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A nyomtatott sajtó a kommunikáció nagy 
hagyományú, ma is élõ eszköze s egyben a 
történetírás megkerülhetetlen forrása. Napi 
befolyása – az elektronikus média, különö-
sen a kereskedelmi televíziók elõretörésé-
vel – világszerte erõsen csökken, de utóbbi 
médiumok a nézetek és üzenetek szétesõ, 
egymást közömbösítõ, mindent relativizáló 
halmazát közvetítik, ezért az eszme-, tár-
sadalom- és politikatörténészek, mértékadó 
külföldi és honi politikai elemzõk továbbra 
is elsõsorban a jól dokumentálható és vissza-
kereshetõ nyomtatott sajtóra hivatkoznak. 

A nyomtatott sajtó a forrása a régmúlt és 
a 20. század szociologikusan fölfogott mûve-
lõdéstörténetének, közönség- és olvasás-, 
ízlés- és közvetítéstörténetnek. De még az 
elõállítás- és forgalmazástörténet is részét 
képezi a sajtó, tágabban a kommunikáció 
történetének. Nyelvészeti szempontból 
sem elhanyagolható forrás a sajtótörténet: 
a mûfaj- és stílustörténeti kutatások egyik 
kiindulópontja. Kimondható tehát: A nyom-
tatott sajtó a nemzet írásbeli tudatának és 
kultúrájának egyik kifejezõje. Az intézmé-
nyes memória egyik fõ tára. 

A magyar sajtótörténet egyezményes kezdõ 
évszáma: 1705. A Rákóczi-szabadságharc 
alatt Esterházy Antal generális indítványára, 
a fejedelem elhatározásából jelent meg az 
elsõ hazai periodikum, a Mercurius Hun-
garicus. Az elsõ újság megszületésének 
körülményei is jól jelzik a magyar fejlõdés  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
megkésettségét. Nem a polgári törekvések 
hívták életre, mint például az angol, az olasz 
és a német hírlapirodalmat, s nem is az udvar, 
mint a francia, majd késõbb az orosz ural-
kodók esetében, hiszen az ország az idegen 
abszolutizmustól függött. A lap célja az volt, 
hogy a külföldi közvéleményt tájékoztassa a 
mozgalom és a szabadságharc eseményeirõl, 
és cáfolja a (fõként bécsi forrású) rágalmakat. 
Rokonát például a francia nyelvû lengyel 
újságok között találjuk, melyek közel száz 
év múltán, a 18. század végén a Kosciuszko-
felkelés híreirõl tudósítottak.  

Egy esztendõ híján háromszáz éves te-
hát a honi újságírás. S mégis: a magyar sajtó 
történetét „akadémiai” szinten mindössze 
1892-ig dolgozták fel. Szóhasználatunkban az 
akadémiai jelzõ természetesen nem csupán a 
kiadói emblémát jelent, még ha a megjelent 
kötetek az Akadémiai Kiadó gondozásában 
kerültek is egykor az olvasók elé, hanem 
tudományosan kiérlelt, egységes szemlélettel 
és értékrenddel készített, hosz-szabb történeti 
periódust többszempontúan feltérképezõ kol-
lektív munkát. Intézményes szintû – ahogy 
korábban szokás volt –, akadémiai intézethez 
rendelt kutatást. Ennek hiányában is készül-
nek persze sajtótörténeti munkák, bibliog-
ráfiai jellegûek éppúgy, mint monografikus 
igényûek.1  De ezek sporadikus, véletlenszerû 
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publikációk. Negyed százada (!), hogy – ép-
pen a Magyar Tudomány-ban – Dezsényi 
Béla, a nemzeti könyvtár hírlaposztályának 
egykori vezetõje, a magyar tudományos 
sajtókutatás irányairól értekezett (Dezsényi, 
1968). Ma irányokról beszélni fontoskodás 
volna. Keserûen állapíthatjuk meg, hogy 
irányok valóban vannak, éppen annyi, ahány 
tanulmány, monográfia születik. Annyi téma-
választás, annyiféle cél, szempont és módszer. 
(S tegyük hozzá: megszüntetés elõtt áll a 
nemzeti könyvtár hírlapcsoportja is.)

A módszeres magyar sajtótörténeti kuta-
tások éppen azon a ponton szakadtak meg, 
amikor a maihoz sok szempontból nagyon 
hasonlatos modern újságírás kialakult: a 19. 
század végén. 1985-ben jelent meg az „aka-
démiai” feldolgozás  második és egyben 
utolsó kötete, A magyar sajtó története II/2. 
1867–1892. A nagyívûre tervezett, a közel 
kortárs idõszakig eljuttatni szándékozott 
munkálatok fõszerkesztõje Szabolcsi Miklós 
volt, szerkesztõi Kosáry Domokos és Né-
meth G. Béla. Az egyes fejezeteket Buzinkay 
Géza, Erényi Tibor, Gergely András, Németh 
G. Béla és Veliky János írták. Az 1979-ben 
megjelent elsõ „akadémiai” sajtótörténet 
a „tízkötetes” magyar történelmi, illetve a 
hatkötetes majd négykötetes akadémiai 
irodalomtörténetnek (népszerû nevén a 

„spenótnak”, illetve a „sóskának”) lett volna 
kiegészítõ társa. 

Néhány századfordulós statisztika felidé-
zésével dokumentáljuk csak, milyen ijesztõ 
mennyiségû a tudományosan – egységes 
szempontrendszer szerint – teljesen feldol-
gozatlan anyag. A 19. és 20. század fordulóján 
minõségi és mennyiségi robbanás történt a 
sajtóban.  Gyakorlatilag ekkor vált az egyes 
olvasó számára egészében áttekinthetetlen-
né a napi sajtó. 1896-ban 384 periodika jelent 
meg Magyarországon. Negyedszázad alatt 
számuk a négyszeresére ugrott. Ezt követõen 
exponenciálisan nõtt tovább a megjelenõ 
lapok száma: 1906-ban Magyarországon 

1787 periodikum jelent meg, 160 millió 
példányban. Csak a fõvárosban harmincki-
lenc magyar és kilenc német nyelvû lapot 
szerkesztettek, többet, mint Európa bármely 
fõvárosában. A Berlinben megjelenõ napi-
lapok száma ekkoriban harminchat volt, 
Londonban huszonöt, Rómában tizennégy. 
Nemzetközi összehasonlításban is rendkívüli 
mutatókkal dicsekedhettünk tehát. Az oko-
kat a kutatás egyelõre nem tárta még fel, a 
jelenségre tehát még nincs magyarázat. (Az 
adatok megbízhatóságát sem ellenõrizte 
alaposan senki.)

A csúcsot a magyar sajtó az utolsó béke-
évben, 1914-ben érte el, ekkor a sajtótermé-
kek (napi- és hetilapok, folyóiratok, szak-
lapok) száma meghaladta a kétezret. Kevés-
sel a századforduló után a fõvárosban megje-
lenõ lapok összterjedelme hétköznaponként 
háromszázötven–négyszáz, vasárnaponként 

– a mellékletekkel együtt – több mint ezer 
oldal volt. A millenniumi ünnepségeken 
már önálló sajtópavilonban mutatkozott be 
a magyar újságírás. 

A kutatást tehát az anyag hatalmas meny-
nyisége is fékezi. A feldolgozáshoz széles 
kutatóbázis s mindezek mellett idõ kell. S 
természetesen pénz.

Az 1892, az „akadémiai” kötet záró év-
száma óta eltelt idõszak sajtótörténetébõl is 
születtek kiemelkedõ, jó színvonalú, a továb-
bi kutatást megalapozó munkák.  Mégis: a 
kisebb idõszakot, egy-egy problémát akár 
egészében feldolgozó munkák is csak kevés 
fehér foltot szüntetnek meg a sajtótörténeti 
térképen. Csupán fragmentumok állnak az 
érdeklõdõk, köztük a fõiskolai és egyetemi 
oktatók, s különösen az önálló (nemritkán 
egyszakos) médiaismereteket hallgató diák-
jaik rendelkezésére. A sajtótörténetet ma is a 
jeles triász – Kókay György, Buzinkay Géza 
és Murányi Gábor – egykötetes, sokadik 
javított kiadásban és utánnyomásban megjele-
nõ könyvébõl oktatjuk. A kutatások hiányát 
jól mutatja e hézagpótló munka terjedelme és 
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arányai: ahogy nõ a sajtó hatása a szélesebb 
tömegek nézeteire a lapok számának és pél-
dányszámának emelkedésével, úgy csökken 
a fejezetek terjedelme, s lesz egyre kevésbé 
konkrét az összefoglaló szöveg, egyre ke-
vesebb a tartalmi elemzés, s kényszerûen a 
sajtó szervezeti és formai ismérvei kerülnek 
elõtérbe. Önálló fejezetek a lapokról a 19. és 
20. század fordulójától már nem készülnek, 
nehezen is készülhetnének, hiszen ez még 
kevésbé egyszemélyes föladat, mint eddig. 
Egy vagy két félévnyi kötelezõ stúdiumhoz 

– a médiaszakosok, a kommunikáció-sza-
kosok és a könyvtártudományt, mûvelõ-
déstörténetet hallgatók számára – ez is éppen 
elegendõ. Van olyan kommunikáció szak, 
ahol nem is tanítanak sajtótörténetet.

A következõ „akadémiai” kötetnek, ha 
az újraindítandó vállalkozás a kronológia 
folytatása mellett dönt, s nem egy késõbbi 
sajtótörténeti korszakot vesz elõre munkába 
(mert ez is lehetséges és választható stratégia), 
az új, modern kommunikációs rendszer 
kiépülésével kellene foglalkoznia.  A mából 
visszanézve talán szûkösnek látszik a száz év-
vel ezelõtti kínálat, hiszen a nyomtatott sajtó 
volt szinte az egyetlen médium. Mégis, éppen 
ekkor, a kommunikáció „epochális” fejlõdésen 
ment át. Olyan hatványozottan növekedett 
száz éve a lapok száma, éppen úgy, mint ma 
az új kommunikációs technikák (kábeltelevízió, 
videó, fax, e-mail, Internet, mobiltelefon) kínálta 
lehetõségek. Ízelítõnek néhány problémát 
ragadunk ki a korszak sajtótörténetébõl, hogy 
jelezzük, mekkora a magyar tudományosság 
adóssága. 

A változás egyik újdonsága, hogy a 19. és 20. 
század fordulójától az olvasó már válogathat 
a kínálatból. Az induló új lapok program-
cikkeiben megkezdõdik az olvasó és az 
utca felmagasztalása. Az újság versenybe 
száll az olvasóért. Az újság – írja Biró Lajos, 
a korszak egyik kiemelkedõ újságírója s 
egyben szakmájának egyik elsõ teoretikusa 

– nem írhat mást, csak azt, amit a közönség 

gondol. Semmirõl nem írhat mást, semmit 
nem írhat másképpen. Legfeljebb világo-
sabban írja, legfeljebb stilizálva írja, legfeljebb 
szelídít vagy torzít rajta, de az újság emberrõl, 
eseményrõl – és minden írásnak ember vagy 
esemény a tárgya – nem írhat mást, mint amit 
a közönségének akármelyik tagja írna, ha 
írni tudna, és ha a saját gondolatát világosan 
látná (Biró, 1911). Állítását jól bizonyítja 
az 1903-ban indult Az Újság ars poeticája, 
stílszerûbben szólva „ars scribendi”-je. Ha 
felütjük az elsõ évfolyam elsõ számát, mit 
látunk? Az Újság, noha Tisza István politikájá-
nak volt kiszolgálója, programcikkében nem 
a politikus eszméit kolportálta, hanem egy 
kérdést fogalmazott meg: az újság szerkesz-
tõi számára az a fontos, vajon mit fog szólni a 
laphoz az olvasó. Az új hírlapirodalom egész 
lelkét megvilágító vallomás ez. A szerkesztõ-
ségben Mikszáth Kálmán és Herczeg Ferenc 
dolgoztak. S a lap mégsem õket hirdetve, 
velük büszkélkedve akarja „eladni” magát, 
hanem az olvasó kegyeit kéri. 

1905-ben a Nyugat elõdjeként számon 
tartott, akkor induló Figyelõ címû havi szem-
lében az élen, azaz nyitó tanulmányként az 
irodalom és újságírás kapcsolatáról írt Szini 
Gyula. Nem kevesebbet állít, mint hogy „a 
sajtó fejlõdése erre az országra legalább 
olyan jelentõségû volt, mint amilyennek 
a történetírók István királynak a nyugati 
keresztény mûveltséghez való csatlakozá-
sát tekintik. A vasút, a távíró és a telefon 
valósággal beidegezte ezt az országot, hogy 
az európai kultúrával együtt lüktessen és 
érezzen. Ezen a beidegzésen Európa minden 
országa átment. A speciális nálunk az, hogy 
a sajtó lett ennek az idegrendszernek góc-
pontja. Nyelvünk egyik európai kultúrához 
sem fûz bennünket, kereskedelmünk jórészt 
csak a szomszédos Ausztriával van sûrûbb 
relációban, ilyen körülmények közt tehát 
az újság valóságos szervvé lett, amellyel az 
általános emberi haladással minden nap, te-
hát a leghatalmasabban vagyunk összefûzve. 
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Ez nem az újságírás dicsérete, hanem a té-
nyek konstatálása.” (Szini, 1905) Nemhogy 
dicséret nem illette, de értetlenség fogadta, 
folyamatos bírálat kereszttüzében állt az éppen 
alakuló modern magyar polgári sajtó. 

Az újságírás ugyanis nálunk, és ebben 
is eltérünk a nyugat-európai fejlõdéstõl, a re-
formkori küzdelmekbõl és a reformkori iro-
dalomból nõtt ki, a gondolatok kimûvelésére 
és (el)terjesztésére irányuló szellemi munka 
volt, az alkotmányos küzdelem része. Nem-
csak hogy egy napilap, a Pesti Napló bocsá-
totta a nyilvánosság elé Deák Ferenc Húsvéti 
cikkét, de maga az írás is egy osztrák újság, 
a Botschafter egyik cikkére reagálva kezdõ-
dik. Kossuth Lajos Cassandra levelét is egy 
napilap, a Magyar Újság tárta a közönség elé, 
állítólag ötvenezer utólagos különnyomat is 
elkelt az újságból. És ahogy az irodalomban 
korszakos nemzedékváltás történt a múlt 
század utolsó negyedében, úgy a politikai 
és irodalmi sajtóban is. Arany János halála 
mérföldkõ volt, a nemzeti klasszicizmus 
végleg kiüresedett, már csak epigonok képvi-
selték. Akik a régi kor gyermekei voltak, 
Aranyban csak az egyik irányt, a Petõfi Sán-
dorhoz visszahajló népi-nemzeti kötõdést 
látták. 1877-ben Arany verse, a Kozmopo-
lita költészet okán és ürügyén élezõdött ki 
az irodalomban a nemzeti hagyományok 
körüli vita. Pedig Arany maga volt az, aki a 
nemzeti hagyomány megbomlását nemcsak 
konstatálta, hanem – utolsó évei lírájában és 
kritikáiban – maga is, akaratlanul talán, de 
megbontotta, s új útra vitte a nemzeti iro-
dalmat. Aranyból vezetnek vissza és elõre is 
utak. A Kisfaludy Társaság akadémikus szel-
lemével elégedetlenkedõ fiatalok „vetélytárs” 
szervezetet alapítottak, a Petõfi Társaságot. 
Petõfi nevének és szellemiségének szavatos-
sági ideje tehát nem járt le. De az új lapokat 
mégis a 19. század két nagy ikerköltõje ellen 
szervezik, önmaguk epigonságától való, 
elõször talán nem is tudatosuló félelmük-
ben. A Figyelõ alapításának egyedüli célja 

a „szabad formák megvalósítása és elismer-
tetése, védekezés Petõfi és Arany mindent 
homályba borító hatása alól, emlékeztek 
az ott pályájukat kezdõ Elek Artúr és Fenyõ 
Miksa”. (Farkas, 1935)

Ady Endre lesz a folytató és a radikális 
újító. Peremvidékrõl érkezik, és Nagyvára-
don, Párizson át jut a fõvárosba. A város és a 
városi kultúra védelmezõjeként jelenik meg, 
védekezõ pártfogással „magyarságtartály-
nak” nevezi a születõ, fejlõdõ városokat. 
(Ady, 1911) A vidékbõl városba költözött 
nemzedék világképe különbözött a falusi 
birtokán megmaradt nemességétõl. Schöpf-
lin Aladár képszerûen is megeleveníti a vál-
tozást: végigtekint az Arany János temetésére 
érkezõ gyászmeneten, s megállapítja, már 
nem azok a „prókátorok, táblabírók, megyei 
urak, papok, kollégiumi tanárok, földesurak” 
kísérik a költõt, mint akik a reformkor végén 
ünnepelték. (Schöpflin, 1908) 

Régi és új ádáz csatája folyik. Reviczky 
Gyulát, Vajda Jánost és Tolnai Lajost elfelej-
tették, még mielõtt értékeiket teljes mérték-
ben méltányolták volna. Ignotus, Bródy 
Sándor, Kóbor Tamás felszikrázó fényfoltok, 
egyelõre nem tudni, hogy fényük mennyire 
erõs és tartós. Osvát Ernõ azt mondja egyik 
új lapjában, hogy sehol nem pusztul el több 
tehetség, mint Magyarországon. (Osvát, 
1905) Ady ugyanezt konstatálva így ír: „Ki-ki 
úgy oldja meg problémáját, ahogy tudja. Száz 
évvel elõbbre élni nem lehet. Bolyongani 
az ûrben nem lehet. Kompország Kelet 
felé indul. Kéredzkedjék föl reá a gyönge.” 
(Ady, 1905) Mennyi variáció az elmaradott-
ság érzékelésére, mennyi pontos mondat 
annak kifejezésére, hogy a magyar fejlõdés 
a végletek, végpontok csatájában halad. Az 
újítók, a modernek útja – visszatekintve ez 
jól látható – a Nyugat irányába mutat. S így 
milyen egyértelmû a folyóirat címválasztása! 
Még nem sejthetõ, hogy késõbb, az olykor 
a Nyugat ellenében induló lapok pusztán 
címválasztásukkal is (Napkelet [1923], Kelet 
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Népe [1935]) az egyik legkomolyabb, mert 
irracionális indulatokat hordozó, megosz-
tó kultúrfilozófiai vitában foglalnak majd 
állást. 

A 19. század végén jelent meg Kiss József 
lapja, A Hét, amit a Nyugat egyik elõfutára-
ként tart számon az emlékezet. A hetilap, 
a szerkesztõ visszaemlékezésébõl tudjuk, 
elérte a három-négyezres példányszámot is. 
Címe keresetlenül hangzott, a szerkesztõk 
szándéka szerint a napi újságírás és a fenn-
költen unalmas képeslapok közé ékelõdve 
csupán a megjelölés gyakoriságára akart 
utalni. Gyulai Pál éles kritikája több mint egy 
lap iránti ellenszenv, egyben a korszakvál-
tással szembeni kétségbeesését is jelzi: „A 
Hét [egyik] megsemmisítõ ítélete egyébiránt 
nem annyira ítélet, mint közhely, melyet 
egyik hírlapíró a másiktól kölcsönöz, s hogy 
eredetinek lássák, legalább egy kissé eltor-
zítani törekszik… Némely hírlapíró nemegy-
szer emlegeti büszkén, hogy a sajtó hatalom. 
Valóban az, de csak akkor, ha eszméi vannak 
s komolyan az igazságra törekszik. E nélkül 
épp nem hatalom, hanem csak papírmázo-
ló gép.” (Gyulai, 1893) Gyulai több ízben 
támadta a sajtót, ötvenéves írói jubileuma al-
kalmából is sekélyes szintûnek, felületesnek 
és veszélyesnek mondta az újságok ösz-szes-
ségét. Nyilatkozata nem maradt válasz nélkül, 
az Egyetértés ebbõl az alkalomból leszögezte: 

„ez a magyar hírlapirodalom nevelt a magyar 
irodalomnak olvasóközönséget és ebben 
az olvasóközönségben fenntartja a nemzeti 
érzést.” Osvát, az új, a modern képviselõje 
maga látja, érzi a váltásban rejlõ veszélyeket. 
Azt írja még a Nyugat indulása elõtt: „Az 
individualizmusnak (…) kétségtelen túlzásai 
közé tartozik az is, hogy magánüggyé tette 
az irodalmat. Az egyéniségek egymás ellen-
ségeivé fejlõdtek és meghamisították saját 
esztétikájukat. Ebben az ellenségeskedésben 

– mely inkább érdek, mint eszmék harca volt 
– veszett el az irodalom belsõ komolysága.” 
(Osvát, 1905) Az irodalom komolyságát 

persze nemcsak a tárgyválasztás, az erkölcsi 
attitûd adta, hanem az író társadalmi státusa 
is. A 19. század végétõl ez is megváltozik: az 
írók már nem a közhivatalokban helyezked-
tek el, hanem a sajtóban, az írás mindinkább 
kenyérkeresõ foglalkozássá vált, az íróság 
önálló társadalmi csoporttá. 

A magyar irodalom jeles alkotói dolgoz-
tak a 20. század elsõ felében a napisajtóban. A 
közismert példák helyett most kevéssé tudott, 
s a külföld felé is mutató példát idézünk: 
Márai Sándor a 20-as években rendszeresen 
publikált Lipcsében, Frankfurtban és Berlin-
ben. Az ekkoriban napi három kiadásban 
megjelenõ, liberális Frankfurter Zeitung-
ban ötvennégy írása jelent meg. Nyugat-
Európában a „modern Bábel”-t vette észre, 
ahol akkor már az arctalan tömeg politikai 
színrelépése volt napirenden. A pályakezdõ 
Márai cikkeinek összegyûjtése megerõsíti 
az irodalomtörténeti szakirodalom késõbbi 
idõszakra vonatkozó tételét, mely szerint 
Márai az individualitást látta kora legfenyege-
tettebb európai értékének. Alkalmi újságíró 
volt csupán, de remek publicista, mint 
megannyi magyar tárcaíró, szépíró, meleg 
színekkel, fontos leírásokkal emlékezik meg 
a szerkesztõségekrõl. Márai európai útjai is 
mutatják, hogy a magyar szellemi élet jelen-
tékeny szárnya igen szoros kapcsolatot tartott 
a 20. század eleji külfölddel. Még egy-két 
évtizeddel korábbra, a századfordulóra te-
kintve is ezt látjuk: a századforduló újságírói 
több nyelven beszéltek, rendszeresen utaz-
tak, a jelentõsebbek tudósítói státusban hu-
zamosabb idõt töltöttek külföldön, kiterjedt 
nemzetközi összeköttetéseik voltak. Vészi 
József például, miután megvált a miniszterel-
nökségi sajtóirodától, Berlinbe utazott, s 
ott magyar vonatkozású folyóiratot (Jung 
Ungarn) szerkesztett.

És láttuk már a jelet: a magyar és idegen, 
a nemzeti és nemzetietlen ellentétpár is itt, 
ebben a korszakban erõsödik föl, kap mély 
érzelmi tartalmakat. (Ignotus, 1904) Az elsõk 
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között Vajda János szólt a nemzeti jelzõ túl 
gyakori használata ellen, ami el is koptatta, 
ki is ürítette némileg. Vajdától való a „haza-
fiasság Tartuffe-jei” kifejezés. Még a Mikszáth 
elleni támadások is hivatkoztak „a nemzet” 
érdekeire (Andor, 1909), s az érvelés vonal-
vezetése Németh Lászlóig ér: cinizmussal 
vádolta Mikszáthot „Faji hibáinkról” címû 
cikkében. A kritikák azt tették szóvá, ennyi 
vétségünk, bûnünk olvastán mit gondol ró-
lunk a külföld. 

A nagy politikai és társadalomlélektani 
traumák elõtt, de már a világháború alatt írta 
Schöpflin Aladár a következõket: a „kiegye-
zés utáni kor magyar társadalma néhány 
évtized alatt csaknem teljesen feladta (…) 
speciális jellegét, fõbb vonásaiban s mindin-
kább részleteiben is mind hasonlóbbá vált a 
nyugati népek társadalmához”. (Schöpflin, 
1917) Új fogalom folytatja mind hangosabb 
pályafutását: a kozmopolitizmus. A nemzeti 
érzés ellenfeleként definiálódik, indulásá-
nál is nyomatékosan pejoratív tartalommal. 
Kosztolányi Dezsõ 1906-ban egy könyvkriti-
kájában minden védekezés nélkül, termé-
szetes-lelkesen említi a „megváltó irodalmi 
kozmopolitizmus”-t. Örömmel állapítja meg, 
hogy a magyar irodalom sohasem állt sem az 
írók, sem az egészséges és üdítõ hullámzások 
tekintetében közelebb Európához, mint ma. 
A mai írók, Mikszáth, Gárdonyi Géza, Ady és 
Biró Lajos a „világáramlatoktól vesz lökést”, 
s mégis, a „szó legnemesebb értelmében 
magyar”. Végre nemcsak epigonjai vannak 
a magyar életnek. (Kosztolányi, 1906)  

A fejlõdési folyamatban nagy szerepet 
játszott a városi zsidó nagypolgárság és tõkés 
réteg. Magyar irodalomtörténetében Szerb 
Antal azt mondja, hogy a konzervatívok job-
bára a megmagyarosodott német polgárság 
körébõl kerültek ki. Az asszimilálódott 
németség „magyar idealizmusa” – s ebben 

„faji” sajátosságot lát –, programszerûbb, 
harciasabb és praktikusabb, mint Aranyé és 
Jókaié volt. Kétségtelen tény, hogy a két új 

korszakos hetilap, A Hét és az Új Idõk  élén 
egy zsidó származású költõ és szerkesztõ 
illetve a bánáti németek ivadéka állt, s hogy a 
modernebb az elsõ lap volt. A változásokban, 
a városiasodásban, a kapitalizmus megterem-
tésében a zsidóságnak, ha nem is egyedülálló, 
de kiemelkedõ szerepe van. Mindennek ös-
szefoglaló, a sajtóra vonatkoztatott elemzése 
még hátra van.

Megváltozott, tömegében gyarapodott a 
közönség, amelynek az irodalom „dolgozott”. 
Már nem csupán a falusi nemesekbõl és 
kisvárosi lateinerekbõl állott a magyar olva-
sótábor, mindinkább a nagyvárosi polgárság, 
hivatalnokok, tanárok, jogászok, kereskedõk, 
technikusok, orvosok, iparosok igényeit és 
életformáit tartotta szeme elõtt az író.

Volt persze olyan téma, amelyet a gyara-
podó lehetõségek ellenére sem lehetett nyil-
vánosan és kritikai hangon vitatni. A közírás 
és a bölcsészettudomány (s az irodalom 
egynémely része is) szívesen elfelejtkezik a 
dualizmus korának nemzetiségi kérdésérõl. 
A feledésnek történeti tradíciója van. Biró 
Lajos jegyezte meg az újságírásról szóló már 
idézett könyvecskéjében, hogy a magyar 
lapok számára vannak „tabutémák”. Van-
nak kérdések, írja, amelyekben a közönség 
egyáltalában nem tûr semmiféle eltérést 
azoktól a dogmáktól, amelyek láthatatlanul 
le vannak írva a tömeglélekrõl olyan hango-
san és világosan beszélõ kiadóhivatali elõfi-
zetési könyvekben. „A nemzetiségi kérdésrõl 
például magyar lapnak egyenesen lehetetlen 
leírnia akár a legvilágosabb igazságokat is, 
különbeni lapvisszaküldések, »lemondások«, 
felháborodott levelek érkezésének terhe alatt. 
Az újságíró ilyenkor tartozik vak lenni, süket 
lenni, hülye lenni; és ha utálja magát, és ha 
leköpi a tollát elkeseredésében: tartozik ész 
nélkül és meggondolás nélkül üvölteni az 
üvöltõkkel.” (Biró, 1911) A probléma azóta 
sem hûlt tiszta történeti problémává, a for-
radalmak,  a trianoni trauma és a körülötte 
keletkezett magatartásminták elevenek. A 
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Tanácsköztársaság hatása a nem zsidó és zsi-
dó öntudatra lényegében máig feltáratlan. A 
bûnbakképzés is itt, ebben a korban kezdõdött: 
az áthárított felelõsség elodázta a közös nemzeti 
lelkiismeretvizsgálatot.

S volt már példa az „idegen” szellem defini-
álására a vesztes háború és forradalmak elõtt is. 
1913-ban alapítanak mûvelõdési folyóiratot a 
jezsuiták. A Magyar Kultúra kezdetektõl az 
ecclesia militans szócsöveként mûködött, 
de aztán 1920 után még élesebben bírálta a 
Nyugat íróinak munkáit, faji imperializmus-
sal, a magyarság elárulásával vádolva a lap 
szerzõi körét. (Pedig Babits a Halálfiai címû 
regényében a 20-as évek közepén maga is 
visszalép radikalizmusából, a Magyar költõ 
kilencszáztizenkilencben indulatos önmeg-
tagadás volt ugyan, de nem csupán az akkor 
friss események szülték, a gondolati önvizs-
gálat és revízió végigfut a pályán.) 1917-ben 
kezdett neki a katolikus egyház a Központi 
Sajtóvállalat szervezéséhez. Különösen 
fontos hangsúlyozni, hogy még a polgári 
forradalom elõtt. Megszületésében tehát még 
nem a radikális politikai fordulatoktól való 
megrendülés játszotta a fõ szerepet, hanem 
a kapitalizmus terjesztette közszellem ellen-
súlyozásának törekvése.  Mûködni azonban 
már csak 1920-ban kezdett a vállalat, s az 
okok között ott van a Katolikus Néppárt 
ellenkezése: nem akart konkurenciát saját 
lapjának, az Alkotmánynak. A Központi 
Sajtóvállalat (KSV) napilapot indított, a 
reggelente megjelenõ Nemzeti Újságot, a 
délutáni, bulvár Új Nemzedéket és a német 
ajkú híveknek a Neue Postot. A vállalat 
adta ki a Képes Krónika címû hetilapot és a 
Magyar Jogi Szemle címû folyóiratot. A KSV 
napilapjainak példányszáma csak töredéke 
volt a napi sajtónak, 1920-ban mintegy hato-
dát tette ki száznegyvenezres példányszá-
mával. Mint vállalkozás, a hetvenezer feletti 
példányszámot elérõ, bulvár Új Nemzedéken 
kívül nem bizonyult versenyképesnek a 
mozgékony tõkés vállalkozások lapjaival, 

rendszeresen pénzügyi gondokkal küzdött a 
vállalat, s rászorult az egyházi és kormány-se-
gélyezésre. E támogatásra a kor számos lapja 
rászorult, hiszen e túlméretezett sajtókiadás 
miatt az újságok nem mind élhettek meg 
az elõfizetésekbõl, hirdetésekbõl és egyéb 
közgazdasági jövedelmeikbõl. Az ellen-vál-
lalkozás létrejöttében tehát a kapitalizmus 
elleni ideológiai indulat dominált. Márpedig 
az újság kapitalista vállalat. A tõke minden 
vállalkozásában szükségképpen mozgékony 
és remek a szimata. A lapkiadásban a jó orr, 
kitûnõ intuíció a legfõbb követelmény. A 
térhódító tõke mind hevesebb averziót vált ki. 
Noha a politikai hírlapok magyar tulajdon-
ban voltak, a sajtótõke képviselõit nemcsak 
a jezsuiták, de a keresztény középosztály 
jelentékeny hányada sem tartotta eléggé 
magyarnak. 

A 19. század utolsó negyedétõl jelenik 
meg az új tulajdonostípus, a lapmágnás, aki 
vagyonával, vállalatirányító munkásságával 
nagy közéleti befolyást szerez. Az elsõ ilyen 
kiemelkedõ tulajdonos még a 19. század fia 
volt. Bródy Zsigmond – újságíróként kezdte, 
bécsi lapok pesti tudósítója volt, majd Bécsbõl 
tudósította a pesti lapokat – a magyarországi 
német nyelvû újságírás legnagyobb alakja; 
megvásárolja, majd nyereséges vállalkozássá 
fejleszti a Neues Pester Journalt. Bródy Zsig-
mond volt az elsõ virilista a sajtó területérõl. 
Az õ nevéhez fûzõdik a Hungária Hírlap-
nyomda Rt. alapítása. Lapjában meghonosítja 
a fõvárosi, törvénykezési, közgazdasági 
ügyek tárgyalását és a riportot; rendszeresen 
közöl folytatásos regényeket. Vállalkozása 
kiváló grafikusok és tipográfusok (Kner 
Albert, Lengyel Lajos, Haiman György) 
közremûködésével magas mûvészi színvo-
nalú kiadványokat készít. Bródy Zsigmond 
alapította a Magyar Tudományos Akadémia 
publicisztikai jutalmát, és hetvenezer forintot 
adományozott a hírlapírók nyugdíjalapjára. 
Mikszáth Kálmán már életében dicsérte ezért 
a tettéért: „javait, amelyeket millió tollvonás-
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sal szerzett, egyetlen tollvonással adja oda.” 
(Mikszáth, 1890)

Bródy mellé felnõtt a Pesti Hírlapot (1878) 
tulajdonló Légrády család és a 20. század ele-
jén az Est-konszern tulajdonosa, Miklós An-
dor. Anyagi erõ és vagyon tekintetében, de 
csak ebben, hátrányban volt hozzájuk képest 
Rákosi Jenõ, a Budapesti Hírlap (1881) élén 
álló író, publicista, színmûíró és színházigaz-
gató, a magyar revizionizmus egyik legfõbb 
itthoni és nemzetközi képviselõje. Rákosi 
Jenõ volt ugyanis a nemzetközi újságíró-szö-
vetség magyar elnöke. Irodalmi tekintetben 
hozzájuk mérhetõ Vészi József, a Budapesti 
Napló (1896) alapító fõszerkesztõje, jelentõs 
irodalmi és publicista tehetségek (Ady Endre, 
Kosztolányi Dezsõ, Molnár Ferenc, Papp 
Dániel, Lyka Károly, Biró Lajos, Szini Gyula) 
felfedezõje. Hasonló jó érzékkel juttatta szó-
hoz a fiatal szociológusokat is, többek között 
Jászi Oszkárt, Szende Pált. Német emigráci-
óját követõen 1913-tól visszatért pályakez-
désének színterére, s haláláig fõszerkesztõje 
volt a Pester Lloydnak. Vészi József emléke-
zete teljességgel elmosódott, ahogyan a már 
többször idézett s az iménti felsorolásban is 
említett Biró Lajosé is. Õ, a vérbeli és nemzet-
közileg is létezõ újságíró volt az, aki Gyulai 
Pállal éppen egybehangzóan mondta, a sajtó 
nem hatalom:  „… minden pohárköszöntõ 
között a legundorítóbbak azok, amelyeket 
hivatalos és nem hivatalos cécóknál – utol-
sóelõttinek, de lehetõleg utolsónak – kellet-
lenül, sõt néha fogcsikorgatva a sajtóra szo-
kás mondani. Ahány ilyen pohárköszöntõt 
hallottam, abban még mind… intézménynek 
nevezték a sajtót. A sajtó: intézmény! Mintha 
a mértékhitelesítõ hivatalról (…) volna szó. 
A sajtó nem intézmény, nem embereknek, 
egyesületeknek, társadalmaknak tudatos 
csinálmánya, hanem része a társadalom-
nak, maga a társadalom. Aki sajtót mond, 
társadalmat mond.” (Biró, 1911) A hamis, 
de a magyar irodalom által népszerûsített új-
ságíró-romantikától is õ próbálta  megfosztani 

a szakmát és  képviselõit, éppen a társadalmi 
elismerés és megbecsülés érdekében.

A sajtó körüli kedvezõtlen hangulat külö-
nösen a polgári fejlõdésben jelentõs ütemel-
térést, lemaradást mutató országokban volt 
kitapintható. Természetesen, mondhatjuk, 
hiszen a sajtó érdeket sért. De Magyarorszá-
gon különös sajtóellenesség volt tapasztalha-
tó, más-más rétegekben más-más okokból, 
Gyulaitól kezdõdõen folyamatosan. A már 
sokat idézett Biró Lajos foglalta össze és ma-
gyarázta meg az okokat a legjobban: „Maga 
az érzés (…), amelyet speciálisan Magyaror-
szágon antizsurnalizmusnak neveznek, a sok 
megbántott érdeknek a fogcsikorgatása, egy 
osztályérdeknek, a nagybirtokos arisztokrá-
ciának a vele szövetkezett dzsentrinek és a 
belõlük élõ, nagybirtokos-gondolkozással 
telített tisztviselõ tábornak a gyûlölete az 
újság ellen. Ez a hadsereg gyûlöli a kapitaliz-
must és mindazt, ami vele jár: a forgalom 
gyorsabbodását, a verseny élesedését, a 
termelés átalakulását. (…) A sajtót megterem-
tette a kapitalizmus; a kapitalizmusra vissza-
hat, a kapitalizmust emeli, fejleszti, növeli, 
útját egyengeti a sajtó. A sajtó morálja: a 
kapitalizmus morálja. A sajtó erkölcsei 
a nagybirtok szemében vérlázítóan laza 
erkölcsök; a sajtó – még ha nem is akarja 

– minden nap letördös valamit abból az er-
kölcsi fölépítménybõl, tekintélytiszteletbõl, 
vallásosságból, amely a földbirtok érdekei 
fölé rakódott.” (Biró Lajos, 1911) Voltak 
gyakorlati következményei is annak, hogy 
az uralkodó réteg ellenszenvvel viseltetett a 
sajtó iránt, vagy jobb esetben nem ismerte 
fel a sajtó jelentõségét. Csak 1912-ben – saj-
tóperi fellebbezés következtében – kerül 
ki az újságíró az ipartörvény hatálya alól: 
addig a kereskedõsegéddel azonos státusba 
sorolják. Paradox módon mégis ekkoriban 
részesülnek gyakrabban újságírók állami 
elismerésben. Bárói rangot, lovagi címet, 
nemességet, fõrendi, késõbb felsõházi tag-
ságot nyertek jó páran. 
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Tapasztaljuk, a mai közéleti hangulat 
sem kedvez a sajtótörténeti kutatásoknak, a 
sajtó fontossága melletti érvelésnek. De ez a 
jelenség sem új. 1912-ben a Huszadik Szá-
zad körkérdést intézett vezetõ újságírókhoz 
az újságíró-etikáról. A válaszadók között van 
Ady Endre, Biró Lajos, Göröncsi Dénes, Ig-
notus, Kóbor Tamás, Szende Pál. Bármilyen 
radikális volt is Ady Endre költõi és újságírói 
mûködése, az újságíró szereprõl és erkölcsrõl 
vallott álláspontja nincs messze Gyulai Pál 
fentebb idézett óvó figyelmeztetésétõl. Így ír 
Ady: „Az új sajtó és az új tömeg-literatúra szük-
ségessé tett és kifejlesztett egyfajta hírlapírói, 
illetve írói képességet: készen, köny-nyen, 
ügyesen, megejtõen írni a kiadóhivatal, s a 
legnagyobb számú, s legkisebb értelmességû 
publikum számára. Ezek az írók, hírlapírók, 
ha mellékesen politikus-csukácskák is, 
egészen bátran árulhatják tollukat. Ezeknél 
az írás egyszerû áru, meggyõzõdésük pe-
dig az, amit velük haszonért megíratnak… 
Még mindig megmaradnak azonban a régi, 
kissé komikus, de majdnem félisteni kon-
ceptusban a vezetõk vagy vezetni akarók, 
akiknek egész nevükkel, testükkel harcba 
kell menniök hirdetett igazukért. Ezek nem 
alkudhatnak, nem kupeckedhetnek…” (Ady 
Endre, 1912) Egy másik markáns álláspont 
különbséget tesz alkalmazott újságíró és pub-
licista között: „Ateista kõmûves becsülettel 
építhet templomot és antimilitarista építész 
becsülettel építhet kaszárnyát, de a pap, aki 
a templomban misét és szentbeszédet mond, 
nem becsületes ember, ha ateista, és nem ma-
radhat becsülettel antimilitarista a vezérkari 
tiszt. Az újságírónak a legtöbb esetben na-
gyon mindegy, milyen politikájú lapot csinál, 
a publicistának nem… Általában: alighanem 
a világnézet az, amely az újságíróbecsület 
íratlan törvényeit diktálja, és fejletlen sajtójú, 
pontosabban kis munkapiacú országokban 
éppen azért a világnézet a legnagyobb luxus, 
amelyet újságíró megengedhet magának.” 
(Biró Lajos, 1912) 

Fontos megjegyezni, hogy az újságírás 
körüli erkölcsi kételyek nemcsak a magyar 
horizonton jelentek meg. Max Weber – aki 
a francia forradalomból vezette le magyaráza-
tát, és az újságírót tartja a hivatásos politikus 
archetípusának – mondta az elsõ világhá-
borút követõen, hogy az újságíró „egyfajta 
pária kasztba tartozik, amelyet a »társadalom« 
mindig a legalacsonyabb etikai szinten álló 
képviselõi alapján ítél meg. (…) Nincs min-
denki tudatában annak, hogy a valóban jó 
újságírói teljesítmény legalább annyi »szel-
lemet« igényel, mint valamilyen tudományos 
teljesítmény, kiváltképp azon szükségszerû-
ség folytán, hogy azt – nyilván egészen más 
alkotói feltételek mellett – azonnal, utasításra 
kell nyújtani és azonnali hatást kell elérni. A 
sokkal nagyobb felelõsséget szinte sohasem 
méltányolják. S azt sem, hogy a tisztességes 
újságírók felelõsségérzete az átlagot tekintve 
cseppet sem kisebb, mint a tudósé, sõt – mint 
a háború idején megtanulhattuk, sokkal 
nagyobb.” (Weber,  1998 »1919«) Az elsõ 
világháború, csak jelezzük itt, új sajtómûfajt 
teremtett, a haditudósítást. A Max Weber 
által is megidézett sajátos új feladatkör sem 
kellõen feltárt területe a magyar sajtótörté-
netnek, ahogyan a külpolitika és sajtó kap-
csolata sem.

 Készülhetne szöveggyûjtemény a kor-
szak újságíróinak szakmájukat, hivatásukat 
vizsgáló elemzéséibõl és az ars scribendi-
kbõl, a teljes ideológiai színképre figyelve. 
Kenedi Géza újságíró, aki 1911-ben kor-
mánypárti képviselõ volt – korábban a Pesti 
Hírlap szerkesztõje és Az Újság fõmunkatársa, 
késõbb a Szózat, a 8 Órai Újság, majd a Bu-
dapesti Hírlap munkatársa – éppen hivatala 
idején publikált egy érdekes írást. Ahogyan 
éppen ugyanebben az évben Biró Lajos, õ 
is a gyakorlatból, a valóságból indul ki. Ke-
serûen állapítja meg, hogy éppen a hatalom 
és jogtudósai nem ismerik a sajtót, reformkori 
fogalmakkal próbálják korszerûsíteni a sajtó-
jogot, nem ismerve fel, amit õ mint gyakorlott 
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újságíró lát, hogy a megoldás a vállalat és a 
szellemi munkás közti jogviszony rendezé-
se, éppen a sajtószabadság megmentésére. 
(Kenedi, 1911) 

Ízelítõnek szánt példáinkat döntõen a 
fõvárosi sajtóból merítettük. Pedig ekkor 
már a vidéki sajtó mûködése is jelentõsnek 
mondható. Az 1880-as évektõl kezdve szá-
mítjuk a kisrégiók lapjainak megszületését 
és lassú megerõsödését. A fõvároson kívül 
számottevõ sajtóélet volt Szegeden és Gyõr-
ben. A sajtó fejlõdésében jelentõs szerepet 
játszott még Kassa, Kolozsvár, Arad, Nagyvá-
rad és Kaposvár is. A vidéki sajtó nehezen 
nõtt ki a másodlagos szerepbõl, mert inkább 
a helyi notabilitásoknak volt szükségük 
fórumra, és a sajtó nem kritikai fórumként 
mûködött. (A nagyváradi helyzet, fõként 
Ady miatt is, más volt!) A nagyobb vidéki 
városokban több napilap is utcára került a 
századfordulón: Temesvárott tizenegy, Deb-
recenben, Szegeden és Kolozsvárott tíz-tíz 
hírlap jelent meg naponta. (Temesváron ter-
mészetesen a német lapokkal együtt.) Nem 
hagyhatjuk ki a jövendõbeli vizsgálódásból 
a felvilágosodás korának fõvárosát, ahol az 
elsõ hírlapunk, a Magyar Hírmondó (1780) 
megalakult: Pozsonyt. Ha a lapok számában 
nem is, de jelentõségben a nagyváradi újság-
író mûhelyek igen fontosak. (Itt kell adózni 
a közelmúltban meghalt Vezér Erzsébet 
emlékének. Elsõsorban az õ szervezõmunká-
jának, és nem mellékesen anyagi áldozatvál-
lalásának köszönhetjük, hogy a századfor-
dulós nagyváradi újságok legalább mikrofilm 
formájában olvashatók „szülõvárosukban”.) 
És komoly figyelmet érdemel a bácskai 
sajtóélet, ahol Kosztolányi és a lényegesen 
rövidebb pályát befutó Csáth Géza kezdte 
pályáját. A határon túl rekedt magyar sajtó 
bibliográfiájának, majd tartalomelemzésének 
elkészítése is múlhatatlan feladat. Fõként egy 
megszállott bibliográfusnak, Kuszálik Péter-
nek köszönhetõen az erdélyi bibliográfia 
1940-tõl kezdõdõen jórészt megvan. Nincs 

meg azonban az elõzmény, a korábbi kor-
szakok kellõ feldolgozása. De legalább ilyen 
fontos a hazai idegen nyelvû sajtó története és 
a lapok szerepének tisztázása is.

Mindezek a példák és jövendõbeli felada-
tok a következõ remélt vagy feltételezett 
kötet idõhatárai közé valók. A soron követ-
kezõ „akadémiai” kötet az 1892 és 1920 
közötti idõszakot foglalná magába. Az elsõ 
világháború, a polgári demokratikus forrada-
lom, a Tanácsköztársaság és a trianoni béke-
diktátum mind kényes feladatot jelentenek 
történelmileg, eszme- és érzelemtörténetileg, 
ideológiailag. Az 1920-as kötetzáró évszámot 
a magyar sajtó ekkori vérvesztesége indo-
kolja. Gyökeresen új feltételek közé kerül 
a sajtó itthon is. A román cenzúra felügyeli 
és korlátozza egy ideig a magyarországi 
sajtót. Példátlan eset a sajtótörténetben: az 
Új Nemzedék címû politikai napilap elsõ 
számának elsõ oldala gyakorlatilag üresen, 
azaz fehéren jelenik meg. Csak a jobb alsó 
sarokban olvasható tizenöt sornyi szöveg: az 
induló lap elsõ évfolyamának elsõ számát az 
idegen cenzúra csonkította meg. 1920-ban 
miniszterelnöki rendelethez kötik új lapok 
indulását. Bethlen István a következõ évben 
szünteti meg a „kivételes sajtórendészeti 
ellenõrzést”. Ezek az események volnának 
a következõ „akadémiai” kötet záróesemé-
nyei, egyben egy új történelmi, ideológiai és 
sajtótörténeti korszak nyitó mozzanatai.

 * 

A sajtótörténet mostoha területe a társada-
lomtudománynak. Maga a definíció, a 
sajtótörténet státusának meghatározása sem 
könnyû. Elegánsan interdiszciplináris terü-
letnek, kevéssé finoman segédtudománynak 
mondják, és akként kezelik. Manapság még 
annak sem. Miként, milyen szervezeti kere-
tek között születtek az elõzõ sajtótörténeti 
összefoglalók? Az MTA Irodalomtudományi 
Intézete volt a vállalkozás tulajdonosa, az 
MTA Történettudományi Intézete a segítõ. 
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A vállalkozás fõszerkesztõje és sorozatszer-
kesztõje halottak. A szerkesztõk és írók közül 
is vannak visszavonhatatlanul hiányzók, a 
többiek átlagéletkora is magas, s természete-
sen inkább életmûvük összegzésével foglal-
koznak. A 20. század második felének egyik 
legkiválóbb sajtótörténésze, Vásárhelyi Mik-
lós például nem is önszántából lett sajtótör-
ténész, hanem azért, mert érdemi, a közgon-
dolkodást befolyásoló szellemi munkát, mint 
egykori 56-os elítélt nem végezhetett. Annak 
is örülhetett, hogy a szellemi bedolgozásra 
lehetõséget kapott. A késõ Kádár-Aczél korban 
kezdõdött a tudományos intézetek bibliográfiai 
csoportjai költségvetésének csökkentése, s így 
sikeres elsorvasztása.

A nagy cél természetesen továbbra is az 
„akadémiai” sajtótörténet következõ, szervesen, 
kronologikusan építkezõ kötetei volnának. 
Három-, öt-, tíz- vagy még több éves vál-
lalkozás a legkevésbé sem kiszámítható 
társadalmi, tudománypolitikai, intézményes 
és költségvetési környezetben, egészen új 
kutatóbázis személyi megszervezésével. 
Gondolkozzunk inkább reálisan, s próbál-
junk meg átmeneti, de a késõbbi munkát 
megalapozó tudományos tervet találni. 
Meglátásunk szerint ez egy a teljes 20. szá-
zadra figyelõ sajtótörténeti enciklopédia vagy 
lexikon lehetne.

Milyen címbokrai, címszavai lennének 
ennek a nagyívû kézikönyvnek? Mindenek-
elõtt minden önálló korszakból (a századfor-
dulótól Trianonig, a két világháború közötti 
periódus, a koalíciós korszak, a Rákosi, majd 
Kádár-korszak, a rendszerváltás elsõ tíz éve) 
ki kell választani azokat a Magyarországon 
magyarul és idegen nyelven megjelenõ, 
különbözõ ideológiát képviselõ hírlapo-
kat, hetilapokat, folyóiratokat, különbözõ 
nemzedékeket megcélzó sajtótermékeket, 
réteglapokat, magazinokat, laptípusokat, 
amelyek annotált összefoglalást kapnának. 
S ugyanígy az idõvel megjelenõ magyar 
rádiózás és televíziózás meghatározó 

mûsortípusait. Számba kell venni a filmhír-
adó, a hanglemez megjelenését és hatását 
is. Természetesen a figyelem nem állhat-
na meg az országhatároknál, hanem az 
utódállamok magyar médiáját is a fejlõdés 
részének tekintené, s nemcsak azt, az emig-
ráns magyar sajtót is. Ismertetést kapnának 
a korszakok újságírói, rádiós és televíziós 
személyiségei, karikaturistái, sajtófotósai. 
Figyelemmel kísérné a sajtómûfajok kiala-
kulását, jellemzõit, a mûfaj kialakítóit, illetve 
legrangosabb képviselõit, a sajtóillusztráció 
és tipográfia változásait is. A felekezeti sajtót. 
A kiadóvállalatokat, nagy tulajdonosokat, 
sajtómágnásokat, a fenntartókat és támo-
gatókat. A hazánkban megjelenõ külföldi 
tulajdonosokat. A tulajdonosváltásokat, a 
közeli múltban lezajlott lapprivatizációkat. 
A sajtóhirdetéseket. A hírügynökségi munka 
intézményi kereteit. A sajtótörvényeket és 
sajtórendészeti jogszabályokat. Bemutatná 
a cenzúra mûködésének formáit, a minisz-
terelnöki sajtóirodák mûködését, meghatá-
rozó munkatársait. A sajtóattasék munkáját. 
Korszakonként a sajtóirányítás rendszerét, a 
felügyelõ, ellenõrzõ szerveket, meghatáro-
zó sajtópolitikusokat, egészen az informális 
sajtóirányításig, a fõszerkesztõi értekezletek 
kádárista rendszeréig, a laptervekig. A nyil-
vánosság színtereit. Bemutatná az országos 
és regionális sajtó hatókörét, kiemelkedõ or-
gánumait, a „szamizdatok”-at és „tamizdat”-
okat, például a párizsi Magyar Füzetektõl 
az idegen országok és politikai szervezetek 
által fenntartott Voice of America magyar 
adásaiig. A lapterjesztés intézményeit. A 
médiapiaci adatokat, statisztikákat. A sajtó 
hatásának dokumentációját. Az újságírói 
munka elismerésének formáit, kitünteté-
seket. A nyomdai elõállítás legfontosabb 
eseményeit, a hang- és képtovábbítás esz-
köztárát a telefonhírmondótól a mûholdas 
összeköttetésig. A magyar sajtó nemzetközi 
kapcsolatait. A sajtó- és médiatudomány 
és médiaképzés történetét. S mindezt a 
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legkorszerûbb formában, a kötetet bõvít-
hetõ digitális, illetve interaktív melléklettel, 
adatbázissal, szöveg- és képgyûjteménnyel 
felszerelve, összegyûjtve. A születendõ 
munka mûfaja ötvözete lenne a nagyobb 
ismeretzónákat bemutató, egy fokkal ke-
véssé szigorú enciklopédiának és a tömör 
betûrendes adattárnak, a lexikonnak. 

De még ennek a mozaikokból összeálló 
kutatásnak kiteljesedéséhez, intézményesü-
léshez is segítség kell. Az elnyerni remélt 
pályázati forrásokat kezelõ költségvetési 
intézmény. (Vagy erkölcsi garanciát vállaló 
befogadó intézmény, mely a pályázatok 
benyújtásában is közremûködõ.) A ma mû-
ködõ kutatók saját inkubátorukban, egymás 
elõl is óvják a kezdeményeket. Pedig a sajtó-
történeti kutatás, a vizsgált anyag természe-
tébõl és méretébõl adódóan kollektív munka. 
S mit látunk: elszigetelt, az országot szakmai 
és anyagi kényszerbõl beutazó minõsített 
kutatókat és – erre is van példa – a kiválóan 
fizetõ gazdasági újságírásban dolgozó sajtó-
történészt. A kilencvenes években lezajlott 
szakburjánzás, az oktatók vándorlása, a kihe-
lyezett képzések ellenõrizetlen mennyisége 
inkább devalválta, semmint gazdagította a 
képzési kínálatot. Különösen ellentmondá-
sos a helyzet a média és kommunikáció sza-
kokon. Bevallottan vagy sem, de sok helyen 
elsõsorban újságíróképzés folyik, tehát a 
gyakorlat felé billen el az oktatás. Általánosan, 
minden szakon tapasztalható a történetiség 
iránti érzéketlenség. S paradox módon 
maga a média, a naponta új lapszámokkal 
megjelenõ sajtó tömege sugallja a történeti-
ség feleslegességét. A sok szempontból 
érdektelen, tendenciájában egyre gyengébb 
minõséget képviselõ hallgatói körbõl kell egy 
új kutatógárdát felépíteni.

A kutatásokhoz pénz kell. A „külsõ” 
pénz azonban ma a média és a nyomdák 
tulajdonosainál van. A természettudomány 
területén számos példa van a kutatások és 
életmûvek vállalati, céges támogatására, 

elismerésére. Ugyanígy bevonandónak 
ítéljük a sajtótörténeti kutatások támoga-
tásába is – megfelelõ szintû felkérés és 
garancia mellett – a magyar nyomtatott sajtó 
tõkeerõs kiadóvállalatait. A mai magyar 
sajtópiac legnagyobb lap- és kiadóvállalat-
tulajdonosa svájci, s rajta kívül is jelentõs a 
külföldi, döntõen német és osztrák, kisebb 
részben angol tulajdon. Csakhogy mára 
ez nem kerékkötõje a fejlõdésnek, hanem 
éppen záloga. A Kádár-korszak két – párt 
és állami – lapkiadó vállalatának finan-
szírozási gyakorlata szándékosan elfedte 
a valódi gazdasági mûködési adatokat. A 
szocializmus anyagi alapjainak megrendü-
lése nyilvánvalóvá tette, hogy egyes lapok 
nem tudnak megmaradni. A képzelhetõen 

„gazdagabb”, azaz nagyobb példányszámú 
lapok (ilyen volt például az értelmiség által 
igen olvasott, heti hatvanezer példányban 
megjelenõ Élet és Irodalom) megpróbáltak 
nemcsak szellemi, de anyagi értelemben is 
önállóvá válni már a rendszerváltás elõtti 
másfél évben. A párt- és állami tulajdonban 
lévõ (napi)lapok új, tõkeerõs és egyben a 
függetlenséget garantáló tulajdonost keres-
tek maguknak. Ugyanerre az idõre az állami 
nagyvállalatok válsága is leplezetlenné vált, 
valós, piaci viszonyok közötti teljesítmé-
nyük még ismeretlen vagy kiszámíthatatlan 
volt. Tartani lehetett tõle, hogy az állami 
tulajdonban maradó vállalatok az éppen 
kormányra jutott koalíció ideológiai elvárá-
sait közvetítenék. A tõkehiány és a félelem 
együttesen a külföldi befektetõk felé fordítja 
a tulajdonoskeresõk figyelmét. Rövidesen 
gyökeresen megváltozott a magyarországi 
sajtótulajdonosi szerkezet. A pénz ma tehát 
döntõen külföldi tulajdonosok kezében 
van. A „vállalatok” pénzét a nagy példány-
számú bulvárlapok, nõi és réteglapok 

„termelik”, de szinte mindegyik birtokol egy 
presztízsnövelõ, komoly politikai hírlapot 
is. (Hasonló tendencia  figyelhetõ meg a 
többi volt szocialista ország sajtópiacán is.) 
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A nyomdaiparban kedvezõbb a helyzet, az 
ma (még?) döntõen magyar kézben van. A 
tulajdonosok értékteremtõ és értékfelismerõ 
képességére, készségére apellálva kellene 
megnyerni õket a sajtótörténeti kutatások 
támogatására.

Az állami és magánpénzalapokból 
történõ sajtótörténeti projektfinanszírozás 
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kidolgozása halaszthatatlan nemzeti, tudo-
mánypolitikai feladat. Célunk, hogy erre 
felhívjuk az érdekeltek azonnali figyelmét. 
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