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Összefoglaló 

A rendszerváltás utáni Magyarország még alig indult el a demokrácia útján, amikor a politikai viszonyok 
kialakításában kulcsszerepet játszó és az önkényuralmat követően törvényesen, szabad választások útján 
hatalomra kerülő Antall József, az MDF egykori elnöke hosszantartó betegség után 1993. december 12-én 
elhunyt. Rendkívül kényes helyzetet és egy egyáltalán nem tisztázott jövőjű országot hagyott maga után. Ezt a 
bizonytalanságot tükrözi a megvizsgált két országos – Magyar Nemzet, Népszava – és három megyei – Somogyi 
Hírlap, Kisalföld, Heves Megyei Hírlap – napilap is. 
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Abstract 
Hungary of the change of regime had just started on the way of democracy, when József Antall, who played a 

key-part in forming the political climate and rose to power legally and by the way of free election, previous 
leader of the MDF died on 12tth of December in 1993 after sustain illness. He left an exceedingly delicate 
situation and a country without clear future, which is reflected by the examined daily newspapers: Magyar 
Nemzet, Népszava, Somogyi Hírlap, Kisalföld, Heves Megyei Hírlap.   

 
Keywords: József Antall, death, democracy, future, response 
 

 
 
Bevezetés  

Az 1990-es szabad választásokat a Magyar 
Demokrata Fórum nyeri meg, melynek egyik 
alapító tagja dr. Antall József . Miniszterelnökségét 
és programját május 23-án egybehangzóan 
elfogadják. Miniszterelnöksége alatt a legtöbbet 
tette a magyar rendszerváltozásért. Mindezt úgy, 
hogy állandó támadások kereszttűzében állt és az 
egyre súlyosbodó betegségével is meg kellett 
küzdenie. Halálával válaszút elé került az ország: 
marad a járható ösvényen vagy valaki olyan ragadja 
magához a hatalmat, aki nem a népuralmat 
szolgálja. A közhangulatot mind a politika, mind a 
lakosság körében a bizonytalanság érzése hatotta át. 
A gyökeres újításokat hozó kormányfő megítélését 
is inkább a történelemre bízták, mert nem 
uralkodott az általános bizalom döntéseinek 
helyességét illetően, noha szükségességüket 
elismerték. Ezt a folyton a határon mozgó 
létállapotot tükrözik a hétfő reggel megjelent első 
lapszámok. 

Tanulmányomban A Magyar Nemzet, a 
Népszava, a Somogyi Hírlap, a Kisalföld és a 
Heves Megyei hírlap interpretációit elemezve 
szeretném alátámasztani az előzőekben vázolt 
megállapításomat. 
 
 
Címlapok  

A vizsgált napilapok mindegyike a hír bel- és 
külpolitikai elsöprő jelentősége miatt címlapon ad 
tudomást a miniszterelnök elhunytáról. A 
figyelemfelkeltő szalagcímek többsége 
tényállításként közli Antall József halálának hírét. 
Elhunyt Antall József (Magyar Nemzet 1993/a) 
Elhunyt Antall József (Kisalföld 1993/a) 
Elhunyt Antall József, Magyarország 
miniszterelnöke (Somogyi Hírlap 1993) 
Miniszterelnökét vesztette el nemzetünk (Heves 
Megyei Hírlap 1993/a) 

A Népszava nem jelentet meg főcímet, hanem a 
kormányszóvivő MTI-nek adott közleményével 
indít: „Antall József, a Magyar Köztársaság 
miniszterelnöke életének 62. évében hosszantartó 
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súlyos betegség után a SOTE budapesti 
oktatókórházában vasárnap 17 óra 15 perckor 
elhunyt” (Népszava 1993/a).  

A két országos napilap, a Magyar Nemzet (1. 
kép) és a Népszava a főoldal teljes terjedelmét a 
Magyar Köztársaság első miniszterelnöke 
eltávoztának és a kialakult politikai helyzetnek 
szenteli. Ezzel szemben az általam vizsgált megyei 
lapok egyéb híreket is megjelentetnek a nyitó 
oldalon. A Somogyi Hírlap három hazai pártot 
érintő, egy hazai súlyos közúti balesetet és egy 
külföldi /„Választások Oroszországban” – 
(Somogyi Hírlap 1993)/ rövidhírt tesz közzé a 
nemzeti tragédia mellett.  

A Heves Megyei Hírlap fél címlapnyi 
terjedelemben foglalkozik a rendkívüli eseménnyel. 
Csak olyan hírek kaptak helyet még, amelyek a 
belügyet érintik – például az Észak-Magyarországi 
Tüzép Vállalat privatizációja.  

A nyugat-magyarországi Kisalföld szintén fél 
oldalban tárgyalta Antall József halálát és az azt 
követő beszédeket, illetve a rendkívüli 
közgyűléseket, két országos érintettségű és egy 
megyei tudósítással osztozva a címlapon. 

A megyei napilapok korlátoltabb helyzetben 
vannak, mint országos sajtótársaik, mert általában 
kevesebb oldalszámmal gazdálkodhatnak, és az 
egész lakosságot érintő események mellett a megyei 
viszonylatokról is hírt kell adniuk. Ennek ellenére a 
tárgyalt orgánumok közül mindegyik a lehetőségei 

szerinti maximális figyelemmel és körültekintéssel 
számolt be a kialakult helyzetről. A nyolcoldalas 
Heves Megyei Hírlap egy oldalban, a tizenhat oldal 
terjedelmű Somogyi Hírlap pedig két oldalban 
dolgozta fel a történéseket. A Kisalföld három 
oldalt szentelt Antall Józsefnek.  

A fővárosi székhelyű Magyar Nemzet négy 
oldalban számol be. A szintén országos Népszava a 
Kisalföldhöz hasonlóan három flekkben tudósított. 
 
 
Beszédek 

A Magyar Köztársaság első miniszterelnökének 
halála nagy port kavart mind nemzetközi 
viszonylatokban, mind az ország belpolitikájában és 
az egész lakosság körében. A különböző 
sajtóorgánumok kötelessége és egyben érdeke is a 
minél részletesebb és a közvélemény minden fontos 
szegmensét tájékoztatni és egyben megszólaltatni 
is. Ezért a fontosabb információk túlnyomó 
többsége megjelenik minden vizsgált lapban. Egyes 
elemek szóról szóra megegyező közlésben. Ennek 
ellenére a közéleti és politikai napilapok törekednek 
arra, hogy olyan értesüléseket is közre adjanak, 
amelyről csak nekik van tudomásuk. Ha ez nem is 
mind az öt esetben sikerült, igyekeznek állást 
foglalni egy-egy publicista tollából született íráson 
keresztül. A lapok a következő tényezőkről 
számolnak be egyhangúan: 
Mindegyik a kormányszóvivő MTI-hez eljuttatott 
közleményével indít. Hírt adnak Boros Péter és 
Göncz Árpád vasárnap esti Magyar Televízióbeli 
beszédéről, Boros Péter ügyvezetői miniszteri 
megbízásáról, a kormány megbízatásának 
megszűnéséről, az átmeneti helyzet kezeléséről és 
eljárási módjáról, a belügyminiszter rendkívüli 
kormányüléséről, Göncz Árpád frakcióvezetőknek 
tartott találkozójáról, a politikai pártok vezetőinek 
részvétnyilvánításairól, és a miniszterelnök 
halálának nemzetközi visszhangjáról. Ezen kívül 
szinte pontról pontra azonos életrajzot közöltek az 
elhunytról. Természetesen mindezt nem azonos 
terjedelemben.  

A Pethő Sándor alapította Magyar Nemzet teljes 
terjedelmében és kommentár vagy egyéb 
kiegészítés nélkül közli Göncz Árpád tv-beszédét 
„Szilárd felelősségtudatot sugárzott a lénye” 
címmel. „Az új Magyar Köztársaság első 
miniszterelnökeként hihetetlenül nehéz szolgálatot 
vállalt: azt, hogy az ország hajóját elkormányozza 
és biztonságban lehorgonyozza Európa nyugati 
partján, és népünket a tekintély- és a 
parancsuralom szele szinte megszakíthatatlan 
évszázadai múltán a népuralom – a demokrácia – 
küszöbére” (Magyar Nemzet 1993/a).  

Göncz Árpád a kormányt érintő intézkedéseit, 
melyek szintén a televízióban hangzottak el, a nyitó 
cikkben adja közzé a lap „Rendkívüli kormányülés” 
címmel.  1. kép. Magyar Nemzet. 1993. dec. 13. szám. 1. 
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„Az alkotmány 33/A paragrafusának c pontja 
alapján Antall József halálával a kormány 
megbízása megszűnt. Az államfő felkérte Boros 
Péter belügyminisztert, hogy további intézkedésig 
ügyvezető miniszterelnökként lássa el a feladatát, és 
vezesse az alkotmány 39/B paragrafusa alapján az 
új kabinet megalakulásáig hivatalában maradó 
kormány munkáját” (Magyar Nemzet 1993/a).  

A Népszava 290. száma is teljes egészében 
jelenteti meg az államfő televíziós beszédét, 
közvetlenül Boros Péter belügyminiszter beszéde 
után. Mindketten a cím nélküli, a címlapot nyitó 
cikkben kapnak helyet, követve az MTI-jelentést a 
miniszterelnök haláláról.  Majd értesít az ideiglenes 
ügyvezető miniszterelnöki megbízatásról. 
„Nemcsak hiszem, hanem tudom: Antall József, az 
államférfi haláláig ezt a célt szolgálta – a magyar 
demokrácia megszakítatlan és megszakíthatatlan 
folyamatosságát (Népszava 1993/a). 

A vidéki lapok nem mindegyike jelentette meg 
hasábjain Göncz Árpád közleményét. A Somogyi 
Hírlap a két már említett napilap mellett szintén a 
főoldalon biztosított helyet számára „Göncz: Nehéz 
szolgálat volt” címmel és a következő lead után: 
„Göncz Árpád köztársasági elnök tegnap este a tv-
ben szólt az országhoz” (Somogyi Hírlap 1993/a).  

A Kisalföld a 4. oldalon jelentette meg húzás 
nélkül az államfő által mondottakat: „Göncz Árpád 
méltó szavai” (Kisalföld. 1993/b). 

A Heves Megyei Hírlap nem közli és nem is 
idézi a beszédet. 

„A Magyar Televízió vasárnap kora este 
megszakította műsorát, néhány percig gyászzenét 
sugározott, majd Boros Péter belügyminiszter 
mondott rövid beszédet.” (Magyar Nemzet 1993/a) 
– így kezdődik a búcsúszavait idéző cikk, amely a 
„Kötelezettséget örököltünk” címmel látott 
napvilágot. „Antall József kötelezettséget hagyott 
ránk. Őrizzük meg az ország alkotmányos rendjét és 
nyugalmát. A kormány e kötelességét teljesíteni 
fogja”  (Magyar Nemzet 1993/a). 

A magyar szakszervezetek lapja hasonló 
körültekintéssel jár el a Boros-beszédet illetően; az 
MTI-közlemény után teszi közzé.  
„Honfitársaim! Magyarok, itthon és szerte a 
nagyvilágban! Fájdalmas kötelességet rótt rám a 
sors. Dr. Antall József, Magyarország 
miniszterelnöke ma délután öt óra után elhunyt” 
(Népszava 1993/a). 

A Kisalföld a 4. oldal alján teszi közzé az 
ügyvezető miniszterelnök búcsúbeszédét. Ezzel 
szemben sem a Somogyi Hírlap, sem a Heves 
Megyei Hírlap nem ad hírt róla. 

Bár az összes általam vizsgált napilap a 
kormányszóvivő közleményével indítja nyitó 
cikkét, a Somogyi Hírlap az egyetlen, amely a 
gyászhíreknél megszokott fekete keretben teszi 
mindezt, kiemelve ezzel a rendkívüli hír 
természetét.. 

 
  
Életrajz 

A magyar demokrácia kiépítésben mérföldkövet 
jelentő Antall József életútját természetesen minden 
újság fontosnak tartotta leközölni. A megjelenés 
helye, terjedelme és tartalmi elemei térnek el e 
tekintetben is. De egyértelműen megfigyelhető, 
hogy ugyanazt a hivatalos biográfiát jelentették 
meg a napilapok. A Népszava, a Kisalföld, a 
Somogyi Hírlap és a Heves Megyei Hírlap a 
címlapon, míg a Magyar Nemzet a 4. oldalon, a 
„Hazai tudósítások” rovatában. A megegyező 
elemek a következőek: születési adatok, 
tanulmányok, munkahelyek, forradalomban való 
részvétel és az azt követő vizsgálatok és eltiltások, 
tudományos tevékenységek (publikációk, 
Semmelweis Orvostudományi Múzeum, Könyvtár 
és Levéltár létrehozása), MDF-alapítótagság, FKgP 
és KDMP újraszervezése, megállapodás az EDU-
val, MDF listájának jelöltje, kormányalakítás, 
miniszterelnökség, Magyar Köztársasági 
Érdemrendje.  

A két vidéki lap, a Kisalföld és a Somogyi 
Hírlap mindezeket az egykori tanár édesapjára, 
illetve a politikai magatartása és a kormányfő 
gimnáziumának szellemisége közti párhuzamra 
vonatkozó információkkal egészítették ki.  
„Id. Antall József – 1896-1974 – közismert 
politikus, aki a II. világháború idején 
kormánybiztosként sokat tett az erdélyi, a lengyel, a 
francia, az orosz, az olasz, a zsidó menekültekért, 
irányította a szökött hadifoglyok, a kibombázott 
német gyerekek ellátását, támogatta, segítette a 
Lengyel Honi Hadsereg katonáit” (Kisalföld 
1993/a). 
„Életére meghatározóan hatott a piarista nevelés, 
ami jó alapot adott a liberális 
kereszténydemokráciához és a szilárd nemzeti 
elkötelezettséghez” (Somogyi Hírlap). 

A Heves Megyei Hírlap Antall József portréja 
alá szúrta be a történész miniszterelnök életrajzát. 
Érdekesség, hogy az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem nevét, ahol történelem-magyar 
nyelv és irodalom szakon tanári és levéltárosi, 
könyvtárosi és muzeológusi diplomát szerzett, 
Eötvös József Tudományegyetemnek írták – ez 
csak annyiban állja meg a helyét, hogy 
diplomamunkáját egy, a korban nem sokra becsült 
témából, Eötvös József politikájáról írta (Huber 
2009). 
 
 
Kommentárok 

Az általam vizsgált öt napilap közül négy tett 
közzé kommentárt a miniszterelnök halálát 
követően.  

A Magyar Nemzet „Félbe szakadt történelem” 
című kommentárja a főoldalon indít és az ötödik 
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oldalon, a „Megemlékezés” rovatban olvasható a 
folytatása. A cikk mindenkit egyformán érintő 
tragédiaként értékeli a kormányfő elvesztését. 
„Ez a távozás a magyarság életéből, az a halál 
olyan tragédia, amely kivétel nélkül 
mindannyiunkat érint, mind a lélekben szerető, 
lélekben elégedetlen tizenötmilliót […] Antall 
József olyan változás szakadékán próbálta 
épségben átvinni Magyarországot, amely mélyebb a 
legvéresebb forradalomnál” (Magyar Nemzet 
1993/a). 
Hazánk első miniszterelnökét józan 
ítélőképességűnek írja le, aki megalapozott 
szellemisége nyomán kiválóan ismerte fel a 
politikában az egyetlen helyes utat a „halott 
szocializmusból” a demokrácia felé. „Polgári 
politikusként” ugyanakkor a „nyugalom 
szigeteként” vészelte át a belpolitikai kríziseket és 
tett fontos külpolitikai lépéseket. Közben kitartóan 
viaskodott betegségével. „Örökre kivált hazánkfiai 
közül egy európai” (Magyar Nemzet 1993/a), így 
életművét – vagyis a népuralmat – nekünk kell 
befejezni összefogással a cikk szerzője szerint.  

A szociáldemokrata Népszava (2. kép) fekete 
keretben adja közzé a vezércikkét, melyhez címként 
Antall József születésének és halálának dátumát 
rendeli.  
A miniszterelnök munkásságát és életművét 
méltatják a publicista szavai. Kivételes ajándéknak 
tartja, hogy pont neki adatott meg, hogy kivezesse 

az országot a vesztes helyzetből és elkezdődjenek a 
változások. „Neki jutott az a megtiszteltetés is, 
hogy, amit közvetlen elődei előkészítettek, azt ő 
befejezhesse: aláírhatta a Varsói Szerződés majd a 
KGST feloszlásáról szóló okmányokat, s az ő 
országlása alatt hagyták el Magyarországot a 
megszálló szovjet csapatok utolsó egységei” 
(Népszava. 1993/a). 
Jelentősége hatalmas, ám e cikk szerint is nekünk 
kell küzdenünk a folytatásért, az elkezdett lehetőség 
betetőződéséért. „Hogy milyen lesz művének 
folytatása, már nem ő dönti el. Ám ne feledjük, a 
lehetőség, hogy dönthetünk erről, Antall József 
munkájának is köszönhető”  (Népszava. 1993/a). 

A Somogyi Hírlap 2. oldalán olvasható egy 
személyes hangvételű írás, „Emlékkép” címmel. 
Amellett, hogy kiemeli a miniszterelnök történelmi 
értékeit és tetteit, a személyét és megnyugtató, 
higgadt jellemét dicséri annak a somogyi látogatása 
emlékének tükrében, amelyet a barcsi bombázások 
után tett.  
„A gyász első perceiben az emberre emlékezünk. A 
politikusra a történelem emlékezik és emlékeztet 
majd” (Somogyi Hírlap 1993/b). 

„Küzdelmének példázata velünk marad” 
címmel adta közé Kloss András cikkét a Kisalföld a 
4. oldalon. A publikálás közvetlenül Antall József 
életpályájának folytatása alatt olvasható. Az 
áttekintett újságok közül ez az egyetlen olyan írás, 
mely a méltatás mellett kritikai élt is vitt 
kommentárjába. A cikk írója elismeréssel adózik 
Antall nagysága és jelentősége előtt. Ám nem 
mulasztja el vázolni a vele szembeni kifogásokat 
sem ellenfeleitől, barátaitól és a közélettől. Arra a 
megállapításra jut, hogy a külügyekben sokkal 
sikeresebb volt, mint a belpolitikában, kiváltképpen 
a gazdaság területén. A legfontosabbnak azt tartja, 
hogy egy hasonlóképpen racionális utódot találjon 
az ország magának. „Annyi azonban már most 
bizonyos, az ország és a nemzet legelemibb érdeke, 
hogy olyan politikus legyen Antall utódja, aki tudja, 
itt a Kárpát-medencében csupán apró részei 
vagyunk a nagy egésznek, Európának és a világnak, 
aki képes a finom taktikázásokra, a 
kompromisszumra, a politikai erők egyensúlyban 
tartására. Az ország, a nemzet érdekében” 
(Kisalföld 1993/b). 
 
 
Politikai visszhang 

A napilapok mindegyike fontosnak tartja 
hasábjain megjelentetni a hazai politikusok és a 
nemzetközi élet szereplőinek részvétnyilvánításait 
és véleményét a kialakult politikai helyzetről.  De 
igyekeznek különböző személyeket megszólaltatni 
– főként a hazai pártokból. A nemzetközi visszhang 
interpretációjáról általánosan elmondható, hogy 
főként a német, a francia és a román 
médiafigyelemre helyezik a hangsúlyt. 

2. kép. Népszava. 1993. dec. 13. szám. 1. 



 SAJTÓTÖRTÉNETI DIÁKKONFERENCIA 2010. JANUÁR 
 Benke Boglárka: A rendszerváltás utáni első miniszterelnök halálának megjelenítése a korabeli 

sajtóban 
 

 5

A Magyar Nemzet nem tette közzé a politikai 
pártok képviselőinek nyilatkozatait. Ellenben a 
teljes 5. oldalt a megemlékezésnek szentelték, két 
fél-fél lapterjedelmű személyes hangvételű 
publikálás formájában. 

A Népszava a 3. oldalbéli „Belföld”  rovat 
legfelső, szürke kitöltő színnel kiemelt sávjában 
tette nyilvánossá a politikai pártok reakcióit. Az 
MDF-et a lap Szabó Iván pénzügyminiszteren 
keresztül képviseltette Az ellenzéki pozícióban lévő 
SZDSZ-től Kuncze Gábor parlamenti frakcióvezető 
fejezte ki együttérzését. A koalíció egyik tagja, 
KDMP színeiben a népjólléti miniszter, Surján 
László, a koalíció másik tagja, a FKgP-tól Torgyán 
József helyettese, Grimóthy Géza szólalt meg. Az 
MSZP elnöke, Horn Gyula és a Orbán Viktor, a 
Fidesz elnöke egyaránt elismerésüket fejezték ki a 
kormányfő politikai pályáját illetően.  

Egy emberként nyilatkozott elismerően a magát 
a család lapjaként aposztrofáló Kisalföld hasábjain 
is Kuncze Gábor, Orbán Viktor és Horn Gyula 
pártelnökök. 

A Somogyi Hírlap az SZDSZ, a KDMP és az 
MSZP MTI-nek küldött részvétnyilvánításait 
jelentette meg.  

A Magyar Nemzet a címoldalon a Reuters brit 
hírügynökség írásának egy részletét közli, amely 
szerint „A miniszterelnök halála valódi próbatételt 
jelent a fiatal magyar demokrácia számára” 
(Magyar Nemzet 1993/a).  

A politikus pályájának további nemzetközi 
értékeléseit a 3. oldalon, a „Nemzetközi élet” 
rovatban találják meg az olvasók.  
A Reuters hírügynökség közleményéről egy 
összefoglaló cikket tesznek közzé, melyben a 
méltatást és azt emelik ki, hogy tudni vélik, hogy 
Boros Péter követi Antallt a miniszterelnöki 
székben. 

Egy bonni tudósítás ad hírt arról, hogy a német 
csatornák kiemelt figyelmet szentelnek a magyar 
kormányfő elhunytának. A Deutsche Welle-t 
említik, mely Konrád Adenauerrel állítja 
párhuzamba politikai életét.  
„Utódlása egyáltalán nincs tisztázva” a címe a 
párizsi beszámolónak. A 24 órás tájékoztató 
rádiócsatorna már háromnegyed hatkor 
kommentárban elemzi az eseményeket. Nem sokkal 
később kiadott AFP-közlemény állítja a címben 
foglaltakat.  
„A francia hírügynökség szerint a gazdasági 
nehézségekkel szembenéző magyar lakosságban 
csökkent a kormányfő népszerűsége, Antall mégis 
becsületes ember emlékét hagyta maga után”  
(Magyar Nemzet 1993/c).  
Egy további külügyi tudósítást jelentetnek meg 
arról, hogy a vasárnapi lapzártáig nem érkezett meg 
a hír az amerikai tömegtájékoztatáshoz. Ám az 
Egyesült Államok „a magyarországi stabilitás 
megőrzésében érdekelt” (Magyar Nemzet. 1993/c). 

„Meghalt egy európai” – a Népszava a 
„Külföld” rovatában az osztrák APA hírügynökség 
közleményéből idéz a kormányfő halálának külföldi 
visszhangjáról szóló írás címeként. A 
szociáldemokrata újság Franz Vranitzky osztrák 
kancellárt és Erhard Budeket, az Osztrák Néppárt 
elnökét idézi, majd beszámol a német kancellár, 
Helmut Kohl folyamatban lévő tájékoztatásáról. 
Párhuzamba állítja a német Deutschlandfunk 
csatornát a román médiával, mert előbbi 
vezetőhírként, míg utóbbi csupán csak a külföldi 
hírek között említik Antall József eltávozását. A 
francia AFP nyomán támadt kiemelt figyelmet ez a 
napilap is fontosnak tartja kiemelni.  

A magát a család napilapjaként meghatározó 
Kisalföld is a német interpretációval kezdi. A 
Deutschlandfunk Antall politikájáról szóló 
vélekedését részletesen tárgyalja. 
„Antal József kormányának irányvonala a kül- és 
külgazdasági politikában arra irányult, hogy az 
ország leváljon a régi keleti kapcsolatokról, 
lehetőleg minél szorosabban kötődjön a nyugati 
tömörülésekhez. […] A liberálisok számára 
túlságosan konzervatív volt, míg a jobboldali erők 
Magyarország nemzeti újjászületésének hiányos 
támogatását vetették szemére” (Kisalföld. 1993/c). 

A Somogyi Hírlap „Európa Főhajtás” címmel 
teszi közzé a kormányfő halálhírének külföldi 
fogadtatását. Ausztria részéről Franz Vrranitzkyt és 
Erhard Busek – „Magyarországot és Közép-
Európát nagy veszteséget szenvedett. Ausztria pedig 
elveszített egy barátot” (Somogyi Hírlap 1993/b) - 
szavait osztják meg olvasóikkal. Illetve szintén a 
Deutschlandfunk és a francia AFP hírügynökség 
figyelmét méltatja a lap. 

A Heves Megyei Hírlap a nemzetközi 
visszhangról sem számol be. 

Érdekesség, hogy az öt közül négy napilap 
hasábjain együtt kap helyet Antall József halálaaz 
oroszországi választásokról szóló anyag. 

A Népszava az egyetlen a vizsgált napilapok 
közül, amely a miniszterelnök betegségének 
lefolyásáról részletesen beszámol.  

E mellett azt a levelet is közzé teszi ugyanazon 
az oldalon, amelyet Antall József az MDF országos 
választmányának ülésére küldött. Az MDF azon a 
hétvégén ült össze Lakitelken, amelyen egykori 
alapító tagjuk elhunyt.  

A nyugat-magyarországi Kisalföld pedig 
eljuttatta olvasóihoz az MDF győri szervezetének 
táviratát, melyet a kormányhivatalhoz intézett. 
„Kérjük a kormányt, hogy volt miniszterelnökünk 
józan politikájának szellemében vezesse tovább az 
országot az új választásokig” (Kisalföld. 1993/c). 
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