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A „Szabad Nép Postájából”
A diktatúra korszakának olvasói levelei

PAjor EmíliA

Magyarországon a II. világháború után, az egypártrendszer kialakulá-
sával és megszilárdulásával párhuzamosan vált a kommunisták lapja, 
a Szabad Nép központi sajtóorgánummá, nagyhatalommá a napilapok 
területén s ezt a pozícióját egészen a forradalomig megőrizte. A Szabad 
Nép hasábjain megjelent leveleket kutatva arra próbálok választ adni, 
hogy a társadalmi nyilvánosság fórumának számító olvasói levél rovat 
milyen célt szolgált, és milyen logika mentén működött egy olyan szi-
gorú elvek szerint szerveződő napilap hasábjain, mint a Szabad Nép? 
Egyáltalán miért volt szükség olvasói levelek közlésére, tehát a közvéle-
mény megszólaltatására, mikor a lap saját magáról azt hirdette, hogy 
a „nép hangjának” szócsöve? S miről árulkodnak maguk a levelek: kik 
írták, milyen célból és mi a tartalmuk? A diktatúra puszta tényéből 
adódóan jogosan merül fel a gyanú, hogy a rovatot valamilyen mó-
don befolyásolták – a kor politikája azonban nem a legkézenfekvőbbnek 
tűnő cenzúra eszközéhez nyúlt. Létre kívánta hozni saját nyilvánossá-
gát úgy, hogy az fenntartsa a hatalom legitimitását alátámasztó dis-
kurzust.
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 „Minden levél új téglát jelent az 
épülő szocializmus nagy művében.”

Bevezető
A Szabad Nép a II. világháború befejezésétől egészen az 1956-os forra-
dalomig fontos szerepet töltött be a „Párt” politikájában. Az emberek 
a rádió mellett főként a napi sajtóból informálódtak, ezért a politikai 
hatalom megszilárdításával párhuzamosan a sajtószerkezet és nyil-
vánosság átformálása is kiemelten fontos cél volt. A Magyar Dolgozók 
Pártja e téren kezdetben adminisztratív eszközökhöz, majd később 
ideológiai módszerekhez folyamodott. A napilap már illegális korsza-
kában, a Horthy-korszak alatt is büszkén hirdette fejlécén: „Rákosi 
Mátyás lapja.” Rákosi személyével és a párttal való összefonódottsága 
miatt vált napjainkra a diktatúra egyik szimbólumává. 

A Szabad Népet kutatva számos érdekes olvasói levéllel találkoz-
hatunk, amelyek sok kérdést vetnek fel. Íme egy részlet a Sztálin elv-
társsal beszélgetek c. levélből, 1950-ből:

„Gyárunkban, a Képkeretgyár NV-nél (…) megtisztelő feladat áll 
előttünk: Sztálin-képeket keretezünk. Az én napi átlagteljesítmé-
nyem százhatvan darab. Százhatvanszor néz velem szembe moso-
lyogva Sztálin elvtárs és megindul közöttünk a beszélgetés. (…) 
– Sztálin elvtárs, beteg az édesanyám. El vagyok keseredve. (…)
– Ne félj, fejlett már az orvostudomány, és a dolgozókat is gyógyít-
ja, nem úgy, mint a múltban, hogy csak a gazdagok mehettek or-
voshoz. (…)”

A levél sokakat talán megmosolyogtat, mivel egyértelműen a személyi 
kultusz hatása érződik rajta. Vajon a levélíró őszinte gondolatait ve-
tette papírra, vagy csupán a rendszer elvárásainak próbált megfelel-
ni? Sztálin személye tényleg reményt keltett az emberekben, őszintén 
hittek benne, vagy a levél csupán válasz a személye körül kialakult 
kultuszra? Egyáltalán: valóban dolgozó tollából származik az írás, 
vagy egy újságíró fogalmazta meg ezeket a kedves sorokat Sztálinról?

Kutatásom során arra a kérdésre kerestem a választ, hogy a tár-
sadalmi nyilvánosság fórumának számító olvasói levél rovat milyen 
célt szolgált, és milyen logika mentén működött egy olyan szigorú el-
vek szerint szerveződő napilap hasábjain, mint a Szabad Nép? Egy-
általán miért volt szükség olvasói levelek közlésére, tehát a közvéle-
mény megszólaltatására, mikor a lap saját magáról azt hirdette, hogy 
a „nép hangjának” szócsöve? S miről árulkodnak maguk a levelek: kik 
írták, milyen célból és mi a tartalmuk? 

A kérdések megválaszolásához elsősorban a Szabad Nép hasáb-
jain megjelent olvasói levelekre és a levelezési rovat fennmaradt ira-
taira támaszkodtam. Főként azt a feltevést kívántam megvizsgálni, 
amely szerint a diktatúra korszakában a manipuláció érdekében be-
vett szerkesztői gyakorlat volt az olvasói levelek meghamisítása. 
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A koAlíciós időszAktól A fordulAt évéig
A háború utáni években a Magyar Kommunista Párt a homogén poli-
tikai légkör megteremtésére koncentrált, azaz fokozatosan felszámol-
ta a sokszínűséget. Megkaparintotta és átszervezte a sajtóvezetést, 
amely korábban a Kisgazdapárt feladata volt, valamint a papírgazdál-
kodás irányításával ellehetetlenítette az ellenzéki lapok megjelenését. 
Az, hogy a párt kezdetben inkább a szilárd hatalom megteremtésé-
re, és kevésbé a szervező és agitáló feladatára fektette a hangsúlyt, 
a Szabad Nép hasábjain is tükröződik. A napilapban hetente egyszer 
jelentették meg a szerkesztői rovatot, amely a lap legutolsó oldalára 
száműzve, igen pici betűkkel szedve csak röviden, pár szavas monda-
tokban válaszolt a beérkezett levelekre. Más olvasó számára gyakran 
még az eredeti levél témája sem derült ki. Kijelenthetjük, hogy a lap 
kezdetben kifejezetten elzárkózott bármilyen, az olvasóktól származó 
írás közlésétől, leggyakrabban a helyhiányt megnevezve fő indokként.  

Még a Magyar Dolgozók Pártjának megalakulása előtt azonban 
gyökeres változás történt a Szabad Nép levelezési gyakorlatában. A 
változás a Szerkesztői Üzenetek c. rovat felduzzadásában mutatkozott 
meg elsőként: az írások itt inkább már hosszas ideológiai fejtegeté-
sek, magyarázatok mint rövid válaszok. 1948 tavaszától a napilap 
már nem közölt szerkesztői üzeneteket, helyette heti gyakorisággal 
önálló levelezői rovatot indított Kedves Szabad Nép címmel. A hatal-
mi rendszer tehát egyre inkább az ideológiai munkára és a kognitív 
uralom kiépítésére, azaz a lojális közvélemény megteremtésére he-
lyezte a hangsúlyt. Tartalmukat tekintve a levelek döntő többsége 
élesen körülhatárolható csoportokba osztható; például a kommunista 
ember erényeit és munkaszeretetét kifejező írások, az imperialista or-
szágokat lekicsinylő vagy lenéző írások, a munkaversenyre felszólító 
és lelkesítő írások, az egyes „nemkívánatos” társadalmi csoportokat 
(nagybirtokosok, kispolgárság, kereskedők, klérus) ostorozó írások, a 
Horthy-rendszert bíráló írások, köszönetnyilvánítások, valamint kéré-
sek és panaszok. A levelek szinte kivétel nélkül személyes élményen, 
megtörtént eseten alapulnak, s a közöltek hiteléül a szerző neve alatt 
címét, vagy munkahelyét is feltüntették. 
A személyi kultusz kiteljesedésének korszAkáBAn
A szerkesztőségen belül csak 1948 őszétől működött önálló munkásle-
velezési osztály, amely egészen 1956 októberéig, a lap megszűnéséig 
fennállt. A szerkesztőségi iratok szerint a levelezéssel foglalkozó rész-
leg az egyik legnagyobb rovat volt, 24–28 főt foglalkoztatott. Naponta 
körülbelül 100–120 levél érkezett a laphoz, amely havi átlagban nagy-
jából két- háromezer levelet jelentett, de ritkán elérte akár a 4500-at 
is. A rovat a munkatársak által ellátott feladatok szerint négy kisebb 
csoportból állt: gépíró csoport, adminisztráció, kivonatolás és megvá-
laszolás, valamint politikai szervezőmunka. Érdekes megjegyezni, 
hogy a rovat szervezőmunkát ellátó munkatársai nem csupán a szer-
kesztőség épületén belül tevékenykedtek. Havi gyakorisággal egy-egy 
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üzemet, gyárat, építkezést, termelőszövetkezetet is felkerestek, s a 
helyszínen egyfajta közvélemény-kutatást végeztek: a dolgozókat leg-
többször a termelésről, a munkakörülményekről, a közhangulatról és 
a problémákról kérdezték. Ezekből az alapos feljegyzésekből, valamint 
a beérkező levelek gondos csoportosításából és téma szerinti összesíté-
séből kezdetben heti, majd havi rendszerességgel hangulatjelentések 
készültek, amelyeket Rákosi Mátyás mellett a párt körülbelül har-
minc másik embere is kézhez kapott. 

Fontos változásról árulkodik, hogy a rovat 1949-től egy alcímmel 
egészült ki: A Szabad Nép Baráti Körének levelei. A mozgalom kerete-
in belül a különféle gyárakban, üzemekben, termelőszövetkezetekben 
és más tömegszervezetekben eredetileg azzal a céllal kívántak baráti 
köröket szervezni, hogy népszerűsítsék, terjesszék a Szabad Népet a 
dolgozók között és eleven kapcsolatot építsenek ki köztük és a lap kö-
zött, hogy az minél több előfizetőre tegyen szert. Később ez a feladat a 
munkáslevelezés elindításával és rendszeresítésével egészült ki. Ez az 
első fontos lépés, amelyet a Szabad Nép a levelezőhálózat létrehozása 
és a levelezői mozgalom tudatos szervezése érdekében tett.  

A rovat jellege ezzel párhuzamosan annyiban változott, hogy a lap 
a sok panaszos esetet, vagy kérést, amellyel az olvasók a szerkesz-
tőséghez fordultak, nem csupán megjelentette, hanem egy illetékes 
szakértő, újságíró válaszát vagy az ügy megoldását is közölte. Egy év-
vel később azonban az újság hasábjain rendszeresen jelentkező rovat 
megszűnt, s az olvasói vélemények általában közvetlenül azon aktu-
ális, nagyobb horderejű külföldi és hazai eseményekről szóló cikkek 
mellett kaptak helyet, amelyekhez tartalmilag kapcsolódtak. 

Az írások legtöbbje mobilizáló és nyílt levél jellegű, azaz a szerző 
saját cselekedetét, véleményét állítja mások elé példaként, elfogadha-
tó normaként. Az, hogy a rendszer ily módon is próbálta ösztönözni 
a dolgozókat, egyáltalán nem csoda az ötéves gazdasági terv idején, 
amely irracionális gazdasági célokat tűzött ki maga elé s ennek érde-
kében még a lakosság mindennapi szükségleteit is maga alá gyűrte. 
Szükség volt tehát az ösztönzésre a sorozatos bér- és normarendezé-
sek, a béke- és tervkölcsön-jegyzések és a jegyrendszer bevezetésének 
idején, ráadásul a koreai háború kapcsán felajánlásokat is illett tenni 
a termelés fokozására. A leveleket kezdetben azonban nem spontán 
ötlet alapján küldték az olvasók a Szabad Népnek, hanem – ahogyan 
azt az Agitációs és Propagandaosztály elrendelte – írásukra maga a 
szerkesztőség kért fel munkáslevelezőket, ezért hívták ezeket „alkal-
milag szervezett” leveleknek. Így számos esetben olvashatunk egy 
havi bérnél nagyobb béke- és tervkölcsön-jegyzésről, vagy arról, hogy 
a dolgozók elvárták, és kifejezetten helyeslik a bér- és normarende-
zést.

Habár az önálló levelezői rovat csak 1951-től jelentkezett újra a 
Szabad Nép hasábjain, a szerkesztőség – és más nagyobb megyei és 
városi lapok szerkesztőségei – így sem maradtak tétlenül, ugyanis az 
1952-re tervezett I. Országos Levelezői Konferencia szervezését már 
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két évvel korábban megkezdték. A találkozóra ugyanis nem csupán a 
Szabad Nép levelezői közül kívántak résztvevőket delegálni, hanem 
az ország többi nagyobb lapjának állandó levelezői közül is. Így először 
járási, majd kerületi és megyei értekezleteket tartottak, ahol a leve-
lezők felszólalhattak és megoszthatták egymással tapasztalataikat, 
rituálészerűen felajánlásokat tettek, s végül megválasztották küldöt-
teiket az országos konferenciára. Az esemény kiemelt jelentőségét az 
is bizonyítja, hogy 1952 folyamán egy kiadvány jelent meg A Szabad 
Nép Levelezőinek Tájékoztatója címmel, amely azonban csupán négy 
számot ért meg.

Az országos konferencia a mozgalom fénypontjának tekinthető, s 
több tényező is jelzi, hogy az akkori vezetés is egy ünnepélyes alkalom-
nak szánta a találkozót. A konferenciát pont abban az évben tartották, 
amikor a Rákosi személye körül kialakult kultusz elérte tetőpontját s 
„Sztálin legnagyobb magyar tanítványa” betöltötte hatvanadik élet-
évét. A találkozó napját ünnepélyesen a Magyar Sajtó Napjává nyil-
vánították, mivel pont tíz évvel korábban jelent meg – illegálisan – a 
Szabad Nép első példánya.  A találkozón összesen 650-en vettek részt, 
közülük 65 fő díszvendégként, s a felszólalások előtt a jelenlévők Rá-
kosi Mátyást díszelnökké választották.  A konferencián többek között 
állami kitüntetések kiosztására is sor került: a Szabad Nép és más je-
lentősebb országos vagy megyei lapok állandó levelezői kitűnő munká-
jukért a Magyar Népköztársasági Érdemérem arany, ezüst vagy bronz 
fokozatát kapták. A konferenciával hagyományt kívántak teremteni, s 
a következőt 1956-ra tervezték. 
Az „Új szAkAsz” politikájA
A Szovjetunió politikai irányváltása, amely nem sokkal Sztálin halá-
la után következett be, hazánk belpolitikai életére is kihatott. Nagy 
Imre reformjai közvetetten a Szabad Nép hangnemére és újságírói 
irányelveire is hatást gyakoroltak. A lap addigi főszerkesztőjének, Ré-
vai Józsefnek, aki Rákositól népművelési miniszterként szabad kezet 
kapott a sajtót és rádiót érintő kérdésekben, távoznia kellett. A párt 
közvetlen ellenőrzése a sajtó felett, amelyet korábban gyakorolt, ezzel 
megszűnt. A publicisztika többszólamúvá vált, véleményközlő rovatok 
jelentek meg a lap hasábjain, nem ritkán humorral, önkritikával vagy 
iróniával fűszerezve.  

Az olvasói leveleket közlő rovat 1953-tól kitüntetett helyen, a lap 
első oldalán jelentkezett, az addigiaktól eltérően szokatlanul gyakran, 
majdnem minden másnap. A központi témák között az életszínvonal, 
a közellátás, a termelőszövetkezeti mozgalom és különféle panaszok 
(például bürokratikus ügyintézés, silány minőségű áru, rosszul meg-
szervezett munkarend vagy termelés) szerepeltek. A szerkesztőségi 
feljegyzések a panaszlevelek egy érdekes csoportjáról is említést tesz-
nek, amelyet csalódott sztahanovisták, élmunkások, találékony újítók 
írtak: habár a dolgozókat folyamatosan buzdították új, hatékonyabb, 
költségkímélőbb munkamódszerek kidolgozására és beterjesztésére, a 
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papírra vetett ötletek sok esetben egy fiókban porosodtak és soha nem 
kerültek megvalósításra.  

A munkáslevelezési osztály jelentéseiben arra is találunk példát, 
hogyan szerveződhet lakossági mozgalom az olvasói levelek segítsé-
gével. Az „új szakasz politikájának” egyik legfontosabb célkitűzése az 
életszínvonal javítása volt, s a korábbi irányvonaltól eltérően már nem 
az ötéves terv megvalósításának fontosságát szajkózta, hanem a la-
kosság érdekeinek szem előtt tartását. Így gazdasági termelés megter-
vezésében a közszükségleti cikkek gyártása már kiemelt helyen szere-
pelt. Ennek kapcsán az olvasók számos ötletet vetettek papírra, arról 
hogy gyári hulladék-anyagokat, használaton kívüli tárgyakat vagy fel 
nem használt alapanyagokat hogyan lehetne újrahasznosítani.
Az olvAdás korszAkA
Érdekes bepillantást nyújtanak a munkáslevelezési osztály jelentései 
1955-ből és 1956-ból abba a közhangulatba, amely a lakosság körében 
a rehabilitációk (koholt vádak alapján elítélt személyek szabadon en-
gedése), az SZKP XX. kongresszusa és Rajk László és társai újrateme-
tése kapcsán alakult ki. Az ebből az időszakból származó összegzések 
a legrészletesebbek: témák szerint lebontva is közlik a levelek pontos 
darabszámát, és nem csupán azokat a leveleket elemzik részletesen, 
amelyek a politikai irányvonal szempontjából fontos kérdésekkel, te-
hát az ipari vagy mezőgazdasági termeléssel foglalkoznak, hanem a 
közellátásról, párt-, tanács- és gazdasági funkcionáriusok erkölcstelen 
és korrupt magatartásáról, lakáshiányról, bérezési problémákról stb. 
szóló leveleket is. 

A levelezési osztály 1956 februárjában különjelentésben foglalko-
zik az SZKP XX. kongresszusával kapcsolatos írásokkal. Az összegzés 
arról számol be, hogy az embereket igencsak foglalkoztatják az ott 
elhangzottak: sokan azt latolgatták, hogy a kongresszus vajon milyen 
hatással lesz a belpolitikára. Emellett sokan foglalkoztak Rákosi Má-
tyás személyével, akitől elvárták volna, hogy önkritikát gyakoroljon, s 
hogy felelősségre vonják a koncepciós pereket illetően. Sokan kérnek 
zavarodottan eligazítást a személyi kultusz teljes felszámolása kap-
csán, és kérdezik, hogy mi lesz a Sztálin-szoborral és a forgalomban 
levő képekkel. Van, aki egyenesen félreértésnek tartja mindazt, amit 
Sztálinról a kongresszuson elmondtak. 

Ugyancsak különjelentés foglalkozik Rajk László és társai újra-
temetéséről és elítélése körülményeinek feltárásáról. A legtöbben azt 
sérelmezik, hogy nem merte senki megnevezni a bűnösöket, s remélik 
a felelősök megfelelő büntetésben részesülnek. A Szabad Népet is kri-
tika éri: a levélírók azért neheztelnek a lapra, mert az más újságok-
kal ellentétben csak óvatosan mer a kényes kérdésekről tájékoztatni, 
vagy sok esetben nem is ír azokról. 
A levelezői mozgAlomról összefoglAlóAn 
Az imént felvázolt tizenegy évet felölelő időszakban, amelyet a poli-
tikai események alapján több kisebb korszakra osztottam, a Szabad 
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Nép olvasói levelekhez fűződő gyakorlatát és az abban bekövetkező 
változásokat mutattam be. Azonban ahhoz, hogy a bevezetőben feltett 
kérdésekre választ kapjunk, ugyancsak fontos, hogy a Szabad Nép le-
velezői mozgalmának szerveződését is ismertessem.  

Az Agitációs és Propagandaosztály kezdeményezésére a szovjet 
mintát követve minden jelentősebb megyei, üzemi és szervezeti lap-
nak, így a Szabad Népnek is ki kellett építenie levelezői hálózatát, és 
ezzel párhuzamosan létre kellett hoznia a szerkesztőségen belül egy 
munkáslevelezési osztályt. A lap célja az volt, hogy az addig spontán 
érkező leveleket rendszeresítse és az állandó levelezők személyében 
egyfajta helyi tudósítókra tegyen szert, akik legalább havi gyakori-
sággal, megadott szempontok szerint beszámolót írnak a szerkesz-
tőségnek. A tartalmat illetően ugyanis nem minden levél felelt meg 
a lap elvárásainak. A szerkesztőség főleg olyan írásokat várt levele-
zőitől, amelyek termelési, pártépítési kérdésekkel foglalkoztak, bírá-
latot fogalmaztak meg vagy „ellenséget” (bércsalókat, anyagpazarló-
kat, normalazítókat) lepleztek le. Így a levelezői hálózat a társadalmi 
ellenőrzés egyik fontos eszközévé vált: „a jó levelező figyelmét semmi 
sem kerüli el.” Azonban fontos hozzátenni, hogy az üzemek, gyárak, 
termelőszövetkezetek vezetőinek gyakran nem állt érdekében, hogy 
a termelési problémákról az éber levelező részletesen tájékoztassa a 
Szabad Népet. Az informátort munkahelyén nem ritkán megfenyeget-
ték, meghurcolták, s így kényszerítették arra, hogy hagyjon fel a tájé-
koztatással. 

A Szabad Nép állandó levelezőinek száma 300-350 körül mozgott, 
és a vezetés elvárásainak megfelelően a levélírók döntő többsége mun-
kás-paraszt származású volt. Sokukat a szerkesztőség „kartonozott”, 
azaz személyükről, életükről, levelezői munkájukról információkat 
gyűjtött, leveleiket megőrizte és dokumentumaikhoz csatolta. Ez egy-
felől a származás ellenőrzése miatt volt fontos, másfelől az országos 
konferencia szervezésekor támpontot nyújtott a szerkesztőségnek, 
hogy mely levelezőket részesítsék kitüntetésben.  A vezetés fontosnak 
tartotta, hogy a levelezési osztály „nevelő céllal” kapcsolatot ápoljon 
levelezőivel, s ennek különböző formáit jelentették a válaszlevelek, a 
különféle értekezletek, sajtóankétok és konferenciák tartása, körleve-
lek, brosúrák és írásos tájékoztatók szétküldése, valamint tanfolya-
mok szervezése a marxizmus-leninizmus megismertetésére.

A levelezői hálózatot egyfajta mozgalomként kívánták felépíteni, 
s ehhez a szovjet példa alapján elterjedt különféle munka- és verseny-
mozgalmak szervezési gyakorlatát használták fel. Így a levelezői moz-
galom is az „alulról felfelé építkező” szervezeti felépítést követte, ame-
lyet a jobb irányíthatóság miatt centralizáltak, s a központ szerepét 
a jelentősebb napilapok szerkesztőségei töltötték be.  A kommunista 
hagyományoknak megfelelően, mint minden mozgalmat, a levelezői 
hálózat kiépítését is a szovjet-bolsevik levelezői hagyományokból ere-
deztették, amelyet követendő példaként (főként a Pravda-t) állítottak 
mind a szerkesztőségek, mind a levélírók elé. A mozgalom jelentőségét 
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különféle idézetekkel, hangzatos frázisokkal próbálták alátámasztani, 
amelyek Sztálintól, Lenintől és Rákositól származtak. („Őrizd falusi 
levelezőidet, mint a szemed fényét, mert ez a te hadsereged!”) 

Ugyanúgy, mint a gyári vagy termelőszövetkezeti dolgozóktól, 
a levelezőktől is tervszerű munkát vártak el mind a levelek darab-
számát, mind tartalmát illetően. Az elvárások egyes levelezőket arra 
ösztönöztek, hogy a sztahanovista munkásokhoz hasonlóan felajánlá-
sokat tegyenek és versenyfelhívásokat intézzenek a többi levélíróhoz. 
Így többek között ígéretek születtek levelek és híranyag rendszeres 
küldésére, új levelezők beszervezésére és patronálására, valamint 
félbeszakadt levelezői munkák újraindítására. A szerkesztőségeknek 
minél nagyobb levelezői hálózatot illett kiépíteni, s így szélsőséges 
esetben még az is előfordult, hogy az utcáról szerveztek be levelezőket. 
A szociális összetételt illetően, amely döntő többségében munkásokból 
és dolgozó parasztokból állt, a vezetés célja az volt, hogy minél több 
műszaki értelmiségit, diákot, állami hivatalnokokat, minisztériumi és 
kereskedelmi dolgozót vonjanak be a levelezői munkába. A mozgalom 
még abból a szempontból is igen hasonlít a különféle munkamozgal-
makra, hogy a levelezéssel kapcsolatban is gyakran a szocialista rend-
szerek nyelvhasználatára jellemző katonai kifejezéseket használtak: 
így a levelezőt gyakran a „közvélemény parancsnokának”, a „sajtó ön-
kéntes katonájának” nevezték, aki a munka és levelezés frontján har-
col a szocializmusért, s fegyvere a toll.  

A fentiek tükrében tehát megállapítható, hogy az olvasói levelek 
hamisítása (a leveleket újságírók és nem olvasók írták), amellyel a 
Szabad Népet és más, a diktatúra szolgálatába állított újságot vádol-
tak, nem számított a kor bevett gyakorlatának.  Minden szerkesztő-
ség tisztában volt azzal, hogy ha kiderül a levélről, hogy azt újságíró 
írta nem csupán a rovat hitele, hanem a lap tekintélye is csorbul. A 
levéltári dokumentumok azonban arról árulkodnak, hogy előfordult, 
hogy a leveleket valamilyen módon manipulálták. Erre példa a fen-
tebb említett ún. „alkalmilag szervezett levél”, amelynek megírására 
a szerkesztőség kérte fel az olvasót, s nem az olvasó saját spontán ötle-
te alapján íródott. A már említett okok miatt azonban ez a módszer is 
inkább kivételnek, mint általános gyakorlatnak számított. A levelező-
mozgalom tehát inkább a hatalom legitimálására, nyílt támogatására 
szolgált. A levélírók nem tettek mást, mint visszacsatolásukkal igazol-
ták a hatalmat, amely a szervezés, propaganda és agitáció eszközeivel 
a számára kívánatos norma- és értékrendszert közvetítette.
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