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Az alábbi levél szerzője, Zichy János gróf (1868–1944) a konzervatív-
katolikus politika meghatározó személyisége volt a Horthy-korszak Ma-
gyarországán. Amellett, hogy betöltötte a Keresztény Nemzeti Gazdasági 
Párt elnöki pozícióját, számtalan egyéb legitimista társaságot és katolikus 
társadalmi egyesületet vezetett. Közéleti ambíciói szempontjából meghatá-
rozó szerepe volt a Központi Sajtóvállalat Rt. elnöki funkciójának, hiszen a 
vállalat napilapjai, a Nemzeti Újság és az Új Nemzedék számítottak a poli-
tikai katolicizmus fő szócsöveinek.1 

Zichy politikai pályájának indulását az 1890-es évek egyházpolitikai 
küzdelme határozta meg, amely komoly sokkhatást jelentett a konzervatív-
aulikus tábornak. A polgári házasság és anyakönyvezés bevezetésével, a 
teljes vallásszabadság törvénybe iktatásával záruló eseménysorozat óriási 
hatással volt a kortársakra, és még arra is képes volt, hogy felülírja a ha-
gyományos ellentéteket a ’48-as és a ’67-es tábor között. Az események 
mindenki számára megmutatták a közvélemény befolyásolására képes 
napisajtó politikai szerepének jelentőségét, illetve azt, hogy ekkoriban a 
hírlapok már nem a „nyilvánosság szószékeiként” működtek, ahogyan azt a 
konzervatív felfogás hagyományosan ábrázolni szerette, hanem elsősorban 
nyereség termelésére törekvő üzleti vállalkozásokként.2 Mivel a konzervatí-
vok meg voltak győződve arról, hogy az ország lakosságának többsége őket 
támogatja, ezért a sajtó magatartását – a politikai napilapok többsége a 
szabadelvű kormány álláspontját osztotta – annak korruptságával vélték 
megmagyarázhatónak. Zichy a tanulságokat a Fejérmegyei Naplóban fog-
lalta össze: „ha a sajtó a közvéleményt képviseli, de egyszersmind a legtöb-
bet ígérő által az egyes orgánumok megvásárolhatóak, hát akkor világos 
dolog, hogy a közvélemény csakis a tőke által befolyásoltatik és így a hata-
lom szekerét tolja”.3 A gróf számára tehát a sajtó elsősorban a politikai 
befolyásolás eszközeként volt fontos, amely képes arra, hogy elérjen a szé-
lesebb néprétegekhez, ezáltal népszerűsítve személyét és nézeteit. 

Zichy ezután aktív szereplőjévé vált a lapkiadásnak, 1902-ben például 
közreműködött a krajcáros lapok piacán a katolikus érdekeket érvényesítő 
Új Lap létrehozásában, továbbá számos folyóirat finanszírozásában is részt 
vett – rendszeresen megtapasztalva az ezzel járó anyagi bizonytalanságo-
kat.4 1918-ban viszont nem vállalt szerepet a jezsuita Bangha Béla által 
kezdeményezett Központi Sajtóvállalat (KSV) létrehozásában, amely 1919 
szeptemberétől megjelentetett napilapjaival a „keresztény kurzus” egyik 
fontos támaszává vált. A politikai fordulatok, elsősorban a királypuccsok és 
                                                   

1  KLESTENITZ TIBOR: A katolikus sajtómozgalom Magyarországon, 1896–1932. Bp., 2013. 
(továbbiakban: KLESTENITZ, 2013.) 

2  Ennek érdekes példája az 1894-es katolikus és liberális nagygyűlés ábrázolása a sajtóban: 
KLESTENITZ TIBOR: Két nagygyűlés Budapesten. In: Médiakutató, 2013. 1. sz. 53–64. p. 

3  ZICHY JÁNOS: A mi közvéleményünk. In: Fejérmegyei Napló, 1894. május 21. 1. p. 
4  KLESTENITZ, 2013. 
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a Habsburg-ház 1921 novemberében kimondott trónfosztása következté-
ben azonban az állam és a KSV szövetsége (mint látni fogjuk, csak ideigle-
nesen) felbomlott, a vállalat pedig bizonytalan anyagi helyzetbe került. Ezt 
a helyzetet használta ki a legitimista arisztokraták egy csoportja, amelyet 
Zichy vezetett. A részvénytársaság 1922. március 4-én rendkívüli közgyű-
lést tartott, amely 250 ezer darab új részvény kibocsátásával 12 millióról 19 
millió koronára emelte az alaptőkét.5 Ezt 1923. szeptember 29-én a rendes 
közgyűlés tovább emelte 20 250 000 koronára.6 

A befektetők bevonulásával új korszak kezdődött a lapok életében. Az 
anyagi gondok megoldása jelentősen megnövelte a vállalat mozgásterét a 
kormánnyal szemben, az új arisztokrata tulajdonosok viszont jobban meg-
bíztak a katolikus sajtó régi embereiben, mint Bangha körében. A KSV 
politikai arculatát ezután nagyrészt Zichy határozta meg, aki konzervatív 
felfogású, ellenzéki, de a kormány iránt alapvetően lojális, mérsékelt ke-
resztény párt megalakítására készült.7 A lapok alapelvévé az 1922-es vá-
lasztásokkal járó csatazaj elülte után ezért az „arany középút” keresése vált. 
Zichy olyan irányvonalat látott szükségesnek, amelyik nem a tömegek igé-
nyeit követi, hanem visszatér a konzervatív arisztokrácia világháború előtti, 
paternalista felfogásához, politikailag pedig „szigorú, de igazságos” kritikát 
gyakorol a kormány felett.8 

Csernoch János esztergomi érseket, hercegprímást ugyanakkor ag-
gasztotta annak a lehetősége, hogy a vállalat túlzottan ellenzéki vizekre 
merészkedik, ezért 1923 februárjában megkísérelte rábírni Zichy Jánost, 
hogy adja át a lapok irányítását a Bethlen István kormányát támogató 
Ernszt Sándor prelátusnak. Zichy azonban visszautasította a kérést, rámu-
tatva, hogy az Ernszt-párt fenntartás nélkül támogatja a miniszterelnököt, 
ő pedig nem kíván „súlyos elvi kérdésekben a kormánytól messze álló urak 
pénzeiből” kormánypárti lapokat fenntartani. Zichy öntudatosan hivatko-
zott az új tulajdonosok eredményeire. Míg belépésük előtt a Nemzeti Újság 
szerinte közel állt a kimúláshoz, azóta viszont nagy előrelépést értek el a 
lap szellemi vezetésével. Az előfizetők száma emelkedett, a lap tekintélye 
nőtt, a hirdetési bevételek gyarapodtak.9 

Zichy és az elvi legitimizmushoz ragaszkodó arisztokraták azonban 
hamarosan feladták politikai különállásukat, és beilleszkedtek Bethlen 
rendszerébe. A királypárti politikusok a húszas években már csak a legiti-
mista elvek passzív őrzésére vállalkoztak, többnyire megelégedve a közhe-
lyes jelszavak hangoztatásával.10 1923. december 18-án Zichy társaival 
megalakította a Keresztény Nemzeti Gazdasági Pártot, amely hivatalosan a 
konzervatív szellemű kereszténydemokráciát kívánta képviselni, ám az 
agráriusok és a legitimisták érdekeire is tekintettel volt. Az egyház által is 

                                                   
5  Budapest Főváros Levéltár, VII. 2. e. (= Társas cégjegyzék.) 78. köt. 364. p. 
6  Uo. 365. p. 
7  GERGELY JENŐ: A keresztényszocializmus Magyarországon, 1924–1944. Gödöllő, 1993. 

(továbbiakban: GERGELY, 1993.) 15. p. 
8  Az arany középút. In: Új Nemzedék, 1922. június 17. 1. p. 
9  Zichy János Csernoch Jánosnak. A beérkezés dátuma 1923. február 5. – Esztergomi 

Prímási Levéltár (továbbiakban: EPL.) Cat. C/365-1923. 
10  KARDOS JÓZSEF: Legitimizmus. Legitimista politikusok Magyarországon a két világhábo-

rú között. Bp., 1998. 125. p. 
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támogatott párt a rendszer politikai tartalékának szerepét játszotta el.11 A 
KSV ennek megfelelően addigi mérsékelt ellenzékiségén is finomított. 

A magyar sajtópiacot a trianoni békét követő években a beszűkülés jel-
lemezte.12 A lapkiadók anyagi helyzete általában nem volt kielégítő, amiben 
elsősorban az éles konkurenciaharc és a közönség csekély vásárlóereje 
játszott szerepet.13 Ráadásul, míg korábban a világháborús események, 
majd az 1919 utáni mozgalmas belpolitika növelte az emberek hírigényét és 
jelentős keresletet gerjesztett a napisajtó iránt, addig a húszas évekre ez a 
hatás elmúlt. Ez pedig a példányszámok csökkenését eredményezte.14 A 
KSV vezetői abban is gondot láttak, hogy a „nagy nekilendülés” elmúltával 
a városi értelmiségiek a „keresztény” lapoktól elfordulva egyre nagyobb 
arányban fogadták vissza bizalmukba megszokott, liberális szellemiségű 
lapjaikat.15 Tóth László, a Nemzeti Újság szerkesztője emellett fontos prob-
lémának ítélte, hogy a vállalat lapjait lényegesen többen olvasták, mint 
ahányan megvásárolták, amit a „keresztény társadalom” anyagi gyengesé-
gével vélt magyarázhatónak.16 

A vállalat azonban nem tudta elkerülni a példányszámok esését. A legi-
timista grófok tőkeemelései csak ideiglenesen tudták biztosítani a műkö-
dőképességet, és 1925-re a vállalat ismét végzetes anyagi gondokkal küsz-
ködött. A helyzetet az állam rendkívül előzékeny segítsége oldotta meg. 
Bud János pénzügyminiszter 1925. július 3-án arról számolt be a kor-
mánynak, hogy az állam által a KSV számára korábban nyújtott segélyek 
elégtelennek bizonyultak, és azonnali intézkedésre volt szükség. A minisz-
ter ezért saját felelősségére május 29-én engedélyezte a Pénzintézeti Köz-
pontnak, hogy ezermillió korona kölcsönt folyósítson.17 Októberre a válla-
latnak adott állami kölcsön összege összesen már kétezer-ötszáz millió 
koronára rúgott, de a minisztertanács kétszázmillió korona újabb hitelt 
engedélyezett.18 

Ezek az összegek azonban nem voltak elegendőek a helyzet rendezésé-
re. A Központi Sajtóvállalat vezetősége 1926 elejétől kezdve ezért segélyké-
rő beadványokkal ostromolta a püspöki kart. Az egyik beszámoló szerint 
korábban a KSV a hirdetési és közgazdasági bevételekből havi hétszáz-
nyolcszáz millió koronához jutott, ami idővel 300 millióra csökkent, és 
kintlévősége állandóan 1 milliárd felett alakult. A gazdasági feltételek rom-
lását a piaci verseny erősödésével magyarázták. A vezetőség szerint a nagy 
lapvállalkozások még háborús vagyonuk felélésének árán is arra töreked-
tek, hogy a konkurenciát tönkretéve megszerezzék az egész piacot. A püs-
pökök meggyőzése érdekében hangsúlyozták, hogy a KSV – bár kénytelen 

                                                   
11  GERGELY, 1993. 19–20. p. 
12  LAKATOS ÉVA: Lapkiadás mint üzlet II. In: Magyar Könyvszemle, 1993. 2. sz. 183. p. 
13  RAICHLE, WALTER: Das ungarische Zeitungswesen. (Ungarische Bibliothek für das Un-

garische Institut an der Universität Berlin 22) Berlin, 1939. 96. p. 
14  SIPOS BALÁZS: A politikai újságírás mint hivatás. Bp., 2004. 105. p. 
15  Turi Béla a sajtóról. In: Nemzeti Újság. 1922. október 10. 6. p. 
16  A keresztény és nemzeti Nagymagyarországért egységesen küzd a keresztény sajtó. In: 

Szózat, 1922. december 15. 6. p. 
17  Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (továbbiakban: MNL. OL.) K 27. (= 

Miniszterelnökség. Kormányülések) 1925. július 3. 10. p. 
18  MNL. OL. K 27. 1925. október 23. 26. p. 
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volt beszállni az olvasók kegyeiért folyó versenybe – takarékosan gazdál-
kodott, és a legkisebb volt a hiánya a jelentős kiadók között. A memoran-
dum szerint a KSV két napilapja nagyjából havi 500 millióból működött. A 
vállalat elsősorban a propaganda céljaira kért támogatást, hogy olvasók 
szerzésével növelhesse bevételeit.19 

1926 márciusában már sokkal sürgetőbb kéréssel fordultak a hierar-
chiához. A vállalat három éven át évi hárommilliárd korona támogatásért 
folyamodott, amit a vezetőség elegendőnek tartott a krízis átvészeléséhez. 
Az egyházmegyéktől népességük arányában kérték a támogatást, amit a 
plébániákról hajtottak volna be, hívenként évi 600 koronás fejadó formá-
jában.20 

A püspöki kar a „destruktív” sajtó erősödésével kapcsolatos vélekedé-
sek, illetve a frankügy tanulságai alapján indokoltnak tartotta a támogatás 
megszervezését. A cél érdekében a korábbi módszerek felülvizsgálata is 
szükségessé vált. A püspöki kar határozata szerint 

 
„megfelelő anyagi eszközöket csak az összes egyházközségek arányos ada-
kozásából lehetne meríteni. A gyűjtések kielégítő eredményt nem tudnak 
fölmutatni. Mivel pedig az országos kat. szervek fönntartása az egyház fon-
tos érdeke s a hívek kötelessége: az országos katolikus célokra bizonyos 
mértékű egyházi adószázalék kivethető. Azért minden püspök a saját egy-
házmegyéjében az egyes egyházközségek nagysága és teherbírása szerint 
vessen ki bizonyos összeget az országos katolikus célokra. […] Ahol szerve-
zett egyházközség nincs, ott a plébánosokat kell felelőssé tenni, hogy a ki-
vetett összeget a hívektől megszerezzék”.21 
 

A határozat ugyanakkor a befolyó összegeket nem kívánta automatikusan a 
KSV-nek juttatni. Csernoch János hangsúlyozta, hogy a püspöki kar dönté-
se nem jelenti egyben a vállalat tervezetének teljes elfogadását, és csak az 
első évben látta megkísérelhetőnek ötszáz papírkorona fejadó kivetését.22 

Ezek a fejlemények – érthető módon – nem nyugtatták meg a KSV ve-
zetőit, akik ezért megkezdték a lehetséges új pénzforrások felkutatását. 
Erről az akcióról tanúskodik az a levél, amelyet Zichy János Festetics Ta-
sziló herceghez intézett.23 Írásából kiderül, hogy a KSV helyzete magát a 
kormányt is nyugtalanította, ezért Vass József népjóléti miniszter, minisz-
terelnök-helyettes arra biztatta őt, hogy a „konzervatív társadalom” befo-
lyásos tagjainak segítségét kérje a KSV megmentéséhez. Indoklása azon 
alapult, hogy az ország legvagyonosabb embereinek elemi érdeke a keresz-
tény sajtó fenntartása, hiszen csak ez képes meggátolni azt, hogy a „forra-
dalmasító nézetek” 1918 után esetleg ismét rabul ejtsék az elméket. A cím-
zett, Festetics Tasziló (1850–1933) nem volt különösebben aktív közéleti 

                                                   
19  A KSV memoranduma, dátum nélkül. – EPL. Cat. 63/927-1926. 
20  A KSV memoranduma, 1926. március. – EPL. Cat. 63/927-1926. 
21  A magyar katolikus püspökkari tanácskozások története és jegyzőkönyvei 1919–1944 

között. Szerk.: Beke Margit. I. köt. München–Bp., 1992. (továbbiakban: Püspökkari 
tanácskozások, 1992.) 176. p. 

22  Csernoch János a KSV vezetőségének, 1926. március 23. – EPL. Cat. 46/926-1926. 
23  Zichy János levele Festetics Taszilónak, 1926. április. – MNL. OL. P 253. (= Festetics [II.] 

Tasziló iratai.) 1. dob. 2. t. 
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szereplő,24 vagyonánál, társadalmi súlyánál fogva kerülhetett sor arra, hogy 
Zichy „pénzkérő” levelével megkeresse. (Ezt erősítik a más arisztokrata 
családok által adományozott összegekre való, a kérés megalapozottságát 
erősítő hivatkozások.) 

Zichy nem csupán az anyagi támogatás kérését tartotta fontosnak, ha-
nem azt is, hogy részletesen áttekintse a sajtó viszonyaiban az 1920-as évek 
közepére kialakult helyzetet. Saját korát a magyar lappiacot meghatározó 
„átmeneti” időszaknak fogta fel, amelyben kiderül, mely sajtótermék tudja 
anyagi stabilizációjával az olvasóközönségét megtartani, illetve közéleti 
befolyását erősíteni (Sorainak különös nyomatékot adott, hogy a szélső-
jobboldali, radikális Szózat 1926. március 25-étől szüneteltette megjelené-
sét, későbbi feltámasztási kísérletei sem voltak hosszú életűek, csak szep-
tembertől indult újra Magyar Újság címen. A liberális Világ is ebben az 
időszakban volt kénytelen beszüntetni a megjelentetését. Az 1919 után 
indult jobboldali, radikális lapok közül több is megszűnt az 1920-as évek 
elején.). 1926 tavaszán a sajtóban tapasztalható versenyhelyzetnek különös 
nyomatékot adott, hogy a frankhamisítási botrányt, az annak nyomán Ma-
gyarországot ért presztízsveszteséget a mérsékelt, illetve a jobboldali radi-
kális körök egyaránt hajlamosak voltak az országgal, illetve a fennálló 
rendszerrel ellenséges érzületű (destruktív, „zsidó”) sajtó aknamunkájának 
tulajdonítani.25 Az önfelmentő politikai magatartás Prohászka Ottokár 
székesfehérvári püspök egyik beszéde kapcsán vált látványossá. Fejér vár-
megye (egyébként éppen Prohászka püspöki beiktatásának évfordulóját 
ünneplő) február 1-jei közgyűlésén a püspök hosszan beszélt arról, hogy „az 
országot nem a külső, hanem a belső ellenség teszi tönkre, azok az elemek, 
amelyek mindig találkoznak, ha a hazát árnyékba, a haza becsületét kocká-
ra lehet tenni”. Kategorikusan úgy vélekedett, hogy „az egész frankhamisí-
tás kánkántánc, amelyet a zsidó sajtó provokált, a zsidó sajtó, a magyar 
sorsnak ez a különkiadása. […] A zsidó sajtó szégyenletes helyzetére nem 
akarok sok szót fecsérelni, csak megállapítom, hogy szégyen, gyalázat, amit 
ír, amivel Magyarországot nem leplezi, hanem leleplezi. Borzasztó az, hogy 
ilyen sajtó dirigálja Magyarország közvéleményét.” Az ellenséges sajtó célja 
nem más – mondta –, mint elfojtani a keresztény-nemzeti irányzatot, ezért 
– annak ellenére, hogy voltak fenntartásai a Bethlen-kabinetet illetően – a 
kormányzat határozott támogatására szólított fel.26 Szavainak a politikai 
jobboldalon gyakorolt hatásaira jellemző, hogy a Szózat vezércikkében 
ugyanakkorának nevezte a pénzhamisítók bűnét, mint az újságírókét.27 Az 
ügyben a sajtópiac átrendezésére törekvő „keresztény” politika érveinek 

                                                   
24  1911-ben Ferenc József magyar hercegi rangra emelte, kisebb udvari posztokat töltött be, 

1918-ig, illetve 1927-től a felsőház tagja volt. Elsősorban hatalmas birtokait igazgatta, 
híressé vált telepítéseiről, a Balaton-környék fejlesztéséről, a keszthelyi kastély építésé-
ről, valamint a Helikon-napok hagyományának felelevenítéséről. 

25  Nemzetközi zsidó rágalomszervezet Magyarország ellen. In: Szózat, 1926. január 13. 3. 
p.; A francia sajtó Magyarország ellen. In: Nemzeti Újság, 1926. január 28. 4. p.; Hogy 
ferdítette el Sauerwein Károlyi József gróf szavait? In: Nemzeti Újság, 1926. január 30. 5. 
p. Stb. (Különösen élesen keltek ki Vázsonyi Vilmossal szemben, aki a Neue Freie Presse 
hasábjain elítélte a frankhamisítókat.) 

26  Megyéspüspökünk a politikai helyzetről. In: Fejérmegyei Napló, 1926. február 2. 1. p. 
27  A fejérmegyei vétó. In: Szózat, 1926. február 4. 1. p. 
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alátámasztását látta (már csak azért is, mert minden újságcikk mögött 
zsidókat sejtett), és követelte a kormányzat határozott közbelépését, 
mondván, a „zsidó sajtó” tovább folyatja „a nemzeti erők felőrlésének elve-
temült játékát”. Nem sokkal később Székesfehérvár közgyűlése a Világ 
kormányzati betiltásának kezdeményezéséről hozott határozatot, s a lap 
elleni támadások végül is annak megszűnéséhez vezettek.28 

Visszatérve Zichy levelére, forrásértékét elsősorban fejtegetéseinek bi-
zalmas jellege adja. Őszintén beszélt arról, hogy a konzervatív sajtó fontos-
ságát nemcsak a politikai életben látta, hanem azt meghaladó, már-már az 
emberiség boldogulásának missziós szerepét is annak tulajdonította. Nyíl-
tan beszélt továbbá a példányszámok alakulásáról, az azzal összefüggő 
gazdasági és társadalmi háttérről, és soraiban érezhető, hogy nemcsak a 
címzett herceg adakozó kedvét kívánta felkelteni. Teoretikusan elemezte a 
liberális lapokkal kialakult versenyhelyzet tényezőit, elismerte a rivális 
sajtó sikereit, az azokból adódó következtetések levonására, a vágyott 
trendforduló eléréséig tett lépések tervezésére szólította fel olvasóját. Per-
sze igyekezett olyan érveket is megfogalmazni, amelyek az általánosságo-
kon túl levelének címzettjére különösen hathattak, például a gazdatársada-
lom érdekeinek a Nemzeti Újságban való erőteljes megjelenítésére való 
hivatkozással. 

Zichy nyilvánvalóan írt hasonló tartalmú leveleket más tehetős kortár-
sának, konzervatív arisztokratának is. Megkereséseinek pontos eredményét 
nem ismerjük, azt azonban tudjuk, hogy a vállalat anyagi helyzete még 
sokáig válságos maradt. Ebben a püspökök vonakodása is fontos szerepet 
játszott: Az őszi püspökkari konferencia azt állapította meg, hogy a tavasz-
szal kivetett adó behajtásának ügyében sok főpap még nem intézkedett. 
Ezért a testület sürgette a döntés végrehajtását, és előírta, hogy a püspökök 
kötelezzék az egyházközségeket költségvetésük 5 %-ának országos katoli-
kus célokra való felajánlására.29 Az egyházi támogatás a sürgetések ellenére 
is sokkal lassabban érkezett meg, mint ahogyan arra a KSV-nek szüksége 
lett volna. 1927 elején ezért a vállalat a Pallas Nyomdánál fennálló félmillió 
pengős adósságai és régi kamatterhei miatt a csőd szélére került, ami a 
prímást azonnali cselekvésre ösztönözte. 

Csernoch János ezért Bethlen István miniszterelnökhöz fordult a KSV 
megmentéséért, hogy elkerülhessék a bukás esetén „a katolikus egyház és a 
magyar nemzeti ügy” számára várható súlyos megpróbáltatást. A támoga-
tást a vállalat érdemeire hivatkozva kérte, amelyeket a 

 
„nehéz időkben, a szélsőségeket kerülő, a nemzeti megértést szolgáló, a 
magyar nemzeti kormányt támogató irányával szerzett. Oroszlánrésze van 
a Sajtóvállalatnak annak az országos hangulatnak előkészítésében, amely 
Excellenciád bölcs politikáját a választások alkalmával fényes diadalhoz 
segítette. Az ország nagy többségét alkotó katolikusok politikai nevelése a 
Központi Sajtóvállalat lapjai útján igen sok nehézség dacára teljesen meg-
nyugtató eredménnyel történt”. 
 

                                                   
28  Fejérmegyei Napló, 1926. február 23. 2. p. 
29  Püspökkari tanácskozások, 1992. 186. p. 
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A prímás azt kérte, hogy az állam hárítsa el a katasztrófát, mert erre az 
egyház néhány hónapig még nem képes. Bethlen válaszában teljes támoga-
tásáról biztosította, és a részletek megvitatására értekezletet hívott össze 
Zichy János és a prímást képviselő – az alább közölt dokumentumban is 
említett – Lepold Antal részvételével.30 A KSV a prímás intervenciójának 
köszönhetően megmenekült a csődtől, ez azonban csak lélegzetvételnyi 
szünetet eredményezett. A püspöki konferencia 1927 júniusában ismét 
„halaszthatatlanul” szükségesnek ítélte a vállalat feltőkésítését, ezért min-
den egyházmegye kötelezettséget vállalt hívenként 4 fillér összegű kultúr-
adó beszedésére.31 

Az októberi püspöki konferencia már arról értesült, hogy a KSV ismét 
felélte tartalékait, és november 1-jétől a Zichy János irányította befektetői 
csoport csak akkor támogatja tovább, ha egyházi részről is finanszírozzák. 
Ez a püspökök részéről havi tízezer pengő támogatást tett szükségessé. A 
kar ezért ismét szorgalmazta a kultúradó behajtását, amelyből létrehozták 
az úgynevezett Országos Katolikus Kultúralapot. Ez az intézkedés némileg 
stabilizálta a KSV helyzetét, amelyet azonban kisvártatva a gazdasági világ-
válság ismét megtépázott.32 

A levél jól mutatja, hogy Zichy János az 1920-es években továbbra sem 
gazdasági vállalkozásként, hanem kizárólag a politika eszközeként tekintett 
a sajtóra, vállalata működésére ezért a pénzügyi racionalitás sem volt ha-
tással. Ennek logikája szerint a KSV mint veszteséges vállalkozás sorsa a 
felszámolás kellett volna, hogy legyen – a keresztény párt és személyesen a 
kormányfő politikai érdekei azonban mindezt felülírták, és biztosították a 
piaci viszonyok között versenyképtelennek mutatkozó KSV életben tartá-
sát. 
 

DOKUMENTUM 
 
Igen bizalmas. 
Budapest, 1926. április hó. 
 
Tisztelt Barátom! 
 
Szíves elnézésedet kérem, hogy ilyen terjedelmes levelet írok és hosszabb időre 
kötöm le figyelmedet soraim elolvasásával. Azért írok ennyire terjedelmesen, 
mert az a kérdés, amelyben részletesen kívánlak tájékoztatni, rendkívül súlyos. 
Úgy szoktak az elmondandó ügyről beszélni, mintha általában véve politikába 
vágó ügynek volna tekinthető, holott meg kell állapítanunk, így jó magamnak 
is, hogy éppen a konzervatív sajtó fönntartásának kérdése nem politikum. Ez 
világprobléma, mert az állami élet berendezése éppen úgy, mint a polgári tár-
sadalom struktúrája és mint a vagyonok sorsa egyformán azon fog eldőlni, 
hogy fog-e sikerülni az emberi társadalom cselekvő nemzedékeivel megértetni, 
hogy csak a tradíciókhoz hű konzervatív útirány lehet biztos fundamentum úgy 
az ország, mint a józanul gondolkodó emberek számára. 
--- 

                                                   
30  Csernoch János Bethlen Istvánnak, 1927. január 25. (Válasz: 1927. február 5.) – EPL. Cat. 

B/249-1927. Vö. 39. sz. jegyz. 
31  Püspökkari tanácskozások, 1992. 195. p. 
32  Püspökkari tanácskozások, 1992. 206–207. p. 
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Amikor visszatekintünk az elmúlt három esztendőre, meg kell állapíta-
nunk, hogy a politikai konszolidációra irányuló törekvések aránylag szép ered-
ményre vezettek. De meg kell állapítanunk azt is, hogy korántsem vagyunk oly 
helyzetben, hogy ölbe tett kézzel tekintsünk a jövő elé, mert a látszólagos nyu-
galom mögött még sok veszély rejlik, veszedelmek fenyegetnek, amelyeket csak 
úgy lesz képes a kormányzat a kormányzaton kívül álló konzervatív elemek 
támogatásával biztosítani, ha sikerülni fog higgadt és nyugodt országos köz-
hangulatot teremteni. Kétségtelen, hogy ennek a törekvésnek nélkülözhetetlen 
eszközét képezi, hogy az ország lakosságának konzervatív felfogására alkalmas 
elemeinek szellemi szükségletéről gondoskodjunk és a különböző polgári és 
társadalmi rétegek számára sajtót biztosítsunk, amelynek lapjai a szenvedé-
lyektől mentesen, tárgyilagos alapon ismertetik a világeseményeket és higgad-
tan foglalkoznak a közéletünk és a gazdasági helyzet ismertetésével. Ezek a 
nagyfontosságú szempontok teszik mindenkor szükségessé, hogy a kormány 
először is saját lapjairól gondoskodjék és innen származik, hogy áldozatokat 
nem kímélve, a „Budapesti Hírlap”33 és a „8 Órai Újság”34 megjelennek mint a 
kormány hivatalos, illetve félhivatalos szócsövei. Amennyire fontos ezeknek a 
lapoknak a létezése kormányzati szempontból, épp annyira megkívánja a kor-
mányzati bölcsesség, hogy olyan sajtó legyen, amely a kormánypártiság jellegé-
től mentesen álljon közönségünk rendelkezésére, amelynek nagy tömegéről 
tudva van, hogy ezeknél éppen a kimondott kormánypártiság bizalmatlanságot 
kelt. Innen van, hogy a „Nemzeti Újság”35 és az „Új Nemzedék”36 mint a magyar 
keresztény társadalom pártok fölött álló orgánumai, annyira fontos szerepkört 
töltenek be, amelyet most következő bizalmas közlésem jellegzetesen megvilá-
gít. A Központi Sajtóvállalat Szindikátus három csoportból áll. Az egyik az 
alapítók37 körül csoportosul, a másik csoport olyan urakból áll, akik az 1922 évi 
akciónkból kifolyólag bizalmukkal engem megajándékozva már akkor támogat-
tak, a harmadik csoport pedig gróf Khuen-Héderváry Károly38 és Lepold An-

                                                   
33  A Budapesti Hírlap 1881 és 1939 között megjelent, a hazai sajtótörténetben kiemelkedő 

jelentőségű napilap volt. Elsősorban Rákosi Jenő (1842–1929) szerkesztői munkássága 
révén vált fontossá, aki 43 évig, 1925. januárig irányította a lapot. A Horthy-korszak első 
éveiben – Rákosi stratégiájának megfelelően – megőrizte polgári, mérsékelt konzervatív 
hangvételét, Bethlen sajtópolitikájának megfelelően az 1920-as évek közepén egyre in-
kább jellemezte a kormányt támogató attitűd. 

34  1915 és 1944 közötti délutáni megjelenésű napilap, a Horthy-korszakban a kormány 
félhivatalos lapja, Bethlen politikájának szócsöve. 

35  A Nemzeti Újság 1919 szeptemberétől 1944 októberéig jelent meg, a Központi Sajtóválla-
lat, valamint a „keresztény” politizálás vezető napilapja. Szerkesztői közül kiemelkedett 
Turi Béla, Kádár Lehel és Tóth László. 

36  Az Új Nemzedék 1913-ban hetilapként indult Milotay István szerkesztésében. 1918 
szeptemberében a nemrég alakult KSV egyik első nagy sikere ennek a lapnak a megvásár-
lása és a vállalat portfóliójába való integrálása volt. 1919 szeptemberétől napilapként 
jelent meg, a Nemzeti Újság délutánonként megjelenő társlapjának számított, Milotay 
után szerkesztette Krüger Miklós, Cavallier József, Szabó László stb. 

37  A célzás alighanem Bangha Bélára, Baranyay Jusztinra és a KSV létrehozásánál bábásko-
dó „sajtópáterekre” vonatkozik, talán olyan világi politikusokra is, mint Wolff Károly. Ld. 
KLESTENITZ TIBOR: Sajtó, felekezet, politika. A Központi Sajtóvállalat első évei. (1919–
1922) In: Múltunk, 2009. 3. sz. 171–201. p. 

38  Khuen-Héderváry Károly (1888–1960) az első világháborúban katonatiszt, 1922-től 
főcserkész, az ország egyik legvagyonosabb birtokosa. A dunántúli mezőgazdasági kama-
rák és a szigetközi árvízmentesítő társulat elnöke, 1927-től a felsőház tagja. Az itt megfo-
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tal39 által azokat a köröket képviseli, akik a kormány politikáját követik. És az 
történt meg az elmúlt 1 és ½ év alatt, hogy kizárólag ezen harmadik csoport 
mögött álló körök gondoskodtak a lapok fenntartásáról, miután megállapíta-
tott, hogy lapjaink megjelenése nemzeti és konzervatív kormányzati tekinte-
tekből teljesen nélkülözhetetlenek. Tekintve, hogy ezen áldozatok mégis egy 
helyről elviselhetetlen terheket jelentenek, azért arról kellett gondoskodni, 
hogy olyan alapokra fektessük az átmenet nehéz idejére a lapok anyagi sorsát, 
amelyen mindazok a tényezők érdekeltetnek, akiknek közösen szívükön fekszik 
és felelősségük körébe esik, hogy a jövő iránti sorsunk kedvező kialakulását 
biztosítsák. Vass József40 népjóléti miniszter és miniszterelnökhelyettes úrral 
karöltve vállaltam azt a feladatot, hogy a magyar konzervatív társadalom legsú-
lyosabb tényezőinek áldozatkészségéhez appeláljak [sic!] és kérjem azok támo-
gatását. A mai átmenetnek fenyegető gondjait el akarjuk hárítani és olyan se-
gítséget nyújtani a konzervatív keresztény sajtónak, hogy átélhesse a most 
következő esztendőnek kritikus napjait s hogy végre saját lábára állítva, telje-
síthesse a reá váró nagy hivatást. A helyzet ugyanis az, hogy a Budapesten meg-
jelenő napilapok kivétel nélkül kimondhatatlanul kritikus időket élnek. A lapok 
sok-sok milliárdos deficitekkel dolgoznak és a hivatalos nézet a szakértői véle-
ménnyel megegyezik, hogy az idei esztendő fogja eldönteni a lapok sorsát. 
Ezért kell az átmenetről gondoskodni, mert a hírlappiacon kétségtelenül olyan 
tisztulási folyamat fog bekövetkezni, amely azt fogja eredményezni, hogy csu-
pán azok a lapok tudnak fennmaradni, amelyek a magyar társadalom természe-
tes szükségletére támaszkodnak. 

Lapjaink fennállására nézve a természetes alap pedig adva van. A közönség 
körében rendkívül el vannak terjedve és örömmel állapítom meg, hogy mindkét 
lap, főképpen a Nemzeti Újság nagy presztízsre tett szert és állandóan emelke-
dik az olvasók és előfizetők száma. Bizalmasan közlöm Veled, hogy például a 
Nemzeti Újság előfizetőinek száma megüti a 19 ezret, a hétköznapi árusítással 
együtt összesen cca 20 ezer példányban jelenik meg, a vasárnapi példányszám 
pedig 32 és 35 ezer között váltakozik. Ez a mondott példányszám óriási jelentő-
séggel bír a lapokon keresztül kifejthető konzervatív politika szempontjából, 
mert a mi olvasóközönségünk legnagyobb része a tisztviselői osztályból így 
postamesterek, vasúti tisztviselők, városi és közigazgatási tisztviselők, továbbá 
az iparosság és kispolgári elem köréből való. Tudva van, hogy éppen ezek a 
társadalmi rétegek anyagilag erősen elgyengültek, úgy hogy éppen a mi előfize-
tőinknél egy lappéldány több családot jelent. Megfigyeljük p. o. azt, hogy főké-
pen vidéken kisebb-nagyobb körök állanak össze az előfizetésre és a lapot kéz-
ről-kézre adják. Így a vasárnapi átlag 34 ezer lappéldány annyit tesz, hogy 

                                                                                                               
galmazott célzás alighanem a kormányt támogató nagybirtokos arisztokratákra vonatko-
zik. 

39  Lepold Antal (1880–1971) kanonok, művészettörténész, 1904-ben szentelték pappá, 
számos egyházmegyei hivatalban tevékenykedett, 1920-ban a magyar békedelegáció 
szakértője, a dokumentum keletkezésekor az esztergomi főszékesegyház plébánosa. A 
kormány sajtópolitikáját illető szerveződésben szerepe további tisztázásra vár, Zichy 
minden bizonnyal az egyház támogató hozzáállását kívánta személyén keresztül hangsú-
lyozni. 

40  Vass József (1877–1930) pappá szentelése után rövid ideig káplán, katolikus lapszerkesz-
tő, tanár. 1924-től kalocsai nagyprépost, a „keresztény” politika meghatározó személyisé-
ge az 1920-as években. Kisebb miniszteri periódusok után Bethlen István kormányában 
1922 júniusától haláláig népjóléti miniszter, nevéhez számos szociálpolitikai jogszabály, 
intézkedés fűződik. 
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legalább is 200 ezer ember olvassa, mert például a vidéki gazdakörökben és 
kaszinókban jóformán sorba állanak, hogy lapunkat olvashassák, de híveinknek 
nincsen kellő anyagi erejük, hogy a lapot a liberális lapokat olvasókkal arányos 
számban vegyék. 

De van lapjaink fennmaradásának még egy másik nagyfontosságú alapja. 
Megfigyeléseink szerint éppen a tehetős társadalom liberális lapokat járat és 
csak fokozatosan válik előfizetőnkké, mert tagadhatatlan, hogy hosszú ideig 
azok a lapok többet nyújtottak és csak két-három év után jutottunk most abba a 
szerencsés helyzetbe, hogy a Nemzeti Újságban és az Új Nemzedékben teljesen 
versenyképes lapot állítsunk a piacra. Ezeknek a lapoknak tehát a fejlődéséhez 
meg van a természetes alapjuk és kétségtelen, hogy minden erőltetés nélkül a 
Nemzeti Újságnál állandó emelkedésre számíthatunk, amint ezt az utóbbi más-
fél év alatt szakadatlanul tapasztalhattuk. 

Külön ki kell emelnem a Központi Sajtóvállalat lapok, főképpen a Nemzeti 
Újság fontosságát a gazdatársadalom szempontjából. A földdel űzött demagó-
giával szemben ez a lap vette föl először a harcot és tagadhatatlanul igen nagy 
eredményeket ért el. Mezőgazdasági rovata és kiváló agrár hírszolgálata pedig 
állandó támogatója minden komoly gazdaakciója. 

Mivel tisztán áll előttem, hogy a következő esztendőkre várható súlyos 
gazdasági viszonyok folytán ilyen intézmények céljára csak egyetlen alkalomból 
vehetjük igénybe e tekintetben a jövő tényezők áldozatkészségét, ezért szüksé-
gesnek tartom ezúttal számításunkat Veled közölni, amelyre úgy támaszko-
dunk, hogy a biztos jövő alapjaira képesek vagyunk rámutatni. Idei pénzszük-
ségletünket a deficit fedezésére 7 milliárdra tesszük. Ma úgy az előfizetett, mint 
az elárusított lapokra ráfizetünk és ráfizet minden egyes lapra, minden egyes 
lapkiadóvállalat. Ez a beteg helyzet a mai beteg állapotok következménye. Is-
meretes ugyanis, hogy hippertrofikus41 jelenségek vannak a magyar sajtópia-
con. A lapok száma túlhaladja a közönség felvevőképességét, a lapkiadók pedig 
őrült irammal vetik magukat a piacra és a konkurenciát fenyegető anyagi ösz-
szeomlás dacára fokozzák, mert abban bíznak, hogy az a lap, amely ezt a krízist 
túléli, ismét aktív vállalattá lesz, mint ahogy hasznothajtó vállalkozásnak bizo-
nyult háború előtt a nagy lapok előállítása. A krízis tetőpontjára az idén lép, a 
pengő valuta pedig szinte döntő jelentőséggel bír a megmaradó lapok anyagi 
helyzetére. Ugyanis a pengő egysége a pengőfillér 125 papírkoronát tesz ki és 
miután a lapok ára 20 pengőfillér lesz, vagyis 2 500 papírkorona szemben a 
mai 2000 koronával és így tovább. Amint említettem a Nemzeti Újság a vasár-
napi példányszámot belekombinálva átlag 26 ezer példányban jelenik meg és 
lappéldányonként ez az 500 korona különbözet, az Új Nemzedéknél pedig átlag 
napi 17 ezer példányszám mellett ugyanez a különbözet sorsdöntő befolyással 
bír. 

Engedd meg kérlek, hogy a konzervatív lapok fennmaradása érdekében 
tett eddigi eljárásom eredményéről is tájékoztassalak. Tájékoztatásomat légy 
szíves különösen bizalmas jellegűnek tekinteni. Közölhetem, hogy gróf 
Wenckheim Dénes 400 milliót, gróf Wenckheim József 200 milliót és gróf 
Wenckheim Pál 100 millió koronát voltak szívesek erre a célra áldozni.42 

                                                   
41  Hipertrofikus = nagyon nagy mélységű, rendkívül súlyos. 
42  Wenckheim Dénes (1861–1933) Békés vármegye ismert közszereplője, a gyulai és a 

dobozi uradalmak birtokosa. Politikai szerepet (1927-től a felsőházban való tagságon 
kívül) keveset vállalt, viszont ismert támogatója volt számos jótékonysági, kulturális, 
társadalmi kezdeményezésnek. Wenckheim József (1877–1952) eleinte diplomáciai 
szolgálatban állt, később a család borosjenői uradalmának birtokosa, „Józsi gróf”-ként 
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Tájékoztatásul engedd meg, hogy közöljem Veled egyúttal azokat a lehető-
ségeket, amelyek az adományok finanszírozását könnyítik. A könnyítésnél meg 
kellett gondolnunk, hogy a nagybirtokos társadalomnál számításba kell venni a 
mai rossz anyagi viszonyokat, másfelől azt, hogy a Wenckheim család áldozata-
ihoz hasonlóan nagy összegek képesek egyedül biztosítani céljainkat. Ezért úgy 
gondoljuk a megoldást, hogy az egyes urak kötelezvényeket írnak alá, amelyben 
a fizetési dátum aratási időre, vagy valamelyik későbbi őszi hónapra van meg-
határozva és ezek a kötelezvények képeznek hitelműveleti alapot, amelyeket 
itteni összeköttetéseink felhasználásával értékesíthetünk. Mivel kötelességem-
nek tartom, hogy teljes tiszta helyzetképet nyújtsak, azért szíves tájékoztatásul 
közlöm Veled, hogy a keresztény konzervatív lapok fenntartására irányuló 
mentőakció szervezésénél arra is voltunk tekintettel, hogy mindenki, aki ezek-
nél a nemzeti szempontból sorsdöntő kérdéseknél a felelősség részese lehet, 
egyformán bekapcsoltassék és egyformán kérjem az összes tekintetbejövő té-
nyezők támogatását. 

A kormányhoz közelálló csoport is kiveszi a maga köteles részét a lapok 
támogatásából és miután a nemzet egyetemét érdeklő célokról van szó, ezért 
jelentékeny anyagi eszközökkel áll rendelkezésünkre a következő hónapokra is. 
Miután tehát a szindikátusnak ez a csoportja, amely a kormány politikáját 
követi nemzeti és guvermentális43 okokból állítja rendelkezésünkre a mögötte 
álló körök anyagi forrásait, ezért gondoltam, hogy éppen a nagybirtokos társa-
dalom a keresztény és konzervatív célokat megértő és támogatásra készen álló 
uraknál emeljek szót, hogy ilyformán képesek legyünk előteremteni azokat a 
rendkívül nagy áldozatokat, melyek egyedül arra képesítenek, hogy e téren 
nyugodt lelkiismerettel tekinthessünk a reánk háruló felelősség tudatával a 
jövőbe. 

Kérem szíves elhatározásod közlését és szívélyesen üdvözöl 
Zichy János 

 
 
 
 

                                                                                                               
korának ismert személyisége, Békés vármegye törvényhatósági bizottsági tagja, az Alföldi 
Első Gazdasági Vasút Rt. elnök-igazgatója. Wenckheim Pál (1881–1945) előbbi testvére, 
Békés megyei birtokos. 

43  Guvermentális (guvernamentális) = kormányzati, a kormány érdekében álló. 


