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Magyar vonatkozású cikkek a The Times 1938. április-májusi 

számaiban 

 
 A XX. századi magyar történelem és a magyarországi holokauszt egyik fontos 

mozzanata volt a később első zsidótörvény néven ismertté vált törvényjavaslat elfogadása, 

illetve kihirdetése 1938. május 29-én.1 A tervezetet még Darányi Kálmán miniszterelnöksége 

alatt, április 8-án terjesztették a képviselőház elé.2 Ez a két dátum adja nagyjából ezen írás 

időhatárait. Tanulmányunk azonban nem a törvénycikkről, a törvény elfogadásának 

körülményeiről, hatásairól szól, hanem az ebben az időintervallumban a patinás The Times, a 

máig mérvadó brit napilap oldalain Magyarországról, Magyarországgal kapcsolatban 

megjelent írásokról. Arról, hogy mit láthatott Magyarországról akkoriban a lap egy olvasója. 

 A választás több praktikus okból esett erre az újságra. Régi számaik digitalizálása 

profi módon megtörtént, és internetes adatbázisukban megtalálhatóak.3 A kiválasztott cikk 

több módon is megjeleníthető, vagy csak önmagában, vagy, például, az egész oldal. A 

kulcsszavas keresésre nem csak a címekben, de a szövegekben is van mód. Ennek 

köszönhető, hogy az 1938. április 1. és az 1938. május 31. közötti időszakban, a cikkek 

szövegében a „Hungarian”4 szóra keresve 201 találatot kaptam. A nagy szám oka 

természetesen az, hogy a program kiadja a rádióműsort is, amiben magyar együttes szerepel, a 

közgazdasági híreket, ahol a magyar értékpapírokról tesznek említést. Találhatók 

apróhirdetések is, például magyar cselédlányok állást keresnek. Kiszűrve a fenti cikkeket, 

illetve azokat, melyekben Magyarország más üggyel kapcsolatban csak meg van említve, 

vagy nem tűntek olyannak, amelyek fontos, új információt tartalmaznak, körülbelül húsz-

harmincra szűkült a kör. Ezekről írok bővebben. A szövegükben előfordultak részleteket, ahol 

a fordítás bizonytalan, illetve érdekes lehet az angol megfogalmazás és a magyar megnevezés 

közti különbség, lábjegyzetben jelölöm. 

                                                 
1 1938. évi XV. tc. „a társadalmi és gazdasági élet egyensúlyának hatályosabb biztosítása végett”. Bővebben ld. 
pl. Randolph L. Braham: A népirtás politikája. A Holocaust Magyarországon. 2., bővített és átdolgozott kiadás. 
I-II. (Ford.: Zala Tamás, Berényi Gábor, Sz. Kiss Csaba, Garai Attila, Seres Iván, Hernádi Miklós) Belvárosi 
Könyvkiadó, Budapest, 1997. 120-125. o. (Eredeti kiadás: The Politics of Genocide. The Holocaust in Hungary. 
I-II. Columbia University Press, New York, 1994.) 
2 A javaslat beterjesztésével kapcsolatban ld. pl.: Népszava, 1938. április 9., LXVI. évf./81. sz., 1-4. o.; 
Budapesti Hírlap, 1938. április 9., LVIII. évf./80. sz., 1-5. o. (leközli a törvényjavaslat szövegét); A Reggel, 
1938. április 11., XVII. évf./16. szám, 12. o. 
3 Az adatbázis mindazonáltal fizetős, de könyvtárakban esetleg elérhető. Az Országgyűlési Könyvtár gépein 
tudtam hozzáférni, amit ezúton köszönök meg a könyvtárnak és munkatársainak. 
4 Előfordul még a „Hungary”, illetve a „Magyars” kifejezés is. Azért választottam mégis a „Hungarian” szót, 
mert ez tűnt olyannak, mellyel a legnagyobb találati halmazt lehetett elérni. 
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 Nem kívánok részletesen foglalkozni a belföldi, és nemzetközi helyzettel, pár 

mondatban mégis ki kell térnem a törvény születését övező időszakra. Az Anschluss 

utórezgései még érezhetőek voltak, április 10-én tartották a birodalmi német és az osztrák 

területeken a „csatlakozást” megerősítő népszavazást. Emellett már kezdett kibontakozni a 

következő válság, mely májusban ért csúcspontjára. A német-csehszlovák viszony mélypontra 

zuhant, a háború réme is felelevenedett, de a brit diplomácia ismét „jókor” szólt közbe. 

Hosszabb távon azonban, ezek már közvetlenül a világháborúhoz vezető úton megtett lépések. 

Zajlott a spanyol polgárháború, a japán-kínai háború, Nagy-Britannia továbbra is igyekezett 

megegyezni Olaszországgal, Franciaországban megoldódni látszott a kormányválság. Mind 

többen panaszkodtak a szélsőséges hangok megerősödése miatt Magyarországon, 

határozottabb fellépést sürgetve a kormány részéről. Terítéken volt a választójogi reform, a 

mezőgazdasági munkások öregségi nyugdíjáról szóló törvényjavaslat. Az Anschluss által vert 

hullámok fokozatosan csillapodtak hazánkban, bár a nyugati határszélen lakók szerezhettek 

már némi tapasztalatot, hogyan kezeli a nemzetiszocialista Németország ellenségeit, köztük 

leginkább a zsidókat. A külpolitika figyelme egyre jobban Csehszlovákia felé fordult, és 

kereste a szövetségeseket revíziós törekvéseihez. 

 Nemcsak Magyarországon, hanem a nemzetközi sajtóban is nagy visszhangot keltett 

Horthy Miklós április 3-i rádióbeszéde, melynek célja az Anschlusst követően a hazai 

közvélemény és a gazdasági élet megnyugtatása volt.5 A The Times szintén megemlékezik a 

beszédről egy rövid beszámolóval.6 Céljaként a tudósító is a nemzetközi események által, 

tehát nem belső, valós okok miatt, felbolydult közvélemény megnyugtatását emeli ki. Idézi a 

beszéd talán legismertebb részét, mely az Anschluss jelentőségéről szól,7 továbbá a 

kormányzó figyelmeztetését, miszerint „a rendet és nyugalmat ebben az országban büntetlenül 

                                                 
5 A beszéd, és kapcsolódó magyarázatok olvashatók a következő helyeken: Horthy Miklós titkos iratai. (Az 
iratokat sajtó alá rendezte, magyarázó szövegekkel és jegyzetekkel ellátta: Szinai Miklós és Szűcs László) 
Negyedik kiadás. Kossuth Könyvkiadó, 1972. 170-177. o. Fontosságát mutatja, hogy a leginkább ellenzékinek 
tekinthető Népszava rendkívüli kiadást jelentetett meg a kormányzói beszéd kapcsán, ld. Népszava, 1938. április 
4., LXVI. évf./76. sz., 1-2. o. Emellett, a másnapi számában is címlapon foglalkozott még a beszéddel, 
hatásaival, ld. Népszava, 1938. április 5., LXVI. évf./77. sz., 1. o. További írások a magyar sajtóban: Budapesti 
Hírlap, 1938. április 5., LVIII. évf./76. sz., 1-3., 5. o., 1938. április 6., LVIII. évf./77.sz., 1-2. o.; A Reggel, 1938. 
április 4., XVII. évf./16. sz., 1-3. o. A lapok a teljes beszédet leközölték. 
6 "Mischief-Makers" In Hungary. The Regent's warning („Bajkeverők” Magyarországon. A kormányzó 
figyelmeztetése) The Times, 1938. április 4., 47960 sz., 13. o. 
7 „Mert hiszen, aki tiszta fejjel és látó szemmel ítéli meg az eseményeket, annak tudnia kell, hogy Ausztriának 
Németországgal történt egyesülése ránk nézve nem jelent mást, csak azt, hogy egy régi jó barátunk, akit a 
békeszerződések lehetetlen helyzetbe sodortak, egyesült egy másik régi jó barátunkkal és hűséges 
fegyvertársunkkal, vagyis azzal a Németországgal, amely mindig, életre-halálra megbízható és szótartó 
szövetségese volt barátainak a történelem tanúsága szerint. Ennyi az egész; egyéb a mi szempontunkból nem 
történt.” Ld. Horthy Miklós titkos iratai. 172. o. A szöveg egy részét idézi az „Anschluss 70 – Erőpróba a Duna-
medencében” című időszaki kiállítás vezetője is, mely megtalálható a www.hdke.hu weboldalon. 
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nem fogja zavarni senki”.8 Követve a szöveget, közli Horthy Miklós beszédének fontosabb 

gondolatait, melyekben kitér Magyarország nehéz helyzetére, az újjáépítés nehézségeire, 

annak sikerére, az „ötéves tervre”9, mely része ennek a folyamatnak, és melynek első lépése a 

hadsereg fejlesztése. A riasztó híreszteléseket terjesztő bajkeverők célja a tervben 

megfogalmazódó remények lerombolása. Szintén kiemeli a tudósító a kormányzó szavait, 

miszerint az állam vezetése az arra alkalmasak feladata, nem a demagóg jelszavakat 

hangoztatóké. Utal a hadsereg fontosságával foglalkozó részre, illetve a figyelmeztetésre, 

hogy senki ne próbálja megkörnyékezni a hadsereget politikai vagy más céllal. A beszéd 

további részéről kicsit szűkszavúbban tudósít az újság. Mint írja, itt beszélt Horthy a magyar 

politika céljairól, hogy nem tűri az említett értékek figyelmen kívül hagyását, a forradalmi 

eszméket, végezetül utalt rá, hogyan tisztították meg az országot 1919 után a „rendbontó 

elemektől”, és ezt ismét megteszik, ha szükséges. Összességében a tudósító nagyjából azokat 

a részeket emelte ki, amelyeket mások is, azonban szemet hunyt például a Népszövetséget 

kritizáló rész felett. 

Még a beszédhez kapcsolódik a következő idézendő cikk10, mely címe szerint a 

választási reformról11 tudósít röviden. Az első részben a cikkíró valóban megemlíti a 

törvényjavaslat kereteinek elfogadását, kiemeli, hogy a törvényjavaslat kiterjeszti az addig 

csak a nagyobb városokban létező titkos szavazást az összes választókerületre. Ezután, 

azonban azzal foglalkozik, hogy milyen nagy hatással volt a képviselőkre Horthy Miklós 

vasárnapi rádióbeszéde. Utal Eckhardt Tibor, az „ellenzék vezére”, és Széll József 

belügyminiszter megnyilatkozásaira, melyekben kifejezték, hogy mindannyian azonosan 

vélekednek a rend fenntartásának fontosságáról. Az utolsó mondatban még megemlíti, hogy a 

tőzsde is pozitívan reagált a beszédre. 

Felsorolásunkban a harmadik hír12 foglalkozik a később elfogadott, és első 

zsidótörvény néven emlegetett törvényjavaslat beterjesztésével. Érdekesség, hogy a The 

Times cikke azon a napon jelent meg, mikor az anyag a képviselőház elé került. Azaz, egy 

nappal korábban tudósított róla. Ennek oka, hogy a brit újság nem a képviselőházi 

                                                 
8 Ld. Horthy Miklós titkos iratai. 172. o. 
9 A „győri program”, melyet március 5-én Győrben tartott beszédében jelentett be Darányi Kálmán. Beszédében 
Horthy Miklós is „ötéves terv”-ként említi, ennek megfelelően az angol fordítás is „Five-Year Plan”. A győri 
program bejelentéséről a magyar sajtóban olvasni lehet a következő helyeken: Népszava, 1938. március 6., 
LXVI. évf./53. sz., 5-8. o.; Budapesti Hírlap, 1938. március 6., LVIII. évf./53. sz., 1-8. o.; A Reggel, 1938. 
március 7., XVII. évf./11. sz., 1-2. o. 
10 Hungarian Electoral Reform. Unanimity In Lower House (Magyar választási reform. Egyetértés a 
képviselőházban) The Times, 1938. április 5., 47961.sz., 15. o. 
11 1938. évi XIX. tc., 1938. június 3-án hirdették ki. 
12 Restrictions On Jews. Hungarian Bill. Numerus Clausus Of 20 Per Cent (Zsidókat érintő korlátozások. Magyar 
törvényjavaslat. 20%-os numerus clausus) The Times, 1938. április 8., 47964. sz., 18. o. 
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beterjesztésről ír, hanem Mikecz Ödön igazságügyminiszter április 7-én este, egy 

pártértekezleten tett kijelentését idézi, melyben utal a törvényjavaslat beterjesztésére és 

részleteire.13 Mint írja, a zsidók arányára egyes szakmákban 20%-os numerus clausust 

javasolnak megállapítani. Megemlíti, hogy az összlakossághoz viszonyított arányuk 5%. A tíz 

főnél többet foglalkoztató ipari, kereskedelmi vállalkozások 5, különleges esetekben 10 évet 

kapnak, hogy az alkalmazottak számát, fizetését stb. összhangba hozzák a szabályozással. Ez, 

a tudósító szerint, a zsidó foglalkoztatottak számának felére csökkentését, illetve a zsidók és 

nem zsidók fizetési arányának megfordulását jelenti. A rendelkezéseket végre nem hajtó 

cégek állami felügyelet alá kerülhetnek, vagy kisajátíthatják őket. Az ipari és kereskedelmi 

kamarában, a jogi és orvosi pályákon, ahol a zsidók aránya 30-50 százalék között váltakozik, 

csak 5% lehet az új tagok közt a zsidó, míg el nem érik a 20%-os arányszámot. Az 1939 

végéig felállítandó két új kamarában, újságírói és szórakoztatóipari, már eleve ezt a számot 

fogják alkalmazni. A tudósító megemlíti, hogy további cikkelyek foglalkoznak az 1914. 

júliusa után állampolgárságot szerzett „idegen zsidók”14 állampolgárságának, illetve a zsidók 

által szerzett földbirtokoknak a felülvizsgálatával. Az 1919. augusztusa, a magyarországi 

szovjet rendszer15 összeomlása előtt kikeresztelkedetteket, illetve az első világháborúban 

résztvetteket nem érinti az új rendelkezés. Idézi a miniszterelnök, Darányi Kálmán 

kijelentéseit, miszerint ezek a javaslatok jelentik a zsidókat érintő korlátozások határait, 

melyeket kész megvédeni, mint jogosakat és igazságosakat, továbbá, hogy a közelmúlt 

külföldi eseményei nem befolyásolták őket. Az írás összességében egy beszámoló az 

eseményekről, különösebb kommentárt nem tartalmaz. Az, hogy nem a beterjesztésről 

tudósítanak, arra utalhat, hogy nem maga a tény az, amit közölni kívántak, hanem a 

részleteket szerették volna ismertetni. A leírás alapján úgy tűnik, a szerző nem ismerte a 

törvényjavaslat konkrét szövegét. 

A következő fontosabb cikk16 egy tudósítás Péntek Istvánnak17, Szálasi Ferenc18 

betiltott nemzetiszocialista pártja, a Nemzeti Akarat Pártja főszervezőjének elítéléséről. A 

büntetés egy év börtön, melyet lázadásra buzdító, illetve közembereket – a kormányfőt, a 

kormány tagjait, Bethlen Istvánt, sir Geoffrey Knox-t, a magyarországi brit követet és 

                                                 
13 Ld. Népszava, 1938. április 8., LXVI. évf./80. sz., 1-2., 5. o.; Budapesti Hírlap, 1938. április 8., LVIII. évf./79. 
sz., 1-3. o. 
14 A cikkben „alien Jews” szerepel. 
15 A cikkben „Hungarian Soviet régime” szerepel. 
16 Hungarian Nazi Sent To Prison. Pamphlets Urging Revolt (Börtönbe küldték a magyar nácit. Lázadást sürgető 
röplapok) The Times, 1938. április 13., 47968. sz., 13. o. 
17 Ld. róla Máthé Áron írását: www.xxszazadintezet.hu/index.php?011453&d=1%20 
18 A cikkekben általában „Szálasi őrnagyként” – „Major Szalasi” – emlegetik, bár ebben a cikkben elírták nevét, 
a végére ipszilont tettek.  
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másokat – támadó röplapok miatt kapott. Két bűntársát három-három hónapra ítélték. A 

tudósító megemlíti, hogy Péntek és egyik bűntársa korábban voltak már büntetve a 

Tanácsköztársaság idején kommunistaként elkövetett tetteikért. A cikk szerint a röpiratok sok 

nyugtalanságot okoztak, nagy számban terjesztették őket. A rendőrség április 12-én jelentette 

be, hogy, hosszas keresés után, sikerült megtalálni a nyomdát Budapest egyik külvárosában, 

egy fűszerbolt hátsó szobájában. A bejelentés szerint 108 röpirat 80.000 példánya került a 

hatóságok kezébe. További több mint 100 főt helyeztek rendőrségi megfigyelés alá, azzal a 

gyanúval, hogy segítettek a röplapok terjesztésében. Az írás ismételten egy rövid beszámoló 

az eseményekről, különösebb kommentár nélkül. Ugyanakkor jól illik abba a vonulatba, 

mellyel azt mutatták, mennyire komolyan veszik Magyarországon a szélsőségek elleni 

küzdelmet. 

Két magyar vonatkozású cikk19 tudósított arról, hogy  a nemzetiszocialista 

terrorkülönítmények megkezdték zsidóellenes akcióikat a frissen a birodalomhoz csatolt 

Ausztriában. Az első cikkben a lap prágai tudósítója pozsonyi jelentést idéz, miszerint 

vasárnap, április 17-én éjszaka Thaben (Bevin), a magyar határhoz közeli, Duna menti 

csehszlovák kisváros lakói kiáltásokat hallottak, melyek nyomán egy hullámtőrön 

összekapaszkodott embereket találtak a határ közelében. Csónakokkal kieveztek és 51 

burgenlandi zsidóra bukkantak, köztük a 82 éves Perlusz rabbira, nőkre és gyerekekre. 

Elmondásuk szerint, az SA legények tették őket ott ki, miután kiűzettek Ausztriából, és nem 

tudtak átkelni a csehszlovák határon. Megtalálásuk után partra szállították őket Thabenben, 

ellátták, elszállásolták, azonban hétfőn, április 18-án, átvitték őket a magyar határon. A cikk 

szerint sorsuk bizonytalan. Amennyiben felfedezik őket, a magyar határőrség valószínűleg 

visszafordítja a csoportot az osztrák-német vagy a csehszlovák határon át. A tudósítás szerint 

a cseh hatóságok azt mondták, nem tudják befogadni a sok zsidó menekültet, akiket kiűznek 

Burgenlandból. A második cikk szerint a zsidókat átküldték a magyar határon, ami némileg 

mást takarhat, mint az „átvitték” szó. A csoportból 35 embert kedden, április 19-én, átadtak az 

SA-nak, és visszavitték őket a burgenlandi Kittsee-be, ahonnan el lettek űzve. A többiek, más 

hontalanokkal együtt, az osztrák-magyar-csehszlovák háromszögben kóboroltak, míg végül 

április 21-én Rajkánál egy francia révkalauzhajóra tették a csoportot a magyar kormány 

beleegyezésével. A pozsonyi zsidók látták el őket élelemmel és pokróccal. A cikk szerint, a 
                                                 
19 Expulsion Of Jews From Austria. Party Rescued From A Danube Breakwater (Zsidók kiűzése Ausztriából. 
Egy dunai hullámtörőről mentették meg a csoportot) The Times, 1938. április 20., 47973. sz., 9. o.; Homeless 
Austrian Jews. Refuge Found in Danube Tugboat (Hontalan ausztriai zsidók. Menedéket találtak egy dunai 
révkalauzhajón) The Times, 1938. április 22., 47975. sz., 13. o. A második cikkben a szlovák kisváros neve 
Theben, ami a település helyes német neve. A szlovák név is el van írva, ugyanis nem Bevin, hanem Devin. A 
magyar név Dévény. Ma Pozsony (Bratislava) része. 
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hajó mindaddig jelenlegi helyén marad, míg az állítólag folyamatban lévő tárgyalások nem 

hoznak elfogadható megoldást. További sorsukról a május végéig terjedő időszak számaiban 

nem találtam információt. 

A burgenlandi zsidó menekültekről szóló első cikkel azonos lapszámban tudósít a The 

Times gróf Bethlen Istvánnak egy magyar újságban az Anschluss-szal, és Magyarországra 

gyakorolt hatásaival foglalkozó írásáról.20 Megjegyzik, hogy, Kánya Kálmán segítségével, ő 

fektette le a magyar külpolitika alapjait, olyan előrelátással, hogy fő irányvonalán azóta sem 

változtattak. Mint a tudósító írja, Bethlen István cikkében rámutatott, hogy egy nagyhatalom 

szomszédjának lenni magában hordja a veszélyét egy bizonyos alárendelődésnek gazdaságilag 

és külpolitikailag egyaránt, de Magyarország számára e szomszédság lehetőséget nyit a 

trianoni béke által okozott megalázottságból való kiemelkedésre, illetve korábbi fontos 

szerepének visszaállítására a Duna-medencében. A Franciaország által támogatott kisantant 

dominanciája a múlté. Csehszlovákiának a bekerítés ellen kell védekeznie, partnerei pedig a 

korábbinál jóval nagyobb készséget mutatnak a Magyarországgal való kapcsolataik 

normalizálására. A cikkíró szerint Bethlen gróf alaptalannak tartja a félelmeket a további 

német előrenyomulástól Magyarország kárára. Kisebbfajta őrültség lenne részükről, írta, hogy 

erővel próbálják megszerezni azt, amit békés alkudozás révén különösebb nehézség nélkül 

megkaphatnak. Magyarországnak nincs oka elzárni termelését legjobb vásárlója elől, illetve 

az ország elől, amely összeköti Nyugat-Európával. Sokkal fontosabb, hogy Németországot és 

Magyarországot egymáshoz fűzi a közös cél a pánszlávizmus árnyékában. A volt 

miniszterelnök idézett gondolatai szerint, Bismarck tisztán látta a magyar őrség által a Közép-

Duna vidéken Németország érdekei szempontjából játszott életfontosságú szerepet. A 

jószomszédi viszonyt a magyarok és a németek között csak az zavarta meg, mikor közös 

uralkodóik, a Habsburg császárok egy olyan rendszernek próbálták alávetni a magyarokat, 

amely idegen tőlük. Hasonló kísérlet, egy, a németek számára megfelelő rendszer 

Magyarországra importálása erőszakos reakciókat váltana ki újra, és ez lehetne csupán 

egyedüli oka a két ország közötti viszálynak. A német nép vezetői nem felejthetik el, hogy a 

"hitvány imitátorok", akik nem szerezhetnek tartós támogatást népük körében, sokkal 

alacsonyabb rendűek barátként és szövetségesként, mint egyenes emberek, akik egy nép teljes 

szívű együttműködését ajánlhatják fel. A cikk egyértelműen kiemeli Bethlen írásának azt a 

részét, mely burkolt utalás a szélsőjobboldali, esetleg a németek által is támogatott, előretörés 

                                                 
20 Hungary And Greater Germany. Count Bethlen's View Of New Relationship (Magyarország és Nagy-
Németország. Bethlen gróf nézetei az új viszonyról) The Times, 1938. április 20., 47973. sz., 20. o. 
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veszélyére Magyarországon, és a politikai vezetésnek, illetve a társadalomnak azzal való 

szembenállására. 

Három cikk21 is foglalkozik az egyik legjelentősebb európai társasági eseménnyel, 

Zogu albán király és Apponyi Geraldine grófnő22 esküvőjével. Az első egy rövid beszámoló, 

miszerint a király az április 27-én tartandó esküvő tiszteletére széleskörű amnesztiában 

részesíti a különböző politikai bűncselekményekért elítélteket. Az amnesztia Fan Noli korábbi 

miniszterelnökre is vonatkozott, aki száműzte Ahmed Zogut, mikor ő még csak egy klán 

vezetője volt. Utóbbi hatalomra jutása után, előbbi elmenekült, és az Amerikai Egyesült 

Államokban telepedett le. Szintén az esküvő pompáját emelendő, azzal egyidőben Albánia-

szerte 101 pár tervezte egybekelését, akik a királytól kaptak nászajándékot a nagyszerű 

esemény tiszteletére. A második, hosszabb beszámoló, melyet Rómából kelteztek, az 

esküvőhöz kapcsolódó ünnepségek megkezdéséről, illetve a részvevő notabilitások 

érkezéséről ad hírt. A térségről kialakított képhez adalékul szolgál a feldíszített Tiranáról tett 

megállapítás, amelyet „hibrid főváros”-nak nevez, és egy kőből épült balkán falura rakott 

modern olasz városként jellemez. A vendégek közül kiemelik Bergamo hercegét, illetve 

Galeazzo Cianót, a király tanúját, továbbá említik a Budapestről autóval érkező magyar 

előkelőségeket. Részletesen leírják a másnapi esküvő programját. Megemlítik, hogy csak 

polgári esküvő lesz, lévén a király mohamedán, míg leendő felesége római katolikus. A 

harmadik írás tudósít az esküvői ceremónia, illetve az azt kísérő ünnepségek részleteiről. 

Élettel telien festik le, hogyan lepték el a vidám albán „hegylakók” Tiranát. Beszámolnak a 

külföldi és belföldi méltóságok részvételével tartott szertartásról. A ceremóniát Pandeli 

Evangheli23 házelnök, és Andrea Sandei, a legfelsőbb bíróság elnöke vezették le. A király 

tanúi Galeazzo Ciano és Abid herceg24, az újdonsült királyné tanúi nagybátyja, Apponyi 

gróf25, és Villani báró, római magyar nagykövet voltak. Még megjegyzik, hogy a Vatikán 

hivatalos lapja, az Osservatore Romano nem vett tudomást az esküvőről. A cikk 

keletkezésekor még nem tudhatták, hogy alig egy évvel később a vőlegény tanújának apósa, 

                                                 
21 King Zog's Wedding. Amnesty For Political Offenders (Zogu király esküvője. Amnesztia a politikai 
bűnözőknek) The Times, 1938. április 21., 47974. sz., 11. o.; King Zog's Wedding To-Morrow. Festivities in 
Tirana (Holnap lesz Zogu király esküvője. Ünnepségek Tiranában) The Times, 1938. április 26., 47978. sz., 16. 
o.; King Zog Married. Popular Rejoicing in Tirana (Zogu király megnősült. Népünnepély Tiranában) The Times, 
1938. április 28., 47980. sz., 13. o. 
22 Apponyi Geraldine életéről ld. pl. http://en.wikipedia.org/wiki/Geraldine_Apponyi_de_Nagy-Apponyi. 
Érdekesség, hogy Magyarországon mennyire nem ismert a grófnő sorsa, aki családjával, köztük fiával, Leka 
királlyal – Zogu 1961-es halála után nyilvánították királlyá – 2002-ben visszatért Albániába, azonban még abban 
az évben, Tiranában elhunyt. 
23 Nagy valószínűséggel azonos Pandeli Evangjelivel, róla ld. http://hu.wikipedia.org/wiki/Pandeli_Evangjeli.  
24 Róla a következő oldalon lehet olvasni: http://terebess.hu/keletkultinfo/oszmand.html  
25 Sajnos, nem találtam meg, kire gondol a szerző. 
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bizonyos Benito Mussolini Albánia megszállása mellett dönt26, és a királyi pár száműzetésbe 

kényszerül. A királynak meg sem adatott a visszatérés, míg felesége és a család 2002-ben 

Dél-Afrikából költözhetett Albániába. 

Április 26-án egy rövid hír27 számolt be a Magyar Revíziós Liga28 április 24-i, 

budapesti találkozójáról. A tudósítás szerint több mint 50.000 fő vett részt rajta, és határozatot 

fogadtak el, amely élesen elítélte Csehszlovákia kisebbségi politikáját, illetve követelte, hogy 

a magyar, a szlovák, a német, a rutén, és a lengyel kisebbségeknek engedélyezzék, hogy 

dönthessenek saját státuszukról. Többé-kevésbé ehhez az eseményhez kapcsolódik három 

másik hír is. Az első29 Sulyok Dezső ellenzéki képviselő április 26-i felszólalásával 

foglalkozik. Ebben kérdőre vonta a kormányt, helyeslik-e, hogy egy néhány nappal korábban 

tartott nyilvános rendezvényen számos magas rangú tisztviselő üdvözölte Szálasi Ferenc náci 

vezetőt, aki a kormány utasítására rendőrségi megfigyelés alatt áll. Kijelentette továbbá, hogy 

Szálasi nem magyar alattvaló, törvényesen nem is használhatná nevét. Eredeti 

dokumentumokat mutatott be, miszerint ősei örmény bevándorlók, nagyapja, akinek eredeti 

neve Selosian30 volt, mindenféle törvényes eljárás nélkül vette fel a Szálasi nevet. Édesapja 

alacsonyrangú beosztott volt az Osztrák Állami Vasútnál, Bécsben élt, és elvesztette minden 

jogosultságát a magyar állampolgárságra. Miután Szálasi nem folyamodott magyar 

állampolgárságért, és azt automatikusan nem szerezte meg, így ő osztrák, azaz már német 

alattvaló. A tudósítás szerint Sulyok Dezső kijelentette, hogy Szálasinak egy csepp magyar 

vér sincs az ereiben. Apja, aki soha nem tudott magyarul, örmény, míg anyja szlovák volt. E 

beszámolóval egy oldalon szerepel egy rövid hír31, miszerint Kánya Kálmán magyar 

külügyminiszter bocsánatot kért a budapesti csehszlovák követtől a vasárnap, április 24-én, 

Budapesten tartott csehszlovák ellenes tüntetés miatt. Kijelentette, hogy a magyar kormány 

sem a demonstrációval, sem annak határozataival nem ért egyet. Persze, a tudósító nem 

ismerhette azokat a leveleket, amelyekben a külügyminiszter Csehszlovákiával szembeni 

lépésekre vonatkozó kilátásokról értekezett. A harmadik ide kapcsolható írás egy olvasói 

levél32, melyet a brit képviselőház több tagja33 írt alá. Az aláírók a felütésben kifejezik 

                                                 
26 Az olasz csapatok két nappal a későbbi Leka király születése után, 1939. április 7-én szállták meg Albániát. 
27 Hungary And Minorities In Czechoslovakia (Magyarország és a kisebbségek Csehszlovákiában) The Times, 
1938. április 26., 47978. sz., 15. o. 
28 A cikkben „Hungarian Treaty Revision League” szerepel. 
29 Hungarian Nazi Chief's Ancestry. Deputy's Assertions (A magyar náci vezető származása. A képviselő 
kijelentései) The Times, 1938. április 27., 47979 sz., 17. 
30 Szálosján. 
31 Hungarian Apology To Czechoslovakia (Magyar bocsánatkérés Csehszlovákiának) The Times, 1938. április 
27., 47979. sz., 17. o. 
32 Independence Of Hungary (Magyarország függetlensége) The Times, 1938. április 30., 47982. sz., 8. o. 
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egyetértésüket a The Times párizsi tudósítójával, azon állítása kapcsán, hogy a „közép- és 

kelet-európai államok nem nagyon vágynak teljesen a német politika keringési pályáján belül 

esni”. Ennek megfelelően Magyarország is nagy aggodalommal ügyel függetlenségére, 

azonban az országban erőteljes náci propaganda indult. Semelyik másik nép nem szenvedett 

annyit a háború utáni békeszerződésektől, mint a magyar. Területe nagyobb részét felosztották 

ellenségei közt, a legkisebb tekintet nélkül nemzeti és gazdasági érdekeire, mely 

természetellenes és művi helyzetet állított elő, és ez szinte elviselhetetlen szenvedéseket 

okozott a magyar nemzetnek. Az aláírók, a képviselőház tagjai, a „jelenlegi lehetetlen 

helyzet” megoldására, Európa és különösen Csehszlovákia érdekében, azt javasolták, hogy a 

trianoni békeszerződés területi rendelkezéseit vonják revízió alá, az alapvetően magyar 

területek legyenek Magyarországé, továbbá meg kell kísérelni egy szerződés létrehozását 

Magyarország és a kisantant között ezzel a céllal. A háború óta Magyarország magatartása a 

külpolitikájában, sérelmei ellenére, a korrektség mintaképe, sajnálatos lenne, ha a magyar nép 

elkeseredésében, ha vonakodva is, Németország felé fordulna, abban a reményben, hogy 

ezáltal nyerheti el az igazságot, ami megkérdőjelezhetetlen joga. Egy ilyen esemény 

jelentőségét az európai erőegyensúly szempontjából nem lehet túlértékelni. 

Május első másfél hetében nem voltak különösebb információk Magyarországról, 

utána azonban ismét több hír is érkezett hazánkkal kapcsolatban. Ezek közül a legfontosabb a 

kormányváltás volt,34 három cikk is foglalkozott vele. Az elsőben35 még csak „félhivatalos” 

bejelentésre alapozva vonják meg egyrészt Darányi Kálmán miniszterelnökségének mérlegét, 

illetve firtatják az utódlás kérdését. A cikk szerint félhivatalosan bejelentették, hogy a magyar 

miniszterelnök eldöntötte, beadja lemondását, és javasolja a kormányzónak dr. Imrédy Béla 

gazdasági miniszter megbízását az új kormány megalakításával, amit május 13-ra vártak. Azt 

írják, hogy Darányi úgy vélte, elvégezte az általa vállaltakat. Sikeresen végigvitte a 

kormányzói jogkör36, a választási reform, a felsőházi reform37 kérdését, előmozdította a 

                                                                                                                                                         
33 Robert Gower, Henry A. Procter, Henry Haslam, Philip Dawson, John Haslam, Murray F. Sueter, William 
Allan Reid, W. A. Wayland, J. J. Stourton, H. R. Selley, George Jones, W. Rostron Duckworth, J. Baldwin-
Webb, G. S. Elliston, Robert Bird, J. Smedley Crooke, Daniel L. Lipson 
34 A talált adatok szerint május 13-án mondott le Darányi Kálmán, és május 14-én mutatta be Imrédy Béla 
kormányát. Azonban itt ellentmondások találhatók pl. Randolph L. Braham idézett könyve (Braham, im., 65-66. 
o.) illetve az egyetemi jegyzet (Pölöskei Ferenc, Gergely Jenő, Izsák Lajos (ed.): Magyarország története 1918-
1990. Egyetemi tankönyv. Korona Kiadó, Budapest, é. n. 122. o.) között. 
35 A New Government In Hungary. Dr. Daranyi To Resign (Új kormány Magyarországon. Dr. Darányi lemond) 
The Times, 1938. május 13., 47993. sz., 15. o. 
36 1937. július 28-án hirdették ki az 1937. évi XIX. tc.-t a kormányzói jogkör újabb kiterjesztéséről. 
37 1937. december 31-én hirdették ki az 1937. évi XXVII. tc.-t a felsőház jogkörének kiterjesztéséről. 
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mezőgazdasági népesség érdekeit38, bábáskodott a zsidók korlátozásáról szóló törvény 

mellett, ami, véleménye szerint, bátran és méltányosan kezelt egy nehéz és fontos társadalmi 

problémát. Most úgy gondolja, hogy az a helyes, ha az ötéves tervet annak a vezetése alatt 

vitelezik ki, aki megtervezte azt. A cikk említést tesz egy felsőházi csoportról, melynek 

vezetői kifejezték aggodalmukat a Magyarországon folytatott náci agitáció durvasága miatt, 

kijelentették, hogy nem volt szándékukban kormányválságot okozni. Csupán annyit akartak, 

hogy a kormány sürgősen tegyen intézkedéseket. Azonban, tették hozzá, amennyiben 

elvárásaik továbbra sem teljesülnek, keresztülviszik elhatározásukat, amihez már 120 aláírást 

szereztek. A második cikk39 már Darányi Kálmán és kabinetje május 13-i lemondásáról 

tudósít, illetve az új kormánnyal40 és miniszterelnökével foglalkozik. A Budapestről keltezett 

tudósítás szerint, a belpolitikai helyzet romlott, köszönhetően a kitartó náci propagandának. A 

mozgalom magja valószínűleg jelentéktelenül kicsi, mégis aggodalmat okozott, ami az 

Anschluss után azzal fenyegetett, hogy pánikká fajul. Féltek, hogy a közvélemény bizalmának 

elvesztése aláaknázza a gazdaságot, és meghiúsítja a kormány által márciusban bejelentett 

ötéves terv végrehajtását. Ugyanakkor, a cikk szerint, Darányinak kevés kapcsolata volt a 

tömegekkel. Az események által felzaklatott közgondolkodás úgy érezte, hogy nincs tisztában 

a realitásokkal, tétlenségét pedig, tévesen, gyengeségnek értelmezték. Egyre hangosabban 

követeltek egy erős vezetőt. Mivel Darányi nem ragaszkodott a hatalomhoz, lehetséges 

utódának pedig régóta Imrédyt tartották, így a megoldás könnyű volt. A tervezett új kormány 

május 13-án este találkozott a Nemzeti Egység Pártjával, és egyhangúan bizalmat szavaztak 

neki. Körvonalazták a gazdaság újjászervezésének programját, illetve átfogó intézkedéseket a 

kormány megerősítésére a szélsőséges agitáció kezelésében. Az új kabinet, a tudósító szerint, 

nagyon erős. Mint írja, dr. Imrédy pénzügyminiszter volt Gömbös Gyula41 első kormányában, 

1935-ben a Nemzeti Bank elnöke lett. Alig két hónappal korábban csatlakozott Darányi 

                                                 
38 1938. április 30-án hirdették ki az 1938. évi XII. tc.-t a mezőgazdasági munkavállalók kötelező öregségi 
biztosításáról. 
39 New Hungarian Cabinet. A Strong Leader. Action Against Extremists (Új magyar kormány. Egy erős vezető. 
Fellépés a szélsőségesek ellen) The Times, 1938. május 14., 12. o. 
40 dr. Imrédy Béla miniszterelnök és kereskedelmi miniszter a The Times cikke szerint, azonban a 
közlekedésügyi tárcát is megtartotta (ld. Braham im. 134. o.); Kánya Kálmán külügyminiszter, az előző 
kormányban is; Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter; Rátz Jenő (General Racz) honvédelmi miniszter 
(National Defence); Remenyi-Schneller Lajos pénzügyminiszter, előző kormányban is; Bornemisza Géza, 
iparügyi miniszter, előző kormányban is; Sztranyavszky Sándor földművelésügyi miniszter; Mikecz Ödön, 
igazságügyminiszter, előző kormányban is; Teleki Pál gróf (Count Paul Peleki) vallás és közoktatásügyi 
miniszter (Education); Hóman Bálint (Dr. Homan) tárcanélküli miniszter. A brit lap tudósításában némi 
pontatlanság mutatkozik. 
41 A cikkben „General Gömbös” szerepel. 
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kormányához, mint gazdasági koordinációs miniszter42, feladata az általa kidolgozott ötéves 

nemzeti fejlesztési43 terv elindítása volt. Megelőzőleg főszerepet játszott a magyar pénzügyek 

újraszervezésében 1932-1937 között, és a külföldi adósságok rendezésében. A cikk 

szerzőjének értékelése szerint, valószínűleg ő a legmegfelelőbb személy, hogy átvegye az 

irányítást egy olyan pillanatban, amikor az országnak hideg fejekre és erős kezekre van 

szüksége. A külpolitika folytonosságára biztosítéknak Kánya Kálmán további jelenlétét tartja 

a tudósító. Szintén kiemeli, hogy Keresztes-Fischer Ferenc már volt belügyminiszter 1931-től 

1935-ig, és a problémák, amelyekkel akkor szembenézett, nem voltak kevésbé nehezek, mint 

amelyeket most kezelnie kell. Végezetül, Rátz Jenő – „Rácz tábornok” – az utóbbi két évben 

vezérkari főnök volt, a hadsereg erős embereként ismert. A harmadik írás44 már a kormány 

bemutatkozásával, és Imrédy Béla képviselőházban tartott beszédével foglalkozik. Leírja, 

hogy az új magyar kormány május 14-én találkozott a képviselőházban, ahol a miniszterelnök 

ismertette programját. Azzal kezdte, hogy kijelentette, jobboldali politikát képvisel, mely a 

kereszténység és a nacionalizmus alapelveit ötvözi. Felvázolta a kormánya által bevezetni 

szándékozott gyakorlati intézkedéseket: kötelező nemzeti munkaszolgálat; kötelező 

egészségügyi tanácsadás házasságkötés előtt; az adórendszer reformja, a kisemberek 

érdekeinek biztosítására, a megtakarítások bátorítására, a források komolyabb gazdasági 

kihasználására. A földterület újraelosztását felgyorsítják hosszú távú kis haszonbérletekkel45 

és földterületek kisajátításával a falusi háztartások46 részére. A dolgozóknak biztosítani fogják 

a tisztességes keresetet és a jobb körülményeket. A miniszterelnök továbbá bejelentette, hogy 

semmilyen propagandát nem tűrnek el, ami aláaknázza a pénzügyi stabilitást. Kormánya 

egyik első lépése lesz törvényjavaslatot beterjeszteni a Nemzeti Bank47 megreformálására. 

Keresztényként a mérséklet híve – folytatta –, szemben áll minden hamis eszmével, melyeket 

erkölcsi nyomorékok terjesztenek, hogy félrevezessék az ellenállásra kevésbé képeseket. 

„Soha nem fogok kiegyezni a tagadás és a lázadás szellemével. Egyetlen válaszom rá a 

könyörtelen elnyomás.” Kijelentette, hogy a magyar külpolitikában nem lesz változás. 

Olaszország továbbra is elsőrangú fontossággal bír, a barátság és a közös érdekek kötelékeivel 

                                                 
42 A cikkben „Minister of Economic Coordination” szerepel. A kormányátalakítás után Imrédy Béla által 
betöltött tisztségre vonatkozóan a Budapesti Hírlap tudósításában a következőt írják: „az 1917. évi XI. t-c. első 
paragrafusa alapján az ország gazdasági politikájának egységes irányítására tárcanélküli m. kir. közgazdasági 
miniszterré ómaroviczai Imrédy Béla dr. titkos tanácsost, a Nemzeti Bank elnökét, a magyar országgyűlés 
felsőházának tagját kinevezte”. Ld. Budapesti Hírlap, 1938. március 9., LVIII. évf./56. sz., 2. o. 
43 A cikkben „national equipment” szerepel. 
44 A Firmer Hand in Hungary. New Cabinet's Plan (Keményebb kéz Magyarországon. Az új kormány tervei) The 
Times, 1938. május 16., 47995. sz., 13. oldal.  
45 A cikkben „long-term small leases” szerepel. 
46 A cikkben „rural housing” szerepel. 
47 A cikkben „National Bank of Issue” szerepel. 
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kötődve Magyarországhoz. A római jegyzőkönyvek olasz-magyar viszonylatban érvényben 

maradnak. Németország, az új szomszéd, régi fegyvertárs, akit közös érdekek kapcsolnak 

Magyarországhoz. A Nagy-Britannia által Közép-Európa irányában mutatott törődés komoly 

elégedettséget szült. Még a francia közvélemény is sokkal korrektebb álláspontra látszott 

helyezkedni a probléma lényegét tekintve. A kisantanttal kapcsolatban, a halasztások ellenére, 

melyekért Magyarország nem felelős, remélik, hogy hosszú és türelmes erőfeszítéssel sikerül 

kialakítani olyan helyzetet, mely lehetővé teszi előbb a normális kapcsolatok fenntartását, 

majd később, a baráti együttműködést a Duna-medencében. A tudósítás tájékoztat arról, hogy 

a miniszterelnök beszéde után két törvényjavaslatot terjesztettek be: azon titkos társaságok és 

politikai pártok szervezésének szigorú megtiltása, melyek hűségesküt követelnek meg 

tagjaiktól; a felforgató politikai tevékenységek elnyomását célzó intézkedések szigorítása 

céljával. A cikkhez kapcsolódva számolnak be egy veterántalálkozóról, melyet május 15-én 

tartottak.  A találkozó a törvény és rend fenntartása mellett demonstrált, szemben a 

nemzetiszocialista agitációval, és összeütközéshez vezetett a veteránok és Szálasi Ferenc 

követői között. A tudósító megjegyzi, hogy utóbbi nemzetiszocialista szervezete különösen 

népszerű az alsó középosztály tagjai közt. A találkozón határozatot fogadtak el, ami nemzeti 

egységre, a keresztény Nagy-Magyarország visszaállítására, és Horthy admirális iránti 

hűségre szólított fel. A tömeg feloszlása előtt nemzetiszocialista tüntetők kis csoportjai 

jelentek meg, akiket a veteránok nagyon megvertek. E cikkeket olvasva, talán nem túlzás azt 

mondani, hogy a lapnak a kormányváltással kapcsolatos megjegyzései, kommentárjai 

összességében pozitív, bizakodó hozzáállást tükröznek. 

Egy rövid cikk48 számol be, a kormányváltásról szóló első híradással azonos oldalon, a 

Németországból a kormányzó részére érkezett meghívásról. A Berlinből keltezett tudósítás 

szerint, Raeder admirális, a német flotta főparancsnoka, aki hivatalos látogatáson Budapesten 

járt, május 12-én átadta a kormányzónak Hitler meghívását egy németországi látogatásra a 

következő hónapban, illetve egy hadihajó vízrebocsátásánál való részvételre.49 A meghívás 

nem volt váratlan, folytatódik a cikk, a német érdeklődés Magyarország iránt, főleg a 

csehszlovák kérdés sürgetőbbé válása miatt, jelentősen megnőtt azokban a hónapokban. 

Bizonyos, hogy Hitler római tárgyalásai50 során Magyarország helyzetét is alaposan 

megbeszélték. Feltehetően felmerültek olyan gazdasági és politikai kérdések, amelyek 
                                                 
48 Regent Invited To Visit Germany. A Talk With The Fuhrer (A kormányzót németországi látogatásra hívták. 
Tárgyalás a Führerrel), The Times, 1938. május 13., 47993. sz., 15. o. 
49 A kormányzó és felesége 1938. nyarán Németországban tett látogatásával foglalkozik pl. az Illustrated London 
News 1938. augusztus 27-i (362., 363. o.) és szeptember 3-i (392., 400-402. o.) száma, gazdag képanyaggal. 
50 1938. május 3-9. A látogatásról ld. pl. Ormos Mária: Mussolini. Politikai életrajz. Kossuth Könyvkiadó, 1987. 
327-329. o. 
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megoldása a legegyszerűbben Hitler, miniszterei, illetve Horthy közvetlen megbeszélései 

révén érhető el. A magyarországi belpolitikai események is nagy érdeklődésre tartottak 

számot Németországban. Úgy gondolták, hogy a kormány újjáalakításakor a magyar 

nemzetiszocialista párt nagyobb szerepet kaphat az ország irányításában. Egy ilyen változást 

nem hagyhattak figyelmen kívül, még ha fenntartották is azt a véleményt, hogy a 

nemzetiszocializmus tisztán német politikai eszme. 

Már a kormányváltás utáni első politikai lépésekkel foglalkozik két rövidebb cikk. Az 

első51 Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszternek a képviselőház egyik bizottságában 

történt bejelentéséről ír, miszerint rövid időn belül egy törvényjavaslatot terjesztenek be, mely 

megtiltja a köztisztviselőknek minden olyan politikai tevékenység folytatását, amely 

befolyásolhatja őket hivatalos teendőik elvégzésében. Minisztériumának hivatalnokai előtt 

tartott beszédében kifejtette, hogy a légkör tele van kaotikus eszmékkel, melyeknek 

elfogadása veszélyt jelent az állam rendjére. Ha valamely köztisztviselő meggondolatlanul 

csatlakozott ilyen eszméket hangoztató mozgalmakhoz, azokat figyelmeztette, hogy mielőbb 

térjenek vissza a törvényesség útjára. Kicsit eltérő témával, a külpolitikával kapcsolatos a 

másik írás. Ez igazából egy rövidhír52, miszerint Imrédy Béla táviratot küldött Benito 

Mussolininek, Adolf Hitlernek és Slawoj-Skladowski lengyel miniszterelnöknek53, 

beszámolva kinevezéséről, kifejezve szándékát a Magyarországot, Olaszországot, 

Németországot és Lengyelországot összetartó baráti kapcsolatok fenntartása és fejlesztése 

iránt, és kérte támogatásukat erre való törekvésében. 

A következő két cikk a „májusi válság”-hoz köthető, amelyről korábban már volt szó. 

A feszültség Csehszlovákia és Németország között forrpontra jutott. A csehszlovák fél hajlott 

volna a fegyveres konfliktusra, hadseregét mozgósította is. Bár egy katonai összecsapás 

Németország számára ekkor még igen bizonytalan kilátásokkal bírt, mégis Nagy-Britannia 

hátrált meg ismét, mérsékletre szólítva fel a feleket. Magyarország egy esetleges 

konfliktusban nagy valószínűséggel Csehszlovákia ellen foglalt volna állást, azonban 

hadseregének felkészültsége szintén kétségesnek volt mondható. A feszült csehszlovák-

magyar viszonyt tükrözi az első cikk54, mely a csehszlovák határnak Magyarország irányában 

való részleges lezárásáról szóló aggasztó hírekről tudósít, illetve, hogy mindkét ország 

állampolgáraitól kölcsönösen megtagadták az átkelést. Állítólag a Csehszlovákiából 
                                                 
51 Warning To Hungarian Civil Servants. Political Activities Banned (Figyelmeztetés a magyar 
köztisztviselőknek. Tilos a politikai aktívitás) The Times, 1938. május 17., 47996. sz., 15. o. 
52 Ld. The Times, 1938, május 20., 47999. sz., 15. o. 
53 Ld. pl. a következő oldalon: http://www.indiana.edu/~league/ministerpoland.htm  
54 Czech Frontier Closed Against Hungary (A cseh határ lezárása Magyarország irányában) The Times, 1938. 
május 23., 48001. sz., 14. o. 



 14

gépkocsin hazatérő magyaroknak hátra kellett hagyniuk autóikat, mielőtt átengedték őket. A 

magyar határ mentén végrehajtott csehszlovák csapatmozgásokat is jelentettek. A magyar 

kormány azonnal tiltakozott Prágában, diplomáciai úton. A csehszlovák kormány biztosítékot 

adott, hogy a kérdéses intézkedések csak néhány túlbuzgó hivatalnok meggondolatlanságának 

következményei, és azonnal leállítják őket. A második cikk55 ennél sokkal békésebb 

hangvételű. A Budapestről keltezett tudósítás szerint, örömmel üdvözölték a csehek és 

németek közti feszültség enyhülését. A hivatalos álláspont és a közvélemény szerint is 

Magyarország, és általában Európa legfőbb érdeke a béke fenntartása. A sajtó dicsérte a 

Szudétanémet Párt önkontrollját, illetve Dr. Hodza bölcsességét a krízis kezelésében. 

Ugyanakkor emlékeztettek a brit kormány által a béke érdekében kifejtett fáradhatatlan és 

pártatlan erőfeszítésekre. Reményüket fejezték ki, hogy a továbbiakban is hasznos tanácsokat 

fognak nyújtani, különösen azt kifejtve Csehszlovákiának, mennyire fontos hogy minden 

nemzeti kisebbség jogos követeléseit diszkrimináció nélkül teljesítse. Ha ugyanis a legerősebb 

csoportnak, mely mögött félelmetes katonai erő van, kedveznek, az erkölcsileg káros lehet, 

mert azt sugallná, hogy nem az igazság, hanem a félelem irányítja politikájukat. A cikk alatt 

található a Reuters jelentése egy bukaresti hivatalos körök által kiadott nyilatkozatról, 

melyben tisztelegtek Franciaország, és különösen Nagy-Britannia megfelelő időben történt és 

jól átgondolt fellépése előtt a csehszlovák kérdésben. Azaz, összességében a mérvadó brit 

napilap cikkei elégedettséget sugallnak a válság megoldásával kapcsolatban, illetve a kelet-

európai kisállamok mérhetetlen békevágyát illetően. 

Az utolsó kiválasztott írás56 májusban az eucharisztikus világkongresszushoz57 

kötődött. A Rómából keltezett hír szerint, május 29-én reggel a pápa üzent Castel 

Gandolfóból Budapestre, az eucharisztikus világkongresszusra. Külön áldást mondott a 

magyar népre, azt kívánva nekik, hogy „ne csupán a béke nyugalmában, mely nélkül nem 

lehet igazi béke, hanem a béke méltóságában is, melyre a magyar nép régóta jogosult” 

részesüljenek. Őszentsége csatlakozott a kongresszus imájához, hogy az ég „erősítse meg a 

jobb idők reményét, oszlassa el a felhőket, melyek, úgy tűnik, új viharral fenyegetnek, és 

világítsa be a sötétséget, és csillapítsa le a lelkek nyugtalanságát”, mely oly sok kínt okoz 

                                                 
55 Hungarian Desire For Peace. Hope of British Support For Minorities (Magyar békevágy. Remény brit 
támogatásra a kisebbségek ügyében) The Times, 1938. május 24., 48002. sz., 15. o. 
56 The Pope's Broadcast To Budapest. "Dignity In Peace" (A pápa rádióüzenete Budapestre. "Méltóság a 
békében") The Times, 1938. május 30., 48007. sz., 13. o. 
57 A rendezvény 1938. május 25-29-ig zajlott Budapesten, nagy nemzetközi és, természetesen, belföldi 
érdeklődés mellett. Ebben az évben a Szent István halálának 900. évfordulójához kapcsolódó 
rendezvénysorozatok is Magyarországra irányították a figyelmet. A már említett Illustrated London News 
például közölt egy fényképet, amelyik Horthy Miklóst örökíti meg a képviselőház és a felsőház Szent István 
tiszteletére tartott közös ülésén, Székesfehérváron. Ld. Illustrated London News, 1938. augusztus 27., 345. o. 
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neki. Talán az angol humor megnyilvánulása, talán egy profetikus megnyilatkozás az utolsó 

mondat, melyben a Reuterstől származó információt közlik: a kongresszus zárását 

felhőszakadás zavarta meg. 

Ez az utolsó jelentősebb magyar vonatkozású cikk, amelyet a The Times májusi 

számaiban találtam. Pedig, a konferencia zárónapján, és a fenti, Rómából származó írás 

születésének napján hirdették ki az első zsidótörvényt. 

Egy történeti írás végén valami konklúziónak kellene jönnie. Szándékom azonban nem 

az volt, hogy világtörténeti jelentőségű megállapításokat tegyek, csupán bemutatni szerettem 

volna a múltból egy kis szeletet. A fentieket összefoglalva azt hangsúlyoznám, hogy a The 

Times cikkei alapján a korabeli Magyarország egy tisztességes, a világháború utáni 

igazságtalan béke miatt sokat szenvedett, szenvedő ország. Bár lakosai és vezetői alapvetően 

ellenzik, és üldözik a szélsőséges nézeteket, a náci propaganda veszélyt jelent számukra, 

főleg, ha kihasználja az emberek csalódottságukból származó kiábrándultságát. Az országot 

félteni kell, mert rossz, kényszerű döntések függetlenségének korlátozásához vezethetnek, 

Németország karjaiba sodródhat, pedig szerepe igen fontos a térség egyensúlyának biztosítása 

szempontjából. Mindazonáltal vezetői megbízható szakemberek, akiknél, úgy tűnik, jó 

kezekben van az irányítás. Nem festenek negatív képet rólunk, néha mintha szemet is 

hunynának egyes dolgok felett, illetve, esetenként bizonyos fokú naivitás mutatkozna meg. A 

zsidótörvény beterjesztése és részletei azonban nem keltenek különösebb feltűnést, csak egy 

intézkedésnek tűnnek a többi közt. 

 

Csató Mihály 


