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R. Hahn Veronika az idén három évtizede (!) tudósítja Londonból előbb a 
Népszabadságot majd a Népszavát. Sokoldalú, mindenre kíváncsi, hírérzékeny 
újságíró, egyaránt ír politikáról, kultúráról, sportról és emberi történetekről. Empatikus 
és kiegyensúlyozott megfigyelő, nem a véleményével, a jelzőivel, hanem a tényekkel 
tartja ébren az olvasó figyelmét. Abban az értelemben feltétlenül „régimódi", hogy nem 
a bombasztikusat, hanem a jellemzőt keresi. A múlt évtizedekben kissé hozzáidomult 
a közeghez, amelyben él: ráragadt a hűvös távolságtartás, a hamisítatlan brit 
„understatement". Ugyanakkor pontosan tudja, kinek ír. Nem szakadt el a hazai 
közegtől, érti, hogy kik azok, akikhez közelebb akarja hozni mindazt, amit az Egyesült 
Királyságból érdemes. Cikkeiből az olvasók az események mellett azok hátterét, 
motívumait is megismerhetik – ebben az értelemben szinte történelmet ír, mint 
ahogyan az évtizedek során történelmi fordulatokról, személyiségekről és 
folyamatokról tudósíthatott. 

Újságírói munkájában mindig az európai együttműködés szellemiségét követte. Az 
elmúlt években különösen sokat írt a brexitről. Munkájának értékét emelte, hogy a 
nehézségek, furcsaságok, diplomáciai tárgyalások vagy a praktikus következmények 
mellett a kilépés mellett döntő brit választók motívumait is megvilágította. Mindig, de 
2020-ban különösen személyes hangon szólalt meg, amikor a koronavírus-járvány 
súlyosbodásáról, a bezárásról, az elszigetelődés okozta fizikai és lelki nehézségekről 
írt. Bár sosem tolta az előtérbe saját személyét, ekkor született cikkeiből kiérződött az 
unokái iránt vágyódó nagymama, a megszokott életét visszakívánó londoni magyar 
asszony. 

Annak, hogy R. Hahn Veronika a helyszínről küldi tudósításait, különös jelentősége lett 
a brexit idején, amikor egy magyar szemszögből nézve nehezen érthető és követhető 
eseménysort kellett a magyar olvasók számára is megérthetővé és átélhetővé tenni – 
annak összes egyéni, társadalmi, politikai aspektusával –, sosem a gúny vagy az 
árokásás, hanem a megismerés és az elfogadás szándékával. Amint azt a tisztelt 
Kuratórium tagjai jól ismerik, egy nemzeti érdekek (skót, ír, angol) által szabdalt, 
politikailag többszörösen aláaknázott problémakörről van szó egy olyan területen, ahol 
a nem is olyan távoli múltban a fizikai erőszakig menően mutatkoztak meg az 
ellentétek. R. Hahn Veronika az újságírói és emberi szempontból is kemény kihívásnak 
igen magas színvonalon, kitartó munkával tett és tesz eleget, londoni lakosként is egy 
mindvégig olyan Európával érezve, amelynek kulturális és társadalmi értelemben 
Nagy-Britannia mindig is tagja volt és marad. 

Az általa küldött írások folyamából csak néhány elemet emelünk ki, érzékeltetve a 
feladat összetettségét és a megvalósítás minőségét: 

https://nepszava.hu/3105636_skocia-a-status-quo-ellen 

https://nepszava.hu/3104444_eg-veled-europa--konnyeden-atment-a-brit-alsohazi-
szavazason-a-kereskedelmi-megallapodas 

https://nepszava.hu/3105636_skocia-a-status-quo-ellen
https://nepszava.hu/3104444_eg-veled-europa--konnyeden-atment-a-brit-alsohazi-szavazason-a-kereskedelmi-megallapodas
https://nepszava.hu/3104444_eg-veled-europa--konnyeden-atment-a-brit-alsohazi-szavazason-a-kereskedelmi-megallapodas


https://nepszava.hu/3101365_nagy-britannia-kozeledik-a-letelepedesi-engedely-
regisztralasanak-hatarideje 

https://nepszava.hu/3083070_felsofoku-dilemma-megoldokulcs-nelkul 

https://nepszava.hu/3065502_itt-a-brexit-napja-inkabb-fellelegzes-mint-udvrivalgas 

Manapság, amikor a kereskedelmi alapon működő sajtónak esélye sincs külföldi 
tudósítói posztok fenntartására, és az állandó tudósítók alkalmazása is ritka lett, mint 
a fehér holló, R. Hahn Veronika igazi kincs, a magyar külpolitikai újságírás legszebb 
hagyományainak méltó folytatója. Az Európánkért díjjal a MÚOSZ kül- és 
biztonságpolitikai szakosztálya nem csupán szorgalmát és munkájának minőségét, 
hanem az áldozatvállalást, a romló körülmények közötti kitartást, a hivatásunk iránti 
alázatot is elismerné, a szakma oldaláról igazolva ezt a 30 éves, a magyar sajtóban 
alighanem példátlan tudósítói pályafutást. 

 

 

Horváth Gábor    Hargitai Miklós   
  

 

https://nepszava.hu/3101365_nagy-britannia-kozeledik-a-letelepedesi-engedely-regisztralasanak-hatarideje
https://nepszava.hu/3101365_nagy-britannia-kozeledik-a-letelepedesi-engedely-regisztralasanak-hatarideje
https://nepszava.hu/3083070_felsofoku-dilemma-megoldokulcs-nelkul
https://nepszava.hu/3065502_itt-a-brexit-napja-inkabb-fellelegzes-mint-udvrivalgas

