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A Pionírújság, mely a kutatásom anyagát képezi, a mindenki által jól ismert Jó Pajtás elődje. 1947–1958 között jelent 
meg eleinte kétheti, majd heti rendszerességgel. Küldetése és szerkesztéspolitikája teljesen más volt, mint a ma is megjelenő 
gyermeklapnak. A kommunista propaganda egyik eszközeként, segítségével próbáltak hatni a naiv gyermeki elmére, ugyanis 
ebben a korban formálható leginkább az identitástudat. A jugoszlávizmus eszméje mélyen be is ivódott e generáció tagjaiba, 
mely a későbbi évtizedek minden megnyilvánulásában kimutatható. A tanulmány középpontjában a Pionírújság tizenkét 
évfolyamának magyarságképe áll. Elsősorban a magyar irodalom és történelem előfordulását vizsgálom, de Magyarország, 
illetve a két ország közötti kapcsolat bemutatását is fontosnak tartom. 
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My research focuses on Pionírújság which was the predecessor of the well-known Jó Pajtás. It was published between 
1947 and 1958, at first as a bi-weekly, then as a weekly newspaper. Its mission and editorial policy were completely different 
from those of the children’s magazine distributed today. As an instrument of communist propaganda it was used to influence 
naive children’s minds, because identity can be shaped most easily at this age. The notion of Yugoslavism was deeply 
ingrained in the members of this generation, which still reveals itself decades later. The study focuses on the twelve years of 
Pionírújság’s views on Hungarian identity. In particular, I examine the occurrence of Hungarian literature and history, but 
the representation of Hungary and the relationship between Hungary and Yugoslavia is also worthy of exploration.
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