elõtt tudta, hogy a gép hibás).71 A la-
kosság részletes tájékoztatást vár.” (AZ MSZMP KB Agitációs és Propaganda Osztályának infor-

mációs jelentése)72

TÁJÉKOZTATÓ A KIJEVI REPÜLÕGÉP-SZERENCSÉTLENSÉG OKAINAK EDDIGI VIZSGÁLATÁ-
RÓL, NÉPSZABADSÁG, 1971. OKTÓBER 8.
Szeptember 16-án 9 óra 44 perckor a kijevi Boriszpol repülõtértõl 28 km-re bekö-
vetkezett szerencsétlenség vizsgálatának elsõ szakaszát a szovjet légügyi hatóság
magyar szakértõk bevonásával, befejezte. 

A repülõgép-szerencsétlenség okainak eddigi vizsgálata során megállapították a
következõket:

A menetrendszerû repülõgép egy óra késéssel indult el Budapestrõl, várva a ki-
jevi repülõtér idõjárási viszonyainak kedvezõbbre fordulását. Amikor a meteorológi-
ai elõrejelzés közölte, hogy az idõjárás javult, és a meghatározott kitérõ repülõtere-
ken jó idõjárás uralkodik, a repülõgép szabályszerûen elindult. Az út kétharmadáig
a repülés rendben, zavaró körülmények nélkül zajlott. Lvov légterének elhagyása
után kitûnt, hogy az idõjárási viszonyok a kijevi repülõtéren nem javulnak a kívánt
mértékben, a repülõgépvezetõ azonban folytatta útját Kijev felé. Mintegy 9700 mé-
ter magasságban – már Kijev körzetében – zavar támadt a repülõgép közvetlen
elektromos ellátási rendszerében, ezért a tartalék áramforrást képezõ akkumulátorok
léptek mûködésbe. Ebben a helyzetben célszerû lett volna a kedvezõtlen idõjárású
kijevi repülõtér helyett más, kitérõ repülõtérre átrepülni.

A repülõgép parancsnoka engedélyt kért a kijevi leszálláshoz, amit a rendkívül
rossz idõjárási viszonyok között megkísérelt.
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66 MOL M-KS-288. f. 22./14. õ. e./1971.

67 MOL M-KS-288. f. 11/3232. õ. e.

68 MOL M-KS-288. f. 22./14. õ. e./1971.

69 A zárójelben lévõ szöveg tollal át van húzva.

70 MOL M-KS-288. f. 11/3235. õ. e.

71 A zárójelben lévõ szöveg tollal át van húzva.

72 MOL M-KS-288. f. 11/3225. õ. e.
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A pilóta térbeli helyzetét azonban meghatározni nem tudta, magasságot vesztett,
majd nagy sebességgel a földnek ütközött.

Megállapítható, hogy a légi szerencsétlenséget több kedvezõtlen tényezõ egyidejû
jelentkezése idézte elõ. A szakemberek az okok teljes felderítésére irányuló munká-
jukat, laboratóriumi, kutatóintézeti elemzések és vizsgálatok útján, tovább folytatják. 

„A Kijev környéki repülõgép-szerencsétlenségrõl megjelent közlemény (bizo-
nyos mértékben) csökkentette a korábbi találgatásokat. (A tájékoztatást azonban töb-
ben nem tartják kielégítõnek, s változatlanul egyéb okokról is beszélnek.73)” (MSZMP

KB APO)74

KEDVES KÁDÁR ELVTÁRS!75

Érzelmi alapon fordulunk Önhöz mi, akik 1971. szeptember 16-án a kijevi légi sze-
rencsétlenség miatt elvesztettük legkedvesebb hozzátartozóinkat: szülõket, férjeket,
feleségeket, akik mint megyénk delegációjának tagjai utaztak volna testvérvárosunk-
ba, Szimferopolba.

A tragédia bekövetkezése óta valamennyien a legelkeserítõbb kétségek között va-
gyunk, nem találunk megnyugvást, mivel nem tudjuk felfogni és elfogadni a haláleset
puszta tényét az eddigi közlések alapján. Nekünk, közvetlen hozzátartozóknak, úgy
érezzük, jogunk van a hivatalos tájékoztatónál többet, részletesebbet megtudnunk. 

Helyzetünk – érzelmi állapotunk – kialakulásához a következõ tények vezettek:
– 1971. szeptember 16-án közölték a légi szerencsétlenség tényét és hozzátarto-

zóink halálát.
– Napokkal késõbb tudomásunkra hozták, hogy a gép felrobbant, a benne utazók

a felismerhetetlenségig elégtek, ezért az azonosítás lehetetlen, és csak a hamvaikat
fogják hazaszállítani.

– A temetés idõpontját – indoklás nélkül – háromszor módosították, míg végül
szeptember 28-án, azaz 12 nappal a tragédia után temettük el õket. […]

– Október közepén módosultak értesüléseink úgy, hogy a gép áldozatai nem ég-
tek el, hanem csak felismerhetetlenségig összeroncsolódtak, és utólag, Moszkvában
kerültek elhamvasztásra.

– Újabb értesülés volt, hogy fel sem robbantak, nem is égtek el, hanem kényszer-
leszállás közben egy vasúti töltésnek ütköztek, ahol úgy összeroncsolódtak, hogy
azonosíthatatlanokká lettek.

Mint a rövid leírásból – mely a valóságban sokkal több variációból állt – is kitû-
nik, azon a közlésen túl, hogy hozzátartozóink meghaltak, haláluk körülményeirõl
semmi bizonyosság nem áll rendelkezésünkre. Jobb egy borzalmas bizonyosság, mint
a jó szándékú kíméletességbõl eredõ bizonytalanság, mely a tájékoztatás hiánya mi-
att bennünk kialakult. 

Ezért kérjük Kádár elvtársat, hogy tegye lehetõvé számunkra a szerencsétlenség
körülményeinek részletes megismerését, a részletes tájékoztatással könnyítse meg
számunkra a le nem írható, ki nem mondott, bennünk élõ bizonytalanságot. 
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73 A zárójelben lévõ szöveg tollal át van húzva.

74 MOL M-KS-288. f. 11/3236. õ. e.

75 Melléklet a Jelentés a Magyar Légiközlekedési Vállalatnál bekövetkezett repülõgép-katasztrófákról címû dokumen-

tumhoz, 1971. szeptember 29., MOL M-KS-MOL 288. f. 47/751. õ. e.
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Fáradozását és intézkedését elõre is köszönjük.
Tisztelettel és elvtársi üdvözlettel: 
A hozzátartozók megbízásából ügyintézõ: R. J., Kecskemét [és 18 saját kezû alá-

írás]
[A dokumentumhoz kapcsolódó kísérõlevélen Kádár János kézírásával] Nyers

elvtársnak
Kérlek, foglalkozz az üggyel. […] Kádár XII. 2.

FELJEGYZÉS KÁDÁR ELVTÁRS RÉSZÉRE
A Gazdaságpolitikai Osztály felkérésére a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium és
a MALÉV vezetõ beosztású dolgozói Kecskeméten a városi pártbizottság székházá-
ban a hozzátartozók kérdéseire egyéni beszélgetések során felvilágosítást adtak. 

A hozzátartozók tájékoztatást kaptak többek között:
– a katasztrófa körülményeirõl,
– az áldozatok azonosításának módjáról,
– az áldozatok hamvasztásáról és hazaszállításukról,
– az áldozatok megmaradt személyi tárgyairól.
Az áldozatok hozzátartozói a tájékoztatást megköszönték, és az információkat

megnyugvással fogadták.
Klézl Róbert, KB Gazdaságpolitikai Osztály
[A dokumentumhoz kapcsolódó feljegyzésen Nyers Rezsõ kézírásával]

Láttam. Nyers Rezsõ I. 13.
[Kádár János kézírásával] Láttam. A feljegyzésben foglaltakat tudomásul veszem, az
ügyet a magam részérõl lezártam. Kádár I. 14.

SAJTÓSZABADSÁG A DIKTATÚRÁBAN?
Faragó Vilmos: Az a bizonyos kádári kacsintás az általános gesztusrendszernek fontos része
volt. Tehát amikor fölhív a hatalom egyik embere, hogy „már megint mit csináltatok” és ki-
abál, akkor én tudom, hogy most annak a szerepét játssza, akinek az a dolga, hogy kiabál-
jon. Én meg annak a szerepét, aki azt mondom, hogy de hát Feri, Zoli, nem tudom, ki, most
miért kiabálsz? Hát nem bántottunk mi azzal a közleménnyel senkit. És tudjál róla, hogy ez so-
kak véleménye, ha tehát mi egy fórum vagyunk, akkor ilyen véleménynek hangot kell adnunk.
Na jó, jó, most nem érdekel, hogy te miket beszélsz, kérem tõled minél gyorsabban az igazo-
ló jelentést. És akkor elkezdõdött ennek a szerepjátéknak egy második felvonása. Lehetett
tudni, hogy az igazoló jelentést azért kérik, hogy valami dokumentálódjék.

Hogy én magyarázatot adjak, hogy miért követtük el azt a rettenetes hibát, és aki számon
kéri rajtam, ha õrajta is számon kérik, akkor meg tudja mutatni, hogy én beszéltem a szer-
kesztõ elvtársakkal, és itt az igazoló jelentésük. Nem fogadható el.
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5. Biszku Béla többszörösen átjavított jelentése a Rákosi Mátyás

halálával kapcsolatos intézkedésekrõl, az 1971. február 23-i

politikai bizottsági ülésre (Magyar Országos Levéltár)

6. Lakatos Ernõ (jobbra) többek között Puja Frigyes, Kádár János,

Pethõ Tibor és Pálfy József társaságában, 1979. április 4.,

Tóth István felvétele (Magyar Távirati Iroda)

1. Kádár János a Láng Gépgyárban, Magyar Filmhíradó, 1958. no-

vember (Magyar Nemzeti Filmarchívum)

2. Szirmai István, Magyar Filmhíradó, 1969 (Magyar Nemzeti Film-

archívum)

3. Lakatos Ernõ, az MTI vezérigazgatója, 1981 (Magyar Távirati

Iroda)

4. Aczél György, Magyar Filmhíradó, 1972 (Magyar Nemzeti Film-

archívum)

1 2

3 4

5 6
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SZIRMAI ISTVÁN A MAGYAR ÚJSÁGÍRÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 1965-ÖS KÖZGYÛLÉSÉN76

Nagyon felületes és talán kicsit felelõtlen is volna azt állítani, hogy nincs sajtósza-
badság, annak ellenére, hogy néha Naményi elvtárs odatelefonál: errõl ne írjatok,
vagy néha Darvasi elvtárs telefonál rá a szerkesztõségre, hogy ez tabu. Én ennek el-
lenére állítom, hogy Magyarországon sajtószabadság van, írói szabadság van. Tessék
megnézni, miféle vélemények kapnak nyilvánosságot. […] Állítom, hogy Magyaror-
szágon azon az egyen kívül, hogy politikai rendszerünkkel ellentétes írást nem lehet
megjelentetni, minden mást szabad.

A TÁJÉKOZTATÁSPOLITIKA IRÁNYÍTÓI
Németi Irén: Volt humorérzéke Szirmainak, bár ugye leteremtette a társaságot, meg nem
takarékoskodott a megjegyzéseivel. Hanem hát értékelte a tévé munkáját, és azt mondta,
hogy nagyon helyes, hogy a televízió tudományos ismeretterjesztéssel foglalkozik, nagysze-
rû, hogy terjeszti ezeket a tudományos nézeteket és küzd a sarlatánság ellen. De jó lenne,
hogyha most már közgazdasági problémákkal is foglalkozna, a marxista nézetek terjesztésé-
ért is küzdene.

És erre a Kulcsár77 bemondja: „igen, például lehetne illusztrálni az abszolút elnyomoro-
dást sztriptízszámokkal”. Erre mindenki elkezdett nevetni, hát a Szirmaiban is volt annyi ész
és annyi intelligencia, hogy nem robbant szét emiatt, de hát azt biztos nem felejtették el sze-
gény Kulcsár Ferinek. 

Aztán volt olyan is, hogy például, szintén megint a termelésrõl meg az aratásról volt szó,
és Szentkirályi István, aki a Szabad Földnek volt a fõszerkesztõje, és nagyon szabad szájú em-
ber, aki nem rejtette véka alá a véleményét nagyon sokszor, azt mondja, hogy „tudja, Szirmai
elvtárs, én már legalább száz cikket írtam az aratásról. De a parasztok egyetlen szem gaboná-
val sem termeltek többet, mert én állandóan cseszegetem õket” – de õ ezt kimondta. 
M. Topits Judit: És mit mondott erre Szirmai?
Németi Irén: Nem szólt semmit. Erre nem lehetett mit mondani, mert õ is tudta, hogyha

ezt bírálat tárgyává teszi, akkor mi röhögünk ottan.

ACZÉL GYÖRGY MINISZTERELNÖK-HELYETTES A MAGYAR ÍRÓSZÖVETSÉG 1976-OS
KÖZGYÛLÉSÉN78

Aczél György:
Itt sokszor emlegetik, és sokszor szó van a demokráciáról. Én szeretném mindenki-
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76 A dokumentum a Magyar Újságírók Országos Szövetsége Levéltárában található.

77 Kulcsár Ferenc 1958–63 között az MRT Televíziót felügyelõ alelnöke volt.

78 Magyar Nemzeti Filmarchívum, MFH 1976/22. A közgyûlésen látható többek között Csurka István, Szabó Magda,

Nagy László, Kardos G. György, Déry Tibor, Keresztury Dezsõ. 
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nek eloszlatni a tévhitét: a demokrácia az egy rendkívül kegyetlen [dolog], ember-
telenül nehéz […] azt megtanulni, mert el kell viselni tisztességgel egymástól renge-
teg dolgot, meg kell vitatni olyan kérdéseket, amiket [korábban] nem kellett. De a nép-
nek szüksége van rá, az irodalomnak szüksége van rá, a szocializmusnak szüksége
van rá, nemcsak az üzemekben, nemcsak a termelõszövetkezetekben, nemcsak a fal-
vakban, hanem az irodalomban is, egy tisztességesebb, egymást még jobban megbe-
csülõ, olyan demokratikus légkörre, ahol vitatkozhatok jelzõk elõzetes adása nélkül. 

Faragó Vilmos: Aczélnak a szobájában volt egy nagy világtérkép, és azon színek jelölték az
országokat. A Szovjetunió egy óriási vörös folt volt a térképen. [Aczél], ha valaki ott volt jelen,
akinek õ éppen panaszkodott – nagyon szeretett panaszkodni, sajnáltatta magát rettenetesen –,
annak rámutatott a térképre, és azt mondja: „nem fogok én itt most érvekkel elõjönni, de néz-
zen rá erre a térképre! Ez a nagy-nagy-nagy vörös, ez a Szovjetunió. És ott lát a bal sarokban
egy kis gombostûfejnyi rózsaszínû valamit – na, hát ez Magyarország! Most hasonlítsa össze
ezt a két méretet, és tudjon róla, hogy ez a hatalmas vörös, ez úgy rajtunk van. Ez úgy ránk
terpeszkedik. Jót akarnak õk is, természetesen. De hát megvannak a maguk rögeszméi, elgon-
dolásai, és azok nem egyeznek a mieinkkel.”

MILYEN LAPOT SZERKESSZÜNK?
AZ MSZMP KB AGITÁCIÓS ÉS PROPAGANDA OSZTÁLY JELENTÉSE A POLITIKAI BIZOTTSÁG-
NAK A SAJTÓ HELYZETÉRÕL ÉS FELADATAIRÓL,79 1959. FEBRUÁR 16.
Vannak hetilapok, amelyeknek nevelõmunkája gyenge vagy kifejezetten rossz. E te-
kintetben különösen sok jogos bírálat éri az egyébként népszerû Nõk Lapját, amely
elbeszéléseiben, tárcáiban, verseiben gyakran engedményt tesz a kispolgári ízlésnek,
erkölcsi felfogásnak, giccsnek. A Nõk Lapja és több hetilap az osztályharc jelenlegi
helyzetétõl és lehetõségeinktõl elvonatkoztatva foglalkozik bizonyos negatív társa-
dalmi jelenségekkel (gyermekelhagyás, válások, prostitúció, fiatalkori bûnözés,
iszákosság stb.). Így gyakran írásaiknak olyan látszata van, mintha ezek a jelensé-
gek szocialista társadalmunk velejárói lennének.

Németi Irén: A konszolidációt az is mutatta, hogy például megjelentek a lapban már a családi
élet intim dolgai is. Az, ami a négy fal között történik, az volt a sorozatnak a címe, Négy fal
között. És olyan nagyon õszintén beszélgettek a család gondjairól, problémáiról, a gyerekne-
veléstõl kezdve a házastársak kapcsolatáig.
M. Topits Judit: És mit szóltak a sajtóirányítás részérõl?
Németi Irén: Nem szóltak semmit. Egyszerûen nem szerették ezeket a témákat. Azt mond-
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ták ezekrõl a témákról, hogy periferikus témák, mert az igazi témák csak a termelés, aztán a
békeharc. Ezek a dolgok, amiket megpróbáltunk mi írni, de hát ezekbõl születtek a legdög-
unalmasabb cikkek, mert ezt nem lehetett úgy megírni, hogy nagyon olvasmányos legyen. Fõ-
leg a mi olvasóközönségünknek, amely nem egy direkt politikai lapot fizetett elõ, hanem egy
népszerû, nõknek, családnak szóló lapot.

Nem is tudom, ki mondta ezt, hogy két lapot kéne csinálni, egyet az agitprop. osztálynak,
egyet az olvasóknak.

A POLITIKAI BIZOTTSÁG ÜLÉSE, KÁDÁR JÁNOS HOZZÁSZÓLÁSA, 1965. JÚNIUS 8.80

Én anarchiára senkit sem buzdítok, bátorítok, de az sem baj, ha valaki a vezetõk kö-
zül olyasmit vet fel, amire a másik azt mondja: az anyja, Fock mit mond már megint?
Legfeljebb kiegészíti, kiigazítja. Ezt egyébként csinálják az elvtársak, de [ennek] a
sajtóba nem szabad bekerülnie.

Faragó Vilmos: Úgy érzékeltük, hogy az Élet és Irodalom népszerûség-növekedéséhez elsõsor-
ban a benne zajló viták járultak hozzá. Különösen, amikor a viták kiterjedtek olyan életterü-
letekre is, amelyeknek már semmi közük nem volt az irodalomhoz, de közük volt társadalom-
hoz, erkölcshöz, gazdasághoz, oktatáshoz. 

Azt hiszem, hogy mi voltunk az elsõk a hatvanas években, akik egy máig eleven kérdést
vitatni kezdtünk, és két nagy vitát is lefolytattunk, és ez a népesedési helyzet volt. Akkoriban
Bor Ambrus írt egy cikket Tizenhárom ezrelék81 címmel. Ez a tizenhárom ezrelék, ez volt a
népesedési viszonyszám.

Tehát ha veszedelmesen megyünk lefelé, még a tizenhárom ezrelék alá, akkor itt nagy bajok
lesznek. Ezzel elindult egy vita az Élet és Irodalomban, amelyhez nagyon sokan hozzászóltak,
és ennek a vitának szerepe lehetett abban, hogy az akkori kormányzat bevezette a gyest meg
a gyedet.

Akkor már a hatalom fölemelte a fejét, és minden héten az éppen akkor megjelent vitacikk
vagy vitacikkek dolgában be-berendeltek bennünket a pártközpontba, és a fõszerkesztõi ér-
tekezleteken mi negatív példa voltunk, mert ezekkel a vitákkal mi – holott ugye a kormány
mindent megtesz – voltaképpen ellenzéki hangulatot keltünk.

Volt egy olyan vita, amelyet a költõ Mezei András indított el, és annak az volt a szlogenje,
hogy Ilyen gazdagok vagyunk?82 És elsõsorban a magyar szellemi tõkével való gazdálkodás
dolgait firtatta.

Már a hetvenes évek vége felé robbant, ennek a szerves folytatásaként az a vita, amely a
legnevezetesebbé és legbotrányosabbá vált, ez a Kesudió-vita83 nevet viselte. Ennek az is volt
a szlogenje, hogy Kesudió. És a dolog azzal kezdõdött, hogy a mindig nagyon rokonszenvesen
és bájosan és kedvesen indulatos Bertha Bulcsú írt egy cikket, hogy õ azt olvasta, azt hallotta,
neki egy gazdasági szakember ezt elmondta, hogy a magyar gépgyártás, amelyik akkor export-
képes termékeket gyártott: esztergapadokat, forgácsológépeket, gyalupadokat és így tovább,
az Indiába exportál drága gépeket, és kesudiót importál helyette.
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80 MOL M-KS-288. f. 5/367. õ. e.

81 A vitaindító cikk a Kortársban jelent meg. Bor (1963). Az Élet és Irodalomban a vita 1963. december 13–1964.

április 25. között zajlott.

82 Vitaindító Mezei (1978). A vita 1978. október 7-ig tartott.

83 Vitaindító Bertha (1976). A vita 1976. április 24-ig tartott. A sorozat címe: Termeljünk jobb közérzetet! Lásd bõ-

vebben Zöldi (1987). 
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Erre mozdult meg egy olyan olvasóréteg, amely addig távol tartotta magát az Élet és Iroda-
lomtól: a gazdasági emberek rétege. És ekkor kezdõdött igazából az, hogy az újságárusok pult
alól árulták a lapot.

Ez már egészen egyenesben érintette a politikai hatalom szerkezetét, állásait, pozícióját.
Tehát a megyei elsõ titkárok minden értekezletükön megkérdezték Aczéltól, Kádártól, hogy
elvtársak, önök meddig engedik, hogy egy ilyen vacak irodalmi hetilap minden héten lázítsa
az országot, és ellenünk fordítsa a hangulatot.
M. Topits Judit: És meddig engedték?
Faragó Vilmos: Tulajdonképpen végig. És itt megint nem tudom elhessegetni azt a feltéte-

lezést, hogy a hatalomban lévõk egy részének érdeke volt, hogy a gazdasági reform föllángol-
jon, mert érezték, hogy baj van. És érezték, hogy csak váltással, változtatással lehetne segí-
teni, és nem lehet folytatni azt, amit eddig folytattak.

PÉLDÁNYSZÁMOK
Paizs Gábor: Az Esti Hírlap példányszáma, amikor én odakerültem, 82 és 120 ezer között
mozgott. Nem az én érdemem, de a hatvanas években több olyan esemény történt, ami meg-
dobta az Esti Hírlap példányszámát.

Szerintem többre lett volna igény, de ezt az igényt nem hagyták – és mi hiába hõbörögtünk
– kielégíteni. Ugyanis a hetvenes évek elején született egy olyan határozat, hogy csökkentet-
ték a lapok példányszámát, a Népszabadságot is beleértve. Az Esti Hírlap példányszáma ak-
kor, amikor ez a döntés, politikai bizottsági döntés megszületett, papírtakarékosságra hivat-
kozva, akkor 262 ezer volt. Tehát ennél volt több is, volt kevesebb, de ez volt az átlag, és ezt
200 ezerben maximálták.
Faragó Vilmos: Az egyik találmánya a kulturális vezetésnek az volt, hogy ami kényes, kí-

nos, az lehetõleg [maradjon] szûk körben. De engedték. Tehát pincében, padláson, képzõmû-
vészeti kiállítás, színházi elõadás. És lehetõleg ne az egész szezon teljes szériájában menjen,
hanem csak rövid ideig. De engedték.
M. Topits Judit: Az ÉS is idevág tulajdonképpen. Hány példányban jelent meg az ÉS?
Faragó Vilmos: Amikor ez a politikai váltás elkezdõdött, és az Élet és Irodalomban is le-

zajlott a személyi váltás, akkor körülbelül 25 ezer volt a hetilap példányszáma. Eljutottunk a
hatvanezerig, és ott volt a hatalmi határ. Az érdeklõdés az Élet és Irodalom iránt egyre nõtt,
és bõven túlszaladhattunk volna a százezres példányon is, de azt már nem engedték. A Lapki-
adó utasítást kapott, hogy a nyomdától az Élet és Irodalomból hetente hatvanezer példányt
rendeljen. Többet nem szabad. Ez vissza is ütött sok szempontból azokra, akik ezt kitalálták,
mert ritkaságértéke keletkezett a lapnak, és olyanok is keresni kezdték, akiket az irodalom
egyáltalán nem érdekelt, de tudták, hogy itt valamilyen tiltott csemegérõl van szó. És az újság-
árusok pult alól adták az állandó vásárlóiknak.
Lakatos Ernõ: Voltak kirívó dolgok, például a Nõk Lapja. A Nõk Lapja közel egymillió pél-
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dányban jelent meg, [ez volt] a legnagyobb példányszám. Ezt a sajtókutatók egyszerûen a mai
napig nem is értik. De hát volt egy kiváló szerkesztõje, volt egy kiváló gárdája, és ha most azt
veszem, hogy általában egy lapot hárman olvasnak el, akkor körülbelül hárommillió ember ol-
vasta.
Németi Irén: Hát olyan nagy öröm nem fogadta ezt, mert nem volt olyan nagyon fontos a

párt és a tömegek közötti kapcsolat.
Emlékszem, mikor elértük az egymillió példányt,84 azt hittük, azt hittem, hogy na most a

fõszerkesztõi értekezleten engem micsoda üdvrivalgással fogadnak. És Grósz Károly85 azt
mondta, hogy „földhöz verem magam az örömtõl!”.

PAIZS GÁBOR JEGYZETEI A FÕSZERKESZTÕI ÉRTEKEZLETRÕL III. 
1983. december 2.
A fõszerkesztõi értekezletet Lakatos Ernõ tartja. Jó a szovjet–amerikai kapcsolat saj-
tója, gyors reagálás Andropov86 nyilatkozatára.

Ne dramatizáljuk a genfi tárgyalások megszakadását!
Libanonnal kapcsolatban meggondolt kifejezéseket kérünk. Ipper87 például a

„rettenetes” szót is használta. Eligazítást adjunk és ne felháborodást, indulatokat
keltsünk.

Chrudinák88 mondja: „Libanonban fönnáll az amerikai–szovjet konfrontáció veszé-
lye”. Ezt miért Chrudinák jelenti be? Ez politikai hiba, ilyesmivel ne remekeljenek!

A Magyar Hírlap Berecz Jánost89 kinevezte a SZKP KB tagjának.
A PB foglalkozott avval is, hogy a Rádióban, TV-ben szüntessék meg a trágársá-

got, a közízlést sértõ erotikát.
Az NSZK rakétatelepítéssel ne foglalkozzanak, túl van dalolva.
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84 1981-ben történt.

85 Grósz Károly (1930–96) politikus. 1958–59-ben az Észak-Magyarország felelõs szerkesztõje, 1962–68-ig a Ma-

gyar Rádió és Televízó MSZMP bizottságának titkára, 1968–73 között a KB Agitációs és Propaganda Osztály ve-

zetõhelyettese, 1974–79-ig osztályvezetõje. 1979–84 között a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pártbizottság,

1984–87-ben a Budapesti Pártbizottság elsõ titkára. 1987–88-ban a Minisztertanács elnöke. 1988. május 22-tõl

az MSZMP KB fõtitkára. 1980–89 között az MSZMP KB, 1985–89-ig a PB tagja.

86 Andropov, Jurij Vlagyimirovics (1914–84) szovjet politikus. 1982 novemberétõl az SZKP KB fõtitkára. 1983-tól

a SZU Legfelsõbb Tanácsa Elnökségének elnöke, államfõ.

87 Ipper Pál (1927–90) újságíró. 1974-tõl a TV Híradó fõmunkatársa, külpolitikai kommentátora, számos jelentõs

világeseményrõl adott helyszíni tudósítást.

88 Chrudinák Alajos (1937–) újságíró. 1966–72-ben a Magyar Rádió szerkesztõ-riportere, 1972–77-ig a Magyar

Televízió külpolitikai szerkesztõségének helyettes vezetõje.

89 Berecz János (1930–) politikus. 1982–85-ben a Népszabadság fõszerkesztõje, 1985–89-ben az MSZMP KB ideo-

lógiai titkára. 1980–89 között az MSZMP KB tagja.
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TABUK
Faragó Vilmos: Van két szigorú tabu. Az egyik, hogy nem illik az egypártrendszer indokolt-
ságát kétségbe vonni, és a másik: nem a Szovjetuniót nem illik bántani, hanem azt a szövet-
ségi rendszert, amelyhez Magyarország is tartozik. Tehát tabu a Varsói Szerzõdés, és tabu a
KGST.
Németi Irén: Lehetett bõvíteni, tágítani a mondanivalót, ezt lehetett. De a legvégsõkig el-

menni, tehát a rendszer bírálatáig, azt nem lehetett. Tehát nem lehetett azt leírni, hogy mi nem
szeretjük a szocialista rendszert, hanem kapitalista rendszert, többpártrendszert akarunk. Hát
ezt nem lehetett leírni, az biztos.
Faragó Vilmos: Tabutéma volt a 44–45-ös háborús eseménysorozat, amelyet egy „felsza-

badulás” és „felszabadítás” fogalom alatt némi szépítés és a hazudozás aurája vett körül. Ta-
bu volt emlegetni, hogy a szovjet hadsereg milyen pusztításokat végzett, milyen zabrálások
voltak, milyen a nõk erõszakolása. Ez valóban tabu volt, erre az itt mûködõ szovjet nagykö-
vetség is rendkívül kényes volt.

1965-ben, a húszéves évforduló alkalmából a Magyar Televízió elkészített egy dokumen-
tumfilmet a felszabadulásról.90 Hát ott a Katyusák tüzeltek, a T–34-esek dübörögtek, házak
omlottak, szovjet katona jött és kenyeret osztogatott, ami egyébként elõfordult, tehát nem volt
ez teljesen hazug dolog. Csak az egész mégis egy háborús idillt rajzolt a tévénézõk elé.

Na már most, valahogyan az Élet és Irodalomnak is illett a húszéves évfordulóról írni va-
lamit. Én kaptam ezt a feladatot, és úgy találtam, hogy erre a legjobb alkalom, hogyha ezt a
tévémûsort minõsítem valahogyan.91 Megdicsértem a szerkesztõi munkát, azt, hogy föleleve-
nítette számunkra azokat a drámai napokat, de nyugodtan mehetett volna bátrabban tovább –
írtam én –, mert hát a háború mindig erõszakkal jár, mert a háborús katona az éhes és szom-
jas, és nõt nem látott már hónapok óta.

Tehát hogyha rávetheti magát egy élelmiszert tároló spájzra – „az oroszok már a spájzban
vannak” –, és meglát egy szép lányt, akkor természetes kívánságai támadnak, és minthogy õ
a gyõztes, az õ kezében van a fegyver, hát ezzel él is. Nem kéne ezt röstellni, minden háború
ezzel jár – írtam én. A cikknek az volt a címe, hogy Vodu, vagyis Vizet.

Leírtam, hogy számomra ez a felszabadulás úgy zajlott, hogy a falu fölött 44. október 6-án
légi csata kezdõdött reggel, utána csönd, majd csörömpöléssel elvonult egy magyar zászlóalj
vagy hadosztály a falu utcáin keresztül, megint csönd. 

És egyszer csak jött Dudás Jani bácsi, aki az egész légi csata és bombázás alatt a disznó-
ólat takarította, hogy „gyertök mán ki ide a sarokra, mert itt vannak a ruszkik”. És kimentünk,
és ott álltak az orosz tankok. Állt az összes tank, katonák bújtak ki a tankokból, nyújtóztatták
a derekukat, nagyokat nevettek, olajosak voltak, fáradtak, koszosak, és számomra ez olyan lát-
vány volt, mint amikor nyáron a cséplõgép leáll, és a munkásokban még van annyi kedv és
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90 Bokor Péter Éjszakára hajnal címû filmje.

91 Faragó (1965).
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erõ, hogy egymást hátba vágják, nagyokat kacagjanak, a pelyvaszedõ lányok szoknyája alá
nyúljanak és így tovább.

Ez is egy ilyen látvány volt. És még az is furcsa volt, hogy dinnyét ettek, és a kettévágott
dinnyét, mikor kivájták a héjából az ehetõ belsõ részét, akkor egymás fejére tették, és csur-
gott a dinnyelé rajtuk. Tehát ez volt számomra a felszabadulás. Meg az, hogy odajött egy kis-
katona hozzám egy vödörrel, és azt mondta, hogy „vodu” – hogy adjak vizet. De nem inni, ha-
nem úgy látszik, a tank hûtõjébe kellett víz. És hát ezek szépen elvonultak, és én akkor úgy
éreztem, hogy leesett egy kõ a szívemrõl, lehet, hogy életben fogok maradni, mert ezek a csép-
lõgépmunkások nem bántottak senkit, hanem mentek tovább.

Tehát ezért adtam azt a címet, hogy Vodu. Namármost nagy fölháborodás támadt, a szovjet
nagykövetségen is, és ennek megfelelõen a pártközpontban is, és Pándi Pálra92 bízták, hogy
engem rendreutasítson. Pándit még az egyetemi évekbõl ismertem, Pándi akkor tanársegéd
volt már, amikor én hallgató voltam, és behívott engem a pártközpontba, és azt mondta, hogy
tudod, Vili, az a baj, hogy te most elõreszaladtál. Te azt hiszed, hogy már errõl lehet írni. Hogy
ugyanis erõszak meg zabrálás meg ilyesmi. Mindnyájan tudjuk, hogy ez volt, ez hozzátartozik
az eseménytörténethez, és eljön az az idõ is, amikor errõl már írni lehet.

De a szovjet elvtársak most még erre nagyon kényesek. Úgyhogy tudjál róla, hogy hibát
követtél el. Nem is tudom, hogy jár-e neked ezért valami büntetés, vagy nem. Vedd olybá,
hogy barackot nyomtam a fejedre. Ez volt a konfliktusom a hatalommal, a szovjethez való kap-
csolat mint tabu dolgában.
Lakatos Ernõ: Abban az idõben volt néhány csiklandós téma. Ilyen csiklandós téma volt

például a kábítószer. Foglalkozzunk vele – ne foglalkozzunk? Na jó, szerencsénkre nem volt
ilyen méretû. Most már ez tragikus nagyságrendû. De akkor kezdõdött. És akkor azon kellett
studírozni a sajtóirányításnak, meg hát az egész vezetésnek, hogy mit kezdjünk ezzel? Tehát
kezdjünk-e a témával foglalkozni, és akkor közreadjuk a módszereket – vagy hallgatunk róla?
Volt, aki nem tudott hallgatni, mert valamilyen módon csak odacsempészte. Na most, ezért
mindig volt morgás, hogy így nem! Szóval akkor végig kell gondolnunk, hogy mit csináljunk,
és hogy csináljuk, mert nagyon bugyuta módon arra gondoltunk, hogy ha nem szólunk róla,
akkor nem fog begyûrûzni, vagy nem kerül be az országba. Sajnos bekerült, ez ellen nincs mit
csinálni.
Faragó Vilmos: Mégiscsak diktatúra volt ez, és az elégedetlenség idõnként szükségszerûen

összegyûlt.
Kellett egy fórum, amelyen ez az elégedetlenség kipöfögi magát, és úgy képzeltük, hogy ez

a „diliflepnis” Élet és Irodalom az ilyen fórumok egyike. Mint ahogy a rádiókabarét meg a
Mikroszkóp Színpad meg a Vidám Színpad kabaréját is ilyennek gondoltuk. Hogy ha van esze
az irányító hatalomnak, akkor ezeket – épp a saját érdekében – nemcsak hogy nem bántja
vagy szünteti meg, hanem kacsintással biztatja õket, hogy „fiúk, mondjátok, írjátok, menje-
tek tovább, lépjetek megint egyet”.
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92 Pándi Pál (1926–87) irodalomtörténész, kritikus, szerkesztõ. 1961–63-ban az Új Írás szerkesztõbizottsági tagja,

1967–71 között a Népszabadság kulturális rovatvezetõje. 1972–83-ig a Kritika felelõs szerkesztõje. 1983–85-

ben a Népszabadság kulturális-tudományos rovatokért felelõs szerkesztõbizottsági tagja. Az 1960-as és 1970-es

években az MSZMP vezetõ mûvelõdéspolitikusai egyikének számított.
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SOROK KÖZÖTT OLVASÁS
KIBÉDI ERVIN93 A VIDÁM SZÍNPADON 1966 DECEMBERÉBEN 
Mert kérem, az egész újságolvasásnak egyetlen fogása van: a cikkeket nem egymástól
elszigetelten kell olvasni, hanem összefüggéseiben. Két hírbõl csinálunk egy harma-
dikat.

Kibédi Ervin énekel:
Mert az újságokban benne van, mi minket érdekel 
Csak megfelelõ módszerrel olvasni tudni kell
Lehet, hogy fent egy vezércikk épp semmit sem jelent
S egy lenti cikkbõl tudjuk meg, hogy mi van odafent.
Hát akkor nézzük: (elkezdi az újság elejét olvasni)
Magyar külkereskedõk járták be Indiát
S meghódították piacnak egész Guineát
Aqrahban is nagy üzletet kötöttek õk le 
(egy hirtelen mozdulattal az utolsó oldalt kezdi olvasni)
Nagy a „szegénylegények”94 külföldi sikere.
Mert olvasni, azt tudni kell
Mert olvasni, ni, ni, ni, azt tudni kell!

Halda Alíz: Nem bírták a dolgokat a nevükön nevezni! Nem azt mondják, hogy olcsóbb, ha-
nem azt mondják, hogy mérsékelt ár. Árváltozásnak hívták az áremelkedést. Ami mindig tré-
fa tárgya volt, de egyszerûen nem voltak képesek azt leírni, hogy valami drágul. De én azt
gondolom, hogy a szóhasználat is arra irányult, hogy minél homályosabbá tegyen valamilyen
dolgot. 
Del Medico Imre: Nem egy-egy kifejezés jellemezte a korszakot, hanem a köntörfalazás, a

dolgoknak a többszörös körüljárása, de soha konkrétan meg nem nevezése – ez volt jellemzõ
arra a korszakra.
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93 Kibédi Ervin (1924–97) színmûvész, Jászai Mari-díjas, érdemes mûvész, 1957 után a Vidám Színpad tagja.

Több mint száz film- és tv-szerepben játszott. A korszak vezetõ komikus színésze. A képen Kibédi Ervin színpa-

di függöny elõtt áll, egy napilappal a kezében.

94 Szegénylegények: Jancsó Miklós 1965-ben bemutatott játékfilmje.
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1. Halda Alíz

2. Del Medico Imre

3. Televízió Zámolyon, 1961, Wormser Antal felvétele (Magyar

Nemzeti Múzeum)

4. Sorban állás újságért, Magyar Filmhíradó, 1962 (Magyar Nemzeti

Filmarchívum)

5. Nyomják az Esti Hírlap különkiadását, Magyar Filmhíradó, 1961.

április (Magyar Nemzeti Filmarchívum)

6. Az Esti Hírlap különkiadása Gagarin ûrrepülése alkalmából,

1961. április 13.

5 6

1 2

3 4
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ÖNCENZÚRA
MAGYAR FILMHÍRADÓ, 1961. ÁPRILIS95

1961. április 12-én a Vosztok, többlépcsõs, kozmikus rakéta, fedélzetén az elsõ em-
berrel, Jurij Alekszejevics Gagarin repülõ õrnaggyal, megkezdte repülését a világtér-
ben. Ezzel az emberiség évszázados álma vált valósággá: Gagarin õrnagy még aznap,
április 12-én, épségben földet ért. A rádió hullámai és a világsajtó a szovjet embe-
rek diadaláról, a tudomány új korszakáról adnak hírt.

Paizs Gábor: Háromnegyed nyolckor jelentette a Reuter – nem a TASZSZ –, hogy a Szovjet-
unióban emberrel a fedélzetén ûrhajót lõttek fel. Rögtön mindenki lázban volt a szerkesztõ-
ségben, hogy ha ez így van, akkor rendkívüli kiadást kell adni.

Hamarosan megérkezett a TASZSZ elsõ jelentése, elindult a gépezet, jöttek a telexek, óri-
ási izgalom. Úgy a lap összeállítása félidejében egyszer szólnak, hogy menjek föl a harmadik
emeletre, mert a Népszabadság fõszerkesztõje, Nemes Dezsõ96 elvtárs hívat.

Fölmegyek, és azt mondja, hallom, hogy maguk rendkívüli kiadást akarnak kiadni. Hát
mondom, nemcsak akarunk, már gyakorlatilag készen is vagyunk. Azt mondja: és hogyhogy
maguk rendkívüli kiadást akarnak kiadni? Mondom, mert ez az esemény. Nem, mondja, majd
akkor kell a rendkívüli kiadást kiadni, ha leszáll az ûrhajó.

Mondom, nem! Akkor, amikor fönt van. Na, nem vitatkoztunk, azt mondja, õ majd intézke-
dik. Hát jó, hát rövid úton elintéztük egymást. Én lementem a második emeletre, és amikor a
második emelet lépcsõjén voltam, akkor szalad az egyik titkárnõ, hogy siessek, mert Szirmai
István, aki akkor az agitprop titkára volt, a Politikai Bizottság tagja, vár a másik vonalon. K-
vonalon.97 Lemegyek, fölveszem, mondom: tessék! Hát az elsõ gondolatom az volt, hogy nagyon
hamar ment a drót, hogy hát leállítanak engem. Mondom, tessék, parancsolj! Azt mondja, hal-
lom, hogy már majdnem készen vannak. Hát én nem is beszéltem vele. Hogy kitõl hallotta,
nem tudom, gondolom, hogy eggyel följebb már ment a telefon.

És hát mondtam: igen, igen. Perceken belül készen vagyunk a rendkívüli kiadásunkkal,
és elindulunk a nyomdagépekkel. Azt mondja: nagyszerû! Gratulálok! Nyomjatok, ami bele-
fér. A papírt majd elvesszük a Népszabadságtól. Aznap az Esti Hírlap 560 ezer példányban je-
lent meg.

95 Magyar Nemzeti Filmarchívum MFH 1961/15. A filmen egy felszálló rakéta, Gagarin portréja, majd egy város

felülnézetben, egy kapcsolóterem és egy újság szerkesztõsége látható.

96 Nemes Dezsõ (1908–85) politikus, történész. 1957–61-ben a Népszabadság szerkesztõbizottságának vezetõje.

1966–75-ig az MSZMP Politikai Fõiskola igazgatója, 1975–77-ig rektora. 1977–80 között a Népszabadság fõ-

szerkesztõje. 1957-tõl halálig az MSZMP KB tagja, a PB pót-, majd rendes tagja.

97 K vonal = közvetlen vonal. A felsõbb párt- és állami vezetõk, országos intézmények számára biztosított telefon-

hálózat.
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HÍRADÓFELVÉTEL 1961. ÁPRILIS, ZENÉS MONTÁZS AZ ESTI HÍRLAP KÜLÖNKIADÁSÁNAK
LÉTREJÖTTÉRÕL ÉS UTCAI ÁRUSÍTÁSÁRÓL98

Paizs Gábor: Amit én adtam címet, az az lett volna – már ki is volt szedve, félig betördelve,
tehát levonatban már megjelent –, hogy Ember a világûrben. És akkor a kollégák, teljesen jó-
indulatúan, tehát nem mondhatnám, hogy betartással, [azt mondták], hogy ez nem jó cím, meg
így, meg úgy, meg amúgy, hogy tegyük elé, hogy „szovjet” ember a világûrben.

Addig ment a huzavona, hogy a „szovjet” szó az „ember a világûrben” elébe került. Így
jelent meg a rendkívüli kiadásunk: Szovjet ember a világûrben. Azóta is sajnálom, hogy akkor
engedtem és behorpadtam. De hát talán ez nem sokszor fordult elõ…

KÖTÉLTÁNC
Faragó Vilmos: Úgy kellett eleget tennünk a hatalom kívánságainak, hogy azért az olvasó is
elégedett legyen velünk. Tehát egy ilyen folytonos lavírozás, mérlegelés, és mindig a kitapoga-
tása annak: mit fogad el tõlünk a hatalom, és mit vár tõlünk az olvasó. Tehát, ha jó lap volt – én
nem állítom, hogy az Élet és Irodalom jó hetilap volt, csak azt tudom, hogy olvasott és nép-
szerû hetilap volt –, ha jó lap volt, akkor nem önértékei miatt volt az, hanem mert akik szer-
kesztették, kitanulták ezt a lavírozás-technikát.
Németi Irén: Nézd, vállalni kellett dolgokat. Szóval nehogy úgy tûnjön, hogy én itt most

egy ilyen hõs szerkesztõ vagyok. Nem, errõl szó sincs. Csak megpróbáltam a lapot úgy szer-
keszteni, megpróbáltam úgy az olvasókhoz szólni, hogy azt elfogadják, és azt védjem. Tudod?
Ebben hiúság is volt, mondhatom neked. Biztos.
M. Topits Judit: Olvasva az újságokat, utólag nekem is ez a benyomásom, hogy nagyon sok

mindenrõl nem szóltak, amirõl szólhattak volna.
Lakatos Ernõ: Teljesen egyetértek, ez nagy kár. A magam felelõsségét is érzem ebben, mert

többet kellett volna azért verekedni, hogy a nyilvánosság tudjon arról, hogy mi folyt. De hang-
súlyozom: rendkívül keskeny [volt] a palló, amin mozogni lehetett.
Faragó Vilmos: Csak annyi sajtószabadság volt, amennyit egy-egy szerkesztõség, egy-egy

mûhely, egy-egy újságíró magának megteremtett. Nagyon sok múlott a kollégák… nem bátorsá-
gán, mert nem szerettem soha ezt a szót, hogy mennyire bátrak vagyunk… Mert bátor min-
den hülye lehet, ehhez nem bátorság kellett, hanem ravaszság, huncutság, alkalmazkodóké-
pesség. Tehát mi nem bátor oroszlánok voltunk, hanem ravasz rókák.

98 Magyar Nemzeti Filmarchívum MFH 1961/15. A filmen elõször a szüntelenül dolgozó nyomdagépek láthatók:

nyomják a különkiadást. Majd a Blaha Lujza téren a vásárlók gyûrûjében a rikkancs, akinek a kezébõl csak úgy

kapkodják a lapot a türelmetlen vásárlók.
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Üzemi baleset. Történetek a Kádár-korszak tájékoztatáspolitikájáról
Szereplõk: Del Medico Imre, Faragó Vilmos, Halda Alíz, Lakatos Ernõ, Németi Irén, Paizs
Gábor
Operatõr: Ágoston Gábor, Halász Gábor
Fõcímzenék: Ágoston Gábor
Történész szakértõ: Rainer M. János
Vágó: Sass Péter
Producer: Sárközy Réka
Forgatókönyvíró-rendezõ: M. Topits Judit
Hossz: 79 perc
A film a Nemzeti Kulturális Alapprogram, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a
Magyar Történelmi Film Alapítvány és a Pont Stúdió támogatásával készült.
Gyártó: 1956-os KHT. 2003–2004

IRODALOM
BERTHA Bulcsú: Kesudió. Élet és Irodalom, 1976. február 26. 3–4. p.
BOR Ambrus: Tizenhárom ezrelék. Kortárs, 1963. 5. sz. 721–736. p.
CSEH Gergõ Bendegúz–KALMÁR Melinda–PÓR Edit (szerk.): Zárt, bizalmas, számozott. Tájé-
koztatáspolitika és cenzúra 1956–1963 (Dokumentumok). Budapest, 1999, Osiris.

FARAGÓ Vilmos: Vodu. Élet és Irodalom, 1965. február 13. 1. p. 
MEZEI András: Valami nincs kitalálva. Élet és Irodalom, 1978. július 1. 4. p.
ZÖLDI László: Az ÉS vitái. Budapest, 1987, Múzsák.

04topits.qxd  11/20/2004  11:15 PM  Page 115



RÉSZVÉTEL, EGYÜTTMÛKÖDÉS, FELELÕSSÉG – VÁLTOZATOK116

M
. T

OP
IT

S 
JU

DI
T

04topits.qxd  11/20/2004  11:15 PM  Page 116


