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A MAGYAR



LAUFFER VILMOS,

Budapest, IV. ujvilág-utcza 14. sz. a.

megjelentek és ugyanott, valamint minden hitelei

könyvkereskedésben kaphatók a következk :

Ábrányi Alajos. Átalakulási vázlatolí, tekintettel hazai viszonyainkra.

Béke. Egyetértés. Szabadság. Törvényszerség. 1846. 8-rét Pest.

6 füzet, egy-egy füzet 20 kr. Mind a 6 füzef ' . . . . 1 frt.

Ang'lia haszonbérlési állapotának ismertetése . . . . 2 frt 40 kr.

Asbóth János emlékiratai az 1848 és 1849-dik magyarországi hadjá-

ratból 2 kötet. 159. 85 lap n. 8-rét fzve. 3 frf

Bocskai Brutus. A jezsuiták története. 6 kötet és pótfüzet, ára az egész

mnek 6 frt 50 kr.

Brassai Samu. Critikai lapok. I. füzet. Budapest, 1855. ... 64 kr.

Constant Benjámin, az alkotmányos politika tana és a miniszteri fele-

lsség. Ford. Perlaky S . 1 frt 20 kr.

Crouy nemzetségnek története, nemzedékrende és oklevéltára. 1848. 4-rét,

91 lap, fzve 4 frt.

Csengery Antal. Történeti tanulmányok, 8-rét 297 lap. 1857. fzve
2 frt 12 kr.

Dániel G-ábor. Történelmi kalászok 1603—1711. A Vargyasi Dániel csa-

lád irattárában levó', nagyobbrészt eredeti kéziratok után. Szer-

keszté Thaly Kálmán. Bethlen Grábor, Kemény János, Béldy Pál,

és n. Rákóczy Ferencz sajátkez leveleinek knyomatu másola-

taival 2 frt 40 kr.

Eötvös József báró. Kelet népe és Pesti Hirlap 1841. 8-rét 120 lap, fzve
ára 1 frt.

Eötvös József báró. A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az

álladalomra. Il-ik kötet 3 frt.

Fejér G-yörgy. Honi Tarosainknak, nemzetünk kifejldésére s csinos-

bulására befolyások. 1837. 8-rét 92 lap, fzve . . . 40 kr.

A politikai forradalmak okai. Néhány észrevétellel. 2. kiad.

1850. 12-rét 45 lap, fzve 60 kr.

— —- Utolsó történeti értekezletei a magyarok srokonairól. Uj olcsó

kiadás 1851. n. 8-rét 106 lap, fzve 1 frt 6 kr.

A kazárokról. 1851 n. 8-rét 63 lap, fzve 54 kr.

A kunok eredete. 1850 n. 8-rét 104 lap, fzve . . . 72 kr.

Haán Lajos. Békés vármegye hajdana. Két kötetben 1870. 8-rét fzve :

I. kötet : Történelmi rész. 327 lap 2 frt.

n. kötet : Oklevéltári rész. 309 lap 3 frt.

— — Ugyanezen II. kötet »DipIomatarium« czim alatt, külön kiadásban
jelent meg. Ára 3 frt.
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ELOSZO.

Hírlapirodalmunk ezeltt hét évvel ünnepelte

keletkezésének századik évfordulóját. Sajátságos,

hogy journalistikánkj mely gyakorta jelentéktelen

dolgokra is nagyobb figyelmet fordít, mint a mint
megérdemelnek, e fontos momentumot majdnem

észrevétlenül hagyta elröppenni. Egy-két közlö-

nyünk emlékezett meg alkalmi czikkeiben e törté-

neti jelentségíi mozzanatról, de állandó emléke

nem maradt. Derék irodalmi s legtevékenyebb hír-

lapkiadó társulatunk, az Athenaeum, iparkodott

az els magyar hírlap megindulásának százados

évfordulóját emlékezetessé tenni, midn 100 darab

aranyat bocsátott rendelkezésére a magy. tudom.

Akadémiának, pályadíjul hírlapirodalmunk történe-

tének megirására. A pályázat kihirdettetett, de

eredménytelen maradt, kihirdettetett még egyszer, s

ismét eredménytelenül, még csak jelentkez sem

akadt, ki feldolgozására ajánlkozott volna. Az Aka-

démia más megoldási módot keresett s nyílt pálya-



yi

zatot hirdetett a kérdésre, megelégedvén tervrajz

s egy kidolgozott, részlet beküldésével, melynek

alajjján a müvet megbizás utján Íratja meg. Ez sem

vezetett eredményre. Magam nyújtottam be terv-

rajzot, de az Akadémia mellzte, mert a munka egy

kidolgozott részlete nem volt mellékelve ;
— és

negyedszer is kihirdette a pályázatot ismét nyilt

pályázat alakjában.

Midn a kérdés feldolgozásához fogtam, ámbár

ismertem a nehézségeket, de csak munka közben

gyzdtem meg igazán rólok. Nemcsak a mi irodal-

munkban nem találtam müvet, mely irányadóul

szolgálhatott volna, hanem a külföld irodalmában

sem. Sem az angol sem a franczia hírlapirodalom-

nak története nincs megirva. James Grant: The
Xewspaper Press. London 1871. és Eugen

Hátin : Bibliographie historique et cri-

tique de la Presse periodique fran-

ca i s e mindkett testes mú, de nem története az

idszaki sajtónak, csak bibliographiája. A német

irodalomban volna egy némileg tájékozó munka

:

Geschichte des deutschen Journalis-

mus von Pi. E. Prutz, de ez töredék mú, csak az

els könyv I. II. fejezete van meg 1713-ig. A szerz

könyve elszavában maga jelenti ki, hogy belefá-

radt a munka nehézségeibe. Saját felfogásom sze-

rint kellett tehát tervet készítenem.
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Elrauiikálatok sem levén irodalmunkban^ ki-

véve tevékeny bibliograj^husunknak id. Szinnyei

Józsefnek a Vasárnapi Újság hatvanas évi

folyamaiban megjelent becses, bár itt-ott még hiá-

nyos adatai, magam fogtam hozzá a levéltári kuta-

táshoz. És itt hálás köszönettel kell megemlékez-

nem az orsz. levéltár igazgatójának és tiszti karának

elzékenységérl, melylyel kutatásaim közben támo-

gattak.

Midn hírlapjaink áttekintéséhez kezdtem,

lépten-nyomon éreztem a hirlap-könyvtár hiányát.

í>ok esetben kellett az orsz. közkönyvtárak mellett,

vidéki, st külföldi könyvtárak segítségéhez is

folyamodnom, s hogy e segítségben részesültem, a

Nemzeti Múzeum könyvtára és az egyetemi könyv-

tár igazgatóinak tartozom érte köszönettel, kik szi- -

vesén kieszközölték számomra a bécsi, berlini és

kolozsvári könyvtárakból használatra kért régi

hírlapokat.

A mennyire orsz. közkönyvtárainkban hírlap-

lapjainkhoz hozzáférhettem, mindent áttekintettem,

semmirl nem szólok, a mit nem láttam, pedigipar-

kodtam minden nevezetesebb vállalatról legalább

említést tenni. Müvem 1840-ígbibliographiai szem-

pontból is majdnem teljesnek mondható.

Iparkodtam nemcsak anyaggyüjteményt, ha-

nem feldolgozott históriát is adni s ezért gyakran
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még magán tudakozódásokra is rászorultam^ e

tekintetben Pulszky Ferencznek, a Nemzeti Múzeum
igazgatójának tartozom legtöbb köszönettel, ki a

harminczas és negyvenes évek politikai eseményeire

sok felvilágosítást, útmutatást adott.

Érzem, hogy minden iparkodásom daczára is

sok a hiány adataimban, sok a pótolni és megiga-

zítani való a feldolgozásban. Az elbbinek hiányait

kifogja egészíteni a majdan felállítandó, de már

rendezés alatt lev hirlapkönyvtárunk, az utóbbi

fogyatkozásokat egyes korok és korszakok mono-

graphiaszerü feldolgozásai fogják pótolni.

Ha müvemmel közmveldésünk ügyének csak

annyi szolgálatot tehetek is, hogy más hivatottab-

bakát munkára ösztönzk vele, három évi fárado-

zásom nem volt hiába való.

Budapest, 1887. április 29.

Ferenczy József.



BEVEZETÉS.

Az idszaki sajtó eredete. A fontosabb történeti események idnkinti

közzététele. Idhöz nem kötött röpivek. A legrégibb újságlevelek. Az

Is magyarországi hirlap : Mercurius. A Bél Mátyás : Nova Posoni-

iisla. A magyarországi idszaki német sajtó : Ofnerischer Mercurius.

Presshurger Zeitung, Ungrisches Magazin, Merkúr von Ungern stb,

A hírlapok eredete az emberi mveltség skoráig

\ihet vissza. Évszázadokkal a könyvnyomtatás feltalálása

eltt voltak már irott hírlapok, melyek — igaz — épen

»ly kevéssé hasonlíthatók össze mai hírlapjainkkal, mint a

könyvnyomtatás feltalálása után két évszázadig megjelen

ilynem sajtótermékek ;
— de a rómaiak Acta Diurndi,

e hírgyjtemények a nyilvános büntetésekrl, jutalmakról,

diadalmenetekrl, vagy az imperátorok és családtagjaikra

onatkozó személyi hírek publícatíoi csakúgy hírlapul szol-

gáltak azon kornak, mint mai közönségünknek, a maga
Times-ja., Fígaro-^a, Allgemeine Zeitung-ja, vagy Pesti

Napló-ja.

Még a könyvnyomtatás feltalása után is divatoztak

iz írott hírlapok, mint a velenczeiek notizie scritte czím
kéziratban terjesztett tudósításai kereskedelmi vagy hadi

dolgokról, melyeket a közönség egy-egy gazeta-^pénz lefi-

zetése mellett olvashatott, honnan a hírlapok franczia elne-

vezése (Gazette) származott. De már a XY-ik században

Ferenczy : Hirlapirodalomtörténet. 1



— 5

találunk nyomtatott hírlapokat, illetleg idhöz nem kötött

röpiveket^ vagy miként késbb nevezték : újsdgleveleket, me-

lyek egy-egy fontosabb történeti eseményt irtak le, s a

népek kíváncsiságának kielégítésére Európa-szerte vitettek.

Ily fontos események voltak különösen új világrészek

fölfedezései, a török háborúk, melyek egész Európa köz-

érdekldése tárgyait képezték. Siettek is az ily események

híreit sajtó utján sokszorosítani s velk az egész olvasó

világot elárasztani. Legrégibb ily röpivek Yelenczébl,

Olaszországból kerültek ki, melyeket a németek siettek

lefordítani s Zeitung, legtöbbször pedig Newe Zeitung czim

alatt kiadni. A legrégibb röpivek közé tartozik az Augs-

burgban 1474-ben nyomtatott Vermerckt den gemeine

Auschlag kezdet. íí'emzeti Múzeumunk legrégibb ilynem

nyomtatványa: Uan deme guaden thyrane Dracole wyda

czim 1480 tájáról, és Hofmer vonn turcken czim 1483-ból

három nyolczadrét levélen közölt tudósítás Mager Ber-

toldtól Gryörgy palota grófhoz, mely a Krajnába beütött

török seregek kegyetlenségérl szól.

A fölfedezésekre vonatkozó tudósításokból áll a bu-

dapesti tudomány-egyetem könyvtárának két legrégibb

újságlevele, az egyik Mundus Novus 1504-bl latin nyel-

ven az új világrészrl, — a másik Copia der Nemen Zey-

tung aus Bresillg Landt 1505-bl Braziliáról szól, czim-

lapján kezdetleges kivitel fametszettel, mely a tenger kö-

zepén álló szigetet s dagadt vitorlájú hajókat ábrázol. Egy

másik példánya e röpívnek a lipcsei egyetemi könyvtár-

ban van.*)

Érdekesek a mohácsi csatáról szóló azon egykorú

'0 Prutz : öeschichte des deutsclien Journalismus 107. 1.
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lij ságlapok, melyek Kemzeti Múzeumunkban riztetnek. Az
elsnek czime : New Zeyttung wie der Turckischen Keyser

mit dem König von Vngern dye schlacht getlian hat^ auff

den tag Johannis enthauptung. lm Jar MDXXVI. Az
egész tudósítás nem sok hitelt érdeml, mert az eseménye-

ket, különösen a neveket, részint elferdítve, részint nem
híven közli. Hitelesebb a második : Neme Zeyttung wie die

Schlacht in Vngern mit dem Tiierkischen Keyser ergangen

stb., mely részletesen leírja a magyar tábor lassú gyüleke-

zését és szervezését, a támadt súrlódásokat és viszályko-

dást, a laza fegyelmet és készületlen támadást, az árulás-

ról kering híreket, Budavár bevételét, stb.

A harmadiknak teljes czime a következ: Newe
zeyttung^ wie es mit der Schlacht zwüschen dem Kunig von

Vngern^ und dem Turckischen Keysser ergangen. Item. Wie
der Kunig von Hungern [umh ist kommen. Item, wie der

Tllrck die Statt Ofen erohert Vund loie Graff Christoffel

Kriechisch Weyssenhurg wider ingenommen hat. Item auch^

icie Feo'dinandus das Küniglich schwert aus Behem em-

ffangen hatt. Vff Symon und Jude ahendt. Anno XVC.
XXVL ^0

A XVI. század hosszú sorát mutatja fel az ily id-

szaki röpiveknek, melyek habár egykorú eseményeket je-

gyeztek is fel, történelmi forrásul ritkán használhatók, nem
is ebben, mint inkább könyvészeti ritkaságukban fekszik

érdekességök. Néha ugyan történelmi szempontból is figyel-

met érdeml oldalról világítják meg tárgyukat, de az el-

adás gyakran meglep naívságai, vagy a fordítás megbízha-

tatlansága, levonnak történelmi becsükbl. Sokszor bajos

*) Ismertette Fraknói Vilmos : Magyar Könyvszemle 1876. 8. 1.



meghatároznunk, eredetivel vagy fordítással van-e dolgunk^

máskor a czimlap határozottan mondja, hogy fordítás,

mint a következ : Ein Summari der Türckischen Botschafft

werhung^ an die Herrschafft zu Vénedig^ in Welscher

sprach beschehen^ sampt des venedischen Senats gegehne

antwort. Copia eins Brieffs dem Cardinal von Neapolis zu-

geschickty inhaltend die anzal der Türckischen Armada
Vnd Kriegsuolcks zu ross und fuss wider Italien. Zu Vé-

nedig gedruckt vnd yetzt von wort zu wort verteutscht. Anno
1537. A czimlap turbános törököt ábrázol, balját kardjára

támasztva, jobbjában függ pecsétes levéllel. Az ily gyarló

fametszetes röpivek (Fliegende Bldtter) gyakran em-

lékeztetnek bennünket a mai ponyvairodalom termé-

keire
,
noha , tárgyaik legtöbbször országos események,,

melyek nem is annyira az alsóbb rend néposztályt érde-

kelték, mint inkább az elkel világot. A Zeitung elnevezés

a mai értelemben épen nem illeti meg ket, mivel nem vol-

tak folyó számmal megjelölve, megjelenésük sem volt id-

höz kötött. A francziák röpiveknek (feuilles volantesj neve-

zik.*) A czim rendszerint az események idejét s fbl>

körülményeit is megjelölte s így az egész lap tartalom-

jegyzékét képezte. Diszítésére gyakran egy-egy silány fa-

metszet szolgált, mely gyarló illustratiokat csak a XYII.
század kezdetén váltják fel a gonddal készült s nem ritkán

igen költséges és aránylag igazán sikerült díszes rajzok és

rézmetszetek.

E nagyszámú újságlevelek vagy röpivek a XVI. szá-

*) C'étaient Iá des embryons du Journal, mais non le journaL.

Bibliographie liistorique et critique de la presse periodique francaise

par Engéne Hátin.
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zad végéig tartották fenn magukat.*) Nyomtatási helyük

többnyire Olasz- és Németország, de volt Angliában is

15^ 7-tl, Francziaországban is a század 2-ik vagy 3-ik

tizedétl fogva, st hazánkban is nyomatott több ily röpív

Manliiis János vándornyomdájában Monyorókeréken. 1587-

ben került ki egyik Neive Zeitung aus Ungern czimen. Ez

volt egyike az els magyarországi röpiveknek, mely ritka-

ságánál fogva igen becses. Egy másik unicum példány ^) a

következ czimet viseli : Neive Zeittung Vnd Wunderge-

schiecht, so zu Constantinopel den 10 Fehruarij dieses 1593.

Jar offentUch am Hímmel gesehen vorden, stb in Ge-

mngweiss verfasset durch A. M. Gedruckt zu Schützing

in Hungern hey Hansen Mannel Anno 1593.

A Xyi. század végén 1590-ben Lautenbach Konrád

a relationes néven is ismert egyszer iljságlevelekbl rend-

szeres, idhez kötött folyóiratot szerkesztett Relationes

semestrales czimen. E latin és német nyelven írt félévi tudó-

sítások képezték az els lépést az idszerint megjelen, ren-

des hírlaphoz, s els folyamai oly közkedveltségnek örvend-

tek, hogy második kiadást is értek. A vállalat folytonos

virágzásban — bár megváltozott czimmel — két századig

élt, nem csoda, hogy nem sokáig maradt versenytárs nél-

kül. 1597-ben Köllnben megindult egy más, félévenkint meg-

jelen folyóirat Historische Beschreihung czimen, st ugyan-

azon évben Egenolff Keresztély örökösei egy, hazánkra

vonatkozó félévi folyóiratot adtak ki a következ czimen

:

Vngerischer vnd Siebenbürgischer Kriegshdndel Ausführ"

*) Bibliographiai jegyzékük E. Wéller-nél Die ersten deutschen

Zeitungén, és Kertbeny-nél Magyarországra vona'.kozó régi német

nyomtatványok.

Kátli György úr birtokában van.



liclie Beschreihung^ loas sich von dem Herhst dess vergang-

nen 96. Jahrs^ hiss auff den FrilUng dieses lauffenden 97.

Jahrs^ zwischen dem Erhfeui<lt Chrhtlichs Namens dem
lürcken^ vnd den Christen^ so icol in oher als vnder Vn-

garn^ Siehenhürgen^ WaUachey^ Moldaiv^ Poln, Bidgaria,

Persia etc. Inn SMachten, Scharmützeln, einnemung dev

Ldnder^ Stdtt, Vestungen vnd andern Sachen, von einem

vnd dem andern tlieil^ denselhen Krieg helangendt^ gedenck-

würdigs verloffen vnd begehen.

Alles mit sondern jieiss auss vielen glauhicürdigen

schriJ^Un, dem Cliristliclien Leser zu Erinneimng vnd Er-

mahnung^ vnserm Christlichen Kriegsvolck Sieg wider die-

sen grewlichen Feindt^ zuerhitten zusamen getragen. Durcli

Jacohum Frey der Historien vnd Wahrheit Liebhabern.

1597. Frankfurt^ bey Chí^istian Egenolffs Erben."^) A nyol-

czadrét négyives füzet csupán a török hadjáratról szól.

Elmondja Hatvannak a keresztények által történt elfogla-

lását, részletesen leírja az ostrom és ütközetek egyes moz-

zanatait, a törökök szívós ellenállását, majd késbbi lan-

kadását és menekülését, a keresztények kegyetlen boszúját

a hátramaradottakon, majd két török fogoly vallomásait

közli, vagy a konstantinápolyi drágaságról szól, vagy az

albánok lázadásáról, vagy Bécs félelmérl s a lakosság

menekülésérl, majd ismét a római jezsuitáknak az erdélyi

fejedelemért mondott imáiról emlékezik meg stl)., végül a

füzetet áttekint tartalomjegyzék zárja be.

Még ugyanazon évben, 1597-ben keletkezett Schweiz-

ban egy havi közlöny, de minden füzet más-más czimet vi-

selvén, a vállalat szorosan csak a röpivek sorába helyezhet.

Nemzeti Múzenni. Kiiiig-, 822.



Az els rendes hirlap 1609-beu indult meg Strass-

burgban Zeitung czimen, ezt követte 1615-ben 2^, Frankfurter

Zeitungy melyet aztán néhány évtized múlva már majdnem

egész Európa utánzott. Angliában az els hetilap 1622-ben

indult meg Neics czimen, Francziaországban a Renaudot

orvos által kiadott Gazette 1631-ben, Svédországban 1643-

ban, Dániában 1644-ben, Németalföldön 1656-ban, Olasz-

országban 1684-ben, Skócziában 1699-ben, Oroszországban

1703-ban, Ausztriában ugyanazon évben indult meg a bécsi

Mercurius 4 negyedrét levélen, Amerikában 1704-ben,

Magyarországon 1705-ben (latin nyelven), Finnországban

1771-ben, Magyarországon magyar nyelven 1780-ban, Tö-

rökországban 1825-ben.

Az els napilap Londonban jelent meg 1702. már-

czius 11-én Daily Courant czimen, Francziaország csak

1777. január 1-én indítá meg els napi lapját Le Journal

(le Paris czim alatt. Magyarországon csak 1848-ban kez-

ddtek az els napi lapok. Legels volt a Budapesti Hír-

adó^ mely hetenkint hatszor jelent meg.

A tudományos folyóiratok közül Párizsban indult meg
íiz els : Journal des Savants czimen 1665-ben, az angolok-

nál még ugyanazon évben vette kezdetét a Philosophical

2\ansactions. Több mint másfél évtized telt el, mig a né-

meteknél az els tudományos folyóirat megindult latin nyel-

ven, a lipcsei Acta Eruditorum 1682-tl, mely tovább mint

egy századig élt és a kor összes tudományos mozgalmairól

tájékozta olvasóit. Havonkint jelent meg egy-egy két ives

füzet, a legtöbbször illustratiokkal, s közölt ismeretterjeszt

czikkeket, könyvismertetéseket, tudományos buvárlatokat

a theologia és egyháztörténet, a jogi, orvosi és természet-

tudományok, mathematika, történet, földrajz, philosophia
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és nyelvészet körébl. A folyóirat nagy eltérjedettségnek

örvendett, olvasták a müveit világ minden részében és egy

századon át a világ legkitnbb tudósai közremködésük-

kel támogatták.

Változatos tartalmat legelször az angol lapokban

tapasztalunk, ezeknél már a XYIII-ik században együtt

találunk személyi hireket, tudományos értekezést, ülések-

rl szóló tudósításokat, adomát, könyvhirdetést, szerelmi

kalandleirást, városi ügyek tárgyalását stb. stb. Mind-

amellett a lap Ízléses kiállítását, rendszeres beosztását, a

különféle rovatokat a francziák hozták divatba. A mai ve-

zérczikk és tárcza franczia szerkesztk találmánya.

Érdekesek a lapok kezdetkori elnevezései. Szerették

kezdetben a mythologiai neveket. A római istenek hírvi-

vjérl, Mercuriusról, mely a gyorsaságot is jelentette,

nevezték az angolok az ímglish Mercuryt, a francziák a

Mercure Frangois-t
; nálunk az els latin nyelv lapot

Mercurius Hungaricus-ty késbb : Igazmondó Magyar Mer--

curiust (Mercurius Veridicus ex Hungária). így keletkez-

tek: Magyar Merkurius (1792.) Hehe, Klio, Aspdsia,

Aurora, Hajnal. Az olaszoknál ismert volt a Notizie,

Osservatore, (nálunk Szemlél), Diario (nálunk Napló),

a latin Diurnd-hó\. A latin nyelv lapoknál a Nova (Új-

ság) ; Nova Lipsiensia, Nova Posoniensia. Epliemerides

(sTií yj(i.£pa, napról-napra) Ephemerides Lipsienses, nálunk

Ephemerides Budenses, Ephemerides Posonienses. A hirek

közvetítésére szolgáló eszközök is kölcsönöztek neveket

a hírlapoknak gyakran a megjelenés idejével kapcsolatban:

Morning Post, Daily Telegraph, Courier de Franae, Sam-

stags Zeitung, nálunk : Esti Lapok, Magyar Kurir, Ma-

gyar Hírnök, Hétfi La'pok, Vasárnapi Újság. Angol lapok
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uz égboltozatról is kölcsönöztek elnevezést : Sun, Star

;

nálunk Moth András 1830-ban tervezett egy Nap czimü

lapot ; késbb voltak Napkelet, Luna-Agramer Zeitung.

Késbbiek azon lapok, melyek nevüket irányuktól vették,

például : Gazettes d'agriculture, Damen Zeitung, Rendri
Lapok, modernek az ily elnevezések : Egyetértés, Közvéle-

mény, Haladás. A régibb lapoknál gyakran hangzatos

jelszókat, mottókat is találunk, pl. a Londoni Nap ily jel-

szóval jelent meg : Solem quis dicere falsum audeat ! Egy
más lap ezt viselte homlokán Relata refero."^) A Wiene-

risches Diarium jelszava volt egy idben : Esse quam vi-

deri bonus maluit, nálunk a Magyar Kurír egy ideig ily

jelszóval jelent meg : Plus ultra.

Miként még a mai angol lapokban is sokféle hirlapi

sajátszerséget, furcsaságot találhatunk, úgy már a ré-

gebbi idkben is voltak ilyenek. Például midn 1713-baii

behozatott a hirlapbélyeg, egy angol szerkeszt, hogy ki-

játszhassa ez intézkedést, vászonra nyomatta hírlapját s

naponkint Politikai Zsebkend néven bocsátotta közre.

Mennyire voltak hazánkban elterjedve a XVI. és

Xyil. század röpivei és jságlevelei, bajos meghatároz-

nunk, mert furaink hátramaradt s eddig átkutatott könyv-

tárai igen kevés anyagot foglalnak magukban e tárgyra

vonatkozót, pedig mint a fentebb említett Kriegshandel

mutatja, legnagyobbrészt hazánkra vonatkozó röpivek is

voltak külföldön. Hasonló a Yelenczében olasz nyelven

megjelent Diario D'Ungheria, mely 1616-ban indult meg

s hetenként kétszer 4—10 lapon kis zsebkönyv formában

'•) Schwarzkopf : Ueber Zeitungén.
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liozott rövid, többnyire a liadseregre vonatkozó tudósítá-

sokat.*)

Legelterjedtebb volt hazánkban a mai Wiener Zei-

tung eldje : a Wiennerisches Diarium^ mely a magyar-

országi eseményekrl is bven megemlékezett, de rendsze-

rint elferdítve közíJlt mindent. Rákóczy hadjáratairól ;i

legképtelenebb hireket közölte, a császári hadak gyzel-

meinek magasztalásaiban épen oly hazug túlzásokig jutott,

mint a mily kicsinyléssel szólt a magyar »lázadók-

ról,« úgyannyira, hogy a magyarok következetesen csak

»nyomtatott hazugságoknak « nevezték a bécsi hivatalos

lapot. ^) Ezen körülmény hozta létre az els magyarországi

közlönyt, mely latin nyelven, kezdetben hetenkint Mercu-

rius Hungaricus czimen adatott ki s küldetett a külföldi

követekhez, fejedelmi udvarokhoz és terjesztetett a hazá-

ban is a bécsi lap által kürtölt rágalmak ellensúlyozására.

A lapnak teljes évfolyamai — fájdalom — még mindeddig

nem kerültek el, de Tlialy Kálmán nyomozásaiból ^)

*) L. a budapesti egyetemi ]^(Wi\ vt/irbaii.

Quod autem domesticarum rerum cansam attinet,

videó Doniinum Gortholt ex affectn et zelo suo quo erga nos ducitiir,

inpatienter ferre, quod fides nostris non datur novellis et Viennensia

praevalent mendacia, non mirum : quia crebriora ; certum' quid quid

Mercurius continet : pro veris habenda sünt ; sufficitque interdictuni

mentientis, menstruum cum veritate circumire Mercurium. Binas

Viennenses gloriantur victorias in typo, deflent in quarteriis, ridemus

ea quotidie, dum Moraviam visitant. Pösonium et Viennam circum-

volant copiae nostrae. que Martius feret Mercurius ; Leucsoviensem

proditionem díK-laiat Februarius.

Archivum Rákoczianum VIII. k. 212, 213. 11.

2) L. Tlialy Kálmán: Az eUö hazai hirlap. M. tud. Akad

tört. Ért. VIII. k. IV. sz.
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tudjuk, hogy elbb heti lap volt Mercurius Hungaricus

czimen, kés])b havi közlönynyé változott s czimét is meg-

változtatta és Mercurius Ve ridicus ex Hungáriáiéit 1705-

tl 1711-ig élt s Rákóczy táborozásainak hadi eseményeit

sorolta el. A kor szokása szerint közönségesen csak gazé-

ták-mik vagy novellák-mik nevezték, így szól róla például

gróf Bercsényi Brenner préposthoz — 1710. febr. 15-én —
irt levelében : »Az magyar gazétákat megküldöttem, shogy

continuálni fogjuk, megírtam. « *)

A legkorábbi számot 1705-bl, mely még az els czi-

mét viselte, Szalay László találta meg a Károlyiak levél-

tárában s róla kivonatot készített.^) E kivonatból hiány-

zanak a záradékul közölt erdélyi hirek Ex Transylvania

die 23 Maji felírással, melyek között szó van Grhymesi gróf

Forgách Simon erdélyi parancsnoknak Medgyesen idzé-

sérl, Rabbutin császári tábornokról, ki Szebenben semmi

ellenségeskedést sem kísérlett meg, végre gróf Pekry tábor-

nokról, ki Rabbutin levelezését elküldé a fejedelemnek,

hogy alaptalanul gyanúsított hségét ezzel is bebizonyítsa.

»A correspondentia — írja — confidentia et Dominio

Rabbutiniano libera Nos Domine. «
2) Még ugyanazon évben

változtatta meg czimét a lap s vette fel az Igazmondó ne-

vet, mint ezt az augusztus vége felé kiadott szám bizo

nyitja, melyben Bercsényi gyzelmére vonatkozólag a kö-

vetkez észrevétel foglaltatik : »Et siquidem praetitulatus

Generális ordines habét, ulterius quoque ibidem se reti-

*) Arch. Rákoczianum. VIII. 18Ö. 1.

') L. magyar fordításban Thaly Kálmántól Vasárnapi Ujsá;j

1866. 11. sz.

^) Mercurius Hungaricus 1705. a berlini császári titkos levél-

tárban.
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nendi, antequam hae Novelláé ad manus Exterorum ve-

iiiant.« *) Az eddig elkerült néhány szám tartalma, vala-

mint többnek fogalmazványa, mindenekfelett pedig az egyes

számokra vonatkozó egykorú hivatkozások és tudósítások

kétségtelenné teszik, hogy az els magyarországi rendsze-

res hirlap az 1705-ben megindult Mercurius volt, mely

mintegy 6 évi fennállása alatt azon idk kívánalmainak

megfelelen repraesentálta a magyarországi idszaki sajtót.

A szatmári békekötés után egy évtizeddel késbb

1721-ben indult meg Bél Mátyás szerkesztésében Pozsony-

ban a második, szintén latin nyelv hazai hirlap, a Nova

Posoniensia i) hetenkint pontosan 4 negyedrét lapon,

minden hóban az utolsó számhoz Syllahus rerum memora-

bilium czimen egy melléklap csatoltatván, az azon hónap

nevezetesebb eseményeirl. Az 1721. szeptemberi szám V.

János Portugallia királyának törekvéseirl szól, melylyel

egy hazai tudós társaság létrehozásán fáradozott. Ezután

elsorolja Anglia, Belgium, az éjszaki hatalmak, Spanyol-,

Pranczia- és Németország fontosabb hireit, végül rövid hét

sorban Magyarországról is megemlékezik. Szakolcza pusz-

tulását említi, melyet az augusztus 24-ki tzvész okozott.

Szól továbbá a Felségnek azon parancsáról, melyet Pálffi

Miklós nádorhoz intézett, hogy ez a közelg tél alkalmából

az október közepére Pozsonyba összehitt rendekkel tanács-

kozzék a katonaságnak téli szállásokba elhelyezésérl s a

jöv évi adóról. Végül megjegyzi, hogy a vallási panaszok

tárgyalására kiküldött bizottságról még semmi bizonyosat

nem hallani. Záradékul szerkeszti csillag alatt egy kis

*) Mercurius Veridicus ex Hungária 1705. A berlini csász. tit-

kos levéltárban.

') Legteljesebb példánya a mag3\ tud. Akadémia könyvtárában.
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leírást ad Szakolcza eredetérl, fekvésérl, termékenységé-

rl. Hasonló tartalmúak a melléklap többi számai is ; az

egyes országok nevezetesebb eseményeinek feljegyzéseivel,

valamennyiben Magyarországról is 4—10 sornyi rövid tu-

dósítással. A flap kezdetleges fametszetben egy angyalt

tüntet fel, jobbjában Ausztria, baljában Magyarország

czimerével. Ezután következik a szöveg, melv Európa kü-

líinféle nagy városaiból vett hirekbl áll. Ázsia, Afrika,

vagy Amerika valamely fontosabb része csak ritkán fordul

el. Liszabon, Madrid, Párizs, London, Bécs, Yarsó, Péter-

vár, Hamburg vagy más európai város szolgáltat néhány

sornyi tudósítást. A sorozatot rendszerint Pozsony zárja

be 4— 5 sorral. Czikkrl vagy bármiféle rendszeres olvas-

mányról szó sincs bennök, többnyire személyi hirek, ural-

kodók vagy családtagjaik és frangúak házassági vagy

halálhirei, az idjárás, elemi csapások, kereskedelmi apró

hirek steff. képezik a rendes tudósításokat. Például: Az
1721. november 19-iki szám Párizsból leírja Cartouche, a

hírhedt tolvaj szökését a börtönbl, a pozsonyi tudósítás

egy szokatlan égi tüneményt említ. A következ szám hágai

tudósítása az orosz követ díszebédjén használt edények

feliratait ismerteti. Legfontosabb közleményét képezik az

oroszok és svédek között kötött béke pontozatai. A szer-

keszt sehol sincs megnevezve a lapon, az 1721. deczember

31-iki számban, a nyomdász és kiadó Royer János Pál kí-

ván a közönségnek boldog újévet. Ezután a szokott formá-

ban és tartalommal következnek a további számok. 1722-

ben a lap a szt. Salvatorról nevezett jezsuiták kezébe ke-

lült s még ugyanazon évben meg is sznt.

Alig két évi fennállás után második hazai hírlapunk

is befejezte pályafutását, melynek fentartásáért pedig a



__ 14 -'

szerkeszt és kiadó mindent elkövettek. Leveleiben Bél a

lapot barátjainak igen melegen ajánlá : »Nova posoniensia

— Írja Bohus György késmárki tanárhoz — apud nos

imprimi coepta, eo Tibi commendo confidentius, quo sünt

latinius scripta. Dabis ergo operám, ut ea publice, in ludo

vestro qiieant légi. Pretium earum unaciim mercede cur-

soris vix flór. 6. superabit.« '^)

Bél Mátyás vállalatának megsznése után néhány

évre a hazai német hírlapirodalom kezd életjelt adni ma-

gáról. Wallaszky 1765-re teszi kezdetét,^) valószínleg az

1764. július 14-én megindult Presshurger Zeitung-ot ért-

vén. Azonban már elbb, a század 3-ik vagy 4-ik tizedé-

ben keletkezett az els német lap Budán az Ofnerischer

Merciirius. Teljes czime : Wochentlicli ztueymalneii-a'n'kom-

mender Mercurius^ die soiool in — cds ausser Európa neu-

eingeloffene Affairen^ und Begehenheiten in sich enthaltend.

Ofen^ gedruckt und zufinden hey Johann Georg Nottenstein.

4. rét. Legnagyobb részt külföldi lapokból átvett apró hirek

képezték tartalmát a Nova Posoniensia mintájára, itt-ott

rövid hazai tudósítással. A lap élettartama egy évtizedre

tehet — mert biztosan megállapítanunk kön3^vtáraink

hiányosságánál fogva nem lehet — de annyi bizonyos, hogy

jelentségben messze mögötte maradt Windisch pozsonyi

els német hírlapjának.

Windisch Károly egyike volt hazánk legtevékenyebb

kiadóinak, kinek nevéhez több egykorú német hirlap fen-

*) Haan L. : Bél Mátyás. A magy. tud. Akadémia tört. Érteke-

zések. Vni. k. 8. sz.

') Grermanicas (relationes) suscepit Carol. Theophilus Windisch

circa annum 1765. ibidem (Posoniense) typis Landererianis, quas con-

tinuauit Matthias Korabinszky, iam Dániel Tállyai.« Conspectui rei-

j}ublicae litterariae in Hungária. P. 433.
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tartásának emléke fzdik. 1764-ben megindította B,Press-

hurcjer Zeitung-ot, néhány évvel késbb két más idszaki

íszépirodalmi vállalatot, majd 1771-ben a Presshurgisches

Wochenblatt-ot. Ez utóbbiak, bár rövid életüknél fogva

sem gyakorolhattak valami mélyebb hatást olvasó közön-

ségünk fejldésére, de kiadójuk tevékenységének és buzgal-

mának dicséretes tanúságai. x4.z idszaki hazai német snjtó

a XYIII-ik század végén csakoly színtelen, határozott

irány nélkül való, mint a külföld újságlapjai. A Presshurger

Zeitung alakja, beosztása, tartalma egészen hasonlít a bécsi

Diarum-élioz vagy Bél Mátyás latin nyelv lapjáéhoz. A
lap hetenkint kétszer (szerdán és vasárnap) jelent meg egy-

egy fél ivén, szükség szerint egy vagy több levélnyi mellék-

lettel megtoldva. Az egyes számok (erstes, zweites stb.

Stück) a nagyobb városokról szóló pár sornyi tudósításból

voltak összeszerkesztve, melyeket rendszerint Pozsony zárt

be néhány sorból álló udvari hírekkel, vagy az elhunytak

névsorával. Itt-ott^már hirdetést is találunk benne, mi ek-

kor még a külföldi lapokban sem honosodott meg. A lap

kezdetben igen csekély elterjedésnek örvendett, késbb

azonban, midn a tulajdonjog a városé lett, elfizeti any-

nyira felszaporodtak, hogy a kiadási jog bérlete a város-

nak nem megvetend jövedelmi forrását képezte.*)

A hirlapok kezdetlegességének jellegét a kor folyó-

*) Gryárfás Károly cs. k. postafó'nök 1800-ban összeállította a

Presshurger Zeitung elfizetinek számát, hivatalos kimutatásában

megjegyzi, hogy 1764— 1779-ig az elfizetk névsora nem foglaltatott

jegyzékbe csekély számuk miatt, mert alig volt 15—20 elfizet. A
jegyzék 1779-ben kezddik, a midn a lapnak 50 elfizetje volt, 1786-

ban e szám 119-re emelkedik, de már a következ évben 79-re száll le,

mig ismét 1790-í)en újra 101-re emelkedett. 1773-ban Füessly pozsonyi
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irataiban is visszatükrözve látjuk. Ezek sorában kiváló he-

lyet foglalt el Windisch évnegyedes folyóirata : az Ungrisches

Magazin^melj S-ÍYes füzeteivel 1781-tl 1787-ig tartotta

fenn magát, folytatását az 1791-ben megindult NeuesUngri-

sches Magazin-hsin nyerte. Egyik is, másik is magasabb

irodalmi szinvonalra törekedett, iparkodott a különféle

Ízlés olvasók várakozásait kielégíteni, ezért változatos

tartalmú volt mindkett, de nagyobb figyelmet érdeml

dolgozattal még sem találkozunk füzeteikben. Istvánfi,

Zsámboki, Bonfini vázlatos életrajzai, Mária Terézia em-

lékezete, az els hazai nyomda, a Kárpátok ismertetése.

Ferdinánd és Zápolya történetének jellemzése. Mátyás ki-

rály könyvtárának ismertetése, mindmegannyi töredékes,

hézagos vázlat, mely egy tudományos folyóirat hasábjain

csak a kor szegénysége mellett tanúskodik. Még a Maga-

zin magaslatára sem emelkedik a tudós Kovachich Márton

Györgynek folyóirata a Merkúr von Ungern. Tudomá-

nyos szaklap volt ez a hazai közoktatásügyi állapotok is-

mertetésére, mely a hazai tanintézetek oktatói személyze-

tének névsorát közölte itt-ott egy latin vagy német nyelv

oktatásügyi értekezéssel vagy valamely könyvismertetéssel.

A magyar hírlapirodalom kezdetének igen gyarló

mintát szolgáltattak a hazai idegen nyelv hirlapok, e tar-

talmilag üres, szegényes kiállítású s szerkesztésben idegen

minták után készült idszaki sajtótermékek. Mindegyiken

ugyanazon hang vonul keresztül, egyforma szintelenség,

polgár is szabadalmat kérvén egy általa megindítandó lapra, kérel-

mét azzal indokolja, hogy a Pressh. Zeitung csak a Wiennerisches

Diarum kivonata, a hazában alig hatvanan, azon túl meg épen nem
olvassák. Az engedélyt meg is kapta.

Orsz. Levéltár. Helyt. tan. 1773. 3211. sz.
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liasonló iránytalanság jellemzi valamennyit. Egyik sem kép-

visel elvet, egyiknek sincs megszabott s következetesen val-

lott iránya, csupa esetlegesség és alkalmiság szüli egyik

évfolyamot a másikra. Sem a béltartalom, sem a küls

beosztás, a lap berendezése, összeállítása nem mutat hala-

dást. A XVIII. század második felének német hírlapjai

nem jutottak tovább a század elején élt latin hírlapnál.

Xemcsak nálunk volt ez így, hanem külföldön is. A Wiene-

risches Diarium 1765-ben ugyanolyan beosztású volt mint

1825-ben, tartalmatlanságban pedig legkésbbi számai ve-

tekedtek a legkorábbiakkal. Nem csoda, ha nálunk is ha-

sonló jelenségek mutatkoztak. A mint csekély volt hirlap-

olvasó közönségünk, épen úgy nem voltak hirlapirók sem.

A szerkeszt rendszerint maga irta az egész lapot, ha itt-

ott volt is egy-egy levelezje, annak magántudósításai szol-

gáltak neki forrásul, melyekbl szintén a legtöbbször maga

készített rövidebb-hosszabb czikket a lap számára. A hir-

lapolvasás nem szellemi szükségleti szolgált, csak egy-két

érdekld kíváncsiságának kielégítésére. Ennek pedig a

szerkeszt maga is megfelelhetett a külföldi lapokból át-

vett vagy a levelezk által beküldött hírekbl. A szerkesz-

tnek ritkán is volt nagyobb irói tehetsége, ha pedig volt

ilyen közöttük, azt másnem tudományos tevékenység fog-

lalta el, a hirlapszerkesztés csak mellékes volt. Ezért nem

találunk e hírlapokban valami líj irány felé való törekvést.

Az utódok hségesen követték eldeik nyomdokait, s nem

igen iparkodtak a közönség Ízlésének fejlesztését elmoz-

dítani, vagy nem is igen volt hivatásuk hozzá.

Hírlapirodalmunkon igazán a lassú haladás nyomait

észleljük. Ha valaki összeveti Bél pozsonyi latin hírlapját,

a majdnem egy századdal késbbi pozsonyi Ephemerides-

Ferenczy : Hirlapirodalomtörténet. 2
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szel, csodálkozni kénytelen
;

alig van különbség a kett

között. Még az 1837-ben megindult Hírnök czimü mái-

jelentékenyebb politikai lapunk beosztása is, a Nova Poso-

niensia mintájára készült. Igazi tehetetlen conservativis-

raus jellemzi csaknem az egész XYIII. század idszaki

sajtóját.

íme ilyen elzményei voltak az els magyar hírlap-

nak, mely 1780-ban indult meg Pozsonyban, az ország ak-

kori fvárosában, a bazai idszaki sajtó tulajdonképeni

székhelyén.

A magyar idszaki sajtó, melynek majdnem egy év-

századra terjed történetét óhajtom e sorokban vázolni,

tartalmára nézve háromféle, u. m.

:

1. szorosabb értelemben vett hirlapi-poUtikai,

2. szépirodalmi,

3. tudományos.

Amint tartalmára nézve különféle, úgy irányára nézve

is változó, így

:

1780— 1840-ig encyclopadiai,

1840— 1850-ig politikai,

1850— 1862-ig politikával kapcsolatban társadalmi

— helletristikai irányú.

E felosztás nem azt akarja jelenteni, mintha egyik

vagy másik korszak hirlapjai csak kizárólagosan a megje-

lölt iránynak hódolnának, mert minden korszakban többé-

kevésbbé valamennyi irányt megtaláljuk, de annyi bizo-

nyos, hogy a használt elnevezések az illet korszak hirlap-

irodalmának uralkodó jellegét képezik.

Addig, mig az államügyek majdnem kizárólag csak

a kormány bureauinak képezték foglalkozása tárgyait.



19

Iliig politikai általános meggyzdés, közvélemény nem
volt, politikai sajtó sem lehetett, mert idszaki sajtó és köz-

vélemény egymással szoros kapcsolatban álló fogalmak. A z

országgylési tárgyalások 1832 eltt a politikai közéletnek

halvány kifejezi voltak. Nyilvánosság pedig nem levén, az

egész politikai élet a tanácsterem falai közé szorult. A mi

politikára vonatkozó közlemény megjelent a hírlapok-

ban, az nem volt egyéb apró híreknél, melyek nagy része

idegen lapokból volt kölcsönözve. Annál változatosabbak

voltak azonban a korábbi évtizedek közlönyei irányukra

nézve. Egy és ugyanazon lap hasábjain a legheterogenebb

közlemények jelentek meg, a mikre késbb, a század máso-

dik felében, külön-külön közlönyök jöttek létre, azok koráb-

ban mind megfértek egy lap hasábjain.

Ily encyclopaediai összehalmozás még az úgynevezett

irodalmi közlönyökben is uralkodott. Csak midn a cen-

sura szigora enyhült, midn a nyilvánosság s vele a sajtó

szabadságának bizonyos neme életbe léphetett, csak ek-

kor lehetett szó egy-egy irányhoz való szorosabb ragasz-

kodásról.

A negyvenes években ersen külön vált a politikai

sajtó a szépirodalomtól, mindegyiknek határozott program-

mal biró közlönyei levén, nem léphetett át egyik a másik-

nak mezejére. Ez idben élénk politikai élet fejlett ki, az

idszaki sajtóban a politikai irány jutott uralomra, száza-

dunk ötödik tizede tehát valóban a politikai sajtó korsza-

kának tekinthet. Ekkor támadnak els igazi politikai

journálistáink, kik késbo is irányadó munkásságot fejte-

nek ki, st ekkor jut el közéletünk arra a forduló pontra,

mely után állami és politikai átalakulásunk követke-

zik be.

2*
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Az idszaki sajtó és közélet terén új korszak nyilt

meg a forradalom lezajlása után, midn a nemzet életének

minden ága mélyebbre bató fejtegés tárgya kezd lenni.

A politikai sajtó speciális közjogi tételek magyarázatába

bocsátkozik, napi rendre kerülnek a legváltozatosabb tár-

sadalmi kérdések fejtegetései, élénk tevékenység nyilvánul

a szépirodalmi és tudományos sajtó terén s beáll az az id.

midn az idszaki sajtó b kifejezjévé lesz egy modem
culturnemzet nagyszabású szellemi mozgalmainak.



ELS FEJEZET.

A magyar hírlapirodalom fejldésének els korszaka.

1780—1840.

I.

Irodalmi s culturalis közállapotok a XVIII. század végén. A magyar
hírlapirodalom kezdete. Magyar Hírmondó^ Magyar Kurír, Magyar

Mercurius, Hadi és más nevezetes Történetek, Magyar Hirmondó (új

folyam), Erdélyi Magyar Hirvivö, Bécsi Magyar Merkurius.

A szatmári béke után irodalmunknak egy hosszú ter-

méketlen korszaka következett. A század els felének békés

éveit vallási egyenetlenségek és heves országgylési tárgya-

lások töltik be, késbb a török háborúk tartják folytonos

izgalomban a nemzetet, majd a hétéves háború zaja riasztja

el a múzsákat. Tovább mint egy félszázadon át az anyagi

érdekek védelme és a politikai küzdelmek foglalták el a

kedélyeket, az irodalmi élet tespedésben sinylett. Amadé
^s Faludi a kor legkitnbb költi, alig kelthetének némi

figyelmet dalaikkal, Orczy versei kéziratban maradtak. A
tudományos irodalom sem mutat örvendetesebb képet,

a mi tudományos törekvés mutatkozik is — különösen a

történetírás terén, az latin volt. Latinul szónokoltak tör-

vényhozóink, latin nyelven irtak tudósaink, a nemzeti jel-
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leg középnemességünk tétlen indolentiájában s a köznép

patriarchális szokásaihoz való ragaszkodásában tükröz-

dött. Hiányzott a keblekbl a fogékonyság a szellemi hala-

dás iránt, a közérdekldés nem terjedt túl az országgylés

tanácskozásain, s midn országgylés húzamosb ideig nem
tartatott, a vármegyéknél végzdött a nemzetnek a köz-

ügyek iránti részvéte. Mig Francziaországban XIY. Lajos

kora világraszóló irodalmi müveket hozott létre, s a szom-

széd Bécsben is európai izlés és szellem honosodott meg,,

nálunk Magyarországon középkori állapotok uralkodtak.

Hozzánk nem hatott el a müveit külföld eszmeáramlata,

ha egy-egy gazdag nemes ifjú ellátogatott is valamely kül-

földi egyetemre, ritkán hozott vissza magával egyebet ka-

landjainak emlékeinél s egy kis jogi vagy theologiai

ismeretnél, mely épen elég volt arra, hogy hivatalba lép-

hessen és ezután életét boldog egyszerségben élje le. Alta-

lános szellemi mozgalomról, tudományos életrl szó sem

volt. így akarta ezt a bécsi kormány, mely chinai fallal

zárta el Magyarországot a müveit külföldtl, mely éber

figyelemmel rködött, hogy külföldi hirlap vagy szabad-

szellem, felvilágosultságot terjeszt sajtótermék ne igen

jusson Magyarországba. Mert egy öntudatára ébredt ers
Magyarország meggátolta volna az egységes birodalom oly

rég táplált kedvencz eszméjét.

Az ekként önmagára utalt nemzet annál ersebben

ragaszkodott si szokásaihoz, erkölcseihez, mi a centrali-

satio híveinek ismét akadályul szolgált tervei keresztül-

vitelében, ezért a középnemesség társadalmi átalakítását

kellé czélba venni. Az aristocratiát Mária Terézia kedvez-

getései már az udvar körébe vonták, csak a középosztály-

nak nemzetiségébl való kivetkeztetése volt hátra. Alkalmas
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eszközül kínálkozott erre a magyar testrség szervezése, a

mely azonban épen az ellenkezt eredményezte s a vissza-

hatás, melyet a testrség irodalmi mködése keltett, a

magyar irodalom regeneratioját szülte. Bessenyei és testr-

társai látva nemzetük hátramadását tudományos készült-

séggel és lelkesedésük egész hevével fogtak irodalmi tevé-

k:enységükhez s egy évtized alatt nemcsak virágzásnak

indul(3 irodalmat, hanem annak közönséget is teremtettek.

Erezték k maguk, de a nemzettel is megértették, hogy

minden nemzet csak saját nyelvén lehet nagygyá, ezért a

nemzeti nyelv kimivelése egyik legszentebb hazafiúi köte-

lességnek tekintetett. És e kötelesség teljesítésére elkövet-

tek mindent, irtak, buzdítottak és lelkesítettek. Egy félszá-

zad mulasztásait pótolta egy évtized ; az apathiába sülyedt

nemzet feleszmélt és helyet követelt magának a müveit nem-

zetek sorában. A kor lázas tevékenysége csakhamar létre-

hozta az idszaki magyar sajtót is. A nemzet, mely III.

Károly uralkodásának idején beérte egy latin nyelv hir-

lappal, Mária Terézia alatt megelégedett egy-egy német

újsággal, II. József trónralépte eltt már magyar hírlapot

kivánt. Ráth Mátyás indította meg az idszaki magyar

sajtót, melynek a magyar irodalom és az általános mvelt-

ség terjesztésében napjainkig oly fontos feladat jutott.

1779. július 1-én adta ki Paczkó Ferencz Ágoston

pozsonyi nyomdatulajdonos elfizetési felhívását a megindí-

tandó els magyar hírlapra. Az »elre való tudakozás

«

szemrehányólag említi, hogy nemcsak Európa, hanem

Amerika nevezetesebb városaiban is » irattatnak s nyom-

tattatnak eféle hirlel Levelek «, csak hazánk maradt mind

ez ideig hátra. Meg van ugyan gyzdve, hogy sokan van-

nak, kik örömmel fogadnának egy magyar újságot, tehát
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elhatározta magát a Magyar Hírmondó kiadására évne-

gyedes elfizetés mellett. A lap ára egész évre postakölt-

séggel együtt 8 frt. A kötelezettség csak egy negyedévre

terjedne, mely id után, a kinek nem tetszenék, beszüntet-

hetné, noha vállalata becsében bizott maga. »Arról fele-

lek - úgymond — hogy akármely külföldi Újságnál is

ezek a Magyar Hírmondó Levelek alább valók nem fogná-

nak lenni.

«

Idközben kiadói engedélyért is folyamodott, mieltt

azonban ezt megkapta volna, a Helytartó Tanács a folya-

modványt oly meghagyással küldte vissza Pozsony város

hatóságához, hogy a hirlapkiadási szabadalommal biró

Landerert véleményadásra hivja fel. Landerer, a Pressbur-

ger Zeitung s egyéb német hirlap tulajdonosa és kiadója a

maga részérl semmi nehézséget sem támasztott, st Patzko

kérvényét pártolásra ajánlotta.*) A város 1779. augusztus

27-iki tanácsülésébl újra felterjesztette a kérvényt Lan-

derer véleményadásával, a maga részérl is hangsúlyozván

a vállalat fontosságát, mely a közönségnek nemcsak mulat-

tatására, hanem mveldésére is szolgálna, a kereskede-

lemre és a kincstárra nézve is elnyös volna. A Helytartó

Tanács ezek alapján az engedély megadását ajánlotta,

melyet Mária Terézia 1779. november 19-én kelt rendele-

tében a censurának való elleges bemutatás feltétele mel-

lett meg is adott. A kiadó azonban november hó 17-én már

kiadta »a magyar hírlel levelek eránt való tudósítást,

«

*) justum sane esse videretur, ut instantionale ejus

petitum nullum alioquin, prout opinor, praejudicium redolens. Idem

A-mplissimus Magistratus efficaci Interpositione sua altioribus Locís

obsecundare dignetur. Orsz. levéltár. (Miscellanea) 3505.
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mely a következ év elején meginduló hírlap programmját

foglalta magában.

A tudósítás kiemeli, hogy felhivása kedvez fogad-

tatásra talált, mert nemcsak nagyszámú megrendelk talál-

koztak, hanem többen közremködésüket is felajánlották.

Jelenti, hogy a lap nyolczrétben hetenkint kétszer, szer-

dán és szombaton fog megjelenni fél ivén. Egyes szám (le-

vél) ára tiz pénz lesz. Szólni fog a külföldi és hazai neve-

zetesebb eseményekrl. Mivel sokan azt vélték, hogy lapja

csak kivonat és fordítás lesz más, külföldi lapokból, kinyil-

vánítja, hogy az iró » szégyenlené efélével az idt tölteni.

«

A külföldi eseményeket idegen hirlapok nyomán fogja ugyan

adni mulattatva, hogy unalmat ne keltsen, szükség szerint

magyarázatokkal megtoldva, de ez csak a tudósítások hite-

lességét fogja emelni ; a hazai dolgokról pedig »jóakaró«

levelezk fogják értesíteni a lapot. Az iró azok eltt, kik

vele levelezésbe kivannak lépni, megnevezi magát, — neve

Eát Mátyás.

Ezután felkéri a kiadó a hazai tudósokat, hogy bú-

várlataik, tapasztalataik eredményét közöljék vele, melyek

közlését Ígéri, igér továbbá könyvismertetéseket, a taninté-

zeteken lefolyó tudományos vitákat, születési, elhalálozási

névsort, rövid, hathatós magyar beszédeket, elmés verseket,

kereskedelmi híreket. A lap beosztásában a rendet a dol-

gokhoz kívánja szabni és nem megfordítva. Czélja els

helyen a hiteles , azután a hizonytalan és végül a költött dol-

gokat eladni. Arra nézve, ha valaki tudósítását a lapban

nem fogja találni, megjegyzi, hogy »nem lehet, nem taná-

csos, nem ill, nem is szabad mindent kimondani, nem hogy

írásban hirlelni.« A mi a lap nyelvezetét illeti, kijelenti,

hogy a tiszavídéki-alföldi nyelvjárás vegyesen fog használ-
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tatni a dunai és erdélyi nyelvjárással. Ha valaki » tisztes-

séges « helyreigazítást küld, szívesen fogadják, különben

számítanak az olvasó közönség elnézésére, hisz » valódi

iíjság« az, a mihez kezdenek.

Ily elzmények után indult meg a »Felséges Tsá-

szárné és Apostoli Király Asszonyunknak különös enge-

delmével A Magyar Hírmondó els levele « (száma) 1780.

január 1-én. A döczögs hatméret versekben irt bekö-

szönt legelször is az uralkodót üdvözli, mert a lap létét

a fejedelmi engedélynek köszönheti, ezután a haza egyházi

és világi elöljáróit, kiknek vig híreket óhajt. A » tisztes

posta-urak«-ról sem feledkezik meg, kiknek magát köszö-

nettel ajánlja. A lap tulajdonképeni tartalmát a külföldre

vonatkozó rövid tudósítások nyitják meg. Bevezetésül az

idjárásról van szó, azután Cook angol hajóskapitány uta-

zásáról és egyéb külföldi eseményekrl. A hazai hirek közt

elsorolja a közigazgatási és egyetemi tisztujításokat, azután

egy német nyelvtan megjelenését tudatja, s több hely nem

lévén, a hasonló dolgok folytatását a következ számra

hagyja. A lap záradékát egy kiadói értesítés képezi a kez-

det nehézségeire való utalással, mely egyes számok eltéve-

dését okozhatta.

íme az els magyar hírlap els számának tartalma.

Nagyon meglátszik rajta a kezdet nehézségeivel való küz-

delem. Ha összevetjük a század korábbi, idegen nyelv

hírlapjaival, igen csekély vagy épen semmi haladást sem

tapasztalunk benne hozzájok képest. A magyar hírlap-

irodalomnak is csakúgy át kellett mennie a fokozatos fej-

ldés különböz állapotain, mint valamennyi másnak,

ugyanazon tétovázó hang vonul keresztül rajta a megindu-

lás els idején, mint minden egyéb kezd korbeli hírlapon,
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ugyanazon sziutelenség és naivság jellemzi, mint akár a

külföldi, akár a hazai egykorú idszaki sajtót. Korát meg-

elz álláspontra a Hirmondó épen úgy nem emelkedett,

mint a nyomdokaiba lép közvetlen utódai sem, mert egy-

szerre szakítni egy hosszú idk hagyományos szokásaival

és a fejlettség oly fokán megjelenni, melyre csak a fokoza-

tos, lassú emelkedés juttathat, oly rendkivüli tünemény lett

volna, a minre példát a nemzetek életében csak ritkán

találhatunk. A hirlapszerkesztésnek is át kellett élnie a

kezdetleges mesterség korát, mieltt mvészetté lett voln^.

A hírlapok fejlesztek az olvasóközönség Ízlését, s a közön-

ség követelései ösztönözték haladásra a hírlapokat. E köl-

csönös fejldés szülte hírlapirodalmunk mai álláspontját

s olvasóközönségünk mai igényeit.

A Hirmondó azért kora követelményeinek még is

megfelelt, ezt mutatja eltérjedettsége is. Megindulásakor

318 elfizetje volt, Francziaországba 5 példány járt, Spa-

nyolországba 3. Kezdetnek mindenesetre kielégít ered-

mény.

A szerkeszt a lapon nem volt megnevezve, csak ne-

vének kezd betjét találjuk mindenütt a lap végén, mint

a késbbi hírlapoknál is jó ideig. A szerkeszt Rát IVfá-

tyás, tudományos készültség egyén volt, ki a hazai tan-

intézeteken bevégezvén tanulmányait, külföldre ment s a

kor legjelesebb tudósahiak eladásait hallgatta. Külföldrl

egy világlátott férfiú tapasztalataival és sokoldalú tudo-

mányos ismeretekkel tért vissza. Egyik életrajzirója úgy
jellemzi t, mint kinek »mély tudománya és mathematicai

éles esze mindenütt szembe tnt. Ezenkívül kitn isme-

retei voltak a történelem, statistika, politika és bölcselet

terén ; a hazai ékesszólásban kitn volt, mit bizonyítanak
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újságai, nemkülönben kiadott halottas beszédei : a költé-

szetet is gyakran sikerrel mvelte. A latin nyelvben járatos

volt, a németben kiváló, ezeken felül elég jól értett fran-

cziául, görögül és héberül. A görög evang. iskolák beren-

dezésénél is nem csekély érdeme volt Rátnak, ki a tanuló

ifjúságot különösen a latin és görög classicusok olvasására

serkentette. « *) Pozsonyban 1779. közepe táján telepedett

le s közelebbi ismeretségbe és barátságba lépett Windisch

Károlylyal, az ismert pozsonyi hirlapszerkesztvel és kiadó-

val, mely ismeretség buzdítólag hathatott reá, hogy hirlap-

irói pályáját megkezdje. Három évig volt szerkesztje a

lapnak, — vagy mint akkor nevezték : irója, mert valóság-

gal maga irta az egész lapot, a beküldött közleményeket is

át kellett alakítania, megtoldania vagy rövidítenie, néha tel-

jesen átdolgoznia, a mint a lap terjedelme vagy iránya kí-

vánta. A javítás és szétküldés is a szerkeszt dolga volt s

igy csaknem minden erejét és idejét a vállalatnak kellé

szentelnie. Hogy a közönség várakozásának megfelelhessen,

elkövetett mindent a lap érdekessége és változatos tartalma

érdekében. Néha könyvismertetésekkel töltötte meg az

egész számot, mert az irodalom megkedveltetése mindig

fczélja volt, máskor már a lap elején figyelmeztette az

olvasókat, hogy ne féljenek azok, kik a könyvismertetése-

ket nem kedvelik, nem kell eféléket olvasniok, most csak

az országok újabb viszontagságait sorolja el. A rovatok

rendszerint különféle czimeket viseltek : Elegyes hiteles hi^

rek ; Bizonytalan dolgok ; A külföldrl hóimig mivel Jobb

nincsen ; Hazabéli dolgok stb. Néha a külföldi hirek álltak

a lap élén, máskor kijelenté, hogy »most a Hazának adas-

*) Tudományos Gyjtemény 1826. X. 72. 1.
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sék az elsség. « A politikai, gazdasági, kereskedelmi hi-

rekre különös gondot fordított, de ezek mellett egy-egy

tudományos czikket is szívesen közölt, st a szépirodalom-

nak is helyet adott, ha másként nem lehetett, egy-egy levél-

nyi toldalékot csatolt a számhoz.

Az uralkodóház irányában mindig loyalis magatar-

tást tanúsított. Mária Teréziáról is, II. Józsefrl is mindig

panegyrikus hangon irt. Mária Terézia haláláról gyakran

mély megindulással emlékezett meg s egész sorát közié lap-

jában a nagy királyné emlékezetére irt gyászverseknek.

A harmadik évfolyam 45-ik számában tudatja elfi-

zetivel, hogy az év végén visszalép a szerkesztéstl, kéri

ket, hogy elfizetéseiket csak késbb újítsák meg, s a posta-

hivatalhoz intézzék, hogy t semmiféle elszámolás ne ter-

helje. Szándékát teljesítette is, lemondott a szerkesztésrl,

és az évfolyam utolsó számában, visszatekintve három éves

újságírói pályájára, köszönetet mond vállalata támogatói-

nak s búcsút vesz közönségétl.*)

Nem hagyott ugyan fel végképen irodalmi terveivel,

de hosszasabb hallgatásba merült, évek múlva vette fel

csak a tollat, hogy a kassai Magyar Museum munkatársai

közé lépjen. »Levelemet — irja Bacsányi gróf Ráday Ge-

deonhoz 1792. apr. 2. — egy kétségkívül nem kedvetlen

újsággal fejezem bé. Ráth Mátyás urat sok-izbeli nógatá-

simmal reá bírtam végtére, hogy ismét tollat fogjon. ímhol

vannak az saját szavai : Már csak reá veszem magamat^

hogy ismét dolgozzam. És ugyan a M. Museumba való irá-

sim lesznek legels munkáim.*^)

*) L. életrajzát id. Szinnyei Józseftl : Figyel VIII. köt.

') Bacsányi levelei gróf Kádayhoz a budapesti ref. collegiuni

könyvtárában.
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X Hirmondó szerkesztésében utóda Máttyus Péter

lett, ki alatt azonban a lap folytonosan hanyatlott. Beosz-

tása jórészt az elbbi maradt ugyan, elbb hazai, azután

bécsi hirek, vagy megfordítva, végi a külföldi nevezetesebb

események elsorolásai, de a legnagyobbrészt idegen lapok-

ból fordított hirek száraz egybeállításán meglátszott az

ügyesebb és élénkebb toll hiánya. »Az igen jól történt —
— Írja Horváth Révaihoz, a késbbi szerkeszthez — hogy

az elbbeni (szerkeszt) abba hagyta. Mert úgy megunták

tet, mind magyarságára mind a közlött dolgokra nézve,

hogy rövid id múlván igen kevesen lettek volna, kik a

Magyar Hírmondót váltották volna. « *) Egyik szám a

másik után laposabb és szárazabb lett, úgy hogy a kiadó

maga észrevette a hanyatlást és a 96-ik számmal egyidej-

leg kiadott »el tudósítás «-ában, melyben a lap folytatását

jelentette, egyszersmind arra is ígéretet tett, hogy »ugyanoly

szorgalommal neki készül munkájának : hogy azt azon vi-

rágzó és kell állapotra hozhassa, a melylyben volt els

kezdje s írója, ama tudós és nagy nevezet Rát Mátyás

tJr alatt. « ^) Szerkesztül Révait, a nagy nyelvtudóst nyerte

meg, kit Rát visszavonulásakor ajánlott már a kiadónak.

Révai 1783. deczember havában át is vette a lapot, mi a

99-ik számból kiderül, hol a kiadó említi, hogy »az Új író

nem képen már elre is hozzá lát hivataljáhozz. Hanem
az új esztendvel telylyesen reá adja magát. « ^)

1784-ben tehát a Hírmondónak új korszaka kezd-

*) Figyel XIL 283. ].

^) Jakab Elek e tudósítást Szacsvaynak, a lap akkori munka-

társának, késbbi szerkesztjének tulajdonítja, Csaplár Benedek Ré-

vamak. V. ö. Figyel XI. 252. és XII. 284. 11.

2) Magyar Hírmondó 1783. 792. 1.
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flöttj mert Révai szerkesztésében csakugyan emelkedett s

tartalmasságban akárhányszor fölülmúlta az els szerkesz-

tnek legügyesebben összeállított számait is. Révainak már

beköszöntje másként hangzott, mint az eddig megszokott

bágyadt hangú hiradásoh és tudakozások. Szellemesség és

élénkség ömlik el Uj esztendre va^o programmczikkén, itt-

ott elmés ötletekkel, vagy csips satirával fszerezve. Révai

érezte egy korabeli hirlapiró mködésének jelentségét,

felfogta az idszaki sajtó hatását a fejldni kezd irodalmi

életre, tudta, hogy a közönségnek folytonos buzdításra,

ébresztgetésre van szüksége, ezért elszeretettel vállalko-

zott a szerkesztésre. »En bizony ide ülék — mondja — az

ITjság iró poltzra, olyly szándékkal, hogy annak érdemét

magasabbra emeljem, mivel hogy egészen az anyanyelvnek

mivelésére akarom fordítani. Nékem nem elég tsak egyedül

akár hogyan is hireket firkálnom: hanem ugyan egy Újság

írónak személye alatt tsak még is el játszom alakosán.

«

Tjapjának mindjárt els száma tanúskodik azon igyekezet-

1 l, melylyel igéretét beváltani törekedett. Költészettel

kezdi s az apró hireken kivül egy részletes birálatban hosz-

szú tért szentel a tudománynak is. Az els szám változa-

tossága mellett elég határozottan feltüntette Révai újság-

irói princípiumát is, melyhez rövid szerkeszti pályája alatt

hiven ragaszkodott. Legcsekélyebb tért foglalt el a lapban

a politika, a szerkesztnek nem volt érzéke hozzá, helyesen

jegyzi meg róla Bánóczi is *) : »a tüzes Révai nem volt

politikusnak való.« Különben is politikai szereprl hazánk-

ban akkor alig lehetett szó, a birodalom külügyei Bécsben

intéztettek el anélkül, hogy Magyarországnak szava lett

*) Révai Miklós élete és munkái. 112. 1.
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Yolna hozz ájok, de távol is volt hazánkban ekkor még
egy valódi politikai közvélemény eszméje. A hírlapok elso-

rolták a külföldi politikai eseményeket minden magyarázat

és megvitatás nélkül, a közönség pedig megelégedett az

események száraz regisztrálásával.*) Annál bvebben emlé-

kezett meg Eévaiahazai irodalmi, közgazdasági, közmve-
ldési, kereskedelmi jelenségekrl. Soha sem feledkezett

meg az eladási formáról, a komolyat is iparkodott tetsze-

tsen adni, a mulattatót is igyekezett tanulságossá tenni.

Buzgalma és ügyszeretete tapintattal párosult, mi által a

lap népszerségét tetemesen elmozdította. Nem is hiányoz -

tak az elismerés hangjai mindjárt hirlapirói pályája kez-

detén : »Ha igy folytatod a Magyar Hazától sokat érdeml

hivatalodat, — irja hozzá Benk József — reménlhetjük

anyai nyelvünknek álomba indult állapotjából való felser-

kenését. magyar égnek tsillagai, mosolyogjatok ennek a

szives igyekezetnek. « ^j Bajnis is a legnagyobb örömmel

üdvözli t mint szerkesztt, irván : »Bizony jó poltzra ültél.

Sok igaz Magyarok, a kikkel Hírmondó leveleidnek zsen-

géjét közlöttem, ditsérik szép igyekezetedet. Tsak egyne-

hányan ellened morgolódnak, hogy Szerzetes Pap levén,

magadat ily dologba avattad. «
2) Bévai tudta, hogy ellenei

nagy számmal vannak, különösen fájlalta, hogy magas

állású egyházi férfiak is vannak közöttök. Erre nézve

*) 1794. augusztus 8-ról szigorú parancsot kapott Pozsonyváros

hatósága, hogy felelsség terhe mellett ellenrizze a pozsonyi lapokat,

nehogy valami hir kerüljön heléjök a lengyelek vagy bármely más

nemzet mozgalmairól,

Orsz. levéltár. Helyt, tanács IIM, 1807.

í) Csaplár Benedek : Kévai újságiró Pozsonyban. Figyel

XII. 294. 1.

2) Nemzeti Múzeum. Commercium epistolicum Kévai.
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maga igy ir báró Orczy Lrinczhez : »Az én üldözim mind

nagy és hatalmas urak voltak, fképen a hanyatlani indult

magyarságért való buzgalmamon ütköztek meg, és ezt akar-

ták volna bennem elfojtani. A papságnak örege is mintegy

szent hivatalt tsinált belle, engem ezért nyomorgatni, mert

a gyáva nem tudta megegyeztetni ezt a két dolgot, hogy

bár szerzetes az ember, irhát mégis áhítatoskodó dolgon

kivül egyebet is, a mikkel jobb Ízlést önthessen nemzetébe.

Kivált azért háborodtak fel, hogy én újságot is kezdettem

Írni. E dologbann az én szándékom jó volt, mert itt lehe-

tett volna avval a szép tudós társasággal össze dolgozni

arra a végczélra, mellyért buzgódtam, úgymint nemzetünk

és nyelvünk finomabb kimivelésére. Annyira szorongattak,

hogy felforgatták szép igyekezetimet.« *)

Yalószin, hogy a papi üldözések kedvetleníték el a

hirlapirói pályától, mikhez hozzájárulhattak a közte és a

kiadó közt elfordult egyenetlenségek is, és így 1784. má-

jusában megvált a laptól, a nélkül, hogy nevét vagy kezd-

betjét csak egyszer is aláírta volna valamely számnak.

Búcsú nélkül távozott, a közönséget sem , sem a kiadó

nem tudósította távozásáról.

Tudjuk Révai életébl, mily buzgalommal törekedett

a tudományoknak magyar nyelven való müvelését el-

mozdítani, ez a czél lebegett szeme eltt mint hírlapírónak

is, épen úgy, mint az korabeli osztrák journalistíka egyik

úttörjének, Klemm Keresztélynek, ki JVelt czím lapjá-

ban ugyanoly elveket hirdetett, ugyanoly czélra törekedett,

mint Eévai, de t megelzleg. Klemm is hirdette, hogy a

tudományokat nemcsak az iskolai növendékek közt kell

*) Figyel XIII. 354.

Ferenczy : Hirlapirodalomtörténet.
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terjeszteni, hanem a felnttek között is, s orre legalkalmasabb

eszközök a hirlapok ; *) hasonló elvek vezérelték Révait, saj-

nos, hogy szerkeszti mködése oly rövid idre terjedt.

Révait Barczafalvi Szabó Dávid, majd még ugyan-

azon év szeptember havában Szacsvay Sándor követte a

szerkesztésben. Szacsvay már Rát Mátyás szerkesztése

idején munkatársa volt a lapnak Pozsonyban, journalis-

tikai érzékérl és ügyességérl számos bizonyságot tett.

már »a maga idejében jelesebb, eszesebb és genialisabb

honfiaink sorában tündöklött, « i) — irja róla gróf Ke-

mény József. — Az szerkesztése alatt újra virág-

zásnak indult a Hírmondó, melyet folyton a színvona-

lon tudott tartani. Szacsvay gyakorlott, élénk szellem

hirlapiró volt, kinek szerkesztésében a legjobb évfolyamok

jelentek meg. Czikkeibl nem egyszer valódi publicistái

szellem sugárzik ki. Ha hirlapirói mködése egy késbbi

fejlettebb korba esik vala, népszerséggel biró nevet ha-

gyott volna maga után. Alatta a Hírmondó utolsó virág-

zása korát érte meg, elfizetinek száma háromszorosra

emelkedett, de az utána következ szerkesztk a lápnak

csak megsznését siettették. Az 1786-iki évfolyam 36-ik

száma alatt találjuk utolszor nevének kezdbetit. Ekkor

viszályba keveredett Paczkóval s új lap kiadására hatá-

rozta el magát. Ez azonban sok nehézséggel járt abban az

idben. Szabadalmat kellé elbb kérnie, melynek megnye-

réséhez kevés kilátása lehetett, mivel Pozsonyban már két

szabadalmazott hirlapkiadó volt. Paczkó nem is késett

gyanút kelteni a közönségben versenytársa fell, tudatta

*) Die Wiener literarischen Zeitschriften. H. M. Eichter. Geistes-

strömungen.

i) Új Magyar Múzeum 1856. I. 281. 1.
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olvasóival, hogy Szacsvay új lapot készül megindítani, de

szabadalma nincs reá, figyelmezteti tehát ket, hogy ne

adjanak hitelt Ígéreteinek.*)

A szabadalommal biró kiadók féltékenyen rködtek

jogaik felett, s minden lehett elkövettek valamely új vál-

lalat megakadályozására.^) Szacsvay mindamellett Tállyai

Dániellel egyesülve elkészületet tett egy új lap, a Magyar

Kurir kiadására. »Mi már — írja elfizetési felhivásában —
két esztendktl fogva irt Újságainkat minden lehetképpen

megjobbítani, a közönséges haszonra alkalmaztatni és Ma-

gyar Kurir név alatt a közelebb következend júliusnak

kezdetével tulajdon költségünkön, szebb formában, és meg-

kettzött szorgalmatossággal kibocsátanni és azokkal az

azokat nem utáló Érdemes Közönségnek egy magyaros

fhajtással öszveköttetett láb hátrahuzással kalapot eme-

lintve udvarolni el nem mulattyuk.«

K lap 10 frtért hetenkint kétszer jelent volna meg,

mindig külön melléklettel, szerdán a Magyar Musával,

melyben a német tudós levelek szerint röviden megemlít-

tetnék, hogy »Mitsoda khez fenik a küls országi Tudósok

késeiket, és mit fznek a küls országi Tudós Társaságok-

ban« ; a szombati számhoz pedig »küldvén a Lipsiai Gyer-

mekek számára irt Levelek szerént fél árkusból álló Gyer-

mek Újságot^ melyek a gyenge elméknek felséges gondo-

latokban való nevelésére, az értetlen indulatoknak jó

*) Magyar Hírmondó 1786. 368. 1.

^) Landerer egy 1793. áprüis 22-én kelt beadványában kéri

Pozsony város tanácsát, hogy Sabisch Menyhért St. Georger Zeitung

€zim lapját tiltsa be, mert engedély nélkül jelenik meg, mit a városi

tanács teljesített is.

Orsz. levéltár. Helyt. tan. 1793. 1099.

3*
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erköltsökben lejend formálására annyira szükségesek vol-

nának, mint az éhes halandónak egy falat kenyér a szá-

jába, « A hosszú tudósítás Ígéretekben épen nem fukarko-

dott. Megígérte olvasói névsorának közlését a tartalom-

jegyzék mellett, továbbá egy »Ujság-tartóBolt« felállítását^

a hol a külföld és saját lapjaik számait rendben tartva

évrl-évre megrzik, hogy 6— 7 év múlva is megküldhessék

olvasóiknak valamely eltévedt vagy szennyessé lett hirlap

kivánt számát.

A mi pedig a Magyar Musát illeti — irja a tudósítás

— »korántse gondolja az Érdemes közönség, hogy mitsak

a magunk tulajdon ernkhez támaszkodva igérnk ezt a

N. Hazának ! Vágynak még a magyar Pinduson Paliások

^

Katók; vágynak tudós Molnárok, Horvátok, Rátok, Ben-

kök, Sz. Nagyok, Pétzelik, Komjátik, Gyöngyösik, Fartzá-

dik s mások ! kiktl, valamint a magában setét Hold a

naptól, világosságot költsönezni, és azzal a mi Érdemes

Olsóink szemeik eltt fényleni meg nem sznünk ; — vágy-

nak a küls Tudós Társaságoknak Tudós Leveleik f mellye-

ket Pozsonyban Magyar köntösbe öltöztetvén, taszittyuk

legalább 6 ökör után az ekét, és a Tudósok belénk fútt

hangjának hséges kitrombitálói leszünk.

«

Tállyai a maga részérl egy német lapot is akart

lúsiám Pressburger Merkúr czimen. 1786. május 25-én szét

is küldte programmját, melyben felkéri a hazai kiadókat,

kiadványaik beküldésére, melyekrl rövid jelentést, vagy

terjedelmesebb ismertetést igér, de minden kritikai szigor

nélkül. Idközben szabadalomért is folyamodott úgy a

Merkúrra mint a Kurírra, folyamodványában egyszersmind

Paczkó megbüntetését is kérvén a Hirmond 43-ik számá-

ban közzétett sért nyilatkozatáért. A Helytartó Tanács
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1786. június 27-én tartott ülésében a lapengedélyt egyelre

függben tartotta, mig Paczkó szabadalma felülvizsgálás

végett felterjesztetik, de már is rosszalta leiratában Tállyai

eljárását, midn az elfizetési felhívást elleges engedély

nélkül kibocsátotta és azon magát jogtalanul a belföldi

lapok igazgatójának nevezte. E czim használatától eltilta-

tott. A mi a Paczkó által közzétett sérelmes nyilatkozatot

illeti, kijelentette a tanács, hogy felle csak akkor fog ha-

tározhatni, ha Paczkó szabadalma már felterjesztetett.

Aláirva gróf Niczky Kristóf.*)

Mialatt a hirlapengedély iránt benyújtott kérvény

elintéztetett, Szacsvay hozzáfogott a Magyar Kurir 1-s

számának összeállításához, s noha Paczkó és Landerer

szabadalmazott hírlapkiadók egy közös beadványban kér-

ték Pozsony város hatóságát, hogy tiltsa meg AVeber nyom-

dásznak a lap nyomását és foglalja le a postán a Kurír

számára érkez elfizetési pénzeket, mit a tanács teljesített

is, mindamellett július 1-én megjelent a bécsi udvari cen-

surán megvizsgált és jóváhgyott Magyar Kurir 1-s száma

az ország különféle helyeirl származó vegyes tudósítások-

kal s külföldi lapokból átvett rövid hírekkel. A czimlap

fametszetben egy kürtöt fúvó lovas hírnököt ábrázolt bal-

ról Magyarország-, jobbról Erdély czimerével. A törekvése

elé gördült akadályokat azonban nem sikerült leküzdenie.

Lapja nem nyerte meg az engedélyt.*)

*) Orsz. levélt. Helyt. tan. /786. .27,005.

^) Der königlichen Freystadt Pressburg. Es ist Höclisten Ortes

«ntscliieden worclen, dass Dániel Tállya}" von seineni Gesucli deutsclie

und ungarisclie Zeitungén zu Pressburg in Druck herausgeben zu dür-

fen abgewiesen wird. Welclies Ihro Stadt-Magistrat auf die diessfalls

eingeschickten Bericlite von 21. Juny, 26. July, und 15 Xbris 1786.
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Szacsvay kénytelen volt tervével felhagyni, Bécsbe

ment s innen indította meg a következ évben újra hirlapját.

A Hirmondó ismét gúnyos lenézéssel fogadta, meg-

rótta idegen nevét (Kurir), »mely három lábon paripázik.«

»Már egyszer — úgymond — igen nagyot botlott, mikor

a világ szine elébe az újságok mezején kirugtatott : talán

nemsokára ki is düll az útból, minthogy az abrakot sokkal

drágábban adják más országban.* *)

A Hírmondó jóslata azonban nem teljesült. A M.

Kurir majdnem félszázadot ért meg, míg épen a Hírmondó

a következ évben megsznt, melynek szerkesztését a48-ik

számnál újra Barczafalvi Szabó Dávid vette át s teljesí-

tette az év végéig, és ámbár felhívta a lap korábbi vidéki

tudósítóit a további támogatásra, úgy látszik, a munkatár-

sak mind visszavonultak, annyira, hogy az új szerkeszt-

nek nem egyszer csupa külföldi hírekbl kellé összeállítania

az egész lapot. Az év végén Barczafalvi is lemondott a

szerkesztségrl. S noha a Hírmondó folytonosan hanyat-

lott, a kiadó még két évig fentartotta vállalatát. 1787-

ben Tállyay, majd XJngi Pál, végre Szabó Márton vette át

a szerkesztést, mig végre 1788. október 8-án a 80-ik szám-

mal megsznt az els magyar hirlap, mely idnkinti fogyat-

kozásai daczára is, mint az idszaki magyar sajtó úttörje

méltánylásunkat kiérdemelte.^) A Magyar Hirmondó-imk

znr weiteren Verstándigung (les obgedachten Tálh^aj liiedurch aiige-

zeigt wird. Chr. Gr. v. Nitzky m. p. Ex Consilio Regio Locumteneii-

tiali Hungarico Ofen den 6-ten Február 1787. Georg v. KeÖfejo m. p.

Orsz. levéltár Helyt. tan. 1787. 4871.

*) Magyar Hirmondó 1787. 1. sz.

^) Utolsó két évfolyama orsz. közkönyvtárainkól hiányzik. <1e^

jnegvan a budapesti ref. coUegium Ráday könyvtárában.
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luüvelüdés-történeti jelentsége van, mert els magyar válla-

lat volt, mely állandó olvasó közönség megteremtésén fára-

dozott.

1787-ben, midn az els magyar hírlap már a hanyat-

lás lejtjére jutott, Bécsben egy új vállalat kelt életre,

mely csakhamar országos figyelmet ébresztett. Mint 15

évvel elbb a magyarellenes birodalmi fvárosból tntek

el a magyar irodalom újjászületésének hajnalsugarai, úgy
most itt [nyerte folytatását a sok reményt kelt magyar

hírlapirodalom. Szacsvay Pozsonyban nem boldogulhatván,

Bécsbe ment szerencsét próbálni. Bécset ismerte egyetemi

tanulmányainak idejébl. Bizott a birodalmi fváros sza-

badelv közszellemében, a fejedelemnek a felvilágosultság

iránt tanúsított rokonszenvében, mindenekfelett pedig ba-

rátjának, Grossingernek , a császár kabinet-titkárának,

pártfogásában és támogatásában. Azon ers elhatározással

ment fel, hogy hírlapját, melyre Magyarországon engedélyt

nem kaphatott, Bécsbl fogja megindítani. Kissé merész,

de élelmes vállalkozás volt. Közvetlen környezetében nem
igen számíthatott anyagi támogatókra, de elbbi munkatár-

sai megígérvén közremködésüket, és a birodalom politikai

életének központjában hiteles és gyors értesülésre számít-

ván, lapja érdekessége által hitte vállalatának sorsát biz-

tosíthatni. Számításaiban nem csalódott. 1787. január 3-án

megjelent a Magyar Kurír 1-s száma egészen a pozsonyi-

nak formájában. Els czikke az európai politikai helyzet-

rl szólt, nem ugyan egy fejlettebb kor vezérczikkének

szellemében, de nem is a Hivmondó utolsó évfolyamainak

bágyadt modorában, annyit mindenesetre sejtet, hogy Író-

jában van publicistái érzék, melynek csak id és alkalom

kell, hogy irányt jelöl tehetséggé fejldjék. A lap nagyobb
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részét apró hirek tölték be, gyakori A^onatkozással a fejedelmi

udvarok aprólékos eseményeire, végül a Toldalék a külföldi

hireket sorolta el. Közleményei rendesen hiteles forrásból

eredtek, a mihez kétség fért, kijelentette maga, mert ámí-

tani soha sem akart. A külföldi lapok megbízhatatlan hírei-

nek átvételénél mindig kifejezte gyanakodását. Tudósítói

nagy számmal voltak Magyarországból is, Erdélybl is és

így olvasói értesülést szerezhettek a hazai eseményekrl,

mi a lap elterjedését nem csekély mértékben mozdította

el. Kezdetben 370 elfizetje volt, de e szám nemsokára

jelentékenyen felemelkedett.*) Szellemes enyelgései is tet-

szésre találtak, például midn az 1791-ik évet így búcsúz-

tatta el: »Gyászos Hir !
— szomorú Tudósítás! Halálos

ágyban fekszik az Esztend ! Még októberben kemény hi-

deglelésbe esvén, kevés reménység vala feléledéséhez ; de

tsak ugyan ezen nyavallyájából egy néhány hetek alatt fel-

gyógyulván, midn már telyes reménység volna jobbulásá-

ról, Vizkórságba esek, mely veszedelmes és rendkívül való

nyavallyájából a minden Esztendk legböltsebb Proto-

Medicussa a midn tökélletesen kigyógyította volna, a niult

héten megint olly kemény hideglelésbe esek, hogy a Pulsu-

sát tapogató Doktorok közzül kétszer 24 órát edgyik sem

igér életének. Gryászos hir ! szomorú történet ! Ha egyebe-

ket önként elhalgatunk is ezen haldokló 1791-ik esztend-

nek ditséretérl, elég az, hogy — ez az az áldott Esztend,

ki az Praedecessorai által kiprédált és megemésztett

*) Már a Il-ik évfolyam kezdetén a XXVT-ik számban kijelen-

tette, liogy a jan.—februári számok teljesen elfogytak, új elfizetk

csak áprilistól kaphatják a lapot. A 98-ik számban tudatta, liogy a

ki hirdetést akar mellékelni a laphoz, 800 példányban küldje be.

Magyar Kurir 1788, 1304. 1.
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minden kenyeres kosarainkat bövségesen megtöltötte —
a Mars fiait a vérengz tsatákból, azokat Kedvesseinek

szerelmes kebelekbe visszatérítette, és tsaknem egész Eiiró-

pában kivánt tsendességet szült. — Tizenkét fiai valának

ezen esztendnek: Januárius, Februárius, Martz., Apr.,

Maj., Jun., Jiil., Aug., Sept., Okt., Nov. és Deczember, s

ezek közül is már most tsak az egy Deczember virraszt

nyavallyás ágya körül, a többi mind a Holtak országában

várják édes Attyokat, s ebbe is tsak hálni jár a Lélek.

Kedves virágszál Leányai a Tavasz és Nyár, Czerészhez

és Bakhushoz mentenek vala férhez ; kik tsak ugyan nem
sokára meghalván, ezeknek Familiai temet boltjaikban

feküsznek. Ha az egy Deczember is meg talál halni —
nints örökös — nints szükség a Testamentomra— minden

öröksége Fiscalis. — De jó volna, ha a Denuntians Kurir

tertialitást kaphatna bellle ! ! Nem óhajtja. — Egyedül

tsak a maga Olvasóinak kivan az Esztend halálával is

szeretetekben maradni. « *)

Szacsvay mint szerkeszt, mindig élénk figyelemmel

kisérte a hadi mozgalmakat, melyeknek aprólékos részle-

teirl is b tudósításokat közölt. A Laudon gyzelmeit

követ ünnepélyek leírásával több számot megtöltött. Ér-

tett a közönség kíváncsiságának kielégítéséhez s ez volt

egyik oka a Kurir népszerségének ; a másik pedig szer-

kesztjének ers hazafias érzülete, melyet az uralkodóház

iránti loyalitás sem bírhatott megtagadásra. II. Józsefet

mindig hazánk édes atyjának. Nagy József-w'^ nevezte,

a fejedelmi ház tagjait folyton a legmélyebb hódolattal

emlegette, dicsítette, de hazafias meggyzdését mindig

*) Magyar Kurir 1791. 1

"
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kimondta, akár az egyházi, akár a politikai eseményekrl

szólt, még akkor is, ha elre tudta, hogy neheztelést fog

magára vonni. Szacsvayhan nem volt meg Rát simulékony-

sága, »nyakas kálvinista természete s hajthatatlan székely

jelleme annál inkábh bánthatott sok körben ; mert aláza-

tosságot szinlelve, éles gúnynyal sújtotta azokat, a kik az

embert csak meghunyászkodva szeretik s a szabad szót

trni nem tudják. O nem hízelgett. « *)

Liberalismusa már az els évfolyamban többször

összeütközésbe jött a censurával, ilyenkor czikkeinek egy

része töröltetett s ö az üresen maradt lapra ráirta, hogy a

hiányzó sorok a rostában maradtak. Midn a hirlapbélyeg

behozatott, keményen és gúnyosan kelt ki ellene, kifakadá-

sainak nagy része természetesen a rostában maradt. Igazság-

szeretete nem egyszer a cynismusig juttatta, de részre-

hajlóvá nem lett soha.Uj ságiról morálját jól jellemzi önmaga,

midn így ir : »az újságíró az ártatlanság köntösé-

ben küld mindent a közönség elébe, mintha sem vallása,

sem atyja és atyafia, sem nemzete és hazája nem volna

az újságírónak oly kétszinüség, megrögzött elítélet és

részrehajlás nélkül valónak kell lenni, ki csak az igazságot

szólja és követi, ^)

A hazafias mozgalmak lelkes szószólója volt mindig.

A nemzeti nyelv fejlesztése és müvelése, a magyar színé-

szet iránti érdekldés ébresztése, a hazai tanügyi állapo-

tok javítása mind oly eszmék, melyekrl gyakran emléke-

zett lapjában. S minthogy ahárhányszor nem mondhatta

volna el érzelmeit és gondolatait úgy mint akarta, allegori-

kus mesékbe burkolta, igen gyakran az alvilági lények által

*) Szacsvay Sándor. Jakab Elektl. Figyel XI.

J) Magy. Kariv. 1791. 86. .sz.
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mondatta el. A hierarchiával is meggyült baja. A vallási

türelmetlenséget gyakran gúnyosan ostorozta, st egy egri

szerzetessel hosszú polémiája is volt, melyben több önálló

röpiratot irt.

A catholicismus ellen tartózkodás nélküli támadáso-

kat intézett, miért nem sokára komoly baj fenyegette. Her-

molaus kapucinus szerzetes, bécsi magyar prédikátor, 1787

május 24-én irt folyamodványában bevádolta Szacsvayt az

erdélyi udvari cancellariánál lapjainak izgató szelleme

miatt, vádolta, hogy szidja a pápát, hogy a catholicismus

ellen gylöletet szít, hogy lapját censurai vizsgálat nélkül

adja ki, kérte a szerkeszt megintését, s az izgató hang

használatának megtiltását. *) A fejedelem július 12-én kelt

kéziratával megbizta gróf Pálífy Károlyt, az udvari can-

cellária elnökét, hogy vizsgálja meg az ügyet s tegyen róla

jelentést. *) Pálffy gyorsan járt el megbizatásában, július

30-án már jelentést tett az ügyrl. Elterjesztésében azt

mondja, hogy a rendrség kihallgatta Szacsvayt, ez kije-

lentette, hogy lapját Szekeres censor szokta vizsgálni, me-

lyet mindig csak jóváhagyás után ad ki, meg is mutathatja

a nyomdában lev imprimaturt. A lap a siketnémáknál

nyomatik évi 700 írtért, 370 elfizetje van 10 frtjával,

4 frt a posta hivatalé, 6 frt marad a szerkesztnek egy-egy

példányért. Kijelenti Pálífy, hogy a múltra nézve nem lehet

semmit tenni, de a lap elterjedtségénél fogva szigorú fel-

ügyeletet kivan, kéri ezért a fejedelmet, hogy censurai vizs-

gálatát bizza az udvari cancellariára, mint a Wienerisches

Diarium és a helyi franczia lapnak Magyarországra vonat-

kozó közleményeit, melyet a cancellaria gonddal teljesítene,

*) Orsz. levélt. Cancellaria. Í787. 7082.

1) U. o. 1787. 8595.
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s lia az incriminált közleményben rágalom foglaltatnék,

annak visszavonatásáról is intézkednék.

A fejedelem elfogadta a javaslatot, a censurai vizs-

gálatot ráruházta a cancellariára, a miiltra nézve pedig

megbízta a rendrigazgatót, hogy vizsgálatot indítson meg,

s ha a censura kijátszása derülne ki, a szerkeszt és nyom-

dász megérdemelt büntetést kapjanak. — Aláirva József. *)

Ügy látszik, hogy ezúttal a vizsgálatnak nem volt

komolyabb következménye, Szacsvay türelmességre intetett

ugyan, de nem sokat adott rá, a catholicismusnak ellensége

maradt továbbra is. Ahol csak tehetett egy-egy gúnyos meg-

jegyzést, nem mulasztotta el. A kath. egyháznak egy sereg

dogmáját igyekezett nevetséges szinben feltüntetni, mi által

sokak gylöletét vonta magára. II. József halála utáif

nemsokára le is tnt szerencséje. 1792-ben az erdélyi kir.

fkormányszéknél bepanaszoltatott egy sérelmes és a való-

ságnak meg nem felel czikk közlése miatt, melyért mint

szerkeszt ismét megintetett. Ez volt az ellene újra megin-

dult zaklatások bevezetése, mely hirlap-szabadalmának

megvonásával végzdött.

Az 1793-iki évfolyam 1-s számában egy külföldi

tudósítás jelent meg Francziaorszdg czímen, átvéve a Wie-

ner. Diarium-hól, mely XVI. Lajosnak a convent eltt

történt kihallgatásáról szólt. A censor a czikk kiadását

megtagadta, de Szacsvay abban bizakodván, hogy a közle-

mény a bécsi lapban már megjelent, be sem várta a cen-

sori engedélyt, a czikket kinyomatta és a lapot szét is

küldte, ezért lapja betiltatott.

Szacsvay e rendelet ellen felfolyamodott a felséghez,

kiemelvén, hogy József császár lapját mindig védelmébe

~*rÖrsz. levélt. Canc. 1787. 10137.
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fennáll, a kincstárnák 30 ezer forintnál többet jövedelme-

zett, hogy a síketnémák nyomdai intézetének már 14 ezer

forintot fizetett, hogy általában elfizetési díjakban Ma-
gyarországból és Erdélybl 70 ezer forintnál több került

forgalomba Bécsben, a császári székvárosban. Könyörög a

fejedelemnek, hogy vonja vissza a betiltó rendeletet s ne

tegye családjával együtt kenyérvesztessé, kéri, hogy ügyét

az alsó-ausztriai kormányzóság által vizsgáltassa meg.

Enyhít körülményül felhozza, hogy ugyanazon közlemény

megjelent a bécsi Magyar Hirmondó-híin is, valamint a

pozsonyi Presshurger Zeitung-han, a pesti Ephemerides-hei\

a grátzi Bauern-Zeitung-hsin stb. A magyar udvari cancellá-

ria a felségnek tett elterjesztésében kiemelte, hogy igaz

ugyan, miszerint a M. Kurír a bécsi hivatalos lapból vette

át a közleményt, de a fordító abban követett el vétséget,

hogy a német Sie megszólítást kegyelmed-nek fordította,

mely kifejezés egy fejedelemre alkalmazva, sértést képez.

»Denn die in deutschen übliche Redensart — mondja az

elterjesztés — mit dem Worte Sie wird in der hungri-

schen Sprache mit dem von Zeitungs-Yerleger verwechsel-

ten Ausdrucke kegyelmed nicht so anstándig, als sie ira

deutschen lautet, ausgedrückt, und diese hungr. Redensart

ist nach ihrem derzeit allgemein gebráuchlichen Yerstande

nur gegen Personen niederen Standes als z. B. die Richter

und Geschworne eines Marktfleckens, gegen Beamte der

letzten Klasse, oder auch gegen minder ansehnliche Edel-

Leute anwendbar, dagegen gegen eine ansehnliche Person,

um so mehr gegen einen Souverain höchst unanstándig . . .«

Aláirva gróf Pálffy Károly. A fejedelem sajátkezleg irta

rá az elterjesztésre a cancellaria ajánlatának jóváhagyá-



46

sát. A lapot betiltotta s a nyomdász megbüntetését is

elrendelte. *)

Az erdélyi udvari cancellaria 1793. február 1-éu ér-

tesítette az erdélyi kir. fkormányszéket : »hogy felsége

Szacsvay Sándort a censura megkisérlett kijátszásáért, a

felsbb rendeletek megszegéseért, st magának a könyv-

iiyomtatónak tiltott cselekedetre bírásáért 2i Magyar Kurír

czím újság kiadásától elmozdíttatni, de mihelyt alkalmas

egyén akad, a ki azt folytatni ajánlkozik, a kiadást annak,

míg a censurai szabályokhoz alkalmazza magát, újra meg-

engedni elhatározta, s ezt országszerte azon hozzáadással

rendelte kihirdettetni, hogy a Szacsvaynak beküldött elfi-

zetések iránt oly intézkedés tétetett, hogy azok tle átvé-

tetvén : vagy az elfizetknek adatnak vissza, vagy azok

az új szerkeszt által folytatandó hírlap megküldése által

kárpótoltassanak. « ^)

A szerkesztknek különös tapintatra és éber figye-

lemre volt szükségök, hogy összeütközésbe ne jussanak majd

a censurával, majd a hadi tanácscsal, vagy magukkal a

törvényhatóságokkal, st egyes befolyásosabb egyénekkel

is. A szabadalom megvonásának Damokles kardja folyton

fejük felett lebegett. Néha a legártatlanabb közlemény is

*) Orsz. levélt. Canc. Í793. 69, 239, 264.

^) Suam Majestatem Sacratissimam ob attenta-

tam per Alexandrum Szacsvay censurae elusionem legumque hujus

violationem ac ipsius quoque typographi circumventionein pdictmn

Szacsvay ab Epbemeridum Hungaricarum sub titulo Magyar Kurir

editione amovendum, mox tamen atque aliud probum et idoneum

individuum pro earum continuatione semet insinuaverit, hac eidem

donec censurae, legibus semet conformaverit admittendam decre-

visse « Orsz. levélt. Helyt. tan. 1793. 3041. L. Figyel

XI. 345. 1.



koczkáztatta szabadalmukat. Megtiltották például a lapok-

jiak, hogy hirt hozzanak a katonai egyenruha változásáról,

nehogy ezáltal alkalmatlan panaszokra szolgáltassanak

tárgyat. Az 1801-iki Hírmondó 34-ik száma a többek közt

egy rövid közleményt hozott a hadtestek elhelyezésérl,

hogy olvasói tudhassák hol-merre vannak hozzátartozóik,

és ez elég ok volt a komoly megintésre. *) így Szacsvaynak

elmozdítása a laptól könnyen megérthet.

A folytatás jogáért hárman is folyamodtak : Decsy

Sámuel, Pánczél Dániel és Rosenmann István (utóbbi

Magyar Nemzeti Újság czímen). Decsy haladottabb élet-

korára s higgadtságára hivatkozott, hogy így képes meg-

itélni, mi közölhet lapokban az állam hátrányának és biz-

tonságának veszélyeztetése nélkül. írói hivatását irodalmi

munkáival igazolta, s azt Ígérte, hogy gondja lesz az állam-

kincstár jövedelmének szaporítására, nemkülönben arra,

hogy a magyar közönség se szenvedjen hátrányt.

Pánczélt az erdélyi udvari cancellaria ajánlotta,

maga pedig arra hivatkozott, hogy külföldi egyetemeket

látogatott, vannak nyelvi ismeretei, hogy folytatni fogja a

Szacsvay által megkezdett országgylési naplót, hogy a

censura szabályaihoz és a legfelsbb határozatokhoz szigo-

rúan fog ragaszkodni.

*) A hadi tanács rögtön átirt a Helytartó Tanácsnak, hogy

az ily körülményekért rója meg az illet' szerkesztket s ismételt

psetben, vonja el a szabadalmat. » Anzeigen — írja átira-

tában — dieser Art zur Einrückung in ein öífentliches Zeitungs-

T)latt um so weniger geeignet sind , als auch bey auswártigen Re-

gierungen darauf gewacht wird , die Dislocation und Stárke ihrer

Truppén nur den betreífenden Behörden, nicht aber dem lesenden

Publikum oder auch in auswártigen Lándern bekannt werdeu zu

lassen.cc Orsz. levéltár. Helyt. tan. 1801. 8146.



48

Eosenmann csak azt hozta fel, hogy magyar szüle-

tés, tudja a nyelvet ö ismeri a nép jellemét.

A cancellaria egyedül Decsyt mint tapasztaltabb

egyént találta alkalmasnak a szerkesztésre. Pánczél ellen

azon körülményt hozta fel, hogy Szacsvaynak társa volt, s

ha rá^izatnék a szerkesztés, Szacsvaynak továbbra is befo-

lyása volna a lapra.*) így tehát folytatása 1793. február

28-án kelt rendelettel Decsy Sámuel bölcsészet- s orvostu-

dorra bizatott, ki két havi szünetelés után, 1793. márczius

1-én adta ki az évfolyam új els számát. A közönség —
úgy látszik' — belenyugodott a szerkeszt változtatásba s

az elfizetési pénzeket nem igen reclamálta ; legalább

Szathmár megye rendéi 1793. márczius 15-én tartott me-

gye-gylésükben kijelentették, hogy »a megyében senki sem

találtatott, a ki azon pénzét vissza kivánná venni, melyet

az újságra az esztendnek eleivel már felküldött. « ^)

Decsy buzgalommal fogott ugyan a szerkesztéshez,

de mind a mellett már nemsokára hanyatlás volt észreve-

het lapján.

A Budapesti Szemle azon jellemzése, hogy »sok szel-

lemmel, ügyességgel és következetességgel szerkesztett « ^)

hirlap — épen nem illett reá. Decsy Sámuel sokféle isme-

rettel tele tömött f volt, de nehéz gondolkodású és minden

journalistikai érzék nélkül. Törökországról és Egyptomról

irt történeti müvei is rendszertelen adathalmazok, melyeken

nagyon meglátszik az érdekes és jellemz adatok kiválasz-

tásához és egygyéfüzéséhez ért kéz hiánya. Minden müvét

a szerkezetben fogyatkozások jellemzik. Ezt mutatja hir-

*) Orsz. levélt. Canc. 1793, 1970.

Orsz-. levélt. Helyt. tan. 1793. 10029.

2) Budapesti Szemle. 1859. VI. 19. 1.
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lapja is, mely leginkább a külföldi lapok compilatiója volt.
Alig vette át a Kurírt, már.' kevesbedtek a hazai hírek, ké-
sőbb csak elvétve akadunk benne ilyenekre, de aunál rész-
letesebben szólt Franczia-, Olaszország, Belgiumról stb.
.1795-ben Balogh Péternek titkos tanácsossá történt kineve-
zését közölvén a nélkül, hogy a ceusurának bemutatta volna.
K ezért 100 db arany pénzbirságra Ítéltetett *), majd még
ugyanazon évben a censurai szabályok áthágása miatt 6 dl).
arany büntetésre. A következő évbeu Szerelemhegyi An-
drás Pesten is ki akarta adnia lapot, Petii Magyar Kurír
czímcu, de nem kapott rá engedélyt. Két évvel utóbb.
1798-ban Pánczél és Dccsy közösen szerkesztették. Egyik
szám Decsy, a másik Pánczél tollából került ki, amint egyik
vagy másik volt a »hetes«. Szerkesztői működésük igazi
napszámos munkává sülyedt, melynek alig van valami tör-
téneti becse, noha Pánczél Dániel számbavehető tehetség
volt.

A frauczia hadjárat majdnem végzetes eredményű lett
Dccsyre és társára. 1809. április,28-án a fejedelem megbí-
zásából Kaiuer főherczeg aláírásával cabinetirat intéztetctt
gróf Erdődyhez, a magyar udvari cancellaria akkori elnö-
.kéhez, mely azt mondja, hogy a fejedelem nem tartja taná-
(csosnak azon mozgalmas időkben a Kurír szerkesztőségét
'továbbra is Decsynél meghagyni ennek hazafiatlan gondol-
kozása és írásmódja miatt. Felszólítja tehát a cancellariát.
hogy találjon módot Decsynek és a különben jó érzelmű
Pánczélnak elmozdítására s helyettük Márton Józsefnek a
szerkesztéssel megbízására, kit igazi hazafias gondolkodá-
súnak jellemeztek.

*) Orsz. levélt. Canc. 1TS5. 9187.

Ferenczy: HirlapiriMlalonrtOrténet.



Erdűdy erre átírt ív/, udvari rendőrséghez s javasla-
tot tett az elmozdítás iránt. Ajánlotta a szerkesztők mcj;-
idézését s ez alkalonuual tudtul adását, hogy ő felsége lap-
jukkal uiucs megelégedve, azért a szerkesztést másra bizz;i.
De óz előreláthatólag nagy izgalmat szülne, mivel 'Decsy is
Páuczél is a lap jövedelméből éltek, s ekkép fentai'tásuk
eszközétől lévén megfosztva, szóval és levelezésijén izgatást.
vinnének véghez. Hogy ennek eleje vétessék, mindkettejük
számára a kincstárból volna utalványozandó bizonyos ösx-
szeg, melyet feltűnés nélkül lehetne tenni oly czimen, hogy
mint szerkesztők jó szolgálatot teljesítettek. E kincstári
segély külötíftsel!Decsynél volna indokolt, ki időközben
megnősült, három gyermeke, van, tehát családjával nem
lehet ív/, éhcnihalámiak kitonni. Pánezél különben mogma-
radhatua Márton mellett is segédszerkesztőnek s így <> nem
terhelné a kincstárt.

Az ügynek fordulatot adott azon körülmény, liofí.v ='
vizsgálat folyamában Decsy feljelentette Mártont, hogy a
francziák proclamatioját magyarra fordította. Ez késleltet ti •
az ügy eldöntését. A vizsgálatból azonban az derült ki.
hogy midőn a franc/iák Bécsbe bevonultak és Napóleon ;i
magyarokhoz proclamatiót szándékozott kibocsátani, a
melyben őket az Ausztriától való elszakadásra szólított:
fel, a. proclamatio szövegének magyarra fordítására Marót
miniszter titkára, által Decsyt szólította fel a rendőrség
ajánlatára. Decsy ekkor ágyban fekvő, sillyos beteg lévén.
Mártont ajánlotta maga helyett s minthogy vele e tárgy
felől többé semmit sem közöltek, azt hitte, hogy Márton
eleget tett a felszólításnak, ennek alapján tette ti -<\ felje-
lentést.

A rendőri főigazgatóság JíiteLraegindított vizsgálat
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ii'/onban kiderítette, hog)' Márton, ki különben jó érzelmei-
ről ismert volt — mint a hivatalos jelentés mondja — lefor-
dította ugyan a proclamatiot első szövegezésében, annak
több kifejezését enyhítette is, de egyszersmind kijelentette
a miniszter titkárának, hogy;fcz egész szöveg ellen kifogása
van s meggyőződésével ellenkezik. Visszaadatott tehát neki
a fordítás azon megjegyzéssel, hogy > nincs kellő erélylyel
fordítva.* Ekkor gondolt Marét is, titkára is Bacsányi
udvari fogalmazóra, mint mindkettejük régi ismerőséi-e.
Reá bizták tehát a fordítást, melyet ez teljesített is, lefor-
dítván magyarra és >natalis hungarus ad hungaros« czí-
men latinra. E feltevést megerősíti azon körülmény, hogy
Bacsányi mindennapos volt Marét házánál és asztalánál s
ott úgy viselte magát, mint Marét régi barátja, kivel Kuf-
steinban ismerkedett meg, hol mindketten mint állami fog-
lyok együtt raboskodtak. Az udvari cancelláriához intézett
ntirat nem helyeslé a kincstár megterhelését, azért azt ja-
vasolta, hogy n lap jövedelme Márton, Decsy és Pánczél
között egyenlően osztassék meg. Időközben Decsy folya-
modott az udvari cancelláriához, hogy Pánczélnak adjanak
új lapra engedélyt Magyarországon, a Kurír szerkesztői
joga pedig hagyassák meg nála, sőt halála után ruháztas-
sék örököseire. Pánczél is folyamodott a Kurír szerkesztői
jogáért s Decsy előtt titkolt folyamodásában azzal vádolta
őt, hogy a lapnak egy számát censurai engedély nélkül
adta ki. A cancellaria azonban védelmébe vette Decsyt,
nem helyeslé a jövedelemnek három részre osztását, mert
ez az előfizetők számának változásai következtében bizony-
talan volna, különben sem látott elég okot Decsytől a jog
megvonására, azért azt ajánlotta a fejedelemnek, hogy ha-
gy assék meg a szerkesztésben Decsy és Pánczél az eddigi
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eljárás szerint. A fejedelem 1810 márczius 19-én Prágá-
ban kelt határozata megerősítette Decsyt és Pánczélt újra,
de figyelmeztetni kívánta az előbbit, hogy hasonló kifogá-
sok esetén haladéktalanul elmozdíttatik a szerkesztéstől,
azért a magyar udvari cancelláriának kötelességévé tette a
lap szigorú ellenőrzését.*) Az ügy ekként rendbe hozatván,
Decsy és Pánczél együttesen folytatták a szerkesztést.

1810-ben a lap ára felemeltetett 24 fiira, »bankó
czédulában, jó pénzben pedig« 16 frtra, mert megdrágul-
tak »a kopertáknak kinyomtattatása, a posta-portó, az
újság-expeditorok fizetése, a koperták leragasztásához való
tsiriz.« Kijelentették, hogy a kik pecsét alatt kívánják kül-
detni újságaikat fél esztendőre egy —, egész esztendőre
2 frtot tartoznak fizetni, »mivel a spanyol viasz is nagyon
megdrágult.c l)

1815-től—1821-ig Pánczél maga szerkesztette az
ekkor már négy rétben megjelenő lapot, majd 1825-ig
Igaz Sámuellel, később 3 évig újra egyedül, de 1827-ben
betegeskedvén, az expeditióban zavarok álltak be, mi a
közönség elpártolását idézte elő. Ekkor már csak egy
»buzgó hazafi* támogatása mentette meg az enyészettől.
Pánczélnak 1827. deczember 15-én bekövetkezett halála
után a szótáriró Márton József vette át, ki már előbb né-
hány számnak szerkesztője volt, alatta 1834-ben*48 évi pá-
lyafutás után meg is szűnt.

Felélesztéséhez ekkor hárman is kísérletet tettek.
Előbb Csatószegi Csató Pál folyamodott a folytatás iránti
engedélyért. 1835. február 3-án kelt folyamodványában hi-
vatkozik 1-ször nyelvi ismereteire, 2-szor hogy tagja a tu-

*) Orsz. levélt. Canc. 1809. 5214, 10080. 1810. 403, 435, 5718.
«) M. Kurír 1810. 31, IJ2. sz.
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dós társaságnak, 3-szor hogy nyelvtudományi munkájával
] 832-ben elnyerte a tudós társaság 100 aranyból álló juta-
lomdíját, 4-szer hogy nem rég két nyelvtani munkája jelent
meg, 5-ször hogy mindig becsületes életmódot folytatott,
végre 6-szor hogy ősi nemes családból származott s ősei
katonai szolgálatokat teljesítettek. Bajza is folyamodott a
kiadási jogért, kérelmét azzal indokolta, hogy kívánatos a
Bécsben megjelenő magyar lap fentartása, képessége is van
a szerkesztéshez, hisz tagja a tudós társaságnak és az
Aurorát is ő folytatta, végül ő különben is minden törek-
vését a közönségnek szenteli. Kérvényéhez mellékelt terv-
rajzában a lap czimét Vildg-rs. kivánta változtatni és he-
tenkint háromszor adni ki egy-egy ivén, a mellék-lapot is
fentartaná, mely eddig majd Kedveskedő, majd Sokféle czi-
met viselt, ő állandóan Füzér néven adná ki, mely >min-
denféle oktató vagy szivet mivelő s mulattató darabokból
lenne összefűzve.* Néha illustratiok, >ábrázolatok« is já-
rulnának hozzá, ha az előfizetők száma engedné. A harma-
dik pályázó Markovics József, krassómegyei származású
hites ügyvéd volt, ki előbbi czimén kivánta folytatni.

A Helytartó-Tanács felhívta Pestmegye Rendéit, hogy
a pályázók erkölcsi tulajdonairól, és az előfizetők biztosí-
tása szempontjából vagyoni állapotukról tegyen jelentést.
Csatóról illetőségi helyének: Velencze városnak tanácsa
hitelesen bizonyította, hogy 7000 frtnyi ingó és ingatlan
vagyona van szüleinek, melyet ezek, Csatószegi Csató Mihály
és ííemes Kovács Rozália sajátkezflleg aláirt kezeslevelük-
ben biztosítékul lekötnek, ha ifiuk a kiadási jogot megkapja.
Egyébiránt Briedl E. János pesti háztulajdonos is jótállást
vállalt 3000 frtig; sőt Szollinger bécsi nyomdatulajdonos
is kész elvállalni érte a kezességet. A mi a folyamodó tű-
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dományos képzettségét illeti, mellékelik iskolai bizonyítvá-
nyát, melyből kitűnik, hogy mindenből eminens volt, az T.
félévben 27-ik, a 11-dikban 11-ik. Bajzáról Zlinszky János
pestmegyei főszolgabíró állított ki erkölcsi bizonyítványt,
melyben őt kifogástalan jellemnek állítja. Félévi cautioért
bYiy András vállalt kezességet, lekötvén minden nemesi ős
polgári birtokát. Markovicsról Krassó megye nyilatkozott
elismerőleg. A Helytartó-Tanács a beérkezett jelentések
alapján mindhárom folyamodót a szerkesztésre alkalmas-
nak mondta, azonban az udvari cancellária felszólította ;i
Tanácsot, hogy határozott javaslatot tegyen, mire ez kije-
lentette, hogy Bajzát szélesebbkörű irodalmi munkássága
inkább teszi ajánlatossá a szerkesztőségre, de Csató tájé-
kozóbb lapot adhatna, mert nyelvi ismereteinél fogva az
egész müveit világ lapjait használná forrásul.

Az udvari cancellária azonban az engedélyt megta-
gadta, s a lap felélesztési kísérletei meghiúsultak. *)

A majdnem félszázadra terjedő hirlap, melynek első
évfolyamai oly közkedveltséggel találkoztak, utolsó idejében
már nem felelhetett meg a közönség magasabb kívánalmai-
nak, nem tartott lépést a közönség fejlődésével s elmaradt
tőle, míg lassanként a közönség is megfeledkezett róla.
Megszűnését alig vették észre.

Az első, pozsonyi Hírmondó megszűnése napján l 788.
október 8-án jelent meg az első pesti magyar újságMagyar
Merkuríus czimen, a Hírmondó fametszetes rajzával, mint
annak folytatása. Paczkó fia számára nyomdát állított
Pesten és a Hírmondó előfizetőinek kárpótlásul az év vé-
géig az új lapot küldette. Szerkesztője Szabó Márton volt.

*) Orsz. lóvéit. Hulyt, tnn. 1840. 39,409.
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ki a Hírmondó szellemében s annak beosztása szerint állí-
totta össze hetenkint kétszer az új lapot, kezdve egy gyarló,
kalendárium! verssel s végezve egy-egy adomával. Az év
végén közzétett kiadói tudósítás sajnálattal említi az előfi-
zetők sy/imának leapadását, érezte a közelgő válságot, azért
megtett minden lehetőt, hogy a vállalatot a bukástól rneií-
iiiontst'. Pesten adta ki, hogy olvasóit gyorsabban értesít-
hesse az eseményekről, az előfizetési dijat leszállította. ;iz
ivó ígérte, hogy sem fáradságot, sem költséget nem fog
siijaálni, csakhogy lapját kedvessé tegye olvasói előtt, iXt-m
sokat használt. Szacsvay Magyar Kurir-j&vsíí nem állhatta
ki a versenyt. 1789-bcu nevét a magyarosabb hangzású
MaifyarMeríw-v&\ cserélte fel, de tartalma maradt arégi.bő
tudósításokat hozott ugyan a harcztérről, de egyéb érdeme
nem is volt ez 'egyhangú tábori bulletin-éknél, melyeknek
hitelességét emelte az, hogy tudósítói a harcztérről is vol-
tak, például Lac/kovics kapitány, ki Belgrád bevételét ver-
sekbon is megénekelte. *) A lap oly gyér pártolásban ré-
s/csült, hogy az év végével meg kellett szüntetni. A 98-ik
sxám hozott egy rövid kiadói jelentést, mely figyelmeztette
a közönséget, hogy az előfizetést ne újítsa meg, mert az év-
végével a Magyar Merkúr meg fog szűnni. A l Ou-ik számra
rá. is volt nyomva, hogy a lapnak »legeslegiitolsó Levele.'*
Végbúcsúképen csak ennyi. Ily csendes volt a megvál-
tozott czimű első magyar hírlapnak kimúlása.

A II. József alatti török hadjárat szülte Görög De-
meter és Kerekes Sámuel legnagyobbrészt hadi tudosítá-

*) MagyarMerlmr 1789. 88.H7,.(Oim. közkünyvttírainkV>llii:inv-
•üik, ile jneg vim 0.7. UVRZ. levéltárban Helyt. tni). 17SH. 47702. sz. a.
ini 'J l i 'kletül, a teljes évfolyam pedig a Imdapecti vcf. collesrirmi H i i i l a y
könyvtárában.)
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sokból álló bécsi hetilapját, a Hadi én más nevezetes Tórté-
netek-et. Nem is annyira hirlap volt ez, mint inkább a há-
borús mozgalmakról és az egyes ütközetekről szóló rövi-
debb-hosszabb tudósítások, többnyire hiteles formában,
itt-ott egy kis túlzással ugyau, de minden hivatalos jelleg
nélkül. E vállalatban is hazafias essél vezette a szerkesztő-
ket, mint társaikat, ők is a divatos szólamokkal ajánlották
vállalatukat a közönség pártfogásába, »mert a nemzetet
született nyelvének szeretetére, becsülésére s tanulására
spi-kenteni* volt ezerjók. Hogy ezt még szembetűnőbben
kimutassák, jutalmat hirdettek egy magyar nyelvtanra s
felkérték a hazafiakat, hogy a kiknek idejük s megfelelő
képzettségük van. fogjanak a munkához és »ne tiltsák fá-
radtságokat.* *) A vállalatról részletesebb tájékozást nem
nyújtottak, hanem később jelentették ki, hogy nemcsak
kizárólag a hadi eseményekre fognak szorítkozni, hanem
a hazából és külföldről mindent közölni szándékoznak, a
mi müveit embert érdekelhet; ezért a lap czimét is fel fog-
ják cserélni valami alkalmasabbal. Tartalom és elnevezés
azonban maradt a régi, mindaddig, míg az átalakult viszo-
nyok a változást feltétlenül szükségessé nem tették. A.
szisztovói békekötés után már alig került elég anyag a
füzetek szokásos kiállítására s mindinkább több-több túrt
kezdenek igénybe venni a rendes hírlapi közlemények, míg
végre, öt félév elteltével az első magyar hirlap nevét vette
fel a vállalat és Magyar Hírmondó néven folytatta pálya-
futását 1792-től 1803. márczius végéig. A tartalom és
beosztás meglehetősen gyarló volt, úgy, hogy az akkor
gyenge Kurír fölé sem emelkedhetett. A lap élén i-cniUzc-

*) líadi r.f mán «c»irzclc.» Ti>rlénelek. T. S/.;tk:iNz '.ÍH.'I. I.
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rint a bécsi események voltak elsorolva minden megválo-
gatás nélkül, azután majd magyarországi, majd erdélyi
vagy külföldi vegyes hirek következtek, vagy egy-egy adoma,
melyet, ügy látszik, nagyon kedveltek; egyszer a lap főró-
Kzét csupa adomákkal töltötték meg s a számot Anekdotás
Uj*áff-n&k nevezték. *)

1793-ban ugyanazon sors fenyegette a vállalatot,
mint Szacsvay Kurír-j&t.Midőn kiderült, hogy ők is censurai
ongedóly nélkül küldték szét a lapot a kifogásolt közle-
ménynyel, a magyar udvari canccllúriii szintén a lap be-
tiltását javasolta, de hogy Magyarországon feltűnést ne
keltsen mindkét bécsi magyar hírlapnak egyszerre betil-
tása, egyelőre csak Szacsvay ellen kívánta a betiltást foga-
natosítani a betiltás okának kihirdetésével együtt. Görög
és Kerekes kérvényt intéztek a felséghez, elnézést és bocsá-
natot kérve érdemeikre való tekintetből, melyek közül fel-
hozták, hogy lapjukból a gymnasiumok magyar nyelv taná-
rainak ingyen példányt küldenek, hogy a lapot drága réz-
metszetekkel ékítik, hogy szegény tanulóknak ajándék-
könyveket adnak, hogy mintegy 20 személynek adnak ke-
nyeret a nyomdánál, hogy a török háborúban kitűnt vité-
zek dicsőítése által a hadsereget vitézségre ösztönözték,
hogy irodalmi pályadíjakat tűztek ki stb. Az udvari can-
cellaria megjegyzé, hogy előtte ugyan ez érdemek ismeret-
lenek, de a szerkesztők hibáját enyhíti azon körülmény,
hogy először játszották ki a censurát, azért a betiltás vis/-
szavonását javasolta s helyette 200 arany pénzbírság kive-
tését, mit a fejedelem jóváhagyott, de a szerkesztők ennek
elengedéseért is folyamodtak közczélra fordított áldoza-

*) Magyar Hírmondó. 179á. január IH-iki sz-im.
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taikra való hivatkozással s végrn fel is mentettek alóla,
azon figyelmeztetéssel, hogy hasonló vétség esetén a bün-
tetés megújíttatik. *)

A megjelölt irányban következtek ax új Hirmmulú
óvfolyamai egymásra mindaddig, míg (J-övög, a vál lalat első
megindítója és folytonos vezetője, a/, udvarhoz nem került
József főherczeg nevelőjéül. Miután tevékeny szerkesztő-
társa., Kerekes 1800-ban elhunyt, csaknem a teljes munka,
reá nehezedett, keresett is társat, »a ki jó morális kharak-
terrelbirna: a tudományokban, kivált az újabb statiszti-
kában jártas lenne; tiszta magyarságának s kellometes
előadásának próbáit nyomtatásban vagy kézírásban is
előmutatná; a franczia Journalokat hacsak meglehetősen
is, a németeket pedig jól értené; aki friss egészségben, (.-le-
ven, világra1 termett kultus s nőtelen lenne s végre a kit
a közjónak előmozdítására intézett igyekezetünk lelkesí-
tene : « a) — mint Benedek Mihály debreczeni ref. lelkész-
hez irt levelében mondja — de úgy látszik, nem kapott sen-
kit, és ámbár munkatársaiban — kik között Sándorffy
József, Takáts József, Komiéi István, Márton József és
Cászár József említendők — koronkint hű támogatókra
talált, mégis a szerkesztői teendők annyira elfoglalták, hogy
nevelői állása elfoglalásakor be kellé szüntetnie lapját. Elő-
fizetői a Magyar Kurír-rsií kárpótoltattak.

Görög Demeter nemcsak hírlapirodalmunk U-rén
szerzett érdemeket magának, hanem hazafias buzgalmának
egyéb számos jelét is adta. Az ő kezdeményezésére jött
létre a Debreczeni Grammatika. A gazdasági tértin is

*) Óvsz. I f V ^ l t . Canc. 11Ü3. :!41, 1304. 4t>:.:,.
') í'iyi/c.'ü 1*77. II. -.'"T. I.
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buzgólkodott, különösen a szőlő nemesítés meghonosítá-
sában.*)

Erdélyben is megelőzte a magyar hírlapirodalmat
Hochmeister Márton nagyszebeni nyomdásznak 1784. ja-
nuár 2-án megindult Siebenbüryei- Zcituny-ja,, melynek
megindulására uiaga II. József adta az eszmét erdélyi útja
alkalmával. A lap előfizetési felhívása 1783. november 9-én
adatott ki, 11 nappal később megadatván a szabadalom is,
a következő év elején megindulhatott a lap, mely külön-
böző czimek alatt megérte százados évfordulóját.

1790. februárban megjelent az első erdélyi magyar
hírlap előfizetési felhívása is. A szerkesztők április hó else-
jétől június végéig hetenkint egyszer — azután itz év vé-
'géig hetenkint kétszer szándékoztak kiadni, a kilenc/ hóra
az előfizetési dijat l drb. aranyban állapították meg.1)
Programmjukat már előbb közzétették. Benne hármas czélt
tűznek maguk elé: 1. a hadi hírek közlését; 2. a nyelv-
művelését, mely »valójában tsak az eddig való pallérozásá-
ban is akárrnelly dolog előadására alkalmatos, lehet udvari
fenhéjázó, lehet mélly és hathatós, lehet nyájas és a magyar
Grátiáknak szájokban szerelmes is,« de azért fejlesztésre
még szüksége van; 3-ik czéljok a háladatosság volt, hogy
a. többi lapok tudósításait ők is viszonozzák vidékük fon-
tosabb eseményeinek közlésével, mire azon helyzet is ösz-
tönzésül szolgált, hogy a harcztérhez közelebb estek.2)

A lap czime Erdélyi Magyar Hirvivö volt, szerkosztői
nincsenek megnevezve, de tudjuk, hogy Fábián Dániel és
Cserei Elek voltak, kikről a 10-ikszám mondja, hogy: »A/.

*) L. M.í M ön József. Güi-üg Demeter Életleirása. Bécs li<.;4.
') Hadi ét más nevezetet Történetek II. Szakasz 375. 1.
-) Neue Courir ám Unyarn 1790. 28. s-/..
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erdélyi országos Tábla (Tabula provinciális) Pünkösd hó
1-én eltöröltetvén, az ennél a hivatalnál levő Laistrom
szerző (Registrator) Fábján Dániel úr Erdély Ország
Allszámvevőjének (Vice Exactornak) tétettetett, Cserei
Elek úr pedig az igazgató tanács Ali Laistrom szerzőjének
maradott továbbra is és Titoknoki (Secretarius) hivatalt
fog vinni.* Az egyes számok 4 nyolcz rétű levélen, elül
fametszetes czimerrel és rendszerint két levélnyi ToldaUk-
kal jelentek meg eredeti és külföldi lapokból átvett rövid

jórészt udvari — hírekkel, néha a toldalékon egy-egy
verssel. A kezdetlegesség jelei nagyon is feltűnőek voltak
rajta, de viszont dicsérettel emelhető ki, hogy már G-ik
számában rendszeres czikket találunk a magyar nyelv-
ről, mely művelésének fontosságát több számon át elég
érdekesen fejtegeti. A 11-ik s/ám hozta az új előfizetésre
való felhívást, mely tudatta az olvasókkal, hogy ezentúl
hetenkint kétszer (hétfőn és csütörtökön) fog megjelenni.
Elterjedésére világot vet a szerkesztők azon nyilatkozata,
melyben kiemelik, hogy .ffirinuö-iknek nemcsak Pozsonyban,
Budán, Pesten, Kassán, Magyarországnak és Erdélynek
majd minden részében vannak nagyszámú olvasói, »hanem
Bétsbe és a Tábori Piatzokra is a Magyar Hadi Seregeiiik-
hez szép számmal ki vitetnek.* Sajátszerű, hogy mind
amellett oly ritka.*) Ritkaságából is lehet következtetnünk
csekély elterjedését és rövid életét.Az erdélyi főkormánysnék-
nek Szebenből Kolozsvárra áthelyezése alkalmával, Hoch-
meister is áttetteoda nyomdáját, s így a Hírvivő karácsou-
havi számai Kolozsvárit jelentek meg. Az évfolyam utolsó

*) Az erdélyi múzeum könyvtárában van 11. szám a 7-ik kivi-
telével l — 12-ig, ti bvulapesti ref. collegium Bádny konyvtárálvm ]><-
<1Í2 12 ; u. m. 48—58-ig és .r>9—fil-ig.
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(61-ik) számában a kiadó új előfizetést hirdetett. Valószínű
tehát, hogy a lap 1791-ben is élt, hogy meddig, azt csak ké-
sőbbi kutatások fogják felderíthetni. Szerkesztőiről sem tu-
dunk sokat. Egyik bécsi lapban olvassuk, hogy 1833. decü.
21-én NagyAjtai Cserei Elek erdélyi kormányszéki tanácsos
ötven évi szolgálata után ő Felsége által nyugalomba he-
lyeztetett és a szt. Istvánrendkiskeresztjével diszíttetettfel.*)
E fejedelmikitüntetésnek azonban semmi vonatkozása sincs
az erdélyi magyar hírlapirodalom úttörőjének érdemeihez.
A lap megszűnésével véget ért a szerkesztők nyilvános sze-
replése is, nevük emlékét azonban fentartotta egy buzgó
bibliographus, érdemeiket kedvezőbb világításban tüntet-
heti fel valamely szerencsés kutató, a kinek sikerül folyó-
iratuk egy teljes példányát megtalálni.

Midőn Szacsvay 1793-ban elmozdíttatott a Kurír
szerkesztőségétől, munkatársa Pánczél Dániel erdélyi szü-
letésű hírlapíró folyamodott annak szabadalmáért, de ké-

• relme mellőztetvén s a lap folytatása Decsyre Hibáztatván,
ő új lapra kért engedélyt, méltányosnak mondván, hogy íi
Magyarországon és Erdélyben egyaránt elterjedett lapok
egyikének szerkesztősége erdélyi származásúra bízassák.
Az udvari cancellaria pártolván kérelmét 1793. márczius
27-én kelt rendeletében az engedélyt meg is adta.1) így
indult meg 1793. április 23-án a Bécsi Magyar Merkurin*.
Pánczél Dániel mint hírlapíró, nem utolsó helyen állt kor-
társai között, bár felsőbb tanfolyamot is végzett, mind-
amellett nem annyira iskolázott egyén, mint inkább eleven
gondolkozású és könnyű stylista volt. Szakismereteinek

*) Bécsi Magyar Kwir 1834. 5. sz.
') L. Jakab Elek : Az erdélyi hírlapirodalom története. 34. s

köv. U. A magy. tud. Akad. nyelv, és széptud, ért. X. k. IX. sz.
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hiányait olvasottsága s széleskörű általános műveltsége pó-
tolták. A kirlapirás különféle nemeiben meglehetős sikor-
rel működött. A politika és irodalom egyaránt érdekelték,
tájékozó ismertetéseket irt a politikai helyzetről s közre-
működött a szépirodalmi mozgalmakban. Sem mint publi-
cista, sem mint alkotó szépirodalmi iró nem hagyott k i v ; í l f >
müveket maga utáu. nem is erre volt hivatása, hírlapírónak
született, az akart maradni s maradt is haláláig. Hírlap-
írói hivatását amhitioval töltötte he, megelégedett vele.
büszke volt rá és fájt neki, ha kicsinyléssel vagy lenézéssel
találkozott. Mindjárt önálló lapja megindulásakor így ir
felőle: »De mi lehet valyon az oka, hogy az újságírók a
mai világban tsak annyira hctsültetnok mint a Históriának
legalatsonabb inassai, darabontjai ? A tudósok, Lüteratux
Ha rlnkin éknek, tartják őket — o világ nagygyai keveset
gondolnak vélek — az olvasók hazugoknak nevezik — az
asszonyok pedig egy Friszért egy ujjságivónál gyakran
nagyobbra betsüllenck.« A sorok közül kirí a sértett önér-
zet hangja. Elsorolja ezután érdemeiket és hivatásuk fon-
.tosságát lelkesedéssel rajzolja: »Egy ujjságiró — úgymond
— minden híreket, történeteket és nevezetes tselekedetekot
az egész világról öszvekeres—az igazat az ellenkezők közxül,
a mennyibe lehet, kivállogatja, és mint a méhek, úgy tálalja
az olvasók elejébe a fel gytilytött mézet. — Hát nem elég
érdem ez ? — No hiszen megtörténik, hogy hazud is egyet-
egyet.' De mit is tehetne egyebet? ő tsak azt irja meg, a
mit mások beszéllenck és gondolnak — ő Evangéliumot
nem ir: sőt ha maga a tudós Lukáts Evangélista minden
héten kétszer Evangéliumot írna, valyon lehetséges volna e,
hogy tsupa igazságot írjon?

»Egy ujjságirónak kötelessége sokkal terhesebb, mint
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inasok gondolják: Az eszinek, ha valumit akur mutatni,
minden héten kétszer, háromszor, sőt négyszer is bizonyos
órákra jelen kell lenni. Nálla sem főfájás, sem krapnla,
sem rósz humor kifogás helyett nem szogálhat — az eszit
a maga idejében torturára kell vonni — az ujjságuak meg
kell lenni — dolgozni kell Egy Pap 8 napokig ké-
s/ül egy prédikátziora, egy ujjságirónak pedig egy órája
is alig vagyon némelykor. A Pap tsak egy Ekklesiában
tanít, az ujjságiró az egész világnak ír és ezért az ő Írásá-
nak több nyomdoka lehet mint 1000 Papénak «
E/ntán megnevezi a franczia forradalom legkiválóbb alak-
jait, kik mind »tajtékos szájú fene njjságirók* ; felemlíti,
hogy újságírókból miniszterek is lettek már; »aktir hogy
légyen — végzi — bizonyos az. hogy az njjságirókat, ha
szinte olykor-olykor hazudnak is egyet-egyet, tsak ugyan
lehetetlen a Statusban ügy nem nézni, mint hasznos és
nemes foglalatosságú embereket.* *)

Pánczél Merkuriusa az egykorú ifunr formájában és
szollemében volt szerkesztve, bécsi, külföldi és hazai hírek
képezték rendes rovatait. A levelezések tudósításai mellett
a külföldi lapok szolgáltak főforrásaul, ha hírekben meg-
szorult, összevonta a lap terjedelmét, ilyenkor majd azzal
mentegetődzött, hogy »a viz sem foly örökké egyaránt*,
majd nyíltan kimondta, hogy több közlendője nincs. A lap
1797 végéig viselte homlokán avignette-be vésett szerkesz-
tői monogrammot, azontúl úgy látszik más szerkesztette
1798. május 25-ig. Ekkor adatott ki az utolsó szám, jú-
niusban egyesült a Magyar Kurír-r&\.

A XVIII-ik század magyar hírlapirodalmának nagy-

*) Btr.si Magyar Merturius 17(13. XI.
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fontosságú feladat jutott, egyrészt a hazafias érzés élesz-
tősében, másrés/t a nemzeti nyelv s irodalom ápolásában és
fejlesztésében kellé Imzgólkodnia. Az előbbre haladottkül-
föld példájával volt kénytelen a nemzetet hátrauiaradottsá-
gára figyelmeztetni H e/által folytonos haladásra üsztö-
nö/.ni. A közönség szórakoztatásán kivül annak műveltségét
is előbbre kellett vinnie, inert a mit a fejlettebb nem-
zeteknél a szorosabb értelemben vett irodalom eszközölt,
az nálunk az időszaki sajtónak jutott feladatául, író és
olvasó közönséget kellett egyszerre teremtenie. Nehéz fel-
adat volt. De megoldásában a kor hirlapirói, tehetséget
jóakarattal párosítva, híven fáradoztak. Működésük kevés
anyagi jutalommal járt, de annál több fáradtsággal és ve-
s/ődséggel. A szerkesztők pár száz forint évi fizetésért
hetenkint kétszer az egész lapot nemcsak összeállították,
hanem a szerkesztés és kiadás minden egyéb teendőit is vé-
gezték. Ezen nagy elfoglaltságon kivül nehezítette még hely-
zetüket a kormány és közegeinek őrszeme, kik az egyes
lapok minden közleményét szigorú vizsgálat tárgyává tet-
ték s iparkodtak a liberalismus és szabad meggyőződés
hangját elnémítani s a pólyájában levő magyar hírlapiro-
dalmat ekként még bókokba is verték, s így fejlődését még
inkább hátráltatták, s nagykorúságra jutását megaka-
lyozták.

A közönségnek magasabb igényei nem voltak, meg-
elégedett a külföldi és hazai hírek elsorolásával. Azok, a
kik külföldi lapokat nem olvastak, beérték a magyar lapok
száraz és egyhangú külföldi tudósításaival, a kik külföldi
lapokat is olvastak, azok úgy is inkább csak hazafiságbul
járatták a magyar lapokat, kevés figyelemre méltatták s
fejlődésükre közvetlen befolyást nem is gyakoroltak.
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A közügyek iránti érdekldés a múlt század végén

is még csekély levén, a liirlapok nem igen vettek tudomást a

nyilvános élet mozgalmairól, különben meg is nehezítette ezt

a közlekedési állapotok gyarlósága. Ez okozta, hogy a hir-

lapoknál az aktuális jelleget épen nem találjuk meg. Hó-

napok múlva közöltettek néha a legköznapibb, múlékony

'i-dek események, melyek különben a maguk idején bizo-

lyos figyelemre mégis számot tarthattak volna. Még egy

-ajátszer vonását kell kiemelnünk a múlt század hirlap-

jainak : a közös források használatát. Néha valamely kül-

földi hirlapnak egy és ugyanazon száma szolgált valameny-

nyi hazai lap forrásául, ilyenkor rendszerint annyira meg-

egyezk voltak a különböz lapok, hogy az egyik teljesen

fölöslegessé tette a másikat. Annyi azonban bizonyos, hogy

a hazai magyar sajtó nem állt hátrább a belföldi idegen

nyelvnél, söt sok tekintetben felülmúlta, noha ennek majd-

nem egy negyedszázaddal nagyobb múltja volt.

Ferenczy : Hirlapirodalomtörténet.
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Idszaki szépirodalmi sajtónk a iiiult század végén : Pozsonyi Magyar

Mása (a Hirniondó melléklapja), Magyar Musa (a Kurir melléklapja),

Ujj Bétsi Magyar Musa (a Merkurius melléklapja), Magyar Museuni,

Orpheus^ Mindenes Gyjtemény^ Sándor István Sokfélé-^e. Uránia,

Diétái Magyar Múzsa. A különféle irányok jellemzése.

Az idszaki szépirodalmi magyar sajtó megindulá-

sakor épen oly kezdetleges formában jelent meg, mint hir-

lapjaink általában, nem tervszeren szerkesztett önálló

közlönyökben jelentkezett, hanem rövidebb-hosszabb id-

közökben egy-egy ivnyi mellékletként csatoltatott valamely

hírlaphoz, a legtöbbször selejtes tartalommal, a legkülön-

bözbb tárgyú dolgozatoknrdv Ízetlen keverékével. Az ily

melléklapok nagyon divatosak voltak külföldön úgy, mint

hazánkban. Már Bél Mátyás adott \á a Nova Posoniensia

mellett havonkint egy melléklapot — szépirodalmi tarta-

lommal mondanók, ha ugyan szépirodalomról akkor egyál-

talában szó lehetett volna. Késbb, a XYIII. század má-

sodik felében Windisch Károly német hirlapjai, a Presshur-

(jer Zeitung és Pressburgtsches Wochenblatt mellékleteként

adott egy-egy szépirodalmi közlönyt Der Freund der Tu-

gend és Der vernimftige Zeitvertreiber czimen. A példát

magyar hirlapszerkesztink is követték. A divatos eljárás

annyira megszokottá lett, hogy még a jelen század els
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felében is majdnem minden lapnak meg volt a maga szép-

irodalmi melléklete, mint Yitkovics mondta : »minden újság

majdnem szobalánynyal sétál az olvasó publicum között.

«

Csak midn a nagy politikai lapok a szépirodalomnak is

tért adtak s tárczarovatukat regényfejezetekkel töltötték

meg, kezdtek felhagyni a melléklapokkal, melyek ekkor

már feleslegesekké váltak.

Az idszaki szépirodalmi magyar sajtó 1787-ben

kezddik, a mily szerényen indul meg, oly gyorsan fejldik,

nem telik bele egy évtized, és oly magas színvonalra emel-

kedik, hogy valóban komoly figyelmet érdemel. Midn
Szacsvay 1786-ban megvált a Magyar Hirmondótól és új,

ketts hírlapra hirdetett elfizetést, Paczkó versenyre kelt

vele és 1787-ben is adott melléklapot a Hírmondóhoz.

Czime volt ^1 Pozsonyi Magyar Múzsa. Els száma a Hir-

jHondó február 24-iki számához csatoltatott. A czimirat

felett allegorikus rajz van, balról a tenger hullámai által

hányt vitorlás hajó, jobbról világító torony, középen egy

szirthalmaz csúcsán álló horgony e körirattal Spes confisa

DeOy a háttérben haragos felhk tornyosulnak, melyekbl

czikázó villám tör el, alul a kiadó monogrammja.*)

»Engedelmet instál fzfa Poétátok

Hogy nem versbe küldi Musáját liozz.ítok,

Kevés kertben terem télen Majoiúuna

Én is víg kedvemnek vagyok már utánna.«

így szólal meg a bevezet sorokban. A mily gyarló

versnek a bevezetés, oly színtelen a prózai folytatás, a szer-

keszt programmja, melyben az él 4s elhunyt tudósok

emlékezetének felújítását igéri. Az olvasó érdekes biogra-

) A budapesti ref. collegium Káday könyvtárában.
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pliikus feljegyzéseket vár és kap egy pár komikus adatot,

például : Adámi János a pozsonyi kir. fiskolában statis-

tikát tanító professor. Egy derék ember. Árcózi Benedek

Erdélyben mérges unitárius. Irt valamit, mely a világ elébe

soha sem jött. Aszalay Mátyás historicus, de semmi mun-

kája nincs. Bod Péter m.-igeni ref. prédikátor, egy az égbl
Hazánkba leesett férfiak közül. Beleznai Miklós oberster,

hasznos ember. Dráveczky hadi tiszt, szép könyvei voltak

még mikor én láttam ;
— s így folytatja az » érdemes kö-

zönség « elismerésére számot tartó közleményeit több szá-

mon át. Majd Cornidesnek egy czikkét közli a kocsi erede-

térl, melyrl azt bizonyítja, hogy magyar találmány. Közli

gróf Batthyányi Ádám országbiró s horvát bán rövid élet-

rajzát, majd egy túlvilági Ízetlen párbeszéd következik,

s több eféle közlemény, késbb egészségtani szabályok,

vegyes apróságok vagy nyomdai hirdetések töltik be a lap

egy-egy részét. Havonkint kellé egy számnak megjelennie,

de rendesen elmaradozott, úgy hogy mentegetdzéssel pó-

tolták a mulasztást. Úgy látszik, teljes évfolyam nem is je-

lent meg, mert a 11-ik szám, mely csak a következ évben

adatott ki, az utolsó, ezzel a vállalat megszakadt, a nem-

sokára megsznt flappal, a Hirmondóysl együtt.

Tartalmasabb és változatosabb szerkezet volt Szacs-

vay Kurir-jánsik melléklapja : a Magyar Musa, noha a kez-

detlegesség jelei ezen is nagyon észrevehetk. Munkatársai

között a kor nevesebb íróival is találkozunk, Kazinczy,

Baróti Szabó Dávid, Szentjóbi, Péczeli, Földi neveivel, de

mellettük egy sereg dilettáns versel és iskolás deák szere-

pel névvel és névtelenül, versben és prózában. A szerkeszt

nem valami nagy szigorúsággal válogatta meg a közlemé-

nyeket, valószínleg nem is nagyon válogathatott bennük,
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inert többször felhívta a közönséget, hogy a kinek kiadásra

yaló versei vannak, csak küldje el a Magyar Musánsik men-

nél hamarabb;*) — tán azt is hozzátehette volna, mert szk-,

ség van rajok. Tervszerség, biztos elv épen nem nyilvánul

a szerkesztésben, csupa esetlegesség intézi a közlemények

sorrendjét. Már az els évfolyam kezdetén kijelenti a szer-

keszt, hogy mivel sokan nem kedvelik a verseket, néha

más dolgozatokkal fog kedveskedni olvasóinak. így kerül-

tek össze Péczeli meséi verstani értekezésekkel, Horatiusból

vagy Ovidiusból vett fordításokkal, mindenféle elfizetési

felhívásokkal, könyvhirdetésekkel, új donsági hírekkel. Majd

egy pár hétre felfüggeszté a szerkeszt a rendes közlemé-

nyeket s Bécs leírását adta ivenkint mellékletül a flaphoz.

Késbb ismét a szokásos tartalommal jelent meg. Közölt

költietlen alkalmi verseket, epithapiumokat, egyhangú,

tartalmatlan leoninus verseket, néha egy köznapi esemény

versbe foglalt elbeszélésével több számot megtöltött, ezeket

a pápaság ellen intézett gúnyos értekezés, vagy egy sereg

Ízetlen epigram váltotta fel.

Még kevesebb jelentsége van Pánczél Dániel Bécsi

Magyar Merkurms-Si melléklapjának, az Ujj Bétsi Magyar

Múzsá-ndik. Szacsvay lapjában csak gyenge leoninusokkal

találkoztunk, itt Sándorffi Ízléstelen, kovácsolt rim versek-

ben magasztalja a magyar nyelv szépségét ekkép

:

»De merem állítani, hogy ha minden magyar fnek
Gondjai a magyar nyelvnek szépítésébenn fnek :

Elébe hág minden nyelvnek a magyar utoljára,

A melly még a rendbenn tsak nem egészen utol jára,« ^)

*) Magyar Musa 1787. XXII. XXIV. sz.

^) Az Ú^ bécsi Magyar Múzsa 1793. I. sz. A ])uda pesti ref. col-

legium Ráday könyvtárában.
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Ilyen, a középszerségen is alul álló termékek jelen-

tek meg a bécsi magyar hirlapok szépirodalmi közlönyei-

ben, holott itthon ez idben már néhány oly vállalatunk

volt, a melyek szerkesztés és tartalmasság tekintetében a

kor igényeinek teljesen megfeleltek. Több elismeréssel em-

lékezhetünk ugyan meg a Mei^kurius-nak havonkint megje-

len Bihliotheca czim melléklapjáról, mely kritikai irányá-

nál s a közölt bírálati czikkeinél fogva figyelmet érdemel,

de szorosan véve, nem tartozik az idszaki szépirodalmi

sajtó körébe.

Üj irányt jelöl e téren a » kassai magyar társaság

«

közlönye, a Magyar Museum nevet visel évnegyedes folyó-

irat, mely szerkezetére nézve els rendszeres, — tartal-

mára nézve pedig a tudomány és jó izlés színvonalán álló

folyóirat volt irodalmunkban. Toldy 1826-ban azt irta fe-

lle : »Ezt lehet és kell els aesthetikai folyóiratunknak

tartani. « Kazinczy Ferencz tervezte, adott létet a válla-

latnak, mert az eddig megjelent Musdk-kal már rég elégü-

letlen volt. Megindítására Kassát szemelte ki, hol jól föl-

szerelt nyomda volt, intelligens közönség és egy pár iró,

a kiket a közremködésre megnyerhetni vélt.

1787. november 13-án meglátogatta Baroti Szabó

Dávidot, ki a kassai akadémiában mint tanár mködött,

és közölte vele tervét. Szabó Dávid örömmel karolta fel az

eszmét, készséggel ajánlotta fel közremködését, de hatá-

rozottan kivánta, hogy Bacsányi Jánost is társul vegyék.

Kazinczy idegenkedett a dölyfös és semmi tekintélyt elis-

merni nem akaró Bacsányitól, de engedett Szabó rábeszé-

léseinek s az épen megjelen Bacsányival legott megal-

kották a magyar társaságot és megállapították a megindí-

tandó folyóirat czimét, bevezetését a szerkesztési alapelveket
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stb. »Ich gedenke — irja Kazinczy Kovachich Márton

Györgyliöz 1787. decz. 17-én — liier auch eine periodische

nngarische Schrift herausziigeben, das nichts anders, als

die Sanimliing von kleinen ungrisclien Belletrie betreffen-

den Schriften einiger Freunden seyn soll. Dabey ist es bey

niir und nieiner jVIitarbeitern niclit auf ein Gewinnst gerech-

net. AVir wollen einander anfeuern und eine kleine Aemu-
lation erwecken. TJebersetzungen aus den klass. Werken

anderer Nationen habén hier den Vorzug und die Recen-

sioneii von ungrischen Büchern.«*) Kazinczy /uísscíz Pa r-

massus-i\£ik akarta nevezni a vállalatot, de Bacsányi a

Deutsches Museum mintájára a Magyar Museum nevezetet

sürgette. Kazinczy engedett : »A Museum nevezete nekem

tellyességgel nem tettszett — irja báró Ráday Gedeonhoz

1788. május 19-én. — Engedtem mindazáltal Társaimnak.

Adják az Egek, hogy igyekezeteinknek boldog végét lát-

hassuk. « ^) Bacsányi még három feltételt tzött ki: 1. a

fídyóirat els füzetében csak hármuk dolgozatai közöltes-

senek ; 2. minden kérdésben szavazattöbbség döntsön ; 3. a

/ hátráljon az y eltt.^) A megegyezés létrejvén, Kazinczy

felolvasta a bevezet czikket, melyet közösen elfogadtak és

ezzel az els irodalmi társaság megalakult. Baróti lelkes

örömmel éneklé meg a társaság létrejöttét,

»Hárnias er (titkos- szám ez) zöld ágra viendi,

A miket indítunk. Szándékunk, Iiaszna Hazánknak

Kiki jónak hagyá. Kezet újjolag adván,

S vévén, a munkára legott nagy örömmel oszolna k.«

*) Commercium Litterarum. Kovachicli Levelezése. Nemz. INlúz.

Kazinczy F. levelei Rádayhoz. A budapesti ref. colléoium

llííday könyvtárában.

2) Károly Gy. Hugó : A kasaai may/jar ldn<a>nu). Tanáregyleti

Közlönv V.
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Kazinczy, mint fontos irodalmi hirt, ismerseivel sietett

tudatni, felkérvén ket a közremködésre, Bacsányi pedig

a technikai megoldáshoz fogott. Ráday örömmel értesül a

társaság létrejöttérl, a folyóiratot, milyet már maga is

tervezett, valamint annak elnevezését helyesli. Szivesen

megígéri közremködését, noha nevét nem kivánj a közle-

ményei alá Írni, egyelre csak A. J. jelzést használ, hogy

így személyére való tekintet nélkül hiralják meg. Kívána-

tosnak tartja gróf Teleki József és Ádám, báró Orczy

Lrincz megnyerését a vállalatnak. Correctorul Földit

ajánlja.*)

Kazinczy kérte társai nevében is Rádayt, hogy en-

gedje meg nevét kinyomatni a lapba, vagy legalább kezd-

betit, ne tagadja meg tlük ezt a dicsséget, s midn
Eáday megígéri, hogy minden füzetbe irni fog, olykor neve

alatt is, Kazinczy egyik levelében egész elragadtatással

tolmácsolja mindhármuk örömét-: »Mi valóban erántunk

való kegyes hajlandóság és patriotismus jeléül veszszük

ezt s igyekezni fogunk rajta, hogy háládatos tiszteletünket

nyilván bizonyíthassuk. « ^)

Az irodalompártoló magyar fr, báró (1790-tl

gróf) Eáday Gedeon, a XVIII. század azon lelkes magyar

aristocratiájához tartozott, melynek nem egy tagja tevé-

keny irodalmi munkásságot fejtett ki. Egy Orczy, Gvadányi,

Telekiek, Naláczi, Dessewffy mindannyi buzgó munkása a

magyar irodalomnak, nemcsak maecenások nagyúri büszke-

ségbl, hanem pártolói a fejld nemzeti irodalomnak haza-

fiságból, szellemi munkásai, irói ambitióból. Eáday is közé-

jök tartozott, belépett a kassai irói társaságba, annak

*) Eáda}^ levelei Kaziuczyhoz, Akadémiai kézirattár.

Eáday könyvtár.
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])izoiuányosa, képviselje s még a szerkesztésben is munkás

osztályosa Ion. ajánlotta kiadóul Trattnert, gondos-

kodott a nyomatás-, javításról, mert az els évfolyam Pes-

ten került ki sajtó alól.

Trattner Mátyás pesti könyvárus a következ felté-

telek mellett vállalkozott a kiadásra : 1. Két füzetet kiad,

s ha kevés példány fogy el, a vállalatot megszünteti ; 2. A
társaságnak 200 példány után 25 ingyen példányt ad,

1^50 —300 után 40-et, ha 300 példánynál több fogy el, 50

ingyen-példányt ad. 3. A kiadás joga nála hagyatik mindad-

dig, mig a vállalatot fenn akarja tartani, vagy legalább egy

évre biztosíttatik. A nyomásra egészen új betket fog hasz-

nálni s az akkori legjobb papirt. A füzet alakját a Társaság

ííllapítsa meg."^) A feltételek elég kedvezek voltak, hogy a

Társaság ráálljon. Bac'sányi nemsokára meg is küldte Rá-

daynak a Bevezetést^ melyet külön is szándékozott közzé-

tenni Tudósítás czimen. »Ugy végeztük — ii^a 1788. ápr

22-én — hogy most csak ezen Bevezetést nyomtassa ki

Trattner Uram Tudósíttás gyanánt ; és azon Exemplárok-

ban, melyeket ki fog osztogatni, tegye a Gryüjtemény titu-

lussát, úgymint ilíTaíg'T/trr Maseum ; azokban ellenben, melyek

a gyjteménynek Praefatio gyanánt szolgálnak, tegye Be-

vezetés A hol német citatiok vágynak, deák betkkel

nyomtattassanak, el-annyira, hogy az egész darabban csak

egyetlen egy német bet se találtassék.

Kérjük Nagyságodat, ne terheltessék dolgunkat maga

bölcs tanáttsa szerint intézni, és ezen Bevezetést is, minek

eltte kinyomatódnék, által olvasni, s megítélni, ne talán

valahol hiba esett volna, kivált a dolgoknak rendében s a

*) Bacsányi levelei Eádayhoz. A budapesti ref. coUegium Eá-

lav könyvtárában.
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citatiokban. A bet ebben a darabban ciceró légyen és a

citatiokban garmond. Ez talán legjobb leszsz. A formátum

in 8 majori. « *) Bacsányi kivánsága némi nehézséget oko-

zott. Trattner u. is nem akart vállalkozni a terjedelmes

Bevezetés külön kiadására, mely neki költséget okozott

volna s mellette jövedelemre nem számíthatott, mivel nem

volt áruba bocsátható. Ráday a füzetben való közlést aján-

lotta. »Ha ezen dologban a magam tulajdon opinióját ki

kell adnom — irja Kazinczyhoz 1788. július 8-án — meg

keli vallanom, hogy tudósítás képében az egész Bevezetést

(mely egynéhány árkusból áll) kinyomatni magam is sokai-

lom, ugyanis az ilyetén kiadandó munkákról való tudosit-

tások többire csak csak egy negyedrész s legfellyebb fél

árkusból szoktak állani és igen ritkán esik meg, hogy azok

egész árkusra terjedgyenek. Ha az ilyen tudósittás csak

egy negyedrész vagy félárkusbul fog állani, azt a Magyar

Novellisták által is el lehet osztogattatni és így azáltal

jobban is elhiresedik a munkácska, ha Novellákban acclu-

dáltatik, mellyet akar a Budai, akar a Pesti Novellistáknál

el lehetne érni, ha a Bécsit vagy Posonyit meszszellenék

az Urak. Ezt a rövid Tudosittást . úgy tartom, Trattner is

örömest kinyomtatná, minthogy az által több vevket re-

ménylene, hogy ha azért ezen projectumom fog az Urak-

nak tetszeni, méltóztassanak azon rövid Tudósittáskának

stilussát megküldeni, mellyben csak a szükségesebbeknek

és múlhatatlanabbaknak a Museum czéljához képest min-

den hosszas deductio nélkül kellene betétetdni.« ^) Ráday

javaslatát elfogadta Bacsányi — most már csak Bacsányi-

ról magáról szólunk, mint a vállalat intézjérl, mert Ka-

*) Bacsányi levelei Ráclayhoz. U. ott.

^) Akad. kézirattár.
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zinczy látva önkényes eljárását, csendesen visszavonult, Ba-

róti meg nézetét már elbb is mindenben alárendelte Bacsá-

nyiénak. A Bevezetés a füzetbe került, külön lenyomat

nem készült belle.

Kazinczy gyanítván, hogy nem a saját szövege kül-

detett az távollétében Pestre sajtó alá, kérte Eádayt,

hogy küldesse meg neki Földi által. ^Megtekintésére oka

van, mert megtörténhetett, hogy eltte ismeretlen változ-

tatások kerültek bele. S midn megtudta, hogy Bacsányi

új bevezetést irt, megneheztelt. »Hiúságom — úgymond —
nincs megbántva, egyedül azt jegyzem meg, hogy, ha az

(4beszédet nem én, hanem más valaki tette volna fel, és

az felolvastatván, elfogadtatott volna, én a késbbi változ-

tatásokat is magával ezzel tétettem volna meg ; kivált

ha a gondolat is, hogy ily folyóirást adjunk, ezé volt

volna. « *)

Ily elzmények után jelent meg 1788. július 1-én a

Jíaf/i/ar Museum I-s negyede a három szerkeszt dolgo-

zataival. A füzet élén álló Bé-vezetés^ melyrl Toldy meg-

jegyzi, hogy »tartalmas és férfias, ép stil, legjava az akko-

rinak « 1) Bacsányi müve. Benne történeti visszapillantást

vetve nyelvünk és irodalmunk múlt állapotaira, fájlalja

hátramaradásunkat s erélyesen sürgeti a haladás szükségét.

Közremködésre szólítja fel a hazai Írókat, de határozott

feltételeket szab : a beküldött dolgozat nyomtatásra méltó

és »jól kipallérozott « legyen, ne sértsen se személyt se val-

lást, különben nem adják ki, miáltal a beküld nevének is

kedveznek. A füzet többi prózai közleményeinek leghíigyobb

részét is irta. A fordításról közölt egy már elbb megje-

*) Kazinczy : Pályám Emlékezete.

') Bacsányi Levelezése. Akad. kézirattár.
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leüt és most újra átdolgozott értekezést, Ossiánból egy rész-

letet, Ányos Pál költészetébl egy rövid ismertetést. A köl-

ti darabokat Kazinczy és Baróti irták részint eredetieket,

részint fordításokat. Ha tartalmilag, különösen a költi

termékeket illetleg, kivánni valót hagy is fenn a vállalat

els füzete, azt el kell ismernünk, hogy határozott irány

mutatkozik benne, elvet képviselt, mely magában véve is

haladás volt az eddigi állapotokhoz képest. A második fü-

zet már változatosabl) tartalmú volt, költészet és próza

szigorúan megválogatva jelent meg benne. Az eredeti köl-

ti termékek mellett fordításokat tartalmaz az antik és

újabb nemzetek költi irodalmából. Anacreon és Klopstock,

Catullus, Young és Gellert, a Kazinczy Ízlésének megfelel

költi termékek szolgáltatják az idegen irodalmakból vett

anyagot. A munkatársak között új nevekkel is találkozunk,

nem kezd egyik sem, többé-kevésbbé elismert tehetség irók

és költk, — köztök Ráday is két versével. — Az értekez

próza és lyrai dal mellett a drámai múzsa is megszólal

8imai Kristóf Váratlan vendég czim vígjátékában. Az
irodalmi fejtegetést maga a szerkeszt folytatja: Besse-

nyeit ismerteti ; Kazinczy a kritikus tisztét teljesíti és szi-

gorú bírálatot közöl Barczafalvi Szabó Dávid ízetlen újí-

tásokkal telt, fordított regényérl Szigvárt-ról.

A folyóirat meglehets tetszéssel találkozott. Csak

Gvadányi fejezte ki elégületlenségét Péczelihez irt egyik

levelében. Különben irodalmi férfiak elismeréssel fogadták

és sikert ígértek a vállalatnak. Aranka részletes bírálat

alá veszi Zilai maros-vásárhelyi tanárhoz írt levelében,

megelégedését fejezvén ki felle, kéri t, hogy szerezze meg
számára a folyóiratot, »a költséget örömmel megfordítja.«

A pozsonyi papnövendékek is folyamodtak a tankerületi
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fnökséghez engedélyért a Museum megrendelésére. A hely-

tartó véleményadásra szólítván a seminarium rektorát, ez

;i folyóirat olvasását szükségesnek mondta, hogy a növen-

dékek gyakorolják magukat a magyar nyelvben, melyre

mint leend lelkészeknek szükségök lesz, de az is kívánatos,

hogy a nemzet költit ismerjék. A tanügyi bizottság 1789.

márczius 4-én tartott ülésébl a kérelem teljesítését aján-

lotta az udvari cancelláriának oly módon, hogy 4 példány

járatása engedtessék meg a legfels tanfolyam növendékei-

nek. A Helytartó- Tanács azonban oly értelm rendeletet

kapott, hogy Felsége nem látja szükségesnek a kért

folyóirat megszerzését, mivel a növendékek eléggé el vannak

látva német folyóiratokkal, de ha valaki mégis olvasni

akarná, a saját költségére megszerezheti.*) A lap külön-

ben meglehetsen el volt terjedve. Erdélybe 100 példányt

küldtek, az ország különböz részeiben ügynökök terjesz-

tették, s mindenütt rokonszenvvel fogadták. Csak Eájnis

támadta meg nyíltan és szenvedélyesen, mi a szerkesztt

polémiába sodorta. A 3-ik füzethez egy több mint négy

ives toldalékot csatolt, melyben higgadtan védelmezte á

Társaság álláspontját és sikerülten czáfolta meg a felhozott

kifogásokat. E polémia után Kazinczy teljesen visszavonult

a vállalattól, elidegeníték tle Bacsányi önkénykedései és

alattomos fondorlatai. »Kazinczy úr — irja Arankához

Bacsányi — nincs köztünk. Maga kezére dolgozik. Ismeri

Barátom Uram az úgynevezett Orpheust. Éppen most ad

ki ezen munkájában egy mérges recensio-formát Verseghi

Társunk ellen, hol ezt az érdemes embert Pasquilláns s

több efféle illetlen titulusokkal érdekli. Be nem jó, mikor

*) Orsz. levéltár. Canc. 1789. 4040. sz.
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az ember sensu abundat.« Már az els füzetnél nézet-

eltérés fordult el közöttök. midn Bacsányi nem

akarta közölni Klopstock ódájának eredetijét a fordítás

mellett, melyet Kazinczy sürgetett. Késbb Eáday miatt

szólalkoztak össze. Bacsányi mellzni akarta Bádaynak

csekély érték verseit, mi Kazinczyt sértette, mert Rádayval

személyes jó barátságban volt s különben is elvbl nagy

súlyt helyezett arra, hogy a frangúakat az irodalomnak

megnyerje. Majd arról gyanúsította Kazinczyt, hogy része

van Bájnis támadásában. Az ily boszantások annyira fel-

ingerelték, hogy egyszer megátkozta azt az órát, melyben

szövetkezett Bacsányival. »Ich bekenne es —- irja Kova-

chiclilioz — dass ich mich mit dem Bacsányi nicht ver-

gleichen lasse. Stand und Altér kommen zwar in keine

Erwágung, da man aus dies uneigennützigsten Absicht die

Sprache zu cultiviren in eine Gesellschaft sich schmelzt

;

aber der Unterschied, der uns Geburt, Charakter, Ansehn

und Altér giebt, hört zwischen den Mitgliedern doch nicht

auf.« *) Kilépett tehát a társaságból s egy új folyóirat

kiadását tervezte. Összeköttetését nem szakította ugyan

meg teljesen, késbb is irt a vállalatba, de Bacsányitól

teljesen elfordult, noha irodalmi munkásságát sokra be-

csülte.^) »A Museum 3-ik darabjába — irja Bádayhoz

1789. május 9-én — én három darabot adtam, Horváth

Ádám is adott valamit, de mit vesznek be a Tagok, mit

*) Kovacliicli Levelezése. Nemz. Múzeum.

Érdekes, a mint Bacsányihoz való viszonyát önmaga jellemzi

Kovacliiclilioz irt egyik levelében (1789. szept. 19 ) »Sie gratulieren

miv über den Beyfall, den man meinem ungr. Museum giebt, und ich

niuss Ilmen sagen, dass ich nicht mehr Mitglied dieser kleinen Gle-

sellscliaft bin. Der Ungestüm, die Cabalen des Bacsányi, der wo er
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nem; nem tudom, minekutániia én közzülök kiléptem. « "*')

Bacsányi maga maradt intézje a lapnak, ki már az els

kötet 4-k füzeténél el akart válni Trattnertl ennek kése-

delmes és hanyag eljárása miatt. Ráday beszélte le a terv-

rl, azt hozván fel, bogy ekkor a vállalatnak új czimet

kellene adni, pl. Uj Magyar Museum ; s így az els kötet

csonkán maradna. Felhagyott tehát egyidre tervével, csak

a második kötetet kezdte saját költségére kiadni s Ellin-

gernél nyomatni Kassán, miután Trattner hanyagságába

végkép beleunt, ki 3 év alatt 5 füzetnél többet nem adott

ki. 1791-ben tehát elfizetési felhivást bocsátott ki, mely-

ben vállalata pártolására hivta fel a közönséget s postai

szétküldéssel 2 frt 40 krra szabta a folyóirat egy évi elfi-

zetési árát, azt Ígérvén, ha csak tiz elfizetje lesz is, nem

li^gy fel a munka kiadásával, legalább mig a második kö-

tetet teljesen közre nem bocsátja. 327 elfizetje volt és a

vállalatot változatos tartalommal folytatta a Il-ik kötet

befejezéséig. A legels füzetek korlátain mindegyre tágí-

tott, a szorosan vett szépirodalmi közlemények mellett

több-több tudományos és ismeretterjeszt czikket is közölt,

nolvasói számára pedig egy-egy zenedarabot is mellékelt

a füzetekhez.

A lap folytonos virágzásnak örvendett, úgy hogy a

lll-ik kötetre is elfizetést hirdetett, de egy váratlan körül-

sicli hinweildt Unlieil anstiftet, l)ewogen niicli zurückzutretten ehe

<las Feuer ganz aushrach. Niclits destoweniger liefere ich allenial

Beytrage und bin gereclit geniig bey aller persönlicher Abneigiiug

gegen die Person Bacsányi seine Verdienste zu erkennen. Ich wollte

nur niclit sein nalierer Freund seyn um uicht sein Feind werdeu zu

müssen.« — Nemz. Múzeum.

*) Eáday könvvtár.
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meny megzavarta számítását és a vállalat hirtelen elakadt.

1792-l)en heves szóváltás fordult el közte és fnöke: báró

Yécsey Miklós között, a sérelem következménye párbaj lett

volna, de fnöke megvetette a nem nemes származású Ba-

csányit s boszújában megbuktatására törekedett. Bevádol-

tatta az udvarnál egy forradalmi költeménye miatt, ezért

kereset alá fogták, hivatalából elbocsáttatott és Kassáról

távozni kényszerült. Távoztával felbomlott a Társaság és

megsznt a vállalat is, melynek fennállása óta fáradliatlan

munkása volt.

Annyi bizonyos, hogy Bacsányi nagy érdemeket szer-

zett a Museum fentartásával. A folyóiratot magas színvo-

nalon tudta tartani, köréje díszes irói s jelentékeny számú

olvasóközönséget csoportosított. A második évfolyamnak

több mint háromszáz megrendelt szerzett s füzeteiben a

kor legjelentékenyebb Íróinak dolgozatait közölte. Igazi

lelkesültséggel követett el mindent, mi által a vállalatot

virágzásra juttathatá. Arankához irt levelében kitnik,

hogy iparkodott jónev munkásokat szerezni. »Ezen leve-

lemet Kolozsvárra igazítom oly reménységgel, hogy ott

fogja találni a gylésen Nagyságodat — irja hozzá 1791-

l)en. — Kétségkívül ott lészen mélt. báró Naláczi úr is, kit

Bároczy Sándor barátomnak dicséretébl és önnönmaga

fordításából, úgymint Eufemidhól igen nagyra becslök.

Méltóztassék ötét Nagyságod nevnkben tisztelni, és kérni,

hogy adjon is valamit gyjteményünkbe Mélt. gr.

Teleki Ádám úr excellentiájával volt szerencsém szólani

Pesten. ígérte, hogy nemcsak a maga munkáit fogja velem

közleni, hanem több más érdemes erdélyi tudós urakat is

fog ösztönözni, hogy szaporítsák Museumunkat Mélt.

gróf Teleki József úr nagysága már minden verseit
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kezeniliez adta .... Mélt. gróf s generális Gvadányi Jjíiios

r, a Felesket Nótárius szerzje, liasonlóképpen adott

liolmi kis darabokat a Museum számára A pécsi

nagyprépost s szerbiai püspök, ama nagylelk hazafi Mun-
kovics Gryörgy is hozzánk állott E napokban irt

hozzánk Bessenyei Sándor úr, dragonyos kapitány és

(xyörgynek testvérbátyja is, Somogy yármegyébl, holott

most téli szálláson van. Társunk kivan lenni egy Márti

nev kedves barátjával egyetemben, kit is felette nagyon

dicsér. « '^) Másként is sokat tett a folyóirat biztosításáért,

gróf Pálífy cancellárnak kivánta ajánlani, hogy benne

erkölcsi és anyagi támogatót nyerjen, mert a költséges vál-

lalatot máskép alig tarthatta volna fenn, másoktól is kért

anyagi segélyt, így Eádaytól 200 frtot vett kölcsön, irói

dijakat nem fizetett, st maga kért a tehets munkatársak-

tól anyagi támogatást, maga pedig szintén hazafiságból

dolgozott, mert a lap kiállítási költsége minden jövedelmet

felemésztett.

írói és szerkeszti mködése egyaránt elismerést

('rdemel, alapos képzettsége mellett volt irói hivatása, elég

])iztos Ítélete s megfelel ízlése, és így folyóiratának iro-

djdmi jelentséget kölcsönzött, melynek hatása nemcsak a

kortársakra terjedt ki, hanem késbb is érezhet volt.

Kazinczy, amint visszavonult a Museu7n-t6l, új lapra

tett elkészületeket, tervét Eádayval közölvén, ez a néme-

tek Magazin és Almanach nevezetei szerint Magyar Tár-

ház czimre gondolt, de ezt nagyon is általánosnak találván,

a következt ajánlotta : »Magyar Gyjtemények Tárháza^

leginkább az nyelv nagyobb elmenetelét és az Haza álla-

*) Bacsányi levelei Arankához Toldy F. által kiadott Icöltc-

ményei és válogatott prózai Írásai közt.

Fereiic::y : HivlMpivodHloiiitrírtt'nf^t.
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pottyát illetk. « '^) Midn megtudta, hogy Orpheus nevet

kapott, nem helyeslé, inkább Igyekezk Gyjteményt-n^V

nevezné a »kiesebb tudományok « számára szánt vállalatot.

Kazinczy maga is habozott egy ideig a czimre nézve, elbl)

Literátor czimet akart neki adni, hogy a f czélt, egy irói

közönség képezését, már ezzel is kifejezze, mert ez lebegett

szeme eltt már akkor, midn a kassai Társaságot ter-

vezte, ezért bizonyos alappal is szerette volna ellátni,

melyre nézve levelezett is hg. Batthyányi Lajossal és gr.

Széchenyi Ferenczczel. Az utóbbi azonban az akadémia

kérdésének eldléséig kivánta az ügyet halasztani. ^)

Ezalatt elkészítette a Bevezetést, mely a következ

év kezdetén meginduló folyóirat programmját foglalta ma-

gában. Hármas czélnak kivánt benne szolgálni: a józan

gondolkozásnak^ a nyelv tökéletesítésének^, és a magyar tör-

ténetek mvelésének. Havonkint egy meg nem határozott

terjedelm füzetet szándékozott kiadni, melybl négy

tenne egy kötetet és így évenkint három kötet jelenne meg.

A szerkesztést Széphalmy Vincze álnéven teljesítené, melyre

»okai voltak «, azért leveleket ily czimen kér : Az Orpheus

kibocsátójához Kassára. Az els, hat ívet meghaladó füzet

1790. januárjában — vagy mint a szerkeszt abban az

idben az égi jegyrl nevezte : vizönt havában — jelent

meg változatos tartalommal, eredeti és fordított költe-

ményekkel és egy pár értekez és levélprózai közleménynyel.

Az apró híreket irodalmi jegyzések képezték, a füzet végén

pedig nyelvészeti, nagyobbrészt orthographiára vonatkozó

észrevételek voltak. így következtek a többi füzetek is,

'0 Levele Kazincz3'lioz, Péczel 1789. decz. 12. Akad. kézirattal

Toldy Ferencz : Kazinczy F. és Kora.
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nem a megszabott idközökben ugyan, mert Landerer kése-

delmes volt a kiállításban, mint kitnik Kazinczynak

Kádayhoz 1792. febr. 13-án irt levelébl, hol bosszúsan

említé, hogy noha szerzdés szerint havonkint kellett volna

egy füzetet kiadnia s így évenkint tizenkettt, mindamel-

lett 1792. februárjában csak a hetedik füzet készült el.

Irányára nézve a folyóirat szkebb korlátok között

mozgott, mint a Museum, de tervszer beosztása és határo-

zott jellege volt. Toldy szerint »egy charakter s rangú a

Múzeummal «. Eredeti és fordított költi darabjai a senti-

mentalis költészet termékei voltak. Dayka, Ányos, Földi,

Ráday, Rajnis, Virág, Eévai voltak eredeti költi, az ó

classicusok közöl Anakreon, Catullus, Vergilius, néha Ovi-

dius, a németek közöl Geszner, Klopstock. A divatos mese-

költészet mellett néha egy-egy alkalmi vers foglalt helyet,

a prózai darabok között az útleírások és alkalmi beszédek

Ivépezték a tartalmasabb olvasmányokat. Vállalatáról már

elre azt irta Kovachichhoz »Ich glaube, mein Orpheus wird

Sensation machen.«

Kazinczy meg volt elégedve becsével, st sokat tar-

tott reá. »Minden nyomtatott irásim közt — irja Sinay

Miklóshoz 1803. ápr. 13-án — az egy Orpheus az, a mit

egy kis vigasztalással nézek. Sok rossz van benne, kivált

hogy az álnokság módot talált pénzzel vesztegetni meg
typothecámat, hogy inkább holmi versezetek menjenek be,

mint philosophiai tárgyú elmélkedések. Mindazáltal elmond-

hatni talán reá, hogy et heic dii sunt.« *)

Tudományos folyóirat jellegével birtak a Péczeli

komáromi prédikátor által 1789. július 1-én megindított

*) Szemére Tár. A budapesti ref. collegium könyvtárában.
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Mindenes Gyjtemény hetenkint kétszer megjelen közlny^
és Sándor István Sokféle czím vállalatai. Mindkett cse-

kély beltartalmú s több jóakarattal mint szakértelemmel

szerkesztett folyóirat volt, az elbbi változatosabb, de emel-

lett pongyolább is, az utóbbi minden aktuális jelleg nélkül.

Péczeli maga tanult f, világlátott egyén volt, de minden

magasabb irói tehetség nélkül, mint mfordító és meseiró

korában nagy hirnek örvendett, de irodalmi munkássága

nem hagyott mélyebb nyomokat. Folyóirata encyclopae-

dikus irányú volt, de tudományos és szépirodalmi czikkei

egyaránt kezdetleges dolgozatokból teltek ki. A költészetet

többnyire kezd verselk képviselték, de szívesen tért

nyitott nekik, mivel e »gyenge idej s magokat a Pindus

hegye felé való repülésben próbálgató ifjacskákat« nem
akarta elkedvetleníteni, hisz — mint mondja — költséget

okoztak maguknak verseik postai beküldésével, másrészt

pedig ezeknek példájával másokat is serkenteni akart a

munkásságra, »a kiktl a Haza többet várt.

«

Közölt könyvismertetéseket, apró úti rajzokat, ter-

mészeti leírásokat, gazdasági tudni valókat, kisebb termé-

szettudománjd czikkeket, költi epistolákat vagy egyéb

alkalmi verseket s minden számban verses szórejtvényeket.

A két utolsó kötet már nem hírlapi számokból állt, hanem

mint a Sokféle kötetei, Évkönyv formában jelentek meg
szakszerbb közleményekkel. Sem az egyik, sem a másik

nem annyira tudósoknak volt szánva, mint inkább a tudo-

mány-kedvel nagy közönségnek. Mindkettt leghelyeseb-

ben a tudományok népszersítésére szolgáló közlönynek

lehetne neveznünk.

A hazafiasság,mely a kor minden hírlapjának uralkodó

eszméje volt, nagy tetszésre talált mindenütt, különösen a
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papnövendékek lelkesültek a hazafias irányú irodalmi válla-

latok iránt. Közülök Kis János, Fehér György, Juranics

László lelkes sorokat intéztek a szerkesztkhez. Midn a

soproni tanulók megtudták, hogy a if. Zwrír megtámadta a

Mindenes Gyiijtemény-i^ megintették Szacsvayt, hogy »úgy

rendelje dolgát, hogy ezen hasznos munkát meg ne gá-

tolj a. « *) x4l pécsi növendékpapság nevében Juranics László

igy ir Péczelihez — 1790. febr. 20. — »0h ha csak látná

érdemes úr, mely nagy örömmel és tapsolással olvassuk azt

a Mindenes Gyüjtemény-hen, midn igy Prókátorkodik

nyelvünk mellett, midn a Deák nyelv ellen kiszáll, hogy

ne uralkodgyék a Dikaszteriumokban, valóban szentül és

okosan esik az, hogy majd egy levél se marad el, melyben

a Németh és Deák nyelv ellen ki ne támadnának

Arra kérem tehát az urakat nagy alázatossággal az

egész ifjúság nevében, hogy mostani környülállásokra iiézve

a Deák nyelv ellen (a í^émeth már így is oda lesz) hartzolja-

nak még bátrabban. « ^)

Hasonlóan elismeréssel emlékeztek még Péczeli törek-

véseirl az irodalmi férfiak is, Révay, Kazinczy, Ráday
Gvadánp és mások. »]Srem tudom mi az oka — irja hozzá

Pécsbl Gr. Telekiné — hogy már augusztustól fogva a

M, GyüJtempMy-höl nékem egy darab sem érkezett; én igen

sajnállanám, ha Tiszteletes Uraimék belé fáradtak volna

és ebben a részben feltett jó szándékoktól elmennének.

«

Kazinczy— saját szavai szerint — istentl semmit annyira

nem óhajtott, mint azt, hogy ezen Levelek tovább is foly-

janak. Péczeli tizkötetig szándékozott folytatni, de csak

*) Fejér György levele Péczelihez. Akad. kézirattár.

U. o.
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hat jelent meg. Ügy látszik, pártoláshiány miatt szüntette

meg 1792-ben

A Sokféle apró jegyzetekbl és ismeretterjeszt

czikkecskékbl szerkesztve 12 kötetre szaporodott, de hir-

lapirodalmi szempontból nagyobb jelentsége nincs.

Két évvel a Mindenes Gyjtemény megsznése után

keletkezett az els szépirodalmi folyóirat hölgyek számára

Uránia czimen. Szerkeszt-kiadói Kármán József és

Pajor Gáspár voltak. A czélt, melyre egyesültek, önérzetes

hangon mondák el : a nemzeti jellemet fentartani, ersíteni

és vezetni — lehetleg eredeti munkák által, »mert ezek

vezetik a népet a jó Formálásra«. Ez Ígéretbl késbb
sokat engedtek, mert dolgozataik nagy része határozott

fordítás vagy gyanítható átdolgozás a modern irodalmak-

ig ól, leginkább a németbl. A folyóiratnak története igen

homályos, sem keletkezésére vonatkozó adatok nincsenek,

sem munkatársairól nem tudunk sokat, st maguk a szer-

kesztk is meglehets homályba vannak burkolva. Névtele-

nül adják ki az elfizetési felhívást, névtelenül szerkesztik

a lapot, st dolgozataikat sem jelölik meg, sem k sem a

munkatársak. A három kötetre terjed vállalat sok rövi-

debb-hosszabb közleménybl áll, de alig néhányról tudjuk,

kinek müve. A legtöbb esetben az sem állapítható meg : ere-

deti vagy fordított-e a dolgozat. A szerkesztknek útbaiga-

zító irodalmi hagyatékuk nincs, az a csekély levéltári anyag,

a mi van, inkább csak Kármán életére és magánviszo-

nyaira nyújt némi tájékozást, a folyóirat történetére nincs

semmi forrás. Az egykorú sajtó sem ad kell felvilágosítást.

Az 11 ^^-iki Magyar Merhur-hoz tartozó Bihliotheca közöl

két rövid bírálatot a folyóirat egyes köteteirl, de ezek is

pusztán néhány bírálati észrevételre és apróbb kifogások
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elsorolásaira szorítkoznak. A lap elterjedtségérl annyit

tudunk, hogy alig másfélszáz elfizetje volt, olvasója sem

lehetett sokkal több, talán ez okozta is gyors megsznését.

Pedig megérdemelte a pártolást, » beillett volna Európa

elsbb Dámáinak tsinos kezeibe is ezen angyali

munka « — mondja róla Pápay. *) A füzetek Ízléssel és elég

érdekesen voltak összeállítva, a kritika is megelégedéssel

fogadta: »igaz hazafijúi hajlandósággal kérjük az Érd.

írókat, — igy szól — hogy munkájoknak, mely nemze-

tünkre nézve ezer jó gyümöltsöknek termje lehet, folyta-

tásán és tökélletesítésén azon buzgósággal, melylyel azt

kezdték, törekedjenek. « ^) A szerkesztk buzgalma hanyat-

lott-e, vagy az erejüket meghaladó áldozatot nem bírták ki,

vagy más körülmény kényszerítette-e ket a vállalat meg-

szüntetésére, nem tudjuk, de tény, hogy a harmadik füzet-

nél elakadt, megsznt. 2)

Minden hírlapi jelleg nélkül jelent meg a század

végén Csokonai Diétái Magyar Múzsa czím idszaki ver-

ses folyóiratának XI. száma, melyet a pozsonyi országgy-

lés alkalmából adott ki saját eredeti és fordított költi

müveibl. Az alkalmiság szülte a vállalatot, de tartalma

csak kis részben volt ez alkalmisághoz kötve. Mit is adha-

tott volna a politikai sajtó ismeretlen korában egy költ a

hírlapirodalom terén, ha nem hazafias áradozásokat s egy-

oldalú személyi dicsítéseket ? ! Ki is jelenté Élbeszédé-

ben, hogy a »Múzsa kevés alkalmatosságra való versezetek-

kel fog szolgálni. « Az országgylés csak alkalmul szolgált

*) A magyar literatura esmérete 412. 1.

Bihliotheca 62. 1.

2) Eészletes ismertetéstt 1. Bodnár Zsigmoiul : Uránia iroda-

lomtörténeti értekezés.
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neki verseinek közlésére külön önálló füzetekben, de a vál-

lalatnak a liirlapirodalommal semmi összefüggése nincs.

Ilyen volt a XYIII. század szépirodalmi és tudomá-

nyos idszaki sajtója. A szerkesztk sok igyekezettel fogtak

feladatuk teljesítéséhez, mindenütt a hazafias czélt emle-

gették és ennek révén appelláltak a közönség támogatá-

sára. Lelkes és önzetlen igyekezetök elismerést érdemel,

mert ennek köszönhetjük irodalmi állapotaink gyors fejldé-

sét oly idben, midn általános volt a hit, hogy a magyar

nyelv a tudományok müvelésére nem alkalmas. Kovachich

Márton Gryörgy, a hires történettudós, 1786-ban nyiltan

igy irt : Die ungarische ist veder allgemein, noch cultivirt

genug für eine gelehrte Sprache, und der grösste Theil

derén, die derselben kundig sind, hat nicht den Beruf

gelehrte Zeitungén zu lesen. « '^) Egy magyar iró mondja,

épen idszaki sajtónknak egyik tevékeny és tehetséges

munkása, Kármán : »igaz az a jegyzés, fontos és mély

tapasztalásból merített, hogy a mi climánk ellenséges a

tudományoknak. « ^) íróink buzgalma mindamellett nem

hanyatlott, kitartással fáradoztak irodalmunk népszer-

sítése érdekében, nemcsak anyagi haszon nélkül, hanem nem

ritkán önmaguk áldozataival. Az a két-, háromszáz elfi-

zet alig fedezte a lap kiállítási költségeit, de k még is

fentartották, mert érezték egyrészt a nemzeti nyelv müve-

lésének-, másrészt a közönség figyelme ébrentartásának

szükségét.

Az idnkint megjelen évkönyvek, mint Benk Par-

nassusi Idtöltése j, Decsy Magyar Almanak-yd, Bessenyei

*) Merkúr für Ungern I.

^) A nemzet csinosodása.
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Holmi-jíi mellett a szépirodalmi közlönyöknek jutott a

leladat, liogy irodalmunknak fejlesztése mellett annak

elterjedését is elmozdítsák, és a közönség Ízlését is ne-

veljék. Ebben fekszik e közlönyök jelentsége és hatása,

nem anynyira tartalmukban, noha a Museum és Or-

2)heiis e tekintetben is figyelemre méltók. Nem emelked-

nek ugyan oly magaslatra, mint a szomszéd németek köz-

lömeijmint nDeutsches Museum^ ysigj e század elején meg-

indult Herder-féle Adrastea^ melyek közül az elbbi igazi

tudományos becscsel bíró encyclopaedikus folyóirat, az

utóbl)i pedig a magasabb müveltségek igényeinek megfe-

lelen szerkesztett tartalmas szépirodalmi közlöny volt; bel-

becsük kevesebb, mint az osztrák Patriot vagy a Bibliothck

der oesterreichischen Literatur czim folyóiratoké, melyek

közül az elbbi válogatott és kitn mfordításokat hozott^

az utóbbi pedig tanulságos értekezéseket, bírálatokat, jó

költi müveket ;
— de ezen els szépirodalmi közlönyeink ér-

deme azért többé-kevésbé elismerésre méltó.

így Bacsányi els volt irodalmunkban, ki a mfordí-

tás elveit tisztázni iparkodott s nemcsak értelmes elméleti

fejtegést'adott e tárgyról, hanem a nyugati nagy költk közül

Ossiánt és Miltont az folyóirata mutatta be a magyar

közönségnek. E mellett mintákat adott az alapos kritikai

fejtegetésekre, s egy-egy aestlietikai alapfogalom magyará-

zatára. Saját költi termékei nem voltak ugyan feltnést

kelt jelenségek, de mint szerkeszt, szigorú kritikával válo-

gatta meg a közlésre szánt költi müveket, a mi józan Íté-

letét, müveit Ízlését s a valódi költiség iránti érzékét bizo-

nyítja. Mint szerkeszt, semmiféle melléktekinteteknek nem

hódolt, egyedül az absolut szép eltt hajolt meg. Széleskör

olvasottsága volt, de nem annyira iskolázott f, mint inkább
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természetes józan ész, mely vasakarattal párosult benne.

Modora inkább rideg mint nyájas, de hazafias érzéseiben

heves és izgató. Prózai irásai, — melyekben gondolkodó

fnek bizonyul — szabatos és kerek dolgozatok, rajtok a

mgond mellett bizonyos pathetikus er vonul keresztül,

mely egyéniségének is jellemz tulajdona. Nagy barátja

volt a haladásnak és felvilágosultságnak, az ily eszmékért

mindig kész volt harczra és küzdelemre, független, szabad

meggyzdésére büszke volt, melyet akárhányszor ostenta-

tiv módon hirdetett. Határozott s elszánásra kész jellem,

mely a körülményekkel való megalkuvást nem igen akarta

ismerni. Igazi szerkeszti talentum, kinek a magyar idszaki

sajtó terén számbavehet érdemei vannak.

Nagyban különbözött tle Kazinczy egyéni és irói

jellemére nézve. Mig Bacsányi rideg szigorúságával soka-

kat visszariasztott, addig Kazinczy szeretetreméltó nyájas-

ságával mindenkit megnyerni iparkodott vagy az irodalom

munkásának, vagy legalább pártolójának. Kedvezett és

hízelgett a frangúaknak, hogy bennök az irodalomnak

pártfogókat nyerjen, dicsérte és ösztönözte a kezd tehet-

ségeket is, hogy a munkások számát gyarapítsa. Említet-

tük, hogy folyóiratának fczélja volt állandó irói közönsé-

get nevelni s hogy e mellett a közönséget is olvasáshoz

szoktassa, sokaknak ingyen példányt küldött az Orpheus-hól.

Mint szerkeszt nem annyira rigorosus mint Bacsányi,

folyóirata is szkebb körben mozgott, mert csak a szépiro-

dalmat ölelte fel, de Ízlése és magas mveltsége, valamint

összeköttetései képessé tették arra, hogy oly folyóiratot

adjon, melyhez hasonló becst irodalmunk majdnem egy

félszázaddal utóbb mutathatott csak fel.

Érdekes jelenség a XVIII. század hirlapirodalmi
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mozgalmaiban, hogy nem volt állandó központjuk. Pozsony-

ban indul meg az els magyar hirlap, a szépirodalmi sajtó

Kassán, innen kerülnek ki a Museum és Orpheus, a Mínde-

nes Gyjteményt Péczeli Komáromban, a Sokfélét Sándor

István Gryrben szerkesztik. Pesten Kovachicb és Schédius

német lapjai és a latin njeh Ephemerides Budenses jelen-

tek meg. A század utolsó tizedében azonban itt is szervez-

kedett egy magyar irói kör, egy tartalmasabb szépirodalmi

közlöny megindítására, de a mozgalom rövid élet volt, az

Uránia csak bárom kötetre terjedt. 1788-tól, a Museum

megindulásától, 1795-ig, az Uránia megsznéséig, rövid

nyolcz év alatt öt oly vállalatunk keletkezett az idszaki

sajtó terén, melyek igazi életképesség jeleiként vehetk^

fájdalom, hogy hosszú szünet következett reájok, mely a

folytonos emelkedést késleltette, de a szünet e korszaka

annál jobban emeli ki a XVIII. század munkásainak ér-

demeit.



III.

A sajtószabadság megszorítása s a hírlapok ellenrzése. Hírlapi expe-

dítío. A hírlapok költsége és jövedelme. A politikai magyar sajtó

1830-ig. Hazai Tudósítások, Erdélyi Híradó, Kulcsár és Méhes jóakaró

buzgólkodásai. Elégületlenség a censura miatt.

A XVIII. század hírlapirodalmának kezdetleges

formáját jórészt a censurai vizsgálat szigorúsága és azon

éber ellenrzés okozta, melylyel a sajtó minden nyilatko-

zatára ügyeltek a bécsi udvar hatalmi körei. A XYI-ik
század közepéig vihet fel a censura története, de ekkor

még, valamint a következ században is majdnem kizáró-

lag az egyház védelmére szorítkozott, mert feladata úgy-

szólva csak a vallási tévtanok és eretnek könyvek elterje-

désének meggátlására terjedt ki. Csak az egyháznak szol-

gált hatalmi eszközül, mert a sajtó sem társadalmi, sem

])olitikai eszmék fejtegetésével nem foglalkozott. Csak mi-

dn a XyiII. századi Francziaország demokratikus esz-

méinek fejtegetéseiben a forradalom eljelei mutatkoztak,

kezdtek Bécsben is a gondolatszabadság megszorítására

gondolni. A nyomdák felállítása már rég szabadalomhoz

volt kötve, a hírlapok szabadalmait is szigorú feltételekhez

szabták, ezért nem is találkozunk a XVIII. század hírlap-

jaiban politikai eszmék fejtegetésével, hanem annál több ön-

álló röpirat keletkezett, melyek e hiányt pótolni igyekeztek-
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E röpiratok nem nyertek ugyan oly elterjedést mint

íi liirlapok, mert többnyire kéz alatt árusították el, vagy az

olvasókegymásnakkézrlkézre adták, nyilvános forgalomba

ritkán kerültek, de azért nem kis befolyással voltak a köz-

állapotok felli egységes nézetek alakulására. Országos

közvélemény alakulásáról ugyan nem lehetett szó még, sok-

kal csekélyebb volt a közügyek iránti általános érdekldés

s ritkább a felölök való eszmecsere, semmint ilyennek létre-

jötte könnyen megtörténhetett volna. A sajtó megszorítása

és szigorú ellenrzése általában meggátolta a nyilvánosság

kifejldését s nagyon megnehezítette az idszaki sajtónak

emelkedését is, melynek pedig feladata az volt, hogy a köz-

hangulatnak tolmácsa legyen.

Az osztrák idszaki sajtó Mária Terézia uralkodása

alatt tényleg elég szabadságnak örvendett, melynek találó

jellemzését adja Lessingnek 1769. augusztus 25-én irt

levele Mcolaihoz, hol a többek közt így szól : »Wien, mag
es sein, wie es will ; der deutschen Literatur verspreche

ich dórt doch immer mehr Glück, als in Eurem französir-

ten Berlin. Wenn der Phádon in Wien coníiscirt ist, so

muss es bloss geschehen sein, weil er in Berlin gedruckt

worden, und man sich nicht einbilden könne, dass man in

Berlin für die Unsterblichkeit der Seele schreibe. Sonst

sagen Sie mir von Ihrer Berlinischen Freiheit zu denken

und zu schreiben ja nichts. Sie reducirt sich einzig und

alléin auf die Freiheit, gegen die Religion so viel Sottisen

zu Markte zu bringen, als man will. Und dieser Freiheit

muss sich bald der rechtliche Mann zu bedienen schámen.

Lassen Sie doch einmal Einen in Berlin versuchen, über

andere Dinge so frei zu schreiben, als Sonnenfels in Wien
geschrieben hat ; lassen Sie versuchen, dem vor Hofpöbel
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so die Wahrheit zu sagen, als dieser sie ihm gesagt hat

;

lassen Sie Einen in Berlin auftreten, der für die E-echte

der TJnterthanen, der gegen Aussaugung und Despotismus

seine Stimme erheben woUte, wie es sogar in Frankreicli

und Dánemark geschieht ; und Sie werden bald die Erfah-

rung habén, welches Land bis auf den heutigen Tag das

sclavischeste Land in Európa ist.« *) Még tágabb korláto-

kat engedett a sajtónak II. József, a szabadelvségnek és

felvilágosultságnak barátja, ez is egy oka annak, hogy a

hírlapok mindig dicsítve emlegették, noha számos intéz-

kedése magyar szerkesztink hazafias érzületét sértette is.

József halála után azonban a sajtószabadság mindig

szkebb korlátok közé szoríttatott, a censurai szabályok

szigorúbbakká lettek s a hírlapok gondos ellenrzés alá

vétettek. II. Lipót 1790. augusztus 6-án egy censurai sza-

bályzatot adott ki, mely els lépés volt a sajtó megszorí-

tására. A szabályzat szigorúan meghagyta, hogy félelmet,

gyanút vagy bizalmatlanságot kelt hírt egyáltalán nem

szabad közölni, hogy mellzni kell minden oly közleményt,

mely a kormány tekintélyét vagy a fejedelem iránt tartozó

tiszteletet és hséget csorbítaná, hogy az itt-ott tán elfor-

duló paraszt-mozgalmakat vagy a földesurak elleni zavar-

gást, vagy a kedélyt ingerl országgylési beszédeket el

kell hallgatni, valamint a vallási gylölséget ébreszthet

tudósításokat, végre a külföldi forradalmi mozgalmakról

€sak azokat szabad közölni, a mik a bécsi német újságok-

ban megjelentek. ^)

Néha maguk a fejedelmek ajánlották a legszigorúbb

*) H. M. Eichter : Geistesstr'ómungen 279., 280.

Jakab Elek : Az erd. hirlapirod. tört. 42. 1.
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ellenrködést, a legtöbbször azonban tanácsosaik buzdíták

rá ket s szándékosan sötétebb színben rajzolták a helyze-

tet, hogy a hírlapírókat megfélemlítve, minél többet zaklat-

hassák és a szabad szó elhallgatására bírják. így gróf

Kolowrat 1792. november 11-én arra tévé figyelmessé a

fejedelmet, hogy a franczíák által megszállt területrl

érkez lapok izgató hatást gyakorolnak, s nehogy a bel-

földi lapok azon mozgalomról tudósítást hozzanak, czélsze-

rnek vélné a censura szigorúbbá tételét és a tartományi

fnökök által az újságíróknak adandó komoly figyelmezte-

tést, hogy óvakodjanak oly hírek közlésétl, melyek revo-

lutíóra vezethetnek. A fejedelem azonban azt határozta,

hogy semmiféle rendkívüli eszközökhöz ne nyúljanak, mert

a helyzet nem oly aggasztó, mint mondják, de ha vala-

mely lap izgat, azt az elkobzandók közé tétesssék. Aláírva

:

Ferencz. '^) Máskor maga a fejedelem tette figyelmessé az

udvari cancelláríát egyes lg.pok kifakadásaira vagy izgató

közleményeire. így II. Lipót 1792. febr. 14-én kéziratot

intézett a magyar udvari cancellaria elnökéhez, gróf

Pálffy-hoz, s intézkedésre hívta fel, hogy a censor a lapok-

ból minden »hamis, haszontalan és fenyeget « híreket kitö-

röljön és hogy a lapokban megjelen hírekért a censort is

felelssé tegye. Pálffy erre aggodalmát fejezéki a hírek egy-

szerit kitörlése miatt, tart tle, hogy a lapok feljajdulnak,

különösen ha oly hírek töröltetnek, a melyek már más

lapokban is megjelentek, mire a fejedelem megengedé az

utánközlést, de csak azon lapoknak, a melyek rendes cen-

surai vizsgálatnak vannak alávetve. ^)

*) Orsz. levélt. Canc. 1192. 14,815,

U. ott. 1781. sz.
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Különös figyelem irányult a külföldi lapokra és köny-

vekre, azért lehetleg iparkodtak ezek elterjedését meggá-

tolni. Midn Andrád Sámuel Európai föhh újságok Veleje

czimen új lapot akart megindítani 1792-ben, megtagadták

az engedélyt, »quia Ephemerides non ita comparatae sint ut

Publicum inde aliquam utilitatem capere possit.«

A censura mellett a vámhivatalok is éber ellenr-

zést fejtettek ki. A külföldrl érkez könyvcsomagokat fel-

bontották és akárhányszor elkobozták. így járt egyszer

gróf Forgách Miklós is — irja Fraknói — kinek 1792.

nyarán egy könyvszállítmány érkezett a franczia forradalmi

sajtó több termékével. A pozsonyi censurai hivatal megta-

gadta a szállítmány kiszolgáltatását, mi ellen a gróf a Hely-

tartó Tanácshoz intézett kérvényében óvást tett ; kijelent-

vén, hogy a könyveket saját használatára rendelte meg, és

hogy »a romlott eszmék az lelkében már nem képesek

gyökeret verni, minthogy ifjú korától fogva megszokta a

legkülönbözbb könyveket olvasni. « '^)

Wigand Ottó kassai könyvárusnál egyszer külföldi

tiltott lapokat találtak ; alig tudta magát igazolni; hogy

nem az megrendelésére küldettek, hanem könyveket cso-

magoltak belé, de tudva, hogy tiltott lapok voltak, meg-

semmisítette, mieltt valaki olvasta volna. ^) Még 1830. is

hosszas nyomozást indított meg a Helytartó Tanács, midn
tudomására jutott, hogy a Kávéházhoz czimzett pesti kávé-

házban a Hesjperus nev német közlöny a vendégek szá-

mára nyilvánosan ki volt téve. Felhivta Pest város tanácsát,

puhatolja ki, miként jutott oda e tiltott külföldi hírlap,

*) A Martinovics-féle összeesküvés. Századok. 1878.

Orsz. levélt. Helyt. tan. 1819. 29,210.
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ii(3iü-e könyvárusi iiton ? A tanács a vizsgálattal egyik tiszt-

viseljét; Szepessy Ferencz tanácsnokot, bizta meg. Ez
Drescher censorral felkutatta Kilián és Hardtleben könyv-

árusok boltjait, (le semmiféle tiltott lapra nem akadtak. A
könyvárusok kijelentették, hogy hírlapokra is nem fogad-

nak szivesen megrendelést, eltiltottak megrendelésére meg
épen nem vállalkoznak. Nyilatkozatukat Írásba foglalva is

benyújtották, közölvén egyszersmind az általuk megrendelt

lapok jegyzékét is, miben eltiltottak nem fordultak el.

Hosszas nyomozás után kiderült, hogy valami Rosenthal

Sámuel nev » pesti zsidó « kapott a nevezett hírlapból

néhány számot a pesti vásárra jöv külföldi kereskedktl,

de ez is kijelentette, hogy nem rendes összefügg évfolyam

jutott kezéhez, csak néhány töredékes szám. A Helytartó

Tanács a harminczad hivatalt utasította az idegenek

podgyászainak szigorúbb átvizsgálására. Pest város ható-

ságának pedig meghagyta, hogy a külföldi hírlapokkal

szemben szigorú ellenrzést gyakoroljon. '^)

Azonban a legéberebb figyelem sem volt képes kel-

len ellenrizni a külföldi hirlapok elterjedését a biroda-

lomban, ezért 1804. márczius 4-én 2703 sz. a. a helytartó

tanácscsal rendelet közöltetett, mely azt mondja, mivel a

külföldi lapokat mind nem lehet elleges birálat alá venni,

felsége pedig meg nem engedi, hogy oly lapokat is olvas-

sanak az országban, melyek a fennálló kormány iránt nem
viseltetnek megfelel tisztelettel, vagy pártszellem sugallja

ket, tehát jegyzékbe fognak foglaltatni a megengedett kül-

földi lapok, mások járatása megtiltatik. A tilalom kiterjed

oly rajzokra éss metzetekreis, melyek valamely kormányt gú-

*) Budapest fváros levéltára 1830. int. 8685.

Ferenczy : Hirlapirodalomtörténet.



98

iijolnak. *) Eszerint minden külföldi hirlapot a kézbesítés

eltt a postán átvizsgáltak, s csak ha kifogástalannak Ítélték,

volt szabad kiadni. Megtörtént, hogy egyik postahivatal a

megvizsgálás eltt kézbesített elíizetjének valamely kül-

földi lapot, melyben Ausztria ellen heves kifakadások (beis-

sende Ausfálle) voltak, és az udvari cancellaria felszólí-

totta a Helytartó Tanácsot, hogy szigorúan hagyja meg a

postahivataloknak a külföldi lapok visszatartását a cen-

sura jóváhagyásáig. Kivételt csak a tartományi fnökök
és parancsnokló tábornokok képeznek. A kassai postaf-

nök 1809. augusztus 18-án jelenté a Helytartó Tanácsnak,

hogy a kerületbeli postahivataloknak meghagyatott, hogy

az újságokat kézbesítés eltt Kassára küldjék átvizsgálás

végett. Egyszersmind azt javasolja, hogy bizassék meg egy

'

megyei hivatalnok a postai csomagok felbontásával, hogy

a netán benne lev újságok a Helytartó Tanácshoz felter-

jesztessenek. A túlzó javaslat azonban nem fogadtatott el. ^)

Midn a fejedelem a külföldi sajtó gyakori szabad-

elv nyilatkozatait vette észre, Baadenbl 1807. június

29-én kelt kéziratával figyelmeztette gróf Pálö'yt, hogy

némely külföldi újságban oly hang uralkodik, melynek bi-

rodalmába eljutását meg akarja gátolni, azért meghagyja

hogy Magyarországon is csak azon külföldi lapok terjesz-

tessenek, melyek a német örökös tartományokban.

A hírlapok jegyzékét minden év második felében a

titkos udvari s államcancellaria revideálta. Minden jegyzék

csak egy évre volt érvényes s az udvari rendrség minden

*) Orsz. levélt. Helyt. tan. 1804. 26,636.

U. ott 1809. 6372. 15,612.
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évben kell idben közölte a magyar udvari cancellariával,

hogy a magyar postahivatalok jókor utasítást vehessenek.*)

A legels jegyzék, mely 1804-ben adatott ki, összesen 108

megengedett hírlapot tartalmazott, köztök 7 francziát,

6 angolt, 6 olaszt, 2 lengyelt, 1 magyart, 2 csehet és 84

németet. Egyszersmind az elfizetési feltételeket is magá-

ban foglalta. Ezek szerint a megrendelésnek deczember és

június 15-ig kellett történnie, nehogy a szétküldésben zava-

rok álljanak be. Az elfizetésnek vagy egész vagy fél évre

kellett terjednie, de bizonyos lapokra mint le Journal de

dames et des modes de Francfort, az angolországiakra, a

Gazetta Warszawska^ Göttingische gelehrte Anzeigen stb.-re,

melyek a jegyzékben csillaggal voltak megjelölve, csak

egész évi elfizetés fogadtatott el. Negyedévi elfizetést

egyáltalán nem fogadtak el. Az elfizetk nyomtatott czim-

zés borítékokban kapták a lapokat, melyért a postakölt-

séggel együtt naponkinti küldés mellett egy évre 4 frtot,

hetenkint négyszeri küldéssel 3 frtot, kétszeri küldéssel

1 frtot kellett fizetni. A ki pecsét alatt kivánta lapjait,

ezért külön 2 frtot kellé fizetnie évenkint.^) A ki nem küldte

*) Orsz. levélt. Canc. 1807. 6520, 7050.

í)'A Helytartó Tanács 1809-ben erre vonatkozólag a következ'

rendeletet bocsátotta ki : Ex incidenti eo, quod Postae Officium Petro-

varadiense pro Ephemeridibus publicis Austriacis praeter defixum in

tribus florenis praenumerationis pretium trimestrale duos adhuc flore-

nos a constituentibus partibus desumat, et quidem unum pro se, alte-

rum ver pro Postae Praefectura Budensi, id pro futuro stabilitum

haberi : ut videlicet, si quispiam Ephemerides in loco Editionis, aut

Depositionis constituat, ejus loci Postae Officium Transmissionem

Ephemeridum a [Postae Portorio immunium ad locum destinationis

erga depensionem unius floreni pro singulo trimestri in se assumere

teneatur ; si ver quispiam Ephemerides non in loco Editionis aut

7*
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be a teljes elfizetési összeget, lapot mindaddig nem kapott,

mig a hiányt nem pótolta. Minthogy az irodalmi közlönyök

és lapok elleges censurai vizsgálatnak voltak alávetve,

a megérkezés napján nem továbbíttattak. A közönség az

elmaradt lapok gyors sürgetésére is figyelmessé tétetett,

mert a sokáig kés reclamatiokat nem vették figyelembe.

Ily jegyzékek évrl-évre jelentek meg az elfizetési

feltételek ismétlésével, csak az árak és a lapok száma vál-

tozott: így 1814-ben a megengedett lapok száma 101 volt,

az expeditio és pecsételés költsége 11 frt. 1818-ban 121

lapra terjedt ki az engedély, a naponkinti küldés és pecsé-

telés 16 frtba került. 1822-ben 107 lap volt megengedve

az expeditio és pecsételés ekkor már 27 o. é. frtra rúgott.

Depositionis, verum in proxima Postae Statione constitiiere velit,

ejusmodi Postae Stationi licitum sit, pro cura sua moderatum quod-

piam pensum praetendere utroque enim in casu Postae Ofíicia aiit

Stationes pro Ephemeridum subministratione cum sumptibiis et solli-

citudine conjuncta huiusmodi pensum jure praetendere possunt : cum

in primo casu Postae Officialis pro requisita ad couvertas et sigilla-

tionem Charta et cera aut alio materiali expensas faciendas hábeat

:

altéra ver in casu, Postae Statio pro accurata subministratione ca-

vere, ac quamvis inacurrationem in transmissione Ephemeridum in

loco Editionis aut Depositionis scriptitationibus adjustari curare de-

beat. Si ver, prout relate ad Ephemerides Austriacas casus esse po-

test, exempli gratia divisionalis Postae Statio Petrovaradiensis non

pro uno Individuo, verum pro pluribus Partibus constitutionem ha-

rum Ephemeridum in se assumpsisset, consenquenter in una Paqueta

jilura Exemplaria Partibus subministranda, recepisset, tunc, cum pro

harum Ephemeridum Partibus subministratione Postae Officiis viginti

quinque per Centum a praenumerationis pretio addicta sint, hoc 25

per Centum inter respectivum superius Postae Officium, et Postae Sta-

tionem dividenda, a Partibus autem, dum Eisdem Ephemerides con-

signantur, pensum quodpiam desumere nequequam licitum est.

Budapest fváros levéltára 18 ÍO. int. 9341^
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1809. augusztus 6-án szabályoztatott a külföldi lapok

kézbesítésének ügye Bécs s a német örökös tartományokra

nézve, de irányadónak tekintetett a magyar korona orszá-

gaira is. A szabályzat szerint minden külföldi követ vagy

diplomatiai ügynök censurai vizsgálat nélkül megkaphatta

hírlapjait. Hasonló kedvezmény illette meg az uralkodóház

tagjait, az államminisztereket, a legfbb udvari méltóságo-

kat, a parancsnokló tábornokokat, az államtanácsosokat,

a titkos udvari tanácsosokat, a kormányelnököt. Mások,

akik tiltott lapokat akartak olvasni, tartoztak a censurá-

hoz Írásbeli kérvényt benyújtani s a megnyert engedély

után Írásban kötelezni magukat, hogy a lapokat senkinek

olvasásra átengedni nem fogják. Megbízható egyének az

engedélyt meg nem határozott idre is megkaphatták, má-

soknak azonban csak egy évre adatott meg, általánosság-

ban sohasem. Ezek is pecsét alatt kapták. A kedvezmén}--

ben csak magasabb állású, müveit s kifogástalan politikai

magatartású egyének részesülhettek. Különös éberséget

fejtettek ki az idegenekkel és a kereskedelmi foglalko-

zásúakkal szemben. A kedvezmény megadatott a belföldi

lapok szerkesztinek is, de csak rájuk terjedt ki, nem a

kiadókra is. Az elfizetk különben lapjaikat csak akkor

kaphatták ki, ha a censura kiadhatóknak találta, különben

a censurának az elkobzás joga fentartatott.*) Hogy a kül-

*) Orsz. levélt. Helyt. tan. 1809. 15,054. Egy késbbi rendelet

a következleg intézkedik : . . Epliemerides extraneae . . . que quidem

síibsumptioni haud obnoxiis Personis pro privato usu concedi pote-

Tunt, in Locis tanaen publicis, Diversoriis et Domibus Caffeariis ob

tendentiam, et Principia Revolutionalia in iisdem nonnunquam oc-

currentia légi admittendae haud sünt cuilibet extradari possint. U. o.

1815. 33.108.
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földi hírlapokat feleslegessé tegyék, a kormány maga adott

ki egyet. A Helytartó Tanács részérl Ürményi 1809-ben

tudatta Pest város hatóságával, hogy Felsége rendele-

tébl 1809. június 24-tl OesterreichiscJie Zeitung czimen

hirlap fog kiadatni, melyre a budai és pozsonyi postán .5

forintjával lehet elfizetni. Felhivja a városi hatóságot, ha

a községben közlésre való esemény fordul el, azt vele tu-

datni el ne mulaszsza.*)

E szigorú rendri felügyelet nagyon megnehezítette

a belföldi lapok szerkesztinek helyzetét. Ha kevés eredeti

tudósításuk érkezett, a külföldi lapokból állították össze

az egyes számokat, a mi örökös bajt okozott a censurával,

mert ez lehetleg korlátozni iparkodott a külföldi lapok

felhasználását s közleményeik elterjedését. Ha eredetit ad-

tak a szerkesztk, ez is mindenféle szempontból vizsgálat

alá vétetett, s jó, ha törlés nékül nyerte meg az admit-

titur-i.

A censurai vizsgálaton kivül a rendrségi felügyelet

is megnehezítette helyzetüket. Megtörtént akárhányszor,,

hogy a censura által jóváhagyott közleményt a rendrség;

kifogásolt s megrótta, st birság alá is vetette a szerkesz-

tt. Történt, hogy Aranka egy költeményt irt Az istenek

gylésének jegyzökönyve czimen Napóleon és Ludovika há-

zasságuk emlékére, s noha a censura semmi kifogásolni

valót sem talált benne, a bécsi rendrigazgatóság mégis

felhívta rá az udvari cancellária figyelmét, mert megütközött

azon, hogy Napóleon a költeményben mintaképül állíttatott

az él világ elé.i)

*) Bdapest fváros levélt. 1809. int. 9094.

Orsz. levélt. Canc. 1810. 12,631.
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Nem is csoda, ha a szerkesztk örökös panaszaival

találkozunk a szigorú felügyelet és a vizsgálat kiméletlen-

ségei miatt. így a szebeni lapszerkeszt bepanaszolta a fel-

ségnél a censurát, hogy szigorúsága miatt nem tudja érde-

kessé tenni a lapot, minek következtében elfizetinek száma
5—600-ról már 100-ra apadt le és csaknem kénytelen lap-

ját megszüntetni. A bécsi rendrigazgató erre azt jegyzé

meg, hogy a szerkesztk és kiadók tulajdonítsák maguk-

nak, ha elfizetik száma megapad, mert a felség már töbl)

év óta ismételve kifejezte azon óhaját, hogy a belföldi új-

ságírók igyekezzenek lapjuk belbecsét és tartalmát emelni,

s ezáltal a drága külföldi lapokat feleslegessé tenni."^)

A censurai hivatal a legnagyobb önkén\Tiyel járt

el, mely ellen a szerkesztk hiába kerestek jogorvos-

lást. A Pressburger Zeitung például 1811-iki 49-ik szá-

mában kihirdette, hogy felsége a lengyel katonai szö-

kevényeknek bnbocsánatot ad, ha más vétség nem terheli

ket ; és ezért a censura a lapot megintette . Decsy Sámuel

pedig 1797. április 16-án azért folyamodott, hogy lapját

Bécsben akkor is kiadhassa, ha az udvari tanácsosok elu-

taznak onnan. A magyar udvari cancellária erre azon ha-

tározatot hozta, hogy mig van egy udvari tanácsos Bécs-

])en s így a lap ott megvizsgálható, addig kiadhatja ott,

ha azonban valamennyien elutaznának Bécsbl, akkor mind-

két magyar lap szerkesztségét át kell tenni Pozsonyba

vagy Budára. E határozatot a fejedelem is jóváhag}i;a.*)

Maguk a censorok is szigorú ellenrzés alatt álltak ; meg-

történt, hogy a pozsonyi német lap egy proclamatioját a

*) Jakab Elek : A censura története Erdélyben. Figyel. X.

1) Orsz. levélt. Canc. 18Í1. 9197, 1797. 3406.
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censor elnézte, miért maga a fejedelem felhívta grófPálffyt,

liogy a közlemény miatt mind a szerkeszt mind pedig

a censor ellen vizsgálatot rendeljen el.*)

Ez okozta, liogy a censura rendszertelenül járt el, néhol

nagyon is szigorú volt, másutt valamivel elnézbb. G-yakran

megtörtént, hogy a könyv- és újságírók, ha valaminek ki-

adását a pesti censor megtagadta, Kassára, Pozsonyba,

Székesfehérvárra vagy Bécsbe küldték megvizsgálás végett

;

és nem egyszer fordult el az az eset, hogy az egyik censor

megengedte annak kiadását, a mit a másik megtagadott. így

már a Magyar Hirmondó szerkeszti kérték az udvari can-

cellariát, hogy rendelje el a lapok egyenl vizsgálását,

mert tlök kitöröltetett az, a mi a Magy. Merkuriushan

meghagyatott, mire a fejedelem meghagyta, hogy a bécsi

magyar lapokat a magyar udvari cancellaria vizsgálja át,

de a külföldi közleményeket ezután is a titkos udvari és

államiroda. ^)

Az expeditio nehézségei is sok bajt okoztak a szer-

kesztknek és kiadóknak. A füzetes vállalatok nem postán

küldettek szét a megrendelknek, hanem bizományosoknál

voltak letéve, vagy utazó kereskedk terjesztették, vagy

vásáros alkalommal hozattak forgalomba. Az ország kü-

lönböz részeiben lakó, többnyire ismert nev irodalmi

férfiaknál lehetett aláirni (subscribálni) valamely vállalatra,

vagy bizonyos könyvárusoknál, kik az elfizetési pénzeket

felvették s a füzeteket megjelenésük után kézbesítették a

megrendelknek, vagy könyv alakjában is küldözték szét

darusítás végett. A postai expeditio sok bajjal járt és na-

gyon költséges volt.

=*9 Orsz. levélt. Canc. 1807. 355.

U. o. Canc. 1708. 4022.
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A postahivatal a beküldött pénzekbl lefoglalta a

>zállítási díjat, akár teljes volt az elfizetési összeg, akár

hiányos. A tiszteletpéldányok szállítási díját a szerkeszt,

illetleg a kiadó fizette. A közönséget folytonosan kellett

figyelmeztetni és kérni az elfizetési pénzek beküldésére.

Elsorolták költségeiket, fáradozásaikat, st vállalataik fen-

tartásaért hozott áldozataikat, hogy a közönséget a dijak

beküldésére buzdítsák. A Hirmondó és Kurír gyakran em-

legették, hogy sokan hátralékban vannak az elfizetési

pénzzel, vannak, kik a lejárt elfizetést nem újították meg,

de azért a lapot továbbra is elfogadják. Péczeli közölni

szándékozott elfizetinek névsorát, de lemondott róla,

»mert a nevek után azt is ki kellett volna irnia, ki mennyi-

vel tartozik még.« Bacsányi a munkatársaktól kért anj^agi

támogatást is. Többen, a kik dolgozatot küldtek a folyóirat-

nak, lehetleg a kinyomatás költségeit is mellékelték. Kis-

szántói Pethe Ferencz a Nemzeti Gazda szerkesztje és

tulajdonosa 1816-ban folyamodott a Helytartó Tanácshoz,

hogy lapját ajánlja a vármegyéknek : »Ha egy-egy kisebb

vármegyébe — irja — csak 5—6 exemplárt, a nagyob-

bakba 10— 15-öt vitetnének is, annyira elsegítdnén, hogy

az arra tejend költségen többé tördnöm nem kellene s

eszerint annál tisztább elmével dolgozhatnám ki azokat a

gazdasági tárgyakat, a melyeket 30 esztend olta nagy

szorgalmatossággal és nagy gazdaságok mellett tapasztal-

tam és tanultam. « *) A magyar hírlapok szerkeszti nagy-

részt hazafiságból dolgoztak,*) a fizetett szerkesztk is

*) Orsz. levélt. Helyt. tan. 1816. 22,761.

Érdekes, hogy egyik német lap, a Luna^ kiadója is így ir :

Der Zweck varum der Gefertigte sich zum Herausgabe dieses Blat-

es entsclilossen hat, war keineswegs jener, um dadurch irgend eine
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csekély díjazásban részesültek a kiadótól. Hát Mátyás^

Révai szerkeszti díja egy évre 200 frt volt, pedig a lap

összes teendi a szerkesztkre hárultak.

Az elveszett hírlapok utánnyomása és küldése is több-

ször költséget okozott a kiadónak. Pethe Ferencz 1816.

április 2-án folyamodott engedélyért, hogy hírlapját Bécs-

bl Pestre tehesse át, mert némely »könnyelm postahíva-

talnok« feltépi, bepiszkolja, st elhányja a lapokat s neki

minden ív utánnyomása 8 frtba kerül.'^) Ezért aján-

lották magukat a kiadók oly gyakran a » tisztes posta

-

urak« jóakaratába, s hazafias buzgalmukra appellálva kér-

ték ket az elfizetések pontos és lelkiismeretes közvetí-

tésére.

Az elsorolt bajok és kellemetlenségek daczára is

mintegy versenyezni látszanak egymással az engedélyké-

résben kiadók és szerkesztk. A mellett, hogy az els hír-

lap megindulásától 1840-ig egy sereg hirlap keletkezett*

csak felületes számítással, mintegy 25 utasíttatott vissza

kérelmével. Ügy látszik, mintha a kés kezdés mulasztását

egyszerre rohamos termeléssel akarták volna pótolni. Pedig

ezáltal az amúgy is csekély magyar olvasóközönséget még
inkább megosztva, egymás vállalatát tették volna lehetet-

lenné. A magyar lapok elterjedését eg^^részt a magyar ol-

vasóközönség csekély száma, másrészt a nagyobb múlttal

bíró német lapok versenye gátolta meg. Pedig a közönség

Nntzen im Gelde zn bekommen, sondern es war dessen Absicht niii'

seine müssigen Stunden mit dieser angeiiehmen Unterhaltimg auszu-

füllen und die Producte seiner Erholungszeit dem Publico wenn es

Gefallen davon findet ziim Zeitvertreibe zu biethen.« U. ott. 1826.

4283.

*) Orsz. levélt. Helyt. tan. 1816. 10,777.
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jóval nagyobb része csak német lapokat olvasott ; — mégis

kezdetben sok küzdelembe és áldozatba került a Press-

hurger Zeitung fentartása. Gyárfás Károly postafnök

jelentésébl tudjuk, hogy Landerer Mihály pozsonyi nyom-

dász 27 évig kárral és veszteséggel tartotta fenn a lapot^

mert átlag véve. összes bevétele nem volt több belle éven-

kint 400 frtnál, pedig magának az újságírónak 200 frtot

lizetett. Nemességét is 11. Józseftl, — 1784. márczius

26-án, — az irodalom terén tanúsított áldozatai és buz-

galma jutalmául kapta. *)

A XIX. században mutatkozott határozott javulás e

téren, midn a hirlapolvasás mindegyre általánosabbá lett^

úgy, hogy idnként a Presshurger Zeitung elfizetinek

száma az ezerét is meghaladta. Midn Landerer halála

után örökösei folyamodtak a lap folytatásának jogáért, évi

1000 frtot ajánlottak fel jótékony czélra. AVeber Simon

ottani nyomdász azonban évi 6000 frtot ajánlott fel, ha a

jog neki adatik, mire Landerer örököseinek gyámja egyszer-

mindenkorra 20,000 frtot ajánlott. ^) Késbb, midn a lap

Pozsony város tulajdonába ment át és Schnischek Gáspár

szerzdésileg bérbe vette 5 évre (1820—1825) a követke-

zkre kötelezte magát : Fizet évenkint 5860 frt bért, ezen

felül 1000 frtot a szegények háza alapjára és 400 frtot

censori fizetésre. A feltételek azt is megszabták, hogy a

kiadó hová küldjön tiszteletpéldányt : az udvari cancella-

riának, a Helytartó Tanácsnak, a városi hivatalnokok közül

:

a városi birónak, polgármesternek, a városi kapitánynak

és fjegyznek, az év végén pedig egy teljes példányt a vá-

rosi levéltárnak. Köteleznie kellé magát arra is, hogy ne-

*) Orsz. levélt. Helyt. tan. 180Í. 4434.

U. o. Canc. 1810. 13184.
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mes létére is aláveti magát a törvényes keresetnek, ha arra

ok lenne, habár munkásainak mulasztása következtében is.

A szerzdés lejártával a következ 5 évre Wigand vette

bérbe a lapot évi 3235 frtért, mely bérlet azonban 1843-ban

6310 frtra emelkedett ismét.*) Leyrer pesti könyvárus egy

1815. márczius 24-én kelt s a Helytartó Tanácshoz intézett

folyamodványában kijelenté, hogy, ha megengedtetnék

neki a hírlapok közleményeinek kivonatos közlése, készség-

gel vállalkoznék évenkint 2000 frt lefizetésére valamely

jótékony czélra. ^)

Az utóbb elsorolt adatok világosan bizonyítják, hogy

a hazai német sajtónak már a XIX. század elején volt

számbavehet közönsége, különben a kiadók nem vállal-

kozhattak . volna oly terhes feltételekre. Másképen állt

azonban a magyar hírlapok ügye. Kiss Sámuel még a szá-

zad harmadik tizedében is igy panaszkodik : »Óhajtanám,

hogy a nemzet hazai nyelven irott újságokon és egyéb

tudományos id-irásokon nagyobb tzzel kapna. Nem fáj-e

tapasztalnunk, hogy nyelvünkön az eddig gyakorlott olva-

sásbeli buzgóság mellett, egy nem Újságnál több nem áll-

hat becsületesen fenn? s tudományos folyóirásink oly kevés

pártfogókat és forró kedvellket találnak. Buzdítson erre

nézve minket az a példa, mint kedvellik újságaikat a Fran-

tziák. A Moniteur számlál 1800 a Journal des F/ehats 12

ezer, a Quotidíenne 6000, a Constüutionnel 17 ezer, a Cou-

Hr 3000, a Joiornal du Commerce 1900 Elfizet-

ket. « 2) Hasonló panaszt hangoztatott már elbb Trattner

*) Orsz. levélt. Helyt, t an. 1821. 8898. 1824. 31990. 1843.

40128.

U. o. 1815. 10456.

2) Tudományos gyjtemény 1826. II.
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J. T. »Nein vádolhatja senki Nemzetünket azzal,— irja —
hogy kevés Tudósaink vágynak, mert nállimk mostan is

mintegy 500 él írók számláltatnak Sok helyeken

2—3 év múlva sem esmérik a készült új könyveket, mert

magyar újságot nem járattat. « Ezt bizonyítja az is, hogy

a Hazai Tudósításoknak alig van 750, a Kurirnsk 1200, a

Nemzeti Gazdának 180 elfizetje, holott a budai német

újság 2300-at, a pozsonyi 1300-at számlál.*)

Míg egyrészrl némelyek a magyar lapok csekély

számát fájlalták, másrészt voltak, a kik elszaporodásuktól

tartottak. így Bitnicz azt irja : » óhajtani lehetne, hogy

t^zen Írások a szükségen felül ne szaporitassanak mint a

>zomszéd németeknél, s egyébbütt is megtörténtnek látszik,

mert az ily elsokasodás az íróknak öszvedolgozó eréjiket

elszórja, s így az olvasó közönség elejébe alávaló csekély-

ségek terjesztetnek, csak az olvasó mulattatására s unal-

mának ölesére fordíttatik minden igyekezet. « ^) Kis János

pedig elsorolván a világ nevezetesebb hírlapjait, említi,

hogy Európában mintegy 2000 hírlap van, Németország-

])an 400, magában Párizsban 130. »Hazánkban — így foly-

tatja — ily özönvizet ugyan ne kívánjunk, de mégis óhajt-

suk, hogy valamint egyébb tudós munkák, úgy jóféle id-

irások is nagyobb számmal jelenjenek ezután Nemzeti nyel-

vünkön mint eddig. « ^)

A XVIII. századból csak a két bécsi magyar lap

jött át a XlX-íkbe, a Kurír és Hírmondó^ a folyóiratok

közül a Sokféle. És 1830-ig a szorosabb értelemben vett

politikai sajtó terén nem is keletkezett több kettnél, egy

*) Tud. Gyjt. 1818. X.

') U. o. 1821. XII.

8) Helikoni Kedvtöltés 1819.



110

az anyaországban és egy Erdélyben ; a Hazai Tudósítások

és az Erdélyi Híradó. Annál szaporább volt azonban a szép-

irodalmi sajtó, mely gomba módra szülte egyik vállalatot a

másik után, de ezek nagy része, a 'mint észrevétlenül szüle-

tett, úgy sznt is meg, hatásuk alig számbavehet.

Jelentékeny feladata volt a magyar hírlapirodalom-

ban Kulcsár István vállalatának a Hazai Tudositásoh-wok.

mely majdnem egy félszázadig állt fenn és tovább mintegy

negyedszázadig csaknem egyedül képviselte a magyar-

országi közvéleményt. Kulcsár elbb benczés szerzetes volt,

késbb kilépve a világi pályára 1799-ig Komáromban,

Szombathelytt és Esztergomban tanított. »Csendes indu-

lattal és nemes tekintettel ült fel naponként tanitói székébe

— mondja egyik életrajzirója *) - arcza csinos és válogatott

öltözete s egész lénye tiszteletet gerjesztett a tanítványok-

ban. « Tanári állását nevelséggel cserélte fel és 1805-ig a

tolnai Festetich majd a Viczay grófi családoknál nevels-

ködött. Pesten telepedve le hirlapszerkesztésre határozta

el magát, mert » sajnosán érezte, hogy a legszebb hazai

hireket is, mint a magyar gyapjút határainkon túl kellett

küldenünk, hogy onnan más szinben visszatérhessenek.*

Pesten ez idben nem volt magyar lap. Korábban is

csak a Magyar Merkúr jelent meg itt. Kulcsár volt az els,

ki a magyar hírlapirodalomnak Pesten állandó székhelyet

teremtett. Mint szerkeszt »nem vallott határozott irányt se

politikában, se irodalomban— mondja róla találóan. Gyulai.

— Egyetlen eszméje volt a nemzetiség. Magyar volt testestül

lelkestül és régi szabású táblabíró. Szerette nemzete törté-

nelmét, irodalmát, zenéjét, színészetét s izgatott mindenik

*) Magy. Hazai Vándor. 1839. IX.
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mellett szóval és tettel. író és szerkeszt volt, az irodalom

és mvészet maecenása, ügyvéde és napszámosa a körülmé-

nyek és erszénye szerint.*"^) Buzgalma és lelkesedése a ma-

gyar nemzeti mveltség terjesztése iránt nem ismert határt,

semmi áldozat nem volt neki nagy érte. Mint tanár örö-

mest adott alkalmat tanítványainak arra, hogy magyarul

fölélhessenek, ha a latin beszédben fennakadtak, mint iró,

szerkeszt és hazafi buzgón ápolta a nemzeti nyelv és iroda-

lom ügyét. Munkáinak egész sorozatát magyarul irta, kiadta

Mikes Kelemen Törökországi Leveleit., jutalmat hir-

detett a magyar nyelv grammatikájának megirására,

hiven gyámolította anyagi és erkölcs erejéhez mérten a

magyar színészet ügyét ; 3— 4 ezer kötetbl álló könyv-

tárát pedig Komáromnak ajándékozta, hogy » szülföldjének

nyissa meg a dicsség azon útját — mint alapító levelében

mondja — hogy els lenne Magyarországon eg}' nyilván-

való s közhasználásra megnyitott könyvtár felállításában.

«

Pesten nyilt házat tartott, hol a legkülönbözbb irányú

írók és mvészek találkoztak. Nála beszélték meg a Tudo-

mányos Gyjtemény és Aurora tervét és sok egyéb érdekes

irodalmi ügyet.

A nádorhoz 1805. deezember 8-án adta be kérvényét,

melyben az újság kiadására megkívánt engedély kieszköz-

k'sére kéri, hogy hírlapjával az országgyülésileg közigaz-

gatási nyelvvé tett magyar nyelv kimvelését elmozdítsa.^)

A nádor kérelmével a Helytartó Tanácshoz utasította. Üj

*) Vörösmarty életrajza.

Hanc Altissimam Voluntatem — írja folyamodvánj'ában —
pro viiibus promovere boni Civis officium esse ratus, speravi utilem

Kegi et Eegiio operám me impensurum, si sensu Diaetalis Articuli

excitatus conatus meos conscribendis Patria Lingua Ephemeridibus

<;oiisecrarem. Pestmegye levéltára J806. 890.



— 112 —

folyamodványt irt tehát, kérve egyszersmind, hogy válla-

lata elé semmiféle akadály ne gördíttessék és valaki a cen-

siirai vizsgálattal Pesten bizassék meg. A cancellaria a

Helytartó Tanács ajánlatára az engedélyt megadta, de meg-

hagyta, hogy semmiféle tudósítást fel ne vegyen bele a csá-

szári német örökös tartományok, vagy más országok fell,

som a pozsonyi és budai lapokból, hanem pusztán Magyar-

országra és kapcsolt részeire szorítkozzék. Censorul Peth
Jakab a nemzeti iskolák felügyelje jelöltetett ki.

Az engedély alapján tehát 1806. márczius 1 -én kiadta

felhivását és programmját a Hazai Tudósítások czim heten-

ként kétszer, szerdán és szombaton, megjelen lapjára, mely-

ben »valóságos eredeti újságot« igér a magyar korona orszá-

gaiból vett hírekbl. Szándéka volt ugyan a külföldi moz-

galmakról is megemlékezni, mely jog kieszközlésére Pest

vármegye Eendeit is kérte, mit a megye a fejedelemhez és

a nádorhoz intézett felterjesztéseiben maga is kívánatosnak

tartott, »hogy ne legyen alábbvaló a hazai magyar újság a

maga hazájában, mint az országbeli német újságok vagy a

németországi magyar újság.« Azonban a magyar udvari

cancellaria megtiltotta a külföldi hirek közlését és az en-

gedély csak az elbbi feltétel mellett adta meg. *) Hiába

emelte ki Kulcsár Pest megye rendéihez intézett kérelmé-

ben, hogy e szerint engedélye értelmében : »Felséges urunk

felszentelt személyét és annak atyai tetteit, minthogy az

ausztriai német tartományokban történnek, nem említheti,

és a hiv magyarokban az O szeretetét inkább-inkább nem

nevelheti « ; hiába hivatkozott a megye a felségnek és a

nádornak a magyarokhoz mutatott h szeretetére,— a kért

*) Orsz. levélt. Canc. 1S06. 115, 5585.



n:i

engedélyt kieszközölni nem sikerült. Kulcsár belenyugo-

dott. Feladatául tekintette Magyarország részletesebb

ismertetése által a hazafias érzést ébreszteni olvasóiban.

Azt tartotta, hogy ily hazafiúi igyekezetnek leginkább a

hazára kell kiterjedni, noha — úgymond— azt is jól tudja,

hogy azért, mert magyarok vagyunk, nem sznünk meg

»Világ Polgári « lenni. Ezért feljegyzi mindazon hireket,

melyek az európai statust illethetik.

Felhivása, mint maga mondja, országszerte kedvez

fogadtatásra talált, Pest megye tisztikara tömeges aláirás-

sal támogatta a szerkeszt nemes törekvését s megye-gyü-

lésileg elhatároztatott, hogy a felhivás kiadassék a szolga-

biráknak a kerületükben lakó földes urakkal, nemesekkel

és »egyéb érdemes személyekkel « való közlés végett. '^)

így indult meg a lap 1806. július 2-án az ország

különféle városaiból vett rövid tudósításokkal. Önálló

czikket nem találunk ugyan benne, de a kisebb-nagyobb

jelentség események története hiven el volt sorolva. Az
irodalmi hirek és könyvárusi újdonságok már az els szá-

mokban pontosan említve voltak, st néha egy-egy költe-

ménynyel is megörvendeztette olvasóit. A kor nyelvészeti

vitái eredményeinek használatát gondosan kerülte, noha

maga az orthologusokhoz hajolt, de nyiltan egyik párt

mellett sem foglalt állást, csak annyit jelentett ki, hogy

minden újítást kerül, mert a szófaragást nyelvbeli tudat-

lanságból származtatja, különben reményli, hogy magyar-

ságát kiki megértheti. ^)

Ezalatt Pest megye rendéi még egyszer felirtak a

Helytartó Tanácshoz, hogy eszközölje ki a cancellariánál a

*) Pest megye levélt. 1806. 889.

') Hazai Tudósítások 1806. IV. sz.

Ferenczy : Hirlapirodalomtörténet. 8
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külföldi hirek közlésének jogát is, azon jogot, melylyel »íi

haza vendég-nemzétéinek « újságirói is élhetnek, hangsú-

lyozván, hogy a Hazai Tudósítások a nemzeti nyelv müve-

lését czélozzák. A cancellaria azonban újra megtagadta az

engedélyt, mert a belföldi hirek közlése is alkalmas a nyelv

müvelésére, különben a lapnak czime is kizárja a külföldi

hireket. Felirt hasonló értelemben Fehér megye is, de erre

is tagadó válasz érkezett, valamint Kulcsár azon kérvé-

nyére is, hogy a neuwidi újság mintájára melléklapot ad-

hasson. *)

Pestmegye fájdalommal említi, hogy annál érzéke-

nyebb a tagadó válaszban rejl bántalom, mert nem kértek

egyéb szabadságot, mint azt, melylyel a hazai német újság-

irók is élnek. Fáj nekik, hogy a hazafiak sorsa az ország-

ban lakó külföldiekénél » alább való lábra tétetik « s a ma-

gyar nyelv tökéletesítése elé is gát vettetik. »Méltó fájdal-

mat okozhat — így sóhajtanak fel — a magyaroknak szi-

vében, hogy jóllehet Fejedelmekhez és Hazájokhoz való

határozatlan hivségnek s szeretetnek mindenkoron példás

jeleit adták , a bennek helyheztetett bizodalomra nézve

mindazonáltal a küldföldrl jött lakostársaik után tétet-

nek.« ^) Megújították tehát kérelmüket a nádornál is, a

fejedelemnél is s részletesen fejtegették a kért jog megadá-

sának fontosságát. A felterjesztést a többi megyék is pár-

tolták, s Hont, Nógrád, Grömör, Szabolcs, Bihar, Tolna,

Bács, egymás után feliratokat intéztek a helytartó-tanács

utján a magyar udvari cancelláriához, a kért jog megadá-

sát sürgetvén. A fejedelem a cancellaria elterjesztésére

azt irta, hogy Kulcsárral szemben se enyhébb, se szigo-

*) Orsz. levélt. Canc. ISOd. 1249. 10041. 11251.

Pest megye levélt. 1806. 1575.
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riíbb eljárást ne tanúsítsanak, mint minden szerkesztvel

szemben, a kért jogot megadhatónak véli, de kötelességül

szabja a censoroknak, hogy mindent szigorúan megvizsgál-

janak, nehogy oly dolgok kerüljenek a magyar lapokba,

melyek politikai szempontból nem kívánatosak. Erre Kul-

csár végre megkapta az engedélyt a külföldi hirek közlé-

sére is, de azon szigorú meghagyással, hogy a censurai

szabályoknak megfelelen járjon el s a politikai vonatko-

zású hirek közlésétl lehetleg tartózkodjék. *)

A szerkeszt lapjának 1808. május 15-iki 48-ik szá-

mához mellékelt külön tudósításban értesítette olvasóit az

engedélyrl, tudatva egyszersmind, hogy a közelg félév

kezdetével a lap czimét megváltoztatja Hazai és Külföldi

Tudositdsok-YSi. »E nevezet által — úgymond — nyilván-

valóvá akarom tenni azon Tsászári és Királyi Felséges

kegyelmet, mely szabadságomat megtágítván, tisztel szi-

vemet örök háladatosságra kötelezte : a maga igazságsze-

retetét pedig és Hazánkhoz vonzó kegyességét új példás

tselekedettel tetézte. « A külföldi rövid hirek összevont

közlését megkezdte már az 1807-iki évfolyamban, de külön

rovatokba csak a következ év kezdetén osztotta be. Ez év

telén még azon kérelemmel is járult a Helytartó Tanácshoz,

hogy tekintetbe véve Buda és Pest testvérvárosok között a

téli hónapokban néha csaknem hetekig szünetel közleke-

dést, bizzon meg valakit Pesten a lap megvizsgálásával, de

kérelmét nem vették figyelembe. Oly választ kapott, hogy

vagy tegye át lakását Budára, vagy adja ki ott a lapot. *)

Szívós kitartásával legyzött Kulcsár mindenféle

íikadályt és folyton virágzásban tartotta lapját. 1810-ben

*) Orsz. levélt. Cauc' 1807. 347, 1803. 179.

') U. o. Helyt. tan. 1808. 5033.

8*
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kieszközölte a majnai Frankfurtban megjelen neuwidí

újság közleményeinek kiadási jogát is és hetenkint külön

Toldalékként csatolta a laphoz. Tartalmát allegorikus

mesék, túlvilági személyek, így pl. Kaunitz és Pitt, vagy

Montgolfier és Blanchard stb. párbeszédei képezték. Az év

végével azonban az eredeti lap megsznésével is meg-

szüntette e toldalékot, és hogy a hiányt pótolja, a követ-

kez évben két hasábra osztotta a lapot és srbben
nyomtatta. így jelent meg 1811-tl minden héten kétszer

egy-egy két hasábos íven. Koronkint ezután is csatolt egy-

két lapnyi toldalékot hozzá, st 1816-ban Gazdaságbeli

Gyjtemény, majd 1817-ben, midn a lap árát is felemelte

már félévenkint lOfrtra, Hasznos Mulatságoh czimen rend-

szeres melléklapokkal bvítette. Az elbbi gazdasági taná-

csokat adott, például : miképen kell a famagot elvetni, vagy

méz-eczetet csinálni; az utóbbi pedig, mint neve is mutatja,

mulattatva oktató szépirodalmi közlöny volt egy kis fél-

iven, apró ismeretterjeszt közleményekkel. Elfizetinek

száma ekkor majdnem 900-ra rúgott.

A flap megtartotta chablonszer hazai és külföldi

híreinek sorozatát, miket a külföldi lapokból vett át, vagy

az ország különböz részén lev levelezi küldtek be. Min-

den félév végén ismételte olvasó közönségéhez intézett

figyelmeztetéseit, melyekben az elfizetések kell idben
való megújítását kérte. Soha sem mulasztotta el felemlí-

teni, mily fontos az újságolvasás, mennyire iparkodott min-

dig a közönség várakozásait kielégíteni, és hogy jövben
még inkább fog törekedni rá.

1828. április 2-án a lap 27-ik száma gyászkerettel

jelent meg. A szerkeszt halálát jelzé, kirl Horváth István

meleghangú necrologot közölt a lap élén. Csak a halál
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választhatta el lapjától, melyet 22 évi évi szerkesztése alatt

annyira megszeretett és melynek fentartásáért oly sokat

fáradozott. Hírlapírói mködésével érdemeket szerzett nevé-

nek, mert válságos idkben is, mindjárt szerkeszti pályája

el« éveiben, ügyesen és tapintatosan teljesítette feladatát,

és folyton hazaszeretetre, a nemzetiség érzetének ápolására,

fejlesztésére buzdította olvasó közönségét. »Bár meg kell

engednünk — mondja róla Toldy — hogy Kulcsár egy

mai hírlapíró ftehetségeivel : szellemmel, tzzel és mozgé-

konysággal nem nagy mértékbén birt ; birt mégis azon lassú,

de mélyen megkapó, biztos hatalommal, melyet az egyszer

vallásos meggyzdés, a hajlékony de magát soha meg nem

tagadó következetesség, az ügy szentsége iránt táplált bizo-

dalom, s a missió érzésével párosuló kitrés fejt ki

Sj mit a feliratok gyüléstermekbl deákul vittek a trón zsá-

molyához, azt szabad ég alatt hirdette s folytonos és nem

szn állandósággal cseppenként oltotta belénk. Nem lází-

totta fel vérünket, de lassanként elsegítette átváltozá-

sunkat. « *)

A lap kiadásának jogáért özvegye folyamodott. Kérel-

mét Komárommegye is pártolásra ajánlotta, mondván, hogy

Kovács Tamás jogtudor. Lencsés József a keszthelyi G-eor-

gicon volt tanára és Horvát István fogják támogatni. ^) A
lap folytatásának joga 1829. febr. 27-én adatott meg az

özvegynek, ki azt id közben sem sznt meg kiadni. Késbb
azt kérte, hogy a szerkesztés Apostol józsefnek, majd utána

Nagy Pál kiérdemült nagyváradi történettanárnak enged-

tessék meg. A Helytartó Tanács 1838. ápr. 10-iki ülésébl

*) Ossz. Munkái Vn. 87. 1.

') Orsz. levélt. Helyt. tan. 1^28. 18,221. és Canc. 11,137.



118

közölte vele, a megenged rendeletet, de a censurai szabá^

lyok megtartását ekkor sem mulasztotta el különösen

ajánlani.

Két évtizedre terjed múltja volt már a Hazai és

Külföldi Tudósításoknak^ midn 1826-ban Kis-Szánthói

Pethe Ferencz engedélyt kért az els erdélyi politikai ma-

gyar hírlapra, a Hazai Hiradó-rai. Több mint egy év folyt

le, mig az engedély megadatott és az elkészületek megtör-

téntek, úgy hogy a lap els száma 1827. decz. 29-én ada-

tott ki. Tartalmát apró hirek képezték Spanyolországból^.

Angliából, Franczia- és Törökországból, Ausztriából és

végre hazánkból. Az egyes tartományok politikai életére

vonatkozó apró tudósítások mellett a pesti levelez a ma-

gyar színészet diadaláról emlékezik meg, mint azon idk
egyik legfontosabb nemzeti mozgalmáról. A lap egy-egy

ivén hetenkint kétszer jelent meg, szokás szerint nagyon

kevés eredeti közleménynyel, hanem legnagyobbrészt kül-

földi lapokból átvett tudósításokkal. Akárhányszor az egész

lap csupa külföldi hírekbl állt, minden vonatkozás íiélkül

akár az anyaországra, akár Erdélyre. Az 1828. június

végén kiadott Lll-ik szám képezte az I. évfolyam els

felét, mely után a czim már a június 28-án kiadott Il-ik

félévi els számban Erdélyi Hii^adó-rsi változott. *)

Negyedfél évig szerkesztette Pethe a mintegy ötöd-

félszáz megrendel számára a Híradót melléklapjával együtt

egyhangú és változatos modorban, a mint az idk és körül-

mények engedték. De az aggkorával növekv ertlenedés

1831. közepén visszalépésre bírta s kijelentette olvasóinak,

hogy »az ert apasztó « nagy munkát nem bírja tovább.

*) Els évfolyamai az Erdélyi Múzeum könyvtárátan.
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Visszavonult tehát és egy negyedévig szünetelt a vállalat,

mig ugyanazon év októberében Méhes Sámuel folytatását

megkezdte.

Méhes Erdély Kulcsár-ja volt, a hazafiságnak épen

oly lelkes ébresztje ott, mint Kulcsár az anyaországban, a

hirlapirodalomnak ugyanoly fáradhatlan munkása, mint

Kulcsár. Erdemeik sokban megegyezk. A mily jelentsége

volt Magyarországon Kulcsár Hazai és külföldi Tudósl-

fdsalnsik a Hasznos Mulatsdgok-kíil, olyan volt Erdélyben

Méhes Erdélyi Hiradó-ydnsik a Nemzeti Td)'salkod(j-\Si\.

Mindkettejük vállalata közös czélra irányult : a nemzeti

mveltség terjesztésére, a hazafias érzések ápolására.

Mindketten megtettek mindent, a mi tehetségüktl, jóaka-

ratuk- és buzgalmuktól kitellett. Ha áldozatra került a

sor, egyik sem húzódott vissza, mert egyaránt szent volt

elttük a czél, a nemzeti mveltség ügye, melynek egyforma

lelkesültséggel és buzgalommal álltak szolgálatába. A mit

Kulcsár a század elején szép reményekre jogosító törek-

véssel megkezdett, azt egy negyedszázaddal utóbb Méhes

dicsséggel folytatta, de azért mindkettejüknek az úttörés

dicssége jutott, mert Erdély a hirlapirás terén csak ké-

sbb lépett az anyaország nyomdokaiba.

Midn Méhes a szerkesztést átvette, érezte vállalko-

zása nagy jelentségét és a reá nehezed teher súlyát. Nem
becsülte túl erejét, mert a munkamegosztás elvét tartotta

szem eltt. Belevonta a vállalatba Erdély akkori két leg-

tekintélyesebb tudósát, Szilágyi Ferenczet, a híres törté-

netirót és a közelismerésnek örvend tudós enyedi profes-

sort. Szász Károlyt. Az elbbi a parlamentaris nemzetek

tíirvényhozásainak ismertetését Ígérte meg, az utóbbi a

Társalkodó irodalmi színvonalának emelésére vállalkozott.
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Méhes ekként szép sikert tudott felmutatni. Vállalata las-

sankint megersödött, és nem csökken buzgalma általános

elismerésben részesült. Tovább mint másfél évtizedig állt

a vállalat élén, melyet hanyatlani soha sem engedett. 1848

közepén lépett vissza a szerkesztéstl, midn Ocsvay Fe-

rencz vette át és még egy félévig Kolozsvári HiiYidó czi-

men folytatta.

Sem Kulcsárnak, sem Méhesnek nem volt politikai

készültsége vagy államférfiúi talentuma, lapjaiknak sem

lehetett politikai irányuk, mit a kormányzási rendszer is

lehetetlenné tett, A mily mértékben terjedt külföldön a

szabad eszmék áramlata, annyira szigorúbbá lett nálunk

az egész monarchiában minden mozgalomnak ellenrzése.

Megtiltották a hírlapoknak minden szabadabb szó közlé-

sét, elzárták ellök a külföld sajtótermékeit, a könyveket

és hírlapokat ; hacsak lehetett, megtagadták a külföldre

szóló útleveleket, a külföldi egyetemekre men tanulók

nem tudtak néha hosszas utánjárással sem útlevélhez jutni.

Mióta Bécsben gróf Szedlniczky lett rendrfnökké, való-

ságos ostromállapot kezdett lábra kapni az egész biroda-

lomban. Szedlniczky szervezte a titkos rendrséget, mely-

nek kémked vizsgálódása kiterjedt az iskolában hirdetett

tanokra, a hivatalok és gyüléstermek tanácskozásaira, st
akárhányszor még a magántársaságok nyilatkozataira is.

Egymást érték a feladások és titkos vádaskodások, mik

méltó elkeseredést szültek minden körben.

A legfbb rendri hivatal oly hatalom volt, hogy még

a Helytartó Tanács, st az udvari cancellaria sem mert

ujjat húzni vele, és e hatalmát oly kényuralom módjára

gyakorolta, a mint ez csak autokratikus államban képzel-

het. Szigorúságát különösen éreztette a sajtó munkásai-
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\ ;il, a hirlapiróknak örökös bajuk volt vele, mert intézke-

dései következtében csaknem tarthatatlan censurai állapo-

tok fejldtek ki, melyek ellen a magyarok, országgylés

liiányában, megyegyiiléseiken hangos panaszokra fakadtak,

st nem egyszer kemény tiltakozásokba törtek ki.

]\íidn 1820-ban újabb rendelet bocsáttatott ki,

melyben a külföldi politikai, st tudományos lapok is kitil-

tattak az országból, a belföldi lapok szerkeszti pedig szi-

uorbb ellenrzés alá vettettek, a megyék feliratokban

Icjezték ki megütközésüket és elégületlenségüket. »Ha ezen

tilalom személyes okait vizsgáljuk — irja Barsmegye fel-

iratában — nem akarjuk kétségbe vonni, hogy azok a köz-

békének s a féktelenség korlátozásának kivánatából ered-

nek ; . . . meg kell azonban vallanunk, hogy e rendelet

tárgyilagos okai reánk annál súlyosabban hatnak, mennél

inkább ügyekeznek azokat elrejteni a közvélemény eltt, s

mennél bizonyosabb, hogy az efféle korlátozások jó süker-

rel soha sem dicsekedhetnek . . . Kem vonjuk kétségbe,

hogy ama szigorú censurának, melynek kíméletlen járma

alatt nyög irodalmunk, egy idben hasznát látta felsége

kormánya ; azt sem akarjuk tagadni, hogy a koresemények

ismeretének hiánya mellett, mit politikai lapjaink korláto-

zottságának köszönhetünk, a közbékét s a hatalom tekin-

télyét könnyebb volt fentartani. Csak azt kérdezzük : vájjon

képes-e az érettebb szellem is trni hasonló nyomást?

Vájjon hasznos-e a felnttet is ama bölcsbe szorítani,

melyben a csecsem ringattatott ? Polgári kötelességünket

értenk meg, ha a folyóiratok tilalma ellen felszólalni

hnulasztanánk .... Mely vétségünk volt oka, hogy az id-

szaki iratok, úgy az irodalmiak, mint a politikaiak, ismé-

telve eltiltattak? Miért záratnak be elttünk ismét a
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mívelüdés forrásai ? Miért tépetik szét újabban a társai;

élet egy közhasznú köteléke ?

Ellenokainkat nem akarjuk meríteni törvényeinkbl

s az ország történelmébl, mely kétségtelenül tanúsítja^

mily nagyra becsülték és sértetlenül fentartani kivánták

eleink mindenha a szó és gondolat szabadságát ; st még a

népjogra sem hivatkozunk, mely az ilyféle tilalmak által

súlyosan sértetik: csak egyedül a folyóiratok mivoltát

tekintjük, hogy kitüntessük, mily nyomás, mily önkény,

mily ártalom fekszik azok tilalmában.

A hírlapok a külföldre nézve mind megannyi barát-

ságos levelek, melyek által a nemzetek egymással közleked-

nek, az eseményeket, elhaladásokat, sovárgásaikat egy-

mással kölcsönösen tudatják. Oly szükséges kellékek azok

a barátságos viszonyban létez népek szorosabb összeköt-

tetésére, az ipar s kereskedelem felvirágzására s a nemzeti

miveltség elmozdítására, hogy polgárosodott nemzetek

azokat teljességgel nem nélkülözhetik. A belállapotok

tekintetében pedig a hírlapok orgánumai a közvélemény-

nek, mely mint a tó, ha annak szabad kifolyás engedtetik,,

ezernyi erekben szétterjedve termékenyít lefolyásában, mig

ha elébe gátok vettetnek, felduzzadva, ezeket szétrombolja

s pusztítva ront mindent, mi folyamát akadályozza.

Hogy a folyóiratok nagy részének szelleme régóta

megrontatott, hogy azok a közvéleménynek többé koránt sem

h tolmácsai, hanem meghamisított, szolgai szellem köz-

lönyök, jól tudjuk. Az eredmény azonban egy, akár a sza-

bad szó fojtatik el, akár a közvélemény hamisíttatik meg,

amaz a természeti szabadság korlátozása által sért minden

jogot; emez csalás által gúnyolja a közönség méltó-

ságát.
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Bizonyára, ha e tilalom mellett némely külföldi lapok

kegyelését magunknak megfejteni akarjuk, önkénytelén is e

kérdés támad bennünk: Hogy csak épen ezek felelnek-e

meg czéljoknak s tartják meg a közönség irányában a

köteles szinteséget ? És miért tiltatnak a többi folyóira-

tok ? Nem jutnak-e a tilalom daczára is tudtunkra a kül-

események s más nemzetek érzelmei ? Vagy azért tiltatnjik

el, mivel a kormányhatalom eltt gylöletes elveket hirdet-

nek ? Alig lehet hinni, hogy a kormány meg akarná magát

fosztani az eszköztl, mely által az alattvalók kivánatai

legjobban tudtára eshetnek. Es mely elvek azok, melyeket

más országokban szabadon vallhatni, s csak épen e kor-

mány gylöl ? Az igazságos fejedelem, ki a törvények szel-

leme szerint uralkodik, soha sem nélkülözendi a nép szere-

tetét : a trón pedig sokkal inkább a nép szeretetében talál-

hatja a maga alapját, mintsem hogy a censor törl-tollá-

nak támogatására szüksége volna.

A külföldi lapok eltiltása nekünk még azért is saj-

nosán esik, mert a szomszéd államokkal élénkebb kereske-

dés által nem levén összeköttetésben, egyedül ezen eszköz-

zel birunk más népeket ismerni s általok ismertetni s az

haladásaik példája szerint haladunk a polgárosodásban . . .

Ám az örökös tartományok irói bennünket gyaláznak, tör-

vényeinket gúnyolják, apáink legbölcsebb intézményeit

gáncsolják. A sajtó ezek számára szabad ; a különben oly

szigorú censura ezeket tri, st kegyeli. Ama külföldi

folyóiratok ellenben, melyek a miveltség forrásai gyanánt

szolgálhatnának, nagy gonddal eltiltatnak ; számunkra a

rágalmazó iratok czáfolatának nem áll a sajtó szabadon

;

st még a tudománynak is szk korlátok szabatnak, melye-

ken túllépnie a közjóval megférhetetlennek állíttatik. És.
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mit vétettünk mi magyarok, hogy irántunk ily sért bizal-

matlansággal viseltetnek? Nem türtük-e állhatatosan

vagyonosságunk lépcsnkénti fogytát s a számos pusztító

háborút ? . . . Ingadozott-e a nemzet hsége a veszélyek és

csábítások idején? . . . Ama szellemet, melyet a kormány

annyira üldöz, valamint nem a hirlapok keltették fel, úgy
lelánczolni sem fogja a hirlapok tilalma. Az igazság gyer-

meke oly kormány alatt, mely igazságon s törvényeken

alapul, felforgatásra nem találand anyagot .... Fáj szi-

vünknek, hogy annyi áldozatért, hségünk annyi bizonyítvá-

nyaiért egyebet sem nyertünk a naponként növeked bizal-

matlanságnál, s ilyféle erkölcsi korlátozásoknál, melyeknek

csak kölcsönös bizalmatlanság lehet eredménye . . . Nem
fog-e ekként a jövben minden közlés, bármi jónak látszas-

sék is, bizalmatlansággal találkozni ? Es miután a megen-

gedett lapok fizetett szolgaisága a bizodalmat nem öregbít-

heti, nem fog-e megtörténhetni, hogy a közönség, látván,

miként a közjó segédforrásai egyedárúság alatt vannak, a

kormány üdves törekvéseit is gyanúval fogadja s nem

segélyezi ?« *)

Azonban a legerélyesebb felszólalások is eredményte-

lenek maradtak. A kormány a megyék feliratait egyszeren

válasz nélkül hagyta s a censurát annál éberebb rködésre

szólította fel. Bármennyiszer sürgették is a lapszerkesztk

az engedélyt a politikai hirek közlésére, azt mindannyiszor

megtagadta, st a eensurai hivatalokat még arra is utasí-

totta, hogy a közérdek tárgyak megvitatását, se engedjék

meg, hanem az ily közleményeket egyszeren tartsák vissza.

Nem csoda, hogy ily körülmények között a politikai id-

*) Horváth Mihály : Huszonöt év.
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szaki sajtó oly lassan fejldött. A nemzet elégületlensége

ez önkényes eljárás miatt napról-rapra nagyobbodott, de a

helyzeten még az országgylés segélyével sem változtatha-

tott volna, mint ezt a késbb összehivott országgylés

vitái tanúsították is. Ez az id a censura uralmának kor-

szaka volt.
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A tiidományos idszaki sajtó elzményei. A hazai tudományos német

folyóiratok, A magyar tudományos "folyóiratok : Erdélyi Múzeum,

Tudományos Gyjtemény, Felsömagyarországi Minerva, Klio.

Meddk és sivárak a XIX. század els tizedének

tudományos törekvései. Az a csekély mozgalom, a mi a

bölcsészet- és jogtudomány terén mutatkozott, nem sok

reményre jogosított. Egyedül a nyelvtudomány terén volt

számbavehet eredmény. E téren korszakalkotó munkák

születtek. Révai és Yerseghi nyelvészeti munkái, Kazinczy-

nak nyelvemlék-gyjteménye, [melybl az els kötet jelent

meg, nagybecs irodalmi termékei a kornak, de akkor ha-

tástalanul maradtak, mert közönségünk nem volt. Sem az

iskola, sem az élet nem nevelt közönséget a tudományok-

nak. A deákos mveltség iskola az ókori classsicus irók

mveinek ismertetésével foglalkozott legnagyobbrészt, a

felnttek oktatását pedig csak gyér eredménynyel teljesít-

hette Sándor Sokféléje, A XYIII. század szépirodalmi

közlméi sem gyakoroltak maradandóbb hatást a nagy

közönségre. Sokban járultak ugyan az irók Ízlésének fej-

lesztéséhez, de olvasó közönségük száma nagyon csekély

volt. Az a néhány kötetnyi Múzeum és Orpheus állandó

nagy közönséget nem teremthetett a tudományos irodalom-

nak. A hazai vagy bécsi német folyóiratok pedig sem tudó-
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inányos nyelvünket iiem fejlesztették, sem magyar közön-

séget nem neveltek. Schédius, Kovachich Márton Györg}-,

Sartori, Hormayr, Mednyászky nem sok hasznot tettek

irodalmunknak még magyar dolgozataikkal sem, annál cse-

kélyebbet német folyóirataikkal, noha általában tudomá-

nyos szempontból nem kicsinylend vállalatok voltak. A
Sieheiihürgischc Quartalschríft , Vaterldndische BlatteVy

Annalen der Literatur und Kunst hazai állapotainkat is

íigyelembe vev folyóiratok elég magas szinvonalon álltak,

de a magyar irodalom emelkedését nem nagyon segítették

el. Nekünk magunknak kellett a parlagon hever talajt

felszántani és termékenynyé tenni, a mi nem csekély fárad-

ságba és még több áldozatba került.

Döbrentei Gáboré az érdem, hogy az els tudományos

magyar folyóirat létrejöttéért buzgólkodott, és azt anyagi

és szellemi pártfogók támogatásával megindította.

Döbrentei tanulmányait a külföldi egyetemeken bevé-

gezvén, Kazinczy ajánlatára nevel lett gróf Gyulainé há-

zánál Erdélyben. Mint nevel, elég szabad idvel rendel-

kezvén, valami irodalmi vállalatba akart fogni. A nyarat

rendszerint falun, Andrásfalván, töltötte, tehát nem merte

magát valamely idszaki rendszeres folyóirat megindítá-

sára elhatározni, noha ilyent tervezett. Egyelre valami

évkönyv-féle szépirodalmi gyjteményes munkát szándéko-

zott kiadni Múzsák Almanakja czimen. Kazinczytól kért

tanácsot, útmutatást. Kazinczy folyóiratot sürgetett, így

Írván hozzá 1809. nov. 13-án: »Ne hagyja az Ur álommá
válni azt a reményemet, hogy kritikus irást fogunk olvas-

hatni magyar nyelven. Menni fog az, csak jól kezddjék.

Jól fog pedig, ha derék munkástársakat választ az Ur és a

rossz versecskéket semmi tekintet miatt fel nem veszi irá-
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sába. A munka nem oly nehéz, mint gondoljuk. El kell

v(ínni a bécsi annalisokat eleitl fogva s le kell fordtítatni

a magyarországi munkák recensiojokat, de úgy, hogy ne

legyünk csak fordítók, hanem a recensiot critice vizsgáljuk

meg, öszvehasonlítván a munkákkal s javítván a recension,

bvítvén, kurtítván. Azon felyül azt óhajtanám, hogy a kül-

földi nevezetesebb munkák fell is tennénk recensiokat,

lefordítván a Jénai, Hálái, Lipsiaietc. Literatur-Zeitungok

articulusaikat és kivált az Intelligenzblattok bennünket

Magyarokat intereszszáltató czikkelyeiket. Az Úr volna a

Redacteur s osztaná ki a lefordítandó vagy kidolgozandó

darabokat. Menni fog az, csak kezdjük valaha, mert sokan

óhajtják s érzik hijokat. Pesten hány jó fej van, hány az

ITr hazájában. Azok kapni fognának mind a munkán, mind

a dolgozáson. Ne rettentse el az Urat az a gondolat, hogy

sokan ellenségünkké lesznek a nem kedvez recensiok miatt

mind az tlr személyének, mind az Institutumnak. De ba-

rátjai is lennének és épen e miatt lennének barátjai. Csak

arra kellene vigyázni, hogy ha a eritica csips lesz is, mér-

ges, epés ne legyen s az igazsággal ne ellenkezzék. << *)

Döbrentei nem habozott. Elhatározta, hogy folyóira-

tot fog megindítani. Szerkeszti falun, a kéziratokat Kolozs-

várra küldi nyomdába s itt Szilág}i professor fog felügyelni

a nyomásra. Csak a költségek okoztak neki némi aggodal-

mat. »A nyomtatás költségére — irja Kazinczyhoz 1809.

deczember 13-án — legjobb lenne, ha Elrefizetket szed-

nék. Különben az lassan kél el s az exemplárok rajtam

maradnak. Postán els esztendben ha nem lehetne kül-

deni, a sokadalmak alkalmatosságával küldenem el Olva-

sóinknak.

«

Kazinczy levelei Dübreiiteihez. Akad. kézirattár.
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Az alakot négy rétre határozza piros vagy kék bori-

tékkalj s hogy elkerülhesse »az idétlen szerelmi és névnapi

Raptüsok« közlését, kezdetben csak a rendes munkatársak-

tól szándékozik dogozatokat elfogadni. Csak attól tart,

liogy a német újságok olvasásához szokott közönség nem

is igen fog tudomást venni a magyar folyóiratról, melyben

.1 »külföldi intelligenzblattbeli hiradások« késbben jelen-

hetnek csak meg. »0h sok, igen sok vagyon a mi utunk-

ban, — sóhajt fel — s én nem hiszem, hogy mi nmgyarok

])oldogok legyünk. De azért még sem riad vissza a vállalattól.

Közzéteszi 1810. július 20-án a következ tervezetet a két

liaza méltóságos és nagyméltóságú furaihoz intézve s így

zól benne: »Bizonyosan tudják Excellentiátok, Nagyságtok,

milyen hasznos lehetne a nemzeti Literaturának, a tudo-

mányoknak nálunk való közönségesebb elterjesztésére egy

olyan periodikus, vagy folyó írásnak jó móddal való meg-

iudulása, melyben minden hozzá tartozó tag, a maga tehet-

sége szerént adná Munkájit. Ez lehetne az a központ, hol

mindenkinek vélekedése, tudományos igyekezete egybe-

találkozna, s az egészre kiszéledne. Tekintsük meg a kül-

földeket, mindenütt jelennek meg ily Munkák, miolta a

tudományok közöttök inkább elterjedtek. Tsak a Német-

földön hány város nints, melybl tudományos újság indul

!

Nálunk egy sintsen! Kezddtek néhányak, elmultak. A
nemzeti nyelv mivelése a miatt nem halad, pedig a nélkül

késn, korán elenyészünk. Azokat a könyveket is, melyek

nyelvünkén kijönnek, nem esmérhetjük, mivel kijövetelek

mivoltok felöl való esmertetjek, egy tudományos Újságunk,

nintsen.

E nemes Magyar Kis Haza F Méltóságainak, Sze-

retinek, eleibe terjesztem a plánumot, mellyen az Erdélyi

Ferenczy : HirlMpirudalonitürténet. 9
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Miizeuiu épülni akar. Hazai buzgósággal kérek enge-

delmet.

A Magyar Országiak némely szép lépést tettek nem-

zeti Literatúránk mellett. A tanultak néhányaktól serken-

tetnek. Tettek az Erdélyiek is. T)e legyen különösen Erdélyé

az, hogy egy tudományos periodikus újságot, hazafiúi indu-

latból elésegített, sokan jól erezik Erdély Fiai között,

millyen szép a Haza Köz Javát elésegíteni! Az Erdélyi

Museum alkalmatosságot szolgáltatván annak megmuta-

tására, hazai szeretettel kérem Excellentiátokat, Nagyság-

tokát, ne hagyják füstbe menni igyekezetünket, mely meg-

lészen ez áldozat nélkül. Szép példáink vágynak hogy a

Magyar a Köz Jót elésegítette. Ez is az lészen.

Az Erdéllyi Múzeumnak tárgyai ezek lennének : Az
eddig kijött Magyar könyveknek recenséáltatása, s ezáltal

megvizsgálása annak, mitsoda tudomány nemben, mennyit

haladtunk, hol nem tettünk még semmit ? — Híres tanult

embereknek életleirása. — Az Olasz, Francia, Anglus,

Német Poéták, más Tudósok Munkáinak, azok Literaturá-

jának rövid esmértetése. — A külföldi tudós újságokból a

jobb könyveknek kimutatása. — Hazai, tudományos cul-

turabéli elémenetelek. — A Poesis némely nemeinek theo-

riáji, s ezeknek más nyelvekbl fordítások által, vagy ere-

deti munkák által, példák. — Költemények. — Erkölcsi

Elbeszéllések. — Rövid utazások. — A legnevezetesebb

találmányok.

Nem akarunk mindazonáltal ezekbl sokat igérni,

mert inkább szeretnénk, hogy a közönség, a Haza megelé-

gedhetne igyekezetünkkel, minek eltte valamit Ígértünk

volna Excellentiátoknak, Nagyságtoknak, megmutatni

mire kérem oltalmokat, kötelességemnek kellett tartanom.
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Az Erdéllyi Múzeum eleinte tsak minden fertálly

esztendben jönne ki, a jöv 1811-dik esztend Januarius-

sával kezddvén, 8— 10 árkusokban; s a mikor lehetne,

vagy egy Erdélyi vagy egy Magyar Országi Hazafinak

mejjképével.

Annyi áldozatért esedezem Excellentiátoknak, a

mennyivel két kötés kinyomattathatnék, s pappirosba bébo-

ríttathatnék. A Kolosvári Lyceum Könyvnyomtatója 10

árkosért, 5000 exemplárra 400 Eforintot kér, s így két

kötésért 800 Kforint lenne szükséges. Ezen hazafiúi áldo-

zat által a Munka folyamatba jvén, késbben elre fize-

téssel kivánnám folytatni. A midn a 800 Rforint az exem-

plárok eladásából bejönne, a Summa ezen igyekezet nemes

Elsegítivé lévén, arra kérem alázatosan Excellentiátokat,

Xagyságtokat, hogy két jutalom kérdésre tétetnék fel, me-

lyeket a Nemzeti Literaturára nézve legjobbaknak lehetne

találni. « *)

Kazinczynak is megirja, hogy : háromszáz elfizet-

vel a vállalat fennállhat, ha 500 példány fogy el, minden

füzet után 200 frtot vagy legalább 150-et fordít a »magyar

literatura elésegítésére.« Minden füzet 8—10 iv terjedelmit

lesz s negyedévenkint fog megjelenni, mert jobbnak találja

»halkai kezdeni. « ^)

Kazinczy többet várt. »Minden fertály esztendben

8— 10 árkus lesz — irja neki 1810. augusztus 26-án. —
Ez valóban kevés, édes Barátom. Ha nem holnapos^ hanem

fertály esztendei Írássá csinálja az Úr a Journalt, úgy leg-

alább adjon neki justum volument, 18— 20 árkust. Ámbár
kezdetnek elégnek látszhatik a kevés, én azt állítom, jobl)

*) Figyel XXI. 325, 326. 11.

O^Döbrentei levelei Kazinczyhoz. Akad. kézirattár.
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volna mindjárt sokat Ígért adni. Minden dolgaink mer
próbák, próbácskák, már belé csömörlöttem a próba és

próbácska tételekbe. « Tanácsaival késbb is elhalmozta,,

egyi'e sürgette a fordításokat, a határozott irány követését.

»Hizelkedni — irja — nem kellene, sem gorombáskodni,

de tömjént és korbácsot igen gyakran osztogatni. « Máskor

arra inti, hogy rossz verseket ne vegyen fel, mint

Orpheusáhsin tette. A bírálatokra nézve javasolta, hogy

elbb csak a kedvezeket kell közölni, a nem kedvezkkel

azután »rukkolhatunk ki.«

Döbrentei hozzáfogott az elkészületekhez. 1813-ban

kiadta elleges jelentését az Erdélyi Múzeumra^ melyben

»a nemzeti Literatura körül való igyekezeteknek mozgásba

hozását« sürgette. Felhívta az írókat munkáik beküldésére,

a közönséget pedig anyagi támogatásra. Sajnálattal muta-

tott fejletlen irodalmi közállapotainkra, a külföldtl való

elmaradottságunkra, mik egyaránt haladásra ösztönözhet-

tek. »Erezzetek buzgóságot Hazafiak! — így szól lelkes

felhívásában — készítsetek olyan munkákat, melyek az ide-

genekéinek erejével hatalmasan megvívnak. A tiszta érzés

Unokák nyelvére meleg szív fogja adni a nemes fáradságért

a dicséretet, s lesz id, melyben a jeles pályát futottnak

hamva felé áldozva fogja tenni az Emléket az érdemet

megismer maradék. « A lelkesült hangú serkentés íróink

legjobbjait felbuzdította a közremködésre, Kazinczy, Kis

János, Berzsenyi, Kölcsey, gróf Dessewffy József, Horvát

István, Yítkovics, Szentmiklósy siettek dolgozataikkal el-

segíteni a vállalatot; Szemere Pál egy egész gyjteményt

küldött neki, mit a maga vállalata számára tartogatott, mert

is tervezett már régebben hasonló irányú folyóiratot.
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A közönség azonban lassan szaporodott, noha az

ország minden részében voltak gyjti. Kerekes, Aranka,

Ponori Thewrewk József, Farkas Sándor, Rigyiczai Kovács

József, Cserey Farkas, Kozma Gergely és mások iparkodtak

a vállalat számára pénzt és elfizetket szerezni. Nebéz fela-

dat volt. Az els füzetre 370 »részszerint elfizet, részszerint

aláiró« találkozott,*) mi a költségeket alig fedezhette. Köz-

adakozásra szorult a szerkeszt, melyben jó példával men-

tek elül Erdély aristocratái, kiket számosan követtek az

anyaországból is. Cserey 765 rfrtot ajánlott fel váltó czé-

dulában. Horvát István 100 frtot küldött, gr. Dessewffy

József 400-at, másik kisebb-nagyobb összeget részint sa-

játjukból, részint gyjtésük eredményét.

Késbb az elfizetk száma is felszaporodott. Már a

második füzetrl szóló hiradás azt jelenti, hogy 550 pél-

dánynál több fogy el. Az els füzet második kiadást is ért

és azontúl már a füzeteket ezer példányban nyomatta. De

az y. és yi. füzetnél újra leapadt a közönség száma, ismét

adakozásra szorult. »]S'agy fájdalommal látom — irja hozzá

gróf Dessewffy József — hogy kevesednek az elfizetk az

Erdélyi Múzeumra, ezt én meg nem foghatom, csupán an-

nak tulajdonítom, hogy nem eléggé ismeretes ez a hónapos

munka. Ha úgy volnék, mint a tekintetes úr, minden me-

gyébe Írnék, mindegyik alsó alispánhoz és mindegyiknek

külön-külön levélben ajánlanám ezt a munkát és kérném,

hogy szerezzen elfizetket. Hízelkednék nékiek, szivekre

kötném az elhagyatott magyar Literatura sorsát, diszt, di-

csséget Ígérnék nekik, egy szóval francziás kecsegtetések-

kel és nyájasságokkal teljes levél mellett úgy körülfognám

*) Hazai Tudósítások 1814. I. 11. sz.
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eme szereteteket, hogy kevélységek segedelmével buzdítsam

bennök a hazafiságot. Megmondanám nekiek vagy legalább

finomsággal értésekre adnám, hogy oda értünk, hogy már
lehetetlen a nemzeti disz a nemzeti literaturának elmoz-

dítása nélkül. « *) írói tiszteletdijul nem adhatott egyebet

hat nyomtatványnál. »A honorárium megküldése iránt

semmit se aggódjál — irja hozzá Kis János 1817. január

27. — A Magyar íróknak melly sok nehézségekkel kelljen

küszködni, azt jól tudom, azért kérdeztem már ez eltt

egyik levelemben, meddig gyzöd az el kezdett háládatlan

fáradságot. Ifjúi buzgóságnak s még pedig igen nemes

szivbuzgóságnak kell annak lenni, melly az olly veszdsé-

get soká gyzhesse, a melly egy idszkaki Írásnak rendbe

szedésével s maga költségén kiadásával hazánkban öszve

van kapcsolva. . . . Igen jól cselekszel, hogy a hideg Publi-

cumra sem neheztelsz, ennek hidegsége a jelenvaló kör-

nyülállások között természeti dolog. Azt kérded: mikor me-

gyünk elébb. Lassanként fogunk talán mi vagy gyermekeink

valamivel elébb menni, de igen messze, a mint én gondo-

lom, talán sohasem. Melly maroknyi a mi Publicumunk s

melly gátak vágynak s melly sok új gátak készülnek a po-

litikai fekvés által az efféle elémenetel ellen. A Magyar

íróknak nincs egyéb kilátások, hanem tsak minden serken-

tés nélkül st sok elkedvetlenít tartóztatások között úszni

a víz ellenébe. Ezt nem azért irom, hogy szép buzgóságod

tüzét oltsam, st azt magad sem betsülheted jobban mint

én betsülöm, ha az én szavam halad valamit, tehát igen

kérlek, hogy ezen szent tüzedet mindenkép fentartani és

élleszteni igyekezzél. « ^)

*) Figyel XVI. 75. 1.

Akad. kézirattár.
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Midn az Erdélyi Múzeum els füzete 1814. májusá-

ban megjelent, az iró és olvasóközönség megelégedéssel

fogadta. Yoltak ugyan kicsinyes kifogások, például : Szacs-

vay szerette volna, hogy anekdoták kerüljenek bele. Aranka

a Múzeum helyett Museum elnevezést kivánt, mert latin

szó, Sombori minden füzethez tartalomjegyzéket sürgetett,

mások azon ütköztek meg, hogy Erdélyi Muzeu7n-nRk van

nevezve, de nem erdélyi irök irják; azonban a szerkeszt

nagyobbrészt elismer bírálatokkal találkozott. Voltak, a

kik drágának találták a füzeteket, egyik olvasója Kazin-

czy és Helmeczy magyarságától óvta, mert ez » erdélyi em-

ber eltt nevetséges. « »Bécsi elfizetk« aláirással pedig

levelet kapott, mely azt mondja, hogy az els füzet »nem-

csak felyül haladta a reménységet, hanem egyszersmind

azt is okozta, hogy a másodiknak megjelenését kívánsággal

várják.

«

maga Kazinczy megelégedésére helyezett súlyt.

Kimondhatatlan örömére szolgálna, ha a füzet Széphal-

mon »kedvet találna.« Midn Kazinczy tetszését fejezte ki,

önelégültséggel irta neki — 1815. október 2-án — »Vágy-

tam Neked tetszeni s most, hogy helybenhagyod Intézete-

met, megkoszorúzva látom magamat. Ha Eltted, a ki vé-

lekedésedet szabadon kimondod, kedves az els füzet, nem
hiszem már, hogy a Magyar Mindentudományban (mely-

nek nem jó nevet választottak) is betsületesen ne lennék re-

censeálva, mely azt fogja tenni, hogy én fellángoltatott tz-

zel fogok jó folytatásán igyekezni, az Olvasók pedig kedvet

kapnak s elvégre látni fogjuk egy magyar idszaki Írásnak

megmaradását Fáj, hogy eredeti darabokat nem ad-

hatok. De mi még nem vagyunk elkészülve arra, s talán

mikorra készen lehetnénk, ez az elgyávult Nemzet egybe
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lesz zavarva Nehezteljen akárki, édes Barátom, de rossz

darabot, készakarva rosszat nem teszek a Muzeumhsi. Egész

egy rakás vers s egyéb is hever iró-asztalom fiókjában, a

Múzeum számára küdötték, de rosszak s ki nem adom. iiz

Orpheus esztendeje 1790. volt, de Ragályinak 1804-ben

Segitö-jéYel már nem kellett volna még rosszak elfogadását

is ajánlani, nekem pedig 1815-ben ezt tenni nem szabad.

Minden füzetet jobbnak szeretnék látni. « *)

Hasonlóan ir Kozma Gergelyhez — 1815. április

27-én — »Én akármint nehezteljenek is rám talán né-

mellyek, hogy verseiket vagy egyéb töredékjeiket fel nem
veszem, azzal nem gondolok. Haladnunk kell valahára, mert

azon pont, melyen most állunk a Literaturában, a más

nemzetek állásához mérve nagyon kicsiny. « *)

Az elv, melyet Döbrentei a szerkesztésben követett,

biztosíthatta a folytonos emelkedést, melyre törekedett.

Szivesen fogadott el tanácsot korosabb irótársaitól, külö-

nösen Kazinczytól, de azért meggyzdését érvényesítette

mindig. A mint mellzte Kisfaludynak egy nézete szerint

gyengébb versét, úgy simításokat tett magának Kazinczy-

nak dolgozatain is. »Azt a karaktert akarnám — irja egyik

levelében Kazinczyhoz — adni e periodicus írásnak, hogy

tsendes tónussal mondassék meg mindenkinek az Igaz.«

Munkatársaitól ha dolgozatot kért, mindig kiemelte, hogy

gyengét ne küldjenek : »Buczym segíts — irja — csak mun-

kát, csak munkát, de jót. Gryzni fogunk. « Kölcseytl Cso-

konai életrajzát kérte munkáinak birálatával az óda és

furcsa epos elméletével. Szemerétl Bádayét. Kovács Jó-

zsefet arra inti, hogy ne zsengéket, próbadolgozatokat küld-

*) Akad. kézirattár.

Figyeln. 36. 1.
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jön, hanem jól átgondolt kicsinosgatott müveket. »Re-

ménylem — Írja neki — olly írókból fordított az r,
kiknek nevek a legjózanabb kritika eltt mindenkor becsben

fognak maradni s ezeknek is legjobb darabjaikat. Ezeket

egyenességgel említenem kell, mert óhajtom, hogy valahára

haladjunk s a Múzeum füzetjeinek mindenkor több becset

kivánnék adni.« Még a nyomdahibákra is kiváló gondot

Ibrdított.

Döbrentei magasabb mbecs, encyclopaediai folyó-

iratot tervezett az Erdélyi Muzeum-hsin. Tartalmát túlnyo-

móan irodalmi, költi és kritikai dolgozatokból hitte ösz-

szeállítandónak, különös súlyt helyezvén az apróbb életraj-

zokra, miket mindjárt els helyen említett. De közölni

szándékozott egyéb ismeretterjeszt és szépirodalmi dolgo-

zatokat is, u. m. : úti rajzokat, aesthetikai, történelmi, ne-

veléstani értekezéseket, fordított költi munkákat, erkölcsi

elbeszéléseket és végül minden füzet végén apróbb iro-

dalmi hireket.

Meg kell vallanunk, hogy a folyóirat megfelelt az

irodalmi férfiak várakozásának, tartalmas füzetei a külföld

egykorú hasonló vállalataival kiállják a versenyt, és nálunk

a folyóirat hosszú ideig nagy tekintélynek örvendett. »Ere-

detiséggel nem igen dicsekedett, — mondja róla Toldy —
de igen haszonnal, s nekünk ez kellett ! En több irótársaim-

tól tudom, hogy ez vala proscholionok s kalauzok a pálya

kezdetén. « Döbrentei maga nemcsak szerkesztje volt, ha-

nem legtevékenyebb munkatársa is, kinek dolgozatai a leg-

tartalmasabb közleményeket képezik a füzetekben. Apróbb

életrajzokon kivül megirta benne az életirás elméletét, kö-

zölt eredeti és átdolgozott aesthetikai, kritikai, irodalmi

dolgozatokat, ismertette a német, franczia, angol irodalom
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ielesebb termékeit az illet nemzetek irodalomtörténetének

rövid, összefoglaló áttekintésével. Dramaturgiai és prozó-

diai dolgozataiban pedig értelmes és tanult mbirálónak
mutatta magát. Általában Döbrentei korának egyik legki-

válóbb irodalomtudósa volt, eltekintve a Muzeum-ha.n kö-

zölt csekélybecs költi munkáitól, többi dolgozatai elég

tisztességes helyet biztosítanak neki irodalmunkban. Az utó-

kor feledni látszott ez idbeli érdemeit és irodalmi alakját

Berzsenyinek általa eszközölt eltorzított kiadása és akadé-

miai titkárságából s a conversations-lexikoni perbl folyó

személyes gyülölségek után alkotta meg.

8zentmiklóssy a következleg ir róla egy hozzá inté-

zett levelében: »Te neked az úgynevezett didacticus stylus-

ban van legnagyobb erd, s Ítéletem szerint legalkalmasabb

volnál Európa míveldése történeteinek eladására. Ezen

pályára hazánkíijai közzül még eddig senki sem érzé ma-

gát meghiva s ill volna, hogy azt Te futnád meg. Ez által

nemcsak magadat, hanem nemzetedet is megdicsítenéd.«*)

Xem utolsó érdeme Döbrenteinek, hogy kísérletet

tett egy nagyobb szabású tudományos magyar folyóirat

megindítására oly idben, midn irodalmi férfiak is két-

kedtek a közremködk csekély száma miatt a vállalat

lehetségében. Döbrentei megmutatta, hogy a magyarnak

már akkor volt értelmi erre és számra nézve tekintélyes

iróközönsége, nem az mulasztása, hogy hiányzott még a

megfelel olvasóközönség. Tudott érdekldést kelteni az

irodalom iránt a vagyonilag tehets hazafiakban, kik szí-

vesen hozták meg áldozataikat az els és egyetlen tudo-

mányos idszaki vállalat fentartására, és munkára ösztö-

*) Akad. kézirattár.
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nözte a kor majdnem minden kiválóbb Íróját, kik bven
ellátták a szerkesztt dolgozatokkal, úgy, hogy nem kellett

.szorultságból kezdetleges munkákkal megtöltenie a füzete-

ket. A gyengébb dolgozatokon kivül ott találjuk Kazinczy-

nak egy irodalomtörténeti töredék-dolgozatát. Kis János

elmélked pbilosophiai tárgyú munkáit, Szemere szép szo-

nettjeibl néhányat, Kazinczy, Szentmiklóssy epigrammáit,

Eévai Ilias fordításából egy részt, Szilágyi Ferencz egy

n lapos paedagogiai értekezését, Bucy Emilnek figyelmet

érdeml tanulmányait a görögök szellemi életérl s magá-

nak a szerkesztnek változatos tartalmú, de egyaránt ér-

dekes és tanulságos munkáit. A mint a szerkeszt maga
h maradt felvett irányához, akként társai sem pártoltak

el tle, hanem hiven gyámolítottak mindvégig, úgy, hogy

az utolsó füzetekben is csaknem ugyanazon nevekkel talál-

kozunk, mint a legelskben. Ezt emeli ki Bajza is, midn így

emlékezik meg az Erdélyi Muzeum-v6\ : »a bírálónak úgy
látszik ez tartotta meg leginkább valamennyi (folyóirat)

között felvett irányát és charakterét mind végiglen, róla

lehet legkevésbbé mondani, hogy mindig alább s alább

sülyedt, s ez látszik kora mveltségének szinét leginkább

magán viselni. « *) A késbbi kor által is sajnált megszné-

sét nem a hanyatlás okozta, hanem a pártoláshiány, mely

oly sok üdvös eszmét fojtott meg már csirájában.

Az elfizetk csekély száma miatt Döbrentei már a

YlII-ik füzetnél meg akarta szüntetni. Erre vonatkozólag

irta neki Kazinczy »Mely vétek volna, ha te a YlII-ikon el-

hagynád ezt. Mit használál vele a ííemzetnek s mit fogsz még
használhatni ! En higyjem-e, hogy Te ezt abban hagyhatod ?

*) Kritikai Lapok 1834. IV.
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Nem barátom. Bécsbl, vagy nem tudom honnan is fogod

folytathatni, csak akard. Hogy a munkába belé fáradhatál,

képzelem, de ne gondolj a fáradsággal. « Azonban, midn
az utolsó füzetek költségeire ismét mások nagylelkségé-

hez volt kénytelen folyamodni, elhatározta a vállalat meg-

szüntetését, mely négy évi fenállás után 1818-ban a 10-ik

füzettel csakugyan megsznt.

Erdélyben még virágzása tetpontján állt az Erdélyi

Múzeum^ midn az anyaországban is hasonló irányú moz-

galom indult meg egy tudományos idszaki folyóirat meg-

indítása érdekében. Sokat tanakodtak a pesti irók és tudó-

sok, mig végre Trattner János Tamás tevékeny és áldozat-

kész kiadó 1817-ben elhatározta magát a Tudományos

Gyjtemény megindítására. Els szerkesztje Fejér György

buzgó történetbuvár lett, kit nemsokára Thaisz András

váltott fel. A vállalatnak Fejér mindjárt kezdetekor ko-

moly, tudományos jelleget adott, melyet Thaisz alatt is

megtartott, noha ez inkább könnyebb, journalistai szellem

volt, mint magasabb irói tulajdonokkal biró tudós. A
közremködk között mindjárt legeiül ott találjuk Köl-

cseyt hires bírálataival, továbbá Kazinczyt, Szemerét, gróf

Dessewffy Józsefet, Kis Jánost, késbb Vörösmartyt, Ber-

zsenyit, Toldyt, majd Horvát Istvánt, Bajzát s másokat a

kisebb tehetségek közül. Az irány kezdetben meglehets

határozatlan volt. Irodalom, gazdaság, mennyiség- és ter-

mészettudomány, aesthetika váltakoztak benne.

Gróf Dessewffy elégületlen volt a Fejér szerkesztésé-

ben megjelent füzetekkel. »A Tud. Gyjtemény — irja

Pethe Ferenczhez 1818. febr. 13-án '— nagyon német kap-

tára kezd szabódni. Thaisz úr a görögöket és rómaiakat,

Kölcsey úr pedig Csokonait gyalázza, ha ez így megy, a
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Tudományos Gyjtemény a tudatlansdy gyjteményévé fog

válni. « *) A második évfolyam VlII-ik füzete jelezte a

szerkeszt változást, mi némi reményt nyújtott a helyzet

javulására. Thaisz az új évfolyam elején szigorúbb prog-

rammot adott. Munkatársaitól értekezéseket kivánt, rövid

párbeszédeket, magyarázattal ellátott régi okleveleket, ver-

seket csak elméleti fejtegetéssel fogadott el. A vallástudo-

mányt teljesen mellzte, nehogy bármiféle neheztelésekre

okot szolgáltasson, épen ezért a birálatokra antikritikákat

is készségesen elfogadott. Kijelölte a lap fbb rovatait is.

A fbb szakok a következk voltak : nyelvészet, bölcsészet,

történelem s fajai, jog-, orvos- és természettudomány, ma-

thematika, hadtudomány és szépmüvészetek tudománya. Az

el nem fogadott dolgozatokat szerziknek visszaküldte.

A szerkeszt Ígéretei nagyobb várakozást keltettek,

különösen azoknál, kik a száraz és szintelen füzetekkel

kissé elégületlenek voltak. »Hála az Égnek — irja Kazin-

czy Döbrenteihez — hogy a Tudományos Gyjtemény és a

Toldalék kiadása Thaisz és Szemere barátunknak jutott.

Eddig is nagy barátja voltam a Tud. Gyjteménynek^ noha

benne irgalmatlanul rossz darabok jelentek meg

Thaisz és Szemere sokat fognak tenni a Nemzet kimivelé-

séhez.« ^)

A szerkeszt indnkint egy-egy arczképet is csatolt

a füzetekhez, hogy érdekét annál inkább fokozza, de tar-

talmasság tekintetében, — daczára buzgó igyekezetének,

sok volt a kifogás. Kritikai rovata, a hazai és külföldi iro-

dalom ismertetése, állandó és változatos volt ugyan, de

színvonala alacsony s gyakran tele üres áradozásokkal.

*) Dessewfíyek büd-szt.-mihályi levéltára.

^) Akadémiai kézirattár.
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Értekezései is tísak ritkán keltettek nagyobb érdekldést,

inkább egy szk kör számára Írattak, semmint általános

olvasásra számíthattak volna. A gazdaságtani és nevelés-

tudományi czikkek kelleténél bvebben szerepeltek. Itt-ott

volt ugyan általánosabb érdek, vagy irodalmi jelleg köz-

leménye is, mint Vörösmartynak Yágotai Kálmán álnéven

irt nyelvészeti czikke. Berzsenyi értekezése A versformák-

ról, Rájnis életrajza Péczelitl, Toldy Aesthetikai levelei,

de magasabb irodalmi becs dolgozat kevés volt benne.

1828-ban szerkesztését Vörösmarty vette át, ki rövid

beköszönt nyilatkozatában kijelentette, hogy a folyóirat

berendezésében semmi változást sem fog szenvedni, de a

toldalékul szolgáló szépirodalmi melléklap eddigi czímét

megváltoztatja Koszorú-rsi, s benne apró verseken kivül

nagyobb dolgozatokat is fog közölni. Valósággal változat-

lanul folyt a szerkesztés tovább s bár a legtartalmasabb

dolgozatok Vörösmarty szerkesztése alatt láttak benne

világot, mint Kazinczytól Pályám emlékezete^ Bajzától Az

epigramma theoriája^ mely sokkal felülmulta a Sipos által

1823-ban irt mese elméletét — tényleg sem változtatott

sokat a folyóirat eddigi egyhangúságán és száraz jellegén.

Vörösmarty költ volt, tehetsége a szépirodalom müvelé-

sére ösztönözte s így sem saját tudományos irodalmi mun-

kásságával, sem munkatársai ösztönzésével nem tudott

több életrevalóságot önteni a vállalatba. Ha a Tudományos

Gyüjtemmy-nek szépirodalmi rovata is lett volna, ezzel

egészen más irányt adhatott volna neki, mint a mellék-

lapot valóban magasabb színvonalra emelte, így azonban

meg kellett elégednie annyival, hogy alatta nem hanyatlott

a lap, hanem megmaradt elbbi színvonalán.

Uj de még egyoldalúbb irányba terelte késbb Hor-
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vát Istváiij midn 1833-ban ö vette át szerkesztését. Szá-

raz történeti tanulmányokkal tömte meg a füzeteket, és

saját költségére készült oklevéltani illustratiókkal látta el.

Nemcsak szerkesztje volt a vállalatnak, hanemirójaés ja-

vítnoka is, ki csaknem minden idejét és erejét ráfordította.

Egész füzeteket jórészt maga töltött meg, st egész év-

folyamok majdnem saját dolgozataiból kerültek ki. Négy

évig vitte fáradhatatlanul a szerkesztés nehéz — nem

mondjuk sok gonddal járó munkáját, mert soha aggódnia

nem kellett, hogy dolgozatokban megszorul, hisz ha volt is

egyéb közlendje, mellzte saját dolgozatai mellett. A vál-

tozatosságra épen semmi gondot sem fordított, egymást

váltották fel benne saját téves történelmi és nyelvészeti

fejtegetései.

Soha folyóirat oly egyhangú, oly szkkör nem volt,

mint a Tudományos Gyjtemény Horvát István szerkesz-

tésében. »Csak a vak szerencse tartotta meg ~- mondja a

Kritikai Lapok — e folyóiratát csodatékonyan a végképi

elhányatlástól.« Pedig a kritikai szellem itt-ott felszólalt

már s a közízlés fejlesztésére volt némi hatással, de a nem-

zet, mely az sök dicsségének ábrándjaiba oly szívesen

elyierült, nem vette észre, vagy csak lassan jutott annak

tudatára, hogy legnagyobb múlttal biró tudományos folyó-

irata elmaradt a kortól s a helyett, hogy elre törekednék,

visszafelé megy, a helyett, hogy emelkednék, folyton sülyed.

Az elv, hogy kezd irók gyenge dolgozatai is közöl-

tessenek buzdítás végett, többet ártott a fejldésnek, mint

használt, s ha már a kortársakat nem elégíté ki egyik szer-

kesztjének, Thaisznak azon nyilatkozata, hogy a nemzet

önmagának tulajdonítsa, ha gyenge dolgozatok közöltet-

nek, miért nem irnak jobbat ; — mennyivel kevésbbé lehet
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elnéz az ut(3korj mely többé-kevésbbé absolut mértéket

alkalmaz a múlt idk történetének megítélésére.

Négy évig volt szerkesztje Horvát István s 1836.

végén megvált tle. Csak ritkán találkozunk már ezután

nevével a lapban, mely még öt évig folytatta pályáját meg
nem nevezett szerkeszt mellett, mig végre 1841-ben egy

negyed századig tartó fennállás után némán s majdnem

észrevétlenül megsznt. Olvasó közönsége, mely megindu-

lásakor majdnem ezerre rúgott, lassankint mindegyre

fogyott, mig alig néhány százra apadt le, úgy hogy fentar-

tása sok anyagi áldozatot igényelt, mi megsznését siettette.

Figyelmet és elismerést édemel az a nemes verseny,

az a hazafias lelkesedés, melylyel Íróink e század elején a

nyelv müvelésén, az irodalom fejlesztésén buzgólkodtak.

Fáradhatatlan tevékenységük néha valóban bámulatos

eredményt tudott felmutatni. Bármi nagy volt is a közöny

az irodalom iránt, néhány száz, néha fél ezer elfizett min-

dig össze tudtak toborzani, ha valamely vállalat megindí-

tásáról vagy fentartásáról volt szó. Állandó közönsége

nem levén az irodalomnak, a gyjtés és buzdítás folytonos

volt, a pártfogók — mert a ki egy fél évre valamely folyó-

iratot megrendelt, már az irodalom pártfogója volt, — tehát

e pártfogók száma és egyénei gyakran változtak, ezért a

gyjtésnek folytonosnak kellett is lenni. A tehetsek pénz-

zel is segítették a vállalkozókat. Az irodalom munkásainak

önzetlen fáradozása, az egymást kitartásra buzdító jóaka-

rat ellensúlyozta némileg a közönség hideg érzéketlenségét.

Egymás példáján lelkesültek s élesztették egymásban az

irodalom- és a hazaszeretet tüzét. »Én azt szeretném - -

Írja gróf Dessewffy József barátaihoz — ha a hazában

száz folyó írás jelenne meg ; ha pénzem lenne, mindegyikre
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elre fizetnék, ha elég elmebeli tehetségem, tudományom és

idm lenne, mindegyikbe küldenék dolgozatokat.* A tehet-

ség hiányát pótolta a lankadni nem tudó munkásság, az

alkotás ertlenségét a fordítói igyekezet. Különben a kor

eredeti tehetségekben, alkotó szellemekben sem volt medd,
igaz, hogy az idszaki irodalom sikerét nem épen a nagy

szellemek biztosítják. Jó izlés és gyakorlati érzék akár-

hányszor jobban megtalálja a közönség tetszését, mint a

költi inspiratio vagy a tudós elmélkedés.

Bármennyire eltértek is azonban Íróink és szerkesz-

tink a század els tizedeiben lapjaik irányaira és eszkö-

zeire nézve, egyben mindannyian megegyeztek, az irodalom

ügyének elbbre vitelében. Ezen czélra kiki tehetségéhez

mérten minden lehett megtett.

Midn az Erdélyi Muzcmn már rég megsznt s a

Tudományos Gyjtemény szépirodalmi melléklet nélkül

csak tudományos irodalmunk fejlesztésén fáradozott, gróf

Dessewfty József tervezett egy idszaki havi folyóiratot

Kassán, mely tudományos irányú dolgozatokon kívül szép-

irodalmi közleményekkel is birjon. A szerkesztést titká-

rára, Dúlházy Mihályra, bízta, kiadására Fels-Magyar-

orszáyi Minerva czimen Ellinger vállalkozott. Maga a gróf

anyagi és szellemi támogatója, védnöke volt, ki elárasztotta

barátait leveleivel, hogy közremködésöket megnyerje s

ket a lap terjesztésére felkérje.

Kazinczynak nem tetszett az elnevezés, inkábl) sze-

rette volna Amaltlieának neveztetni. »Az a Minerva — írja

hozzá — csak azért sem jó, mert már van magyar Miner-

vánk, s a németek közt.is van Minerva folyóirás. Und der

"X.imf ist abgenutzt.« *) Alakjával sem volt megelégedve.

(xrófDessewíiy József Irodalmi Hagyományai IIT. k. 297. 1.

Ferenczy : HirlapiiodalonitörtéiKít. 10
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»Ki látott folyóirást in quarto s hasított oszlopokban ?«

— kiált fel, melylyel senimiképen sem tudott kibékülni.

Dessewffy iparkodott megnyugtatni barátját a czimre és

az alakra nézve. Az elbbit a kiadó választá, s midn már

a kiadási engedély megvolt, nehéz lett volna új czimet

választani, különben a közönség sem Minervát, sem Ainal-

theát nem érti s így semmi sincs koczkáztatva. Az alakra

nézve pedig a kiadónál irányadó az, hogy minél több fér-

jen minden ivre, mert mindegyikért egy aranyat ajánla.

»Te a negyedrét formán akadsz fel így ir Kazinczyhoz

1824. decz. 13. — mint szokatlanon, és a ketté vált lapi

nyomtatást ellenzed? Ugyan nem egyezhetnétek-e meg;

ha az oszlopos nyomtatással felhagyna, te pedig kibé-

külnél a negyedrét formával, mely a Franczia és Angoly

Havi írásokban nem szokatlan és talán épen szokatlan-

sága által a publicum kedvét megnyerhetné. Nem hihetem

felled, hogy kész légy egy illy kicsinység miatt magadat a

Kassai Minervától félre húzni és az által azt nagy diszétl

megfosztani. « *)

Dessewffy sokat tett a folyóiratért. Irt Döbrenteinek,

Eáynak ajánlván jóakaratukba. Budai Ezsaiástól jegyze-

teket kért Csokonai fell, gróf Cziráky Antaltól a Marczi-

bányi ünnepen tartott beszédét. Igaz Sámuelnél tudakozó-

dott a bécsiek hangulatáról, melylyel az új lapot fogadták,

Jankovicsot, Kis Jánost, Kazinczyt, Horvát Istvánt közre-

mködésre kérte, buzdította. Elénk figyelemmel kisérte a

lap sorsát, fájt neki, midn Kölcsey nem talált benne hasz-

nálhatót, Beregszászi pedig a nyomdahibákat is a szerz-

nek tulajdonította, s viszont örömmel említette, midn

*) A gróf Dessewffyek büd.-szt. mihályi levéltára.
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terjedt »minden piczinyked indulatocskák ellenére «, és

midn »kedveltségre kezde kapni« Dunántúl is.

»Bátorkodom megkeresni kedves barátomat — irja

Döbrenteihez 1825. január 17. — ne vesse meg a Fels

Magyarországi Kassai Minervát Isten asszony lettére. ()

ugyan nem bálvány, nem kivan imádást, nem tiszteletet,

hanem kár lenne becsmérlem, minekeltte fellépett. Min-

den kezdetek bibések és ezer meg ezer megütközésekre

adnak alkalmatosságot. Kazinczy barátunk p. o. már a

nevét is az új kassai Magyar Folyó írásnak nagyan kopott-

nak tartja. Igaza van. Ha Ellinger az én tanátsomat

kivánnya vala, én is más nevezetnek lettem volna javaslója,

de minekutána tudtom nélkül ezen Czimre kérte ki a

Helytartó Tanátstól az engedelmet, minden változtatás az

akadályokat még szaporíthatná. Xem éppen nehéz lett

volna akár a Mythologiából, akár a históriából szerencsé-

sebb Czimet választani, de ugyan értette volna-e a többség

itgy mint ezt és nagyobb bátorságba helyheztette volna-e

magát Ellinger a Critica csipkedései és kartczolgatásai

ellen ?«*)

1825. januárban indult meg a lap negyedfélszáz

elfizetvel, élén Kisfaludy Károlytól kölcsönzött jeligével

:

El magyar áll Buda még. Elszót gróf Dessewífy József

irt hozzá : Az avulni kezd és a nagyon újítgató Írásmód-

ról a magyar nyelvben. Benne mint Kazinczy tanítványa

szólal meg, ajánlva az irók részére a nyelvújítás vívmá-

nyainak alkalmazását, az olvasók részére azoknak elfoga-

dását, de óvatosságra és a túlzások kerülésére is int.

Czikkét, melyben minden felekezetet ki akart elégíteni, már

) Dessewífy levéltár.

10*
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megjelenése eltt ajánlotta irótársainak figyelmébe, mind-

egyiknek körülményesen elmondván a czélt, melyet elérni

s a felfogást, melyet kifejezni akart. Ezután a szerkeszt-

nek, Dúlházynak, egy életrajzi czikke következett esztei

Károly Ambrus fherczeg- és esztergomi érsekrl réz-

metszet arczképpel. E bevezetés után kezddött a két

ivre terjed lap maga, élén Montesquieu egy akadémiai

beszédével, utána Kazinczy nyelvtörténeti dolgozatával,

melyre gróf Dessewffy Aurél czikke következett Az Ízlés-

rl, majd Franklinnak egy levele és záradékul versek

Ponori Thewrewk József, gróf Dessewffy József és Ka-

zinczy Ferencztl. A kezdet elég bizalomkelt volt. A
kiállításban sok technikai fogyatkozás mutatkozott ugyan

a kiadó takarékossága miatt, de a várakozásnak mégis

megfelelt. »Több nyomtatási hibák maradtak a kijegyzett

erratákon kivül — irja Dessewffy Igaz Sámuelhez 1825.

ápr. 15. — a miket Ellingernek kell tulajdonítani, mert

.mindent az utolsó óráraíMgy, és osztán nem enged idt

Dúlházinak és felette ^geti. Segédcorrectort nem akar

felfogadni költségkímélés végett, zsémbelked és nincs

benne az az egyeztet lélek, melly olly szükséges, mikor

több embereknek egy czéllra kell dolgozniok és mégis olly

ritka a magokkal eltelt embereknél. En véghetetlen sok

foglalatosságaim közt csak ollykor fordíthatok egykét órát

a Magyar Minervára. Ellinger, ha a maga javát értené,

azon kellene néki igyekezni, hogy Folyóirása creditumba

jönne és jóakarókat szerezne magának, de ezt nem min-

denkor tselekszi, ollykor legkevésbbé szeretik magokat az

emberek, mikor önszeretetek után indulnak. En ugyan

szeretném, ha ez a Folyóirás felkaphatna, mert megbir két

Folyóirást a Haza, és egyik a másikát élesztené és lelke-
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sítené. Eu a minap egy hosszú értekezést küldtem a Tudo-

mányos Gyüjteményhe a szeszélyrl ;
— bár mások is úgy

tennének, hogy Pestre is, ide is küldenének dolgozásokat.

A szeszélyes tekintetek sohasem viszik el valamelly haza

akár javát akár diszét. A Magyar Literatura javán kell

okvetetlenül igyekezni minden mellékes tekintetek nélkül.

Mindenütt kell vetni, mind a Duna mind a Tisza mellett,

hogy mindenütt hasznos és szép aratás legyen. A Tekinte-

tes tlr már kárával is mutatta ki nem egy izben szeretetét

a két haza iránt, küldjön hát dolgozásokat a Kassai Mi-

nervába és szerezzen neki minél több olvasókat. « *)

Ekként lelkesült és lelkesített Dessewffy a Minerva

iránt, mely mindegyre növekv igyekezetet fejtett ki a kö-

zönség tetszésének megnyerésére. Yálasztékosságra és vál-

tozatosságra törekedett, a tudományt összekapcsolta a

szépirodalommal, hogy tanítva mulattasson és mulattatva

oktasson. Szívesen közölt aesthetikai dolgozatokat, melyekre

már az els füzetben felhívta olvasói figyelmét, ezen kivül

kiváló gondot fordított kritikai rovatára, melyben a hazai

s külföldi jelesebb irodalmi munkákat ismertette. Koron-

kint egy-egy beszélyt is hozott, mi eddig az idszaki sajtó-

ban nem igen volt szokásos, közölt becses mfordításokat

Shakespeare, Schiller, Goethe, Horatius müveibl, Buffon,

Montesquieu, Herder irodalmi dolgozataiból. Adott úti

rajzokat, meséket, tudományos értekezéseket a nyelv-, tör-

ténet- és természettudomány körébl, hozzászólt az Ilias-

perhez, és igen gyakran a magyar nyelv müvelésének kér-

déséhez. Ha a közönség részvéte megfogyatkozott, intette

a hazafias kötelességekre : »0h oldvadj össze Hazám— úgy-

*) Dessewffy levéltár.
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mond — hogy el ne olvadj. « 1829-ben négy rét alakját

megváltoztatta, 4—5 ives oktáv füzetekben jelent meg
negyedévenkint czimlappal és egy-egy arczképpel, melyek-

hez a lap valamely munkatársa, — Kazinczy, Kovacsóczy,

Terhes Sámuel, Bárány Ágoston — rövid életrajzot irtak.

Tíz évfolyam jelent meg belle tizenegy év alatt,

csaknem folyton küzdve a létért, már a második füzet után

panaszkodott Dúlházy Kazinczynak, hogy mindenkép el

kell enyészni a Minervd-nsik, mert kevés az elfizetje, s a

kik megrendelték is, késtek a pénzek beküldésével. »A col-

lector urak sehonnan sem küldik be tavalyi pénzeinket . . .

— Írja — így Ellinger nem folytathatja soká, mert nem
gyzi, mert olvasói nincsenek, mert tet nem fizetik. De
sem engem . , . kétségbe kell esnem. Örök munkában élek,

és éhei kell elhalnom . . . Kár volt becsületes embernek szü-

lettetnem.«*)

A lap szellemi vezeti sohasem tévesztek el az irányt^

melyet már kezdetben maguk elé tztek. Bizonyos közép-

irányt akartak követni, nem emelkedve igen magasra, de

nem is szállva le a köznapi színvonalra, egyaránt kerülve

a fellengs modort, mint a pongyolaságot. Lapjukat nem a

tudósok és irók osztályának szánták, hanem az úgyneve-

zett müveit osztálynak, melynek tagjai még kis számmal

voltak, mveltségük pedig fogyatékos volt még. Ezért ipar-

kodtak jól megválogatott közleményeket adni s ezáltal a jó

Ízlést, a többoldalú mveltséget, közvetve pedig az iroda-

lom iránti érdekldést fejleszteni, az olvasóközönséget sza-

porítani.

Jól jellemzi a czélt gróf Dessewffy József Kis János-

hoz irt levelében: »Folytassa Ftiszt, ür— úgymond— szép

*) Gróf Dessewífy József Irodalmi Hagyományai ITI. 354. 1.
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pékiák által dicsíteni Hazánk literaturáját, és ugyanezek

által oktatni íróinkat, mint kelljen a dagály és finnyásko-

dás szélei közt akár a kötött beszédben szabadon repülni,

akár a kötetlenben ügyesen sétálni, mert csak így fog

lassan-lassan közkedvességet nyerni literatúránk és a póri-

ságon túl emelkedve a literaturának minden nemeiben a

sok olvasók segedelme által haladni. Csupán ezen czélnak

elérése végett igyekeztem magamnak egy kis befolyást szer-

zeni az említett Folyóirásba
;
jól érezvén, hogy a Literatu-

rának minden idben a nemzet akkori culturájához kell

simulni és nem ugyan ennél alantabb járni, de nem is

nagyon fellyl emelkedni azon, mert különben az els eset-

])en lefelé rángatjuk a nemzetet, a másodikban pedig nem

vagyunk képesek azt eléggé felrántani, nagyon messze

esvén felette ; hanem mikor már egy kevéssé felemeltük,

hághatunk megint felyebb egy lépéssel felette, hogy ismét

magunkhoz vonhassuk és ne legyen hiú igyekezetünk. Csak

az elterjedett Nemzeti kimiveltség szerezhet nemzeti ert,

nemzeti dicsséget. Nem az a gyümölcsös kert, a hol csak

egy két jó nagy gyümölcsösfa találkozik, hanem a hol majd

minden fán van gyümölcs, némelyiken pedig bven is úgy
azonban, hogy azt csaknem minden ember mind elérhesse

mind leszedhesse. «
*) E középút követése jellemezte a

Minerva els és utolsó füzeteit egyaránt s bár nem tarto-

zott a legelterjedtebb folyóiratok közé, hatása nem volt

csekély.

Ezalatt Erdélyben gróf Bethlen Imre új, tudományos

folyóirat megindításán gondolkozott, melyet Nagy-Enyeden

Klio czím alatt akart kiadni, hogy általa »a magyarul

*) Dessewffy levéltár.
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olvasást elsegítse és Erdély történetének megírását el-

készítse.« 1829-ben nyújtotta be folyamodványát engedé-

lyért. Tervrajzában kiemelé, hogy az erdélyi eseményekre

vonatkozó történeti adatokat szándékozik összegyjteni

I. Józsefig. Az erdélyi udvari cancellária az engedélyt

meg is adta, melyre a kormányszék felterjesztésében

kiemelte, hogy különös gondja lesz arra, nehogy a füzetek

a censurát kikerüljék. *)

A szerkeszt idközben kiadta felhívását is, melyben

'

honfitársait anyagi és szellemi támogatásra buzdította.

Vállalatával nem czélzott anyagi haszonra, mert kijelen-

tette, hogy a megmaradó tiszta jövedelmet a munkatársak

dijazására s esetleg pályadijak kitíízésére fogja fordítani.

Havonkint egy 6—8 íves füzetet szándékozott kibocsá-

tani szerény kiállításban, hogy a költségeket lehetleg

kímélje s így minél olcsóbbak legyenek a füzetek, mert

elterjedésére csak így lehete bizton számítania. Azonban

noha minden elkészület meg volt téve, több dolgozat is

megvolt már, a vállalat nem indult meg, mert a szerkeszt

bántva érezte magát azon gyanúsítások által, melyekkel

vállalatát az udvari rendrség kisérte. Ki is fejezte megüt-

közését e méltatlan gyanakvó elvigyázat miatt, s a múlt-

ban tanúsított loyalis magatartására hivatkozva, kijelentette,

hogy sem magát balvélekedéseknek, sem » ártatlan törek-

vését « félreismerésnek kitenni nem akarja, ezért lemond a

tervezett vállalatról, mely ezúttal nem is jött létre. ^)

Hasonló eset történt késbb Ponori Thewrewk Józseftel,

ki 1832-ben Szemlél czimen akart egy idszaki vállalatot

*) Orsz. levélt. Cauc. 1829. 1487.

1) Jakab E. Id. m. 50-53. 11.
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megindítani. A Helytartó Tanács felhívta Pozsony megye

rendéit, hogy a szerkeszt gondolkodásmódja és az elfize-

tk biztosítéka fell tegyen jelentést, mire a megye kijelen-

tette, hogy a folyamodó ebben zaklatást lát és a magyar

nyelv elmozdítását czélzó vállalat akadályozását, minthogy

pedig ily tudakozódás más újságoknál sincs szokásban,

annál inkább kéri az engedélyt újra, mivel a tiszta jövede-

(lelem tizedrészét megyei szegények támogatására ajánlja.

De a vállalat nem létesült. *) Hiába hivatkoztak^a szerkesz-

tk áldozatkészségükre, hiába emlegették vállalataik nemes

czélját, jó irányát, ártatatlan voltát, a gyanúsításoknak

folyton ki voltak téve. Egy-egy hirlapengedély oly bizalom

jelének tekintetett a kormány részérl, melyet ez ritkán,

gondos körültekintéssel és sohasem szívesen gyakorolt.

Orsz. lev. Helyt. tan. Í8S2. 13,306.



A tudományos idszaki sajtó történetének folytatása 1840-ig. Orvosi

Tár, Tudomány-Tár, Természet. Egyházi és gazdasági szaklapok.

Idszaki sajtónkban a rendszeres tudományos irány

1831-ben vette kezdetét a Bugát és Schedel (Toldy) által

megindított Orvosi Tár-rdl. Szakszer, tudományos jellegét

szorosan megrz havi folyóirat volt ez az orvosi tudomá-

nyok körébl, idnként arczképpel és kórtani rajzokkal

illustrálva, mely tudományos irodalmunknak még máig is

meglehetsen elhanyagolt ágát mvelte, de se író, se olvasó

közönsége nem volt. A szerkesztk elég buzgalommal töl-

tötték be nehéz feladatukat, de sem a közremködk igye-

kezete, sem a pártfogók száma nem állt arányban a szer-

kesztk méltánylatot érdeml fáradozásával és anyagi áldo-

zataival. Kiváló gondot fordítottak a küls kiállításra,

mely fölülmúlt minden eddigi folyóiratot, a béltartalommal

is iparkodtak kielégíteni a vállalat magasabb mveltség
közönségét, azonban nem sokáig birták ki az erejüket meg-

haladó vállalat terheit. A IX. kötet végén panaszkodtak a

részvétlenség miatt s kijelentették, hogy meg is szüntetik,

ha nagyobb pártolásban nem részesülnek.

Öt évig szünetelt is, mig 1838-ban elbbi szerkeszti

közül Bugát egyesülve Flór Ferenczczel heti közlöny alak-
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jában ismét életre szólították s tiz évig változó körülmé-

nyek között szerkesztették. Nagyobbrészt kisebb elméleti

eredeti és fordított czikkekbl és sok apró tudósításból

álltak az egyes számok, mikben behatóbb fejtegetésekre,

mélyebb tudományos buvárlatokra csak ritkán akadunk.

Sok gyakorlati jelentségíí eszme pendíttetett meg benne,

miknek inkább közegészségügyi, mint tudományos fontos-

ságuk volt, és azért az orvosi tudományokkal gyakolatilag

foglalkozóknál nagyobb kelendségnek örvendhetett. Elvont

magyarázatokba ritkán bocsátkozott, a kétes alappal biró

hypothesiseket lehetleg mellzte, de annál bvebben fejte-

gette a gyakorlati élet mindennapi kórtüneteit, az egyes

járványok fejldésének okait, a külföldi gyógymódok alkal-

mazásának természetét. Nagy közönségre soha sem tudott

szert tenni, mi az érdekldk korlátolt számában leli

magyarázatát, de a lét küzdelmeit még is egy évtizeden át

ki tudta állni s megsznését a megzavart közállapotok

okozták.

Nagyszabású tudományos vállalat volt a magyar

tudományos akadémia els folyóirata a Tudománytár^ mely

1834-ben Schedel (Toldy) Ferencz szerkesztésében jelent

meg. Tartalma szorosan tudományos, iránya az emberi

tudás minden ágára kiterjed encyclopediai volt. Feladatul

azt tzte ki, hogy olvasóit tájékozza a hazai és külföldi

tudományos s mvészeti mozgalmakról, a kutató és teremt

szellem buvárlatainak eredményeirl, azért az önálló tanul-

mányokon kivül sok apró közleményt hozott a külföld szel-

lemi áramlatairól. Értekezései részint eredetiek, részint for-

dítások és átdolgozások, de valamennyi magasabb szempont

és szigorúbb követelések kielégítésére számítva, mi által a

külföldi folyóiratok pótlása is czéloztatott.
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Munkatársai között az akadémia tagjai szerepelnek

nagyobb számmal, de a közremködésre tér nyilt benne

mindenkinek, ki a szinvonalt felér akár eredeti akár for-

dított czikkel hozzájárult. Az akadémia, mint a vállalat

közrebocsátója, megszorítás nélküli felhatalmazást adott

a szerkesztnek a tartalom összeállítására, mi a szerkesz-

tt felelssége érzetében annál inkább öztönözte a folyóirat

belbecsének emelésére. Toldy lankadást nem ismer igye-

kezettel el is követett mindent, hogy a vállalatot a kitzött

magas színvonalon megtartsa, mi sikerült is. Válogatott,

tartalmas dolgozatokkal töltötte meg a füzeteket, az egy-

korú legtehetségesebb munkások dolgozataival. Maga szé-

leskör tudományos képzettséggel bírván, jártas a külföldi

irodalmakban is, nagy munkásságot fejtett ki s csatlako-

zásra bírta a legjobb erket. Kezdettl fogva iparkodott az

egyoldalúságot kerülni s oly változatosságot honosított

meg benne, mely valóban egyetemes tájékozást nyújtott

olvasóinak. Nagy idközökben — negyedévenkint — jelen-

vén meg, kevés actuális jelentsége volt, de ez a korviszo-

nyok s a folyóirat jellegének tekintetbe vétele mellett nem

nagy baj, nem is igen csökkentette az érdekeltséget iránta.

Egy tekintetben fér némi kifogás a vállalathoz ; bizo-

nyos határozatlanság jellemezte, melynek magyarázata

encyclopaedíai irányában rejlik. A Tudomdnytdr-ii3ik fel-

adata volt els sorban munkásságra ébreszteni a szunnyadó

tehetségeket és népszersíteni a tudományt, melynek nálunk

még nem volt közönsége.

Az exact tudományok fejldésük kezd korát élték

még csak, de a többi tudományágak sem bontakoztak még

ki az általános elvek fejtegetésébl, egyedül a nyelvtudo-

mánynak voltak befejezett, positiv eredményei. Még nem
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(hkezett el az egyes tudományágak szakszer müvelésének

ideje, mert a részletek fejtegetését meg kellé elznie az

líltalános elvek tisztázásának. Oly folyóiratra volt tehát

szükség, mely felkaroljon minden irányt, s közönséget

nevelve és érdekldést ébresztve, lassankint elkészítse a

munkamegosztás elvének alkalmazását s ezzel az egyes

tudományágak önálló müvelésének lehetségét.

A ludomdnytdr-naik ez a feladat jutott. És e feladat

teljesítésében sikerrel mködött egy évtizeden át. Két évig

:íllt élén Toldy, mely id alatt nyolcz kötetet állított össze,

utóda Csató Pál lett, ki a megkezdett irányban folytatta

egy évig. 1837-tl fogva azonban lényeges változás állt be

a szerkesztésben. Külön kötetbe foglaltattak az értekezé-

sek, melyet Luczenbacher (Érdy) János szerkesztett s

ismét külön kötetet képeztek Almási Balogh Pál szerkesz-

tésében az irodalmi és vegyes közlemények. E beosztás

nem vált elnyére a folyóiratnak, mert olvasmányait nem

nyújtotta kell változatossággal, összefoglalt tartalomjegy-

zéke pedig megnehezítette az áttekintést. Sokoldalúságra

törekv irányát megtartotta állandóan s hiven kifejezte az

akadémia munkásságának irányát, melyet késbb az osz-

tályértekezések tüntettek fel.

Gyenge törekvés jeleként tnt fel 1838-ban Kunoss

Termeszét czim tudományos tartalmú lapja, hetenkint

kétszer kiadva egy-egy ivén. Természettudományi apró

ismertet czikkek képezték az egyes számok tartalmát a

földrajz, geológia, physika, természetrajz körébl s záradé-

kul különféle természeti ritkaságok elsorolása következett.

A szerkesztn kivül Vajda és Garay vettek tevékenyebb

részt a munkában, más nevesebb munkatársa nem is volt.

Közleményei csak részben eredetiek, egy részök idegen
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folyóiratokból volt átvéve. Maga a folyóirat semmiféle

érzett hiányt nem pótolt, ezért hatása sem lehetett, iránya

sem nem népies sem nem elég tudományos s így közönségre

nem talált, még gazdasági tudósításai sem tudtak érdekl-

dést kelteni iránta s így pályafutása rövid féléven túl nem
terjedhetett.

Szigorúan szakszer irányt követtek kezdettl fogva

egyházi és gazdasági szaklapjaink és folyóirataink. Mind-

egyik megszabott munkakörében mozgott, melyet mindenik

kitelhet igyekezettel iparkodott betölteni, és ámbár hosszú

élettel vagy nagy közönséggel egyik sem dicsekedhetett, de

a közmveltség elmozdításában valamennyi hségesen

fáradozott. Egyházi lapjaink mind a katholikus mind a

protestáns részrl ragaszkodtak felekezeti jellegökhez és

irányukhoz, de soha túlzásokig nem jutottak. Idszaki jel-

lege egyiknek sincs, inkább évkönyv formában jelentek

meg mint hirlapi jelleggel, de megjelenésük módjánál és

részben tartalmuknál fogva is az idszaki sajtó termékei-

hez sorolhatók. A legkorábbiakhoz tartozik az Egyházi

Értekezések és Tudósítások czim, melyet 1820-ban Hor-

váth János veszprémi kanonok indított meg. ísTegyedéven-

kint jelent meg egy-egy vaskos füzet egyházi ének-mellék-

lettel vallás-bölcsészeti, exegetikai, erkölcstani, egyházjogi

s történeti értekezésekkel, egyházi férfiak életrajzi jellem-

zésével s theologiai müvek bírálataival. Hasonló szerke-

zettel és tartalommal birt az Egyházi Folyóirás, melyet

elbb Kovács János, késbb Osvald Ferencz szerkesztett

»a religio igazságainak bvebb esmértetésére.« A benne

megjelent dolgozatok között érdekesebb Guzmicsnak a

papi ntlenségrl irt elmélkedése, továbbá a Vérségi ha-

gyatékából vett közlemények. Idszer jellege épen úgy
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nincs, mint az Egi/bází Tár, Erdélyi Prédikátori Tár,

czim rokonirányú vállalatoknak.

Valamennyi komoly tartalommal nagyobb idközök-

ben jelenvén meg, nélkülözte az idhez kötött jelentség

apró közleményeket. A bennök megjelent dolgozatok is oly

természetek voltak, hogy inkább szakadozott közlésük

kölcsönözte nekik az idszaki közlemények formáját, mint

a tartalom maga, csupán az egykorú munkák ismertetése

emlékezteti az olvasót arra, hogy megszabott idközökben

megjelen folyóirattal van dolga. Kivételt képez a a Gyar-

mathy szerkesztésében megjelen Szion, mely külföldi és

hazai egyházi eseményekrl közölt rövid, többnyire napi

érdek hireket. Hetenkint kétszer jelent meg egy-egy ivén

Annales czim latin évkönyv melléklettel, de a vállalat

igen rövid élet volt.

A mi e folyóiratok tudományos becsét illeti, nem
haladják meg a kor többi tudományos folyóiratainak szin-

vonalat, de nem is maradnak messze mögöttük. Nincs meg

az a közvetlen hatásuk a közmveldés elmozdítására,

mint egyéb tudományos idszaki iratainknak, többnyire

elvont eszmék magyarázatával foglalkoznak s elmélkedéseik

nem tárgyai ^i közérdekldésnek, ezért közönségük is cse-

kélyebb számú, de koruk irodalmi mozgalmainak számba-

vehet tényezi.

Magyarország nyerstermel ország levén, már ko-

rán fejldésnek indul gazdasági irodalma, és állandó

munkásság jelzi e téren a folytonos haladás iránti törek-

vést. Kisszánthói Pethe Ferencz tevékeny és értelmes gaz-

dasági iró már a múlt század végén szerkesztett egy Gaz-

daságot czélzó Újságot s ámbár igyekezetének nem sok

sikere mutatkozott, mindamellett 1814-ben megindítja a
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Nemzeti Gazda czim folyóiratot, melyet apró etymologiai

fejtegetésekkel és sok háztartástan! kérdéssel hetenkint

»készítgetett« s négy évig folytonos küzdelem közt tartott

fenn. Törekvése ismét kevés méltánylásra talált, de azért

nem csüggedett, akadt egy-két elismer szó és buzdítás, mi

kitartását fokozta. Gr. Dessewífy József a többek közt

megérdemelt dicsérettel halmozza el 1814. augusztus 9-én

irt levelében s figyelmét egy közérdek gazdasági tárgy

fejtegetésére hivja fel, »hogy miképpen lehetne fképpen a

közlegel használásának rendi által kivált a nagy határo-

kon a tilalom-rontásból következ kártételeket nem annyira

kevesíteni, mint megelzni. « Elmondva saját nézetét, kife-

jezi, hogy örömmel venné, ha fejtegetésébe bocsátkoznék.

»A Tettes r eladásai — úgymond — olyan természete-

sek, oly fontosak, úgy veszik meg önnön hasznoknál fogva

olvasóinak mind sziveit, mind elméjit, hónapos irása igaz

bels érdeme miatt köztünk immár úgy elszélyedett és

annyi tekintetre vergde, hogy sok rendetlenségeknek

elenyészésén már elre örvendek, ha remélhetem ezen tárgy-

nak a t. Ür pennája alá való kerülését.* *)

De mig egyesek elismer nyilatkozata buzdításul

hatott rá, másrészt a nagy közönség részvétlensége megbé-

nította munkásságát, 1818-ban felhagyott vállalatával. Kö-

vetje hat évvel utóbb akadt. Angyalffy Mátyás 1824-ben

indított meg egy hasonló czélú folyóiratot Mezei Gazdák

Barátja czimen. »Használjunk hazánknak még élünk,

Amennyire csak kitelik tlünk « jeligével, majd 1832-ben

Mezei Gazda czimen havi füzetekben. Czélja volt a köz-

hasznú gazdasági ismeretek terjesztése, ezért gondosan

Dessewtiy levéltár,
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megválogatott, tájékozó czikkeket közölt a mezei gazdaság,

földmivelés, jószágigazgatás, állattenyésztés, erdészet, ker-

tészet körébl. Kiterjesztette figyelmét a segédszakokra

u. m. az építészeti, fvészeti, chemiai, technológiai, barom-

orvosi tudományokra, közölt rövid gazdasági jegyzeteket,

hasonló hirdetéseket, s vállalata mezei gazdák számára

valóban hézagpótló volt.

A gazdasági egyesület megalakulása után Kacskovics

Lajos indította meg a Gazdasági Tudósításokat idöhez

nem kötött füzetekben, melyek sok érdekes és hasznos

tudni valót közöltek, de rendszertelen szerkezetüknél s

kevés gyakorlati útmutatásaiknál fogva kevesebb hatással

mködtek. A szerkesztésre világot vet azon körülmény,

liogy sorshúzás határozta meg a dolgozatok sorrendjét, mi

semmiesetre sem történhetett a lap elnyére. 1840-tl mel-

léklete volt a Vállas Antal szerkesztésében megjelen

Bohonczi Közleményeky majd még ugyanazon évben Kacs-

kovics és Török János új lapra kértek engedélyt, a Magyar

Gazda czimre Mipar melléklettel. Az engedélyt meg is

kapták, a szokásos feltétellel, hogy mellzniök kell a poli-

tikát s alkalmazkodniok a censura szabályaihoz. *)

Ez utóbb említett folyóiratokhoz tartoztak a Brassai

szerkesztésében megjelen Vasárnapi Újság és Borsos

Márton hites ügyvéd által összeállított Honi s Külföldi

Gazda és Keresked. Amaz 1834. április 6-án indult meg,

emez három évvel késbb. Mindkett a gyakorlati élet szol-

gálatában állt. Brassai tágabb körben mozgott, mert gaz-

daságtani közleményein kivül ismertetéseket közölt a iiép-

szerleg irott egyéb tudományos müvekrl is, de »sínor-

*) Orsz. levélt. Helyt. tan. Í840. 34,891.

Ferenczy : Hirlapirodalonitihtt'TH'T. 11
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mértékül vette csak oly munkák jelentését venni fel, melyek

képzett közönsége szükségeihez mértek. « *) Borsos kizáró-

lag gazdasági közleményekre szorítkozott, ilyenek voltak

vegyes hirei, hirdetései, rajzmellékletei is. Brassai népies

heti lapot akart adni, bár nem általános jelleggel, mert

gazdasági közleményei képezik a lap túlnyomó tartalmát^

Borsos csak a gazdaközönséghez akart szólni, folyóirata te-

hát inkább szakszer, mely irányt mindig megtartott, mig

a Vasárnapi Újság a negyvenes években itt-ott már szép-

irodalini közleményeket is hozott.

Szakfolyóiratokról levén szó, itt kell megemlékez-

nünk Joó János egri rajztanító Héti Lapok czímü vállatá-

tárói és az els jogtudományi magyar folyóiratról Szalay

László Themis-évöl. Mindkett figyelmet érdeml jelenség,

nem hatásuknál fogva, mely elenyész csekély volt, de a

követett irány és elérni szándékolt czél végett. Az elbbi

a »mtudomány és egyéb hasznos ismeretek« terjesztésére

czélzott, az utóbbi az elméleti jogtudomány elbbvitelére

törekedett. Amaz mint hetenkint megjelen közlöny birt

hirlapi tulajdonokkal, emez évkönyv inkább mint folyóirat,

idhez nem kötött magasabb becs tanulmányokkal. Kevés

részvevre talált mindkett. Szalay a harmadik füzettel

meg is szüntette vállalatát. Az akadémia Szalayt e folyó-

iratban kifejtett munkásságáért választotta meg a jogtu-

dományi osztályba rendes taggá. Joó János felterjesztette a

Helytartó Tanácshoz az els félévi folyamot, s kérte, hogy a

czéheknek parancsolja meg járatását, de kérelme nem telje-

síttetvén, nemsokára megsznt. *) Pedig megérdemelte a

pártfogást. Feladatát meglehets sikerrel töltötte be,

=*=) Vasárnapi Újság 1838. 236. sz.

') Orsz. levélt. H^lyt. tan. 1838. 15,116. J839. 4123.
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haszonnal mködött a kézmvesek mveldése, a jó izlés

az ipar és mesterségek tökéletesülése érdekében. Volt a

lapnak Közl czimen egy külön rovata, melyben a mester-

ségekre és iparügyekre vonatkozó közérdek vegyes apró

tudósítások foglaltattak, a mellékletül adott építészeti-,

bútorok és házi eszközök rajzai pedig az izlés fejldését

voltak hivatva elmozdítani.

A tevékenység, mely századunk els négy tizede alatt

a tudományos idszaki sajtó terén mutatkozott, ha minsé-

gileg nem felel is meg a fokozottabb igényeknek, mennyisé-

gileg elég kedvez eredményt tüntet fel. Összehasonlítva a

külföldi egykorú tudományos idszaki sajtóval, nem sokkal

áll hátrább, st akárhányszor annak színvonalát feléri. A
Tudománytár van oly tartalmas folyóirat mint a müncheni

akadémia hivatalos közlönye a Gelehrte Anzeigen. A Berg-

haus évkönyvei, Melten Bibliothekfür aUgemeine Weltkunde,

Europeische Annalen^ Göttingische Gelehrte Anzeigen^ Jahr-

bücher der Literatur megindulásukkor épen oly színtele-

nek és tétovázó irányt követnek, mint nálunk a Tudomd-

ngos Gyjtemény, vagy Orvosi Tár, mely utóbbinak legels

kötetei bármely külföldi tudományos folyóirat becsével

felérnek.

A. franczia tudományos idszaki iratok, mint : a Revue

universelle Encyclopedie fra^icaise, Bulletin universelle des

scienses, Revue des deux mondes már ekkor oly változatos,

gazdag és magas színvonalon álló tartalommal jelentek

meg, hogy még a németek tudományos közlönyei sem hason-

líthatók össze mindig velük. Utóbbi már a 30-as években

nagyszabású politikai, irodalmi és mvészeti tanulmányo-

kat adott, a mink napjainkban is nemcsak nálunk, de a

németeknél is kiváló irodalmi jelenséget képeznek. Altalá-

11*
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"ban a hírlapírás minden ágában a francziák voltak egész

Európa müveit nemzeteinek mesterei. Egy franczia journál

szellemességével ma sem ér fel bármely nemzet journalis-

tikája sem. Az angol rewiewk tartalmassága, vagy a német

tudományos szemlék alapossága kétségbe nem vonható,

de az elsség általában a franczia revueket illeti meg.

Mind az angol, mind a német nehézkes és egyhangú, a fran-

czia könny, élénk és változatos. A népek jellemét hírlap-

irodalmunkban hiven visszatükrözve találjuk. Ez állítás

kiválóan alkalmazható a tudományos szemlékre, melyek

leghbb kifejezi egy-egy nemzet sajátos tulajdonságainak.

A tudományos magyar idszaki sajtó fejldésére

nagyobb hatással voltak a németek közlönyei, mint a fran-

cziáké, azért tapasztalható nálunk is bizonyos száraz egy-

hangúság, íróink és tudósaink — mint még ma is — szí-

vesebben használták a német forrásmüveket, mint a fran-

cziákat, fordításaik nagyrészt német eredetibl készültek^

még a franczia dolgozatok is sokszor német fordítás után

kerültek a magyar közlönyökbe. így nem csoda, ha válla-

latainkon a németek eljárásának követése látszik meg. Sok

id telt belé, míg hírlapirodalmunk önálló és eredeti jel-

leget öltött.

Az encyclopaediai tartalom tisztán a német minták

nyomán lett állandóvá tudományos közlönyeinkben, melynek

megersödését elsegítette az olvasó közönség gyér száma

is. De már a század közepe táján megtörtént a kezdemé-

nyezés a franczia szellem revue-k meghonosítása iránt,

megersödni még ugyan nem tudott, de a megjelent néhány

füzet bizonyította, hogy a jobb izlés hajnala nálunk is

közéig már.
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Az idszaki szépirodalmi sajtó a jelen század három els tizedében.

Segít, Hasznos Mulatságok, Szépliteraturai Ajándék, Koszorú, Aspá-

sia, Laura, Kedvesked, Márton Sokfélé-]e.

Ha a XlX-ik század kezdetének szépirodalmi id-

szaki folyóiratait összehasonlítjuk Kazinczy múlt századi

OrpheuséíWdl, határozott hanyatlást szemlélhetünk. Tudo-

mányos folyóirataink magas szinvonalon vannak, az Er-

délyi Múzeum, Minerva nem képeznek visszaesést a kassai

Magyar Muzeum-hoz képest. Döhrentei tehetsége felér Ba-

csányiéval, st irói és szerkeszti tulajdonaikra nézve sok-

ban megegyeznek egymással. Mindketten kiválnak mvelt-

ségük irányával kortársaik közöl, bár mindkett alapos

ismerje az ó-classicus irodalomnak, Ízlésük modern, töb-

bet tanultak Voltaire- és Shakespearetl, Boileautól és

Lessingtl, mint Platón és Aristoteles, Horatius és Quin-

tilianus müveibl. Költi tehetsége mindkettnek csekély,

ebben Bacsányi felülmulta Döbrenteit, de irodalmi jártas-

sága és aesthetikai mveltsége mindkettnek a kor színvo-

nalán állt, és rokon irányú volt. Szerkeszti talentumuk is

hasonló. Bacsányi határozottabb és önérzetesebb, Döh-

rentei inkább Kazinczy befolyása alatt áll, de mindkette-

jök törekszik a középszerségen felülemelkedni és magas

mértéket alkalmaz a beküldött közleményekre. Mindegyi-
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kök egyaránt érzi irodalmi fejletlenségünket, ele azért re-

ménynyel és nagy várakozással tekintenek a jövbe, noha

kortársaik közöl többen, még a legkiválóbbak is elcsüg-

gedtek és csekély hitet tápláltak irodalmi közállapotaink

fejldése iránt. Láttuk feljebb Kis János levelét Döbren-

teihez, melyben nem valami kecsegtet jövt jósol", hason-

lóan ir hozzá Kölcsey : »En azok közül való vagyok, kik-

nek reményök nyelvünk virágzására nézve nem nagy.

Literatúránk stúdiuma privát stúdium marad mindig. « *)

Döbrentei hitt a folytonos haladásban, s mint Bacsányi,

elkövetett mindent, hogy ez irodalmi fejldést és haladást

elmozdítsa. Folyóirata lényeges eszköze volt nemes törek-

vésének és méltó az utókor elismerésére. Benne hírlapiro-

dalmunk egyik legtartalmasabb közlönyét birjuk.

A szorosabb értelemben vett szépirodalmi idszaki

sajtó sokkal kezdetlegesebb volt. Költészetünk az újjászü-

letés kora óta sokféle változáson ment keresztül. Bessenyei

és testrtársai francziás példákat követtek s irodalmunk-

ban a francziás iskolát honosították meg. Baróti, Rájnis,

Révai, Virág latin stúdiumaik nyomán az ó-classicai Ízlés-

nek hódoltak. Csokonai és Kisfaludy Sándor költészetében

megszólal a nemzeti elem, de követkre még nem akadnak

s rajtok is megérzik még az idegen költészet hatása, mind-

kettejüknek az olasz költk voltak kedvenczei. Csokonai-

nak Metastasio, Kisfaludynak Petrarca, de mellette Cso-

konai anakreoni dalokat is ir. Kazinczy rajong a görög

mvészetért és a német sentimentalismusért s meghono-

sítja irodalmunkban a német-görög Ízlést, melynek állandó

iskolát teremtett. Kölcsey maga mondja, hogy legtöbbször

Elet és Literatura VII. 101. 1.
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és legörömestebb oly Írókat olvasott, kik görög és német

nyelven irtak, liogy az angolok és olaszok költészetét nem
ismeri. Legnagyobb élvezetet Homerosban és Goethében

talált.

Ez iránynak hódoltak többé-kevésbbé Kazinczy kö-

zelebbi hivei mind. Szemere és Gnzmics, Kölcsey és Ber-

zsenyi, Dessewífy és Kis János, a mester leghívebb tanít-

ványai. Dessewfty férfi kora delén tanulja a görög nyelvet

Xenophon Memorahüia-in , Kis János, Aristotelest és

Anaximenest fordítja, Kölcsey az Iliast. Vállalataiknak

görög neveket adnak: Aspasia/AmaUhea, Minerva^ Orpheus.

Legkedveltebb költik Hölty, Salis, Matthisson. Dalokat

zengtek Philoméldhoz^ Ámor- és GrafídJchoz, sóhajtoztak

a múzsák és nymphák után. Endymian és tíburri forrás,

ers és ciijyi'is^ Cythere és Camoena váltakoztak dalaikban.

Elábrándoztak a gitár dallamain és a harmonika moll

hangjain, merengve gyönyörködtek Luna szelid képén,

Aurora bibor mosolyán vagy a búcsúzó Phoehus mélabús

tekintetén.

A költi mfajok közöl is az érzelgs formákat ked-

velték leginkább : a sonettet és románczot. Schillernek a

csermely partján ül fiúról irt románcza új meg új fordí-

tóra akadt, három-négyféle fordításban is keringett az

olvasók kezén. A többi idegen mfajok is akadtak mve-
lkre. Termett az elégia, óda, satira, dithyramb, rondeau,

triolett, de leginkább az epigramm és epistola. Elméleti fej-

tegetéseket is csak a kedvelt mfajokról irtak. A- Hasznos

Mulatsdgok hozta a sonett és románcz elméletét, a Tudo-

mányos Ggüjtemény a meséét és epigrammét. Tehetséges

eredeti költök is, a kiknél a nemzeti érzés és gondolkozás

praegnans kifejezést nyer, mint Kisfaludy Károly és Vörös-
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marty, költi pályájok kezdetén nem igen szabadulhatnak

az idegen izlés nygétl. A külföld romantikus költi áram-

lata nem igen törhetett utat classikus világnézlet ^köl-

tink között. Új nemzedéknek kellett támadnia, mely a

regeneratio müvét teljesíthesse. Ezt pedig hírlapirodalmunk

nem igen nevelt.

Ha végig tekintünk a század három évtizedének szép-

irodalmi közlönyein, kevés nevet, még kevesebb oly müvet

találhatunk, melyek egy irodalmi reform létesítését siker-

rel teljesíthették volna. A legels szépirodalmi folyóirat,

Eagályi Següö-je, mindjárt bevezetésül tudatta olvasóival,

hogy közleményei közt lesznek olyanok is, melyeket nem-

csak tökéleteseknek nem tart, hanem határozottan rosszak-

nak ismer, de igyekezni fog a szerkeszt úgy elhelyezni,

hogy »rosszaságok kiteccz legyen. « *) Prózai é& verses

közleményei Ízetlen dagályosságok, tartalmatlan, üres szó-

halmazok, miknek sorában Bölöni László ilyformán buzdít

vigadozásra

:

Haragszik a gyermek Bakhus

Kerek házába dúl fúl.

Míglen mérgétl a Bak hús

Mellé jól ki nem tisztul.

Mihelyt a Sajtók csikorgó

Fogaik ontják a csorgó

Mustot lucskos ajkokbul.

Nem sokkal több Ízléssel és nagyobb készültséggel

lép fel »az érdemes olvasók gyönyörködtetésökre « Kulcsár

a Hasznos Mulatságok-han, melyet inkább vegyes tarta-

lommal mint igazi szépirodalmi közleményekkel a Hazai

*) Segitö. Hónapos irás a szépnek elmozdítására. Buda, 1806.
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Tudósításokhoz adott mellékletül 1817-tl évenkint két

kötetnyi terjedelemben. Együtt volt benne minden. Tudo-

mány, szépirodalom, gazdaság, új találmányok, rejtett szók.

Aestlietikai fejtegetések mellett értekezés a Mezmerismus-

ról, erre következett Peru, Mexikó vagy China ismertetése.

Máskor egy névnapi vagy fispáni beiktatásra készült ver-

set követett egy gazdasági czikk : hogyan lehet nagy ret-

keket nevelni^ vagy dohot hordót megjavítani. Közölt latin

ódákat, melyekkel a papnövendékek fpásztorukat üdvözöl-

ték s utána szólt a burgonyáról és a dohányról, melyek »az

egész földön elterjedtek és még tovább fognak terjedni.«

Ezt valami javas asszony figyelmeztetése követte: A tyúkok

pipje ellen. Mert hiába, az olvasók gyakorlati hasznot is

vártak a hirlapolvasásból. S Kulcsár elég gyakorlati érzék

szerkeszt volt, kinek nem sok fejtörésbe került hírlapjai-

nak megtöltése, kezénél voltak a külföldi német lapok, csak

le kellett fordítani egy-egy czikket s könnyen ment a szer-

kesztés. Magasabb követelések kielégítésére nem kellett

törekednie, a külföldi lapok is ily quodlibetbl álltak,*)

közönsége is meg volt elégedve és így haladhatott nyugod-

tan a megkezdett irányban, nemcsak maga, hanem utó-

*) Ily vegyes tartalmú volt például a bécsi Beáizeitung a<

XVIII-ik század végén, mely czikkeket hozott a hollandi lóhere ter-

mesztésérl, a takarmányról^ a selyemtermelésröl^ a lyoni selyemgyár-

tásról s azután közölt tudományos értekezésekei, színházi szemlét,

irodalmi bírálatokat , közoktatásügyi elméleti dolgozatokat , majd

ismét a tengeri kikötkbe beérkezett hajók jegyzékét s a behozott áru-

czikkeket sorolta el.

Egy más közlöny több számot töltött meg A heringrl szóló

elmélkedéssel s utóbb A kéménytüz oltásának mvészetét ismertette

vagy párhuzamot vont Nagy Sándor és az útszéli rabló között. H. M.

Richter : Geistesströmungen.
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dai is. Mert a két évtized múlva kijött kötetek is teljesen

hasonlítottak az els évfolyamhoz.

Tisztán a szépirodalom szolgálatában állt és maga-

sabb mbecsre törekedett a Tudományos Gyjteménynek

1821-ben megindított melléklapja: n SzépUteraturai Aján-

dék^ 1828-tól fogva Koszorú. Közleményei túlnyomóan ver-

sek voltak legkiválóbb költinktl, Kölcsey, Kazinczy, Vi-

rág, Kisfaludy Károly müveibl, de dilettáns verselinkkel

is találkozhatni. Döbrentei, Bacsányi, Édes Gergely, Szeder

Fábián, Sebestyén Grábor müveivel, st a hivatás nélkül

levk szárnypróbálgatásai sem hiányoztak. Még itt sem

nyilvánult szigorú elv a szerkesztésben, noha tartalmasság

tekintetében az egyedüli, mely e korszakban komolyabb

számbavételt érdemel. Az alkalmi versek itt is feles szám-

mal fordultak el. Midn Gödör Lajos hirét vette, hogy a

Malvina név alatt iró Dukai Takács Judit férjhez ment,

epistolát irt hozzá tele sajnálkozással, hogy letette a lan-

tot. Malvina sietett hasonlóan epistolában nyugtatni meg
a bánkódó irodalom-barátot, hogy nem vett búcsút a mú-

zsáktól, apró gyermekei körében annál többet társalog

velük. A levélalak versben és prózában nagyon kedvelt

formája volt Kazinczy iskolájának. Müvelésében a mester

maga, mint a kor legnagyobb epistolographja, remekelt.

De amily becses történeti forrásai irodalmunknak e levele-

zések, oly kétes értékek e költi epistolák, melyekben a

tartalom hiányát legtöbbször a személyes rokonszenv pa-

raphrasisa pótolta. Az az aífectált költiség, mely a legtöbb-

jén elömlik, inkább émelygést mint valódi élvezetet nyújt.

Midn 1828-ban a Szépliteraturai Ajándék szerkesz-

tését Vörösmarty vette át, emelkedés mutatkozott rajta.

Megszólaltak újra benne a régen visszavonult elsrangú
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költk s maga a szerkeszt Csaba név alatt tevékeny mun-

kásságot fejtett ki, sok szép versét közölte benne, mik a

kötetek legszebb darabjait képezték. Közölte Kisfaludy

Károly, Kovács Pál, Boros Mihály egy-egy vigjátékát,

mint az újra éled drámai költészet tetszéssel fogadott

termékeit, Rákosi Székely Sándor kis eposát a mohácsi

csatáról, Fábián Gábor töredék mfordítását a Frithiof

mondából, egy-egy elbeszélést, st népdalt. De még mindig

távol álltak költink az élettl, szerették a phantasia kö-

dös világát, gyakoriak voltak még mindig a napkeleti-,

lovagkori- és tündér-regék.

Az elbeszél költészet még mindig az epopoaeiát ked-

velte leginkább, még mindig az eposi jelleg volt költésze-

tünk költi és prózai formájában az uralkodó. Az epost

még nem váltotta fel a regény, a novella még ismeretlen

volt. De az új irányt, az új mformák felé való közeledést

már észre lehetett venni. Vörösmarty tervezett nagy eposa

a Magyarvár regényes alapokon indult meg, egy-egy prózai

elbeszélés jelezte már, hogy a közönség is, az irók is bele-

untak a classicismus merevségébe, a regék mellett itt-ott

már egy-egy ballada is volt olvasható, majd a prózai elbe-

szélések és népdalok mindegyre növekv számban lép-

tek fel.

Korszakalkotónak azonban sem a SzépUteraturia

Ajándékot^ sem a Koszorút nem nevezhetjük. Csak a gon-

dosabb szerkesztésre nyújtottak példát, s iparkodtak a kö-

zönség és irók érdekldését ébrentartani, érdemök fleg

az, hogy a közönséget igyekeztek a pongyolaságtól elszok-

tatva, a jobb termékek élvezésére nevelni, az Írókat pedig

állandó becs alkotásra ösztönözni. A mintegy két évti-

zedre terjed vállalat sok selejtes dolgozatot tartalmaz
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ugyan, de van közöttök számos oly becses m is, melyek

díszére válnak irodalmunknak, s ezért a vállalatnak van

irodalomtörténeti jelentsége is. Mint ilyen, egyedül áll a

hasonló irányú egykorú vállalatok sorában.

Az elbbiekhez hasonlók voltak Kovacsóczy Aspdsia

és Gödör Lajos Laura czim folyóiratai 1824-ben, mind-

kett belletristikai iránynyal, de kevesebb tehetséggel mint

jóakarattal szerkesztve. Mindkett csak életjelt adhatott

magáról s azonnal megsznt, pedig Kovacsóczyt legjobb

Íróink támogatták. Az Aspdsiabain jelent meg Kölcsey

Dobozi-ja Vörösmarty Zaldn-jánsik utólag irt bevezetése,

eredeti versek Toldy-, Virág-, Révaitól, Fábián mfor-

dításai Hafizból, nköltink közül Képlaki Vilma, Du-

kai Takács Judit szerepeltek a füzetben. A szerkeszt

fleg a »különnemségre« ügyelt, de igyekezete nem sok

méltánylásra talált. Sem az Aspdsia^ sem a Laura kelet-

kezése nem irodalmi közóhaj kifolyása volt, magán vál-

lalkozás hozta létre, azért a mint megjelenésök, úgy meg-

szünésök sem keltett figyelmet.

Tartósabb életnek örvendtek a Magyar Kurír inel-

léklapjai a Kedvesked Pánczél és Igaz szerkesztésében

1824-ben, és Márton József Sokfélé-je 1828-tól 1834-ig.

Amaz hetenkint kétszer jelent meg 3—4 levélen vegyes

tartalommal, melyben eredeti versek, anekdoták, csizióbeli

jóslatok, mesék, gazdasági tudósítások, rejtett szók vegye-

sen fordultak el, többnyire latinból vett mfordításokkal,

emez hasonlóan inkább közéleti mint irodalmi jelleg köz-

löny épen oly gyárilag szerkesztve, mint az eddig ismerte-

tett melléklapok legnagyobb része.

Szerkesztink egyáltalán kevés kivétellel középtéhet-

ség egyének voltak, kiket inkább hazafias czél és jóakarat
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ösztöne buzdított munkásságra, mint valódi hivatás. Mig
némelyek áldozatokra is készek voltak egy-egy vállalat fen-

tartása érdekében, mindennapi önzetlen fáradozásukat még
anyagi támogatással is megtoldották, addig másik a szer-

kesztésben fentartásuk eszközét találták. Hirlapirodal-

munknak ekként jó ideig csak pártfogói és zsoldosai vol-

tak, hivatással biró szerkeszti azonban csak kevesen.

Ragályi, Kulcsár, Thaisz, Kovacsóczy, Pánczél, Igaz,

Márton csak köznapi munkásai irodalmunknak, öntudatos

eszme és magasabb czél nélkül, de nem tervszerleg alkotó

mvészek. Igyekezetük több-kevesebb elismerést érdemel,

de munkásságuk positiv eredményét az irodalomtörténetiró

hasztalan keresi. Köznapi tekintetek vezették ket szer-

keszti teendikben, hatásuk sem terjedt túl a napi érdek

eseményeken. Igaz, hogy a korviszonyok, melyek között

éltek, sok tekintetben megnehezítették helyzetüket, mert

sokféle melléktekintetek szabták meg cselekvésük és eljárá-

suk irányát. »Csak azt hallhattad összegyültünkkor — irja

Vitkovics Kazinczyhoz — ennek a munkáját is be kell

venni, mert pap, mert báró, mert pápista, mert protestáns,

mert professor, mert ifjú, mert tehets, mert annyi praenu-

meranst szerzett.

«

Önállóság és határozott irány hiányzott inkább szép-

irodalmi közlönyeink szerkesztinél, mint a közremködk
támogatása. Döbrentei egész halom verset tudott mellzni

gyengeségök miatt, terméketlen írók mertek szerkesztésre

vállalkozni, mert nem féltek, hogy nem lesz mivel megtöl-

teni a lapot. Volt anyag elég, csak lett volna alkalmas szer-

keszt, kinek izlése kiválaszsza az életre valót s jelleme

irányt adjon a vállalatnak.
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A mily színtelenek voltak politikai hírlapjaink, oly

ingadozás jellemezte szépirodalmi közlönyeinket. A szer-

kesztk minden megválogatás nélkül tömtek össze mindent,

encyclopaediai jelleget adtak vállalataiknak. Sem a tudo-

mányos, sem a szépirodalmi közlönyök nem maradtak meg
saját határaik között, egyik a másik keretébe csapott át,

adva a Szépliteraturai Ajándék versei között a Tudomá-

nyos Gyjteménybe való közleményeket és viszont. Egy-egy

vállalat munkatársai között megtalálhatjuk a kor csaknem

minden Íróját és költjét. Összekerült az orthologus ellen-

felével, az új irány költje az avult ideák énekesével, hexa-

metereket mértékes rimes sorok váltották fel, ezeket ismét

próza, majd mfordítás következett tartalom és alak tekin-

tetében h másolata az eredetinek, még a hangban is emlé-

keztetve az antik modorra.

A szerkeszt vajmi ritkán tett módosítást a bekül-

dött dolgozatokon, mindössze a sorrendet állapította meg,

néha a nyomda vagy papír kívánalmai szerint, s ha a kisza-

bott terjedelem be volt töltve, a többi közlemény maradt

a következ számra.

Xem volt ritka eset, hogy egy és ugyanazon folyóirat

más-más számai más-más irányt és szellemet tükröztek

vissza, amint több egymással megegyez, de az elbbi szám

közleményeitl eltér dolgozat került össze, mert állandó

jelleget nem a szerkeszt adott neki, hanem a beküldött

dolgozatok összege. Ily heterogén elemek gyjteményének

nem is lehetett más jellege az iránytalanságnál.

A hírlapok és szépirodalmi közlönyök e szintelen-

sége kifejezést nyert a kor rokonirányú egyéb vállalatai-

nál is, az évkönyveknél és almanachoknál. Az Aglája,
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Zsebkönyv^ Magyar Dámák Kalendáriuma^ Hehe épen oly

egyhangú, tartalmatlan és gyarló kísérletekbl álltak,

mint a szépirodalmi sajtó idliez kötött számainak legna-

gyobb része.

Els öntudatos szerkeszt Kisfaludy Károly volt,

ki Aurora-yánsk mindjárt els kötetében szakított az

eddigi liagyomáuyos eljárással és új irányt jelölt meg,

melyet a szerkesztknek és Íróknak követniök kellé, hogy a

közönséget magasabb követelésekhez szoktassák, és e foko-

zott igényeknek megfelelhessenek.

Ki volt mutatva az idszaki sajtó chablonszerségé-

nek tarthatatlansága s bebizonyítva, hogy van közönség a

magasabb mbecs irodalmi müvek élvezésére, s tehetség

ilyenek létrehozására. Ez 1822-ben történt. Lassankint

az ifjabb költi nemzedék Kisfaludy köré csoportosult

s az Aurora kör korszakot alkotott költészetünk történe-

tében.

Az Aurora megjelenése után Kisfaludy Döbrenteivel

szövetkezve, egy tudományos és szépirodalmi heti lapot ter-

vezett Arpádia czimen. Engedélyért is folyamodtak, s a

benyújtottt tervrajzban a követend irányt ekkép jelezték :

tárgya lesz a lapnak történelem kitn féríiak életrajzaival,

physicas rokontudományai, oeconomia technológiával, útle-

írások, külföldi tudományos haladás, aesthetika poésissal s

ékesszólás példáival, festészet szobrászat segédtanaikkal és

encyclopaediai philologia.*) Az engedély meg is adatott

nekik, de a terv — nem tudni miért — nem valósult meg.

Mennyire vitte volna elbbre idszaki sajtónk ügyét két

*) Orsz. levélt. Helyt. tan. 1822. 18,805.
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oly szerkeszti talentum egyesülése, mint Döbrenteié és

Kisfaludyé, a mondottakból könnyen kiviláglik.

Azonban daczára, hogy az Arpádia nem létesült,

Kisfaludy Aurorá^ÓNdl az idszaki sajtó átalakulására nagy

befolyást gyakorolt, mely ha azonnal nem volt is észre-

vehet, de eszméitet hatása el nem maradhatott.



VII.

\ szépirodalmi sajtó történetének folytatása, Nemzeti Társalkodó,

Sas, Társalkodó^ Regél-Honmvész, Szemlél, VlJh'rtár. Otírasos Tár,

Rajzolatok.

Lassan és nagynehezen tudott hirlapirodaliniiuk

kibontakozni a rendszertelenség és encyclopaediai tartalom

chaosából. A szerkesztk rendszerint minden érdeket ipar-

kodtak kielégíteni s összetömtek lapjukban mindent. Tisz-

tán szépirodalmi lap nem tarthatta fenn magát. Az egy

Szépirodalmi Ajándék volt hosszabb élet, itt is minden-

féle irány képviselve volt. Ezért a legtöbb lap vegyes közle-

ményekbl volt összeállítva. Jól jellemzi a szerkesztk fel-

fogását a Nemzeti Társalkodó^ mely czímlapján hirdette,

hogy » Írták az olvasók. « A lap heti mellékletként jelent

meg az Erdélyi Hiradó mellett Kisszánthói Pethe Ferencz

szerkesztésében. A »jó tónus «-nak és a hasznos ismeretek-

nek akart terjesztje lenni, azért mindenkinek közremkö-

dését szívesen vette a szerkeszt, csak annyit kivánt, hogy

inindenki neve aláírásával küldje l)e dolgozatát, az isme-

retlen szerz aláírása valódiságát igazoló bizonyítvány-

nyal. Díjat nem fizetett a szerkeszt, de kijelentette, hogy

maga sem kíván nyomtatási dijat a szerzktl. Tartahna

nem sok mulattatót, még kevesebb gondolkodásra való

anyagot nyújtott, noha czélul azt tzte ki, hogy olvasója

Ferenczy : Hirlapirodalomtörténet. 1

2
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»minekut;íniia az oskolákba a sok l'oimalitással eszét elcsi-

gázták s gondolkozó idejét elvették, maga is gondoljon.

«

Nehéz küzdelem közt folytatta pályáját, elfizeti

csak nem akartak megszaporodni, miért Pethe másfél év

nmlva vissza is lépett a szerkesztéstl, de utódja azért

folytatta a megkezdett irányban. Lassanként több-több

tér jutott benne a szépirodalomnak is. 1836-ban már egy-

egy fordított novella is megjelent benne Buhver, Stael,

Zschokke müveibl, késbb eredetiek, így 1839-ben Jósika

Miklós Isten cs Ördög czím müvébl közölt egy nagyobb

mutatványt, majd érdekesebb társadalmi czikkek láttak

benne napvilágot, így Kemény Zsigmondtól — ki itt kezdte

meg liirlapirói pályáját — a párbajj-ól. Lassankint rend-

szcrcsebl) beosztást nyert, nng végre a negyvenes években

igazi belletristikai lieti lappá lett.

x\z encyclopaediai irány egyik jellemz képviselje

volt a Thaisz és Cherneczky szerkesztésében megjelen Sas

czim vegyes tartalmú folyóirat »az olvasni és tudni mél-

tók minden ágaiból « összeállítva. Szépirodalom és tudo-

iii:íiiy vegyesen fordult el benne, de sem egyik, sem másik

irányban nem hozott kiváló figyelemre méltót. A szépiro-

dalmi közleményeket eredeti és fordított novellák, drámák,

mesék, kétes érték versek, Thewrewk-féle epigrammák

képezték. Tudományos czikkei között történelmi tanulmá-

nyok, irodalmi ismertetések, apró életrajzok fordultak el.

Munkatársai között alig két ismertebb nevet találunk. Kis

Jánosét és Döbrenteiét, a többiek inkább termékenysé-

gükkel tntek fel, mint dolgozataik belbecsével. 1831-tl

1833-ig tizenöt terjedelmes füzet jelent meg a vállalatból,

idhez nem kötött rendben, de valamennyi oly feltnés

nélkül, hogy még az egykorú sajtó .se méltatta nagyobb
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ügyelemre, pedig kritikai része éles ellentétbeii volt Bajzá-

val és társaival. Szellem és modor, mely elömlött rajta,

elmaradt felfogásról és Ízlésrl tanúskodott, ezért hatásta-

lan maradt és népszerségre épen nem tudott vergdni.

Xem sokkal magasabb színvonalon indult meg

1832-ben Helmeczy Társalkodó-jsi a Jelenkor mellett. A
szerkeszt tudományos és mvészeti közlönynek nevezi, de

inkább vegyestartalmú szépirodalminak mondhatjuk, mely

mindjárt megindulásakor figyelmet fordít a szépirodalomra.

Kölcsey kezdettl fogva közölt benne verseket, majd Bajza,

Munkácsy, Csató, Kovacsóczy vesznek részt benne, késbb

ott találjuk Lukács Móriczot Byron fordításaival, majd

Trefort Ágostont társadalmi, culturtörténelmi dolgozatai-

val. Találunk benne társadalmi, gazdasági, tudományos és

ismeretterjeszt czikkeket, idegen országok ismertetését,

meséket, adomákat, aphorismákat, az elmaradhatatlan

rebusokat s egy-egy szrépirodalmi közleményt.

Midn késbb fontos nemzetgazdaságtani eszmék

foglalkodtatják a nemzetet, a Társalkodó kezd a közvéle-

mény alakulására állandó befolyást gyakorolni. Széchenyi

benne irjale gzhajózási útjait, Trefort itt pendíti meg egy

megyesület alkotásának szükségét, hasábjain ers megro-

vások jelennek meg a tót papok pánszláv izgatásai ellen.

Hozzászól a gazdasági mozgalmakhoz, a budapesti állandó

hid kérdéséhez, a szinházi vitákhoz ; emlegeti gyakran

Körösi Csoma Sándort, kit a nemzet éber érdekldése

kisért ázsiai útjára. Midn Széchenyi a Társalkodót és

flapját a Jelenkort választja eszméinek tolmácsolására,

oly tekintélyre emelkedik a Társalkodó^ a minre elzi
közül egy sem juthatott el.

Pedig szerkesztje, Helmeczy Mihály, nem volt rokon-

12*
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szenves irodalmi alak. Erszakos nyelvújítása miatt már
kortársai élesen megrótták, írói tulajdonaival sem tudott

nagyobb batást kelteni, de mint élelmes, mozgékony szer-

keszt, ismert nevet hagyott maga után, kinek hírlapiro-

dalmunk fejlesztésében tevékeny része volt.

Kizárólag szépirodalmi tartalmú divatlap megindí-

tására Kothkrepf (Mátray) Gábor tette meg az els lépést

1832-ben. Engedély iránti kérelmét a Helytartó Tanács

május 29-iki ülésébl oly meghagyással küldte Pest megye

rendéihez, hogy »az Esedez erkölcseirl és tudományai-

ról, nem különben az eránta való közvéleményrl és végtére

az elfizetknek általa leend bátorságba helyheztetésérl

bizonyos esméreteket szerezzen. « *) A megye teljesítvén a

megbízást, szeptember 3-án kelt felterjesztésében az enge-

dély megadását javasolta, mert gróf Széchenyi Lajos bizo-

nyítványa szerint 13 évi nevelsködése alatt mindig erköl-

csös élet volt, jelenleg is pesti lakásán csendes életet foly-

tat. Továbbá Vörösmarty Mihály a Tudományos Gyjte-

mény szerkesztje bizonyítványnyal igazolta, hogy folya-

modó irói tehetségének jeleit adta, végül gróf Széchenyi

Lajos ötezer frtig jótállást vállalt érte. A Helytartó Tanács

ezek alapján még ugyanazon évi november 3-án megadta

az engedélyt a politika mellzésének feltétele mellett.

Azonban alig indult meg a divatképpel díszített

Regélöj melléklapjával a Honmüvészszel 1833-ban, midn
Wiesen Ferencz, a Spiegel czim német divatlap szerkesz-

tje kérte a helytartót, hogy tiltsa meg Róthkrepfnek a

divatképek kiadását, mert ez az joga, két divatlap pedig

nem tarthatja fenn magát. Bécsben — úgymond folyamod-

*) Orsz. levélt. Helyt, tan. 1832. 13,989.
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ványában — van ugyan két divatlap, de az egyik a bécsij —
n másik a párizsi és londoni divatképeket hozza. Ily for-

mán volna berendezhet Magyarországon is. Engedtessék

meg Eothkrepfnek kizárólag csak magyar divatképek köz-

lése, hisz ö úgy is magyar újságot szerkeszt, neki pedig

tartassék fenn joga a külföldiekre. *)

A féltékenység, melylyel az idegen nyelv lapszer-

kesztk a magyar vállalatok iránt viseltettek, szembeszök

módon nyilvánult akárhányszor. Az említett Wiesen koráb-

ban, mint a Handlungszeitung szerkesztje hasonló kére-

lemmel fordult már a Helytartó Tanácshoz, sürgetvén, hogy

Andreics-nak ne adassék engedély divatlapra, mert ez az

<) vállalatát tönkre teszi, Magyarország hírlapirodalmát

rossz hirbe hozza s valószínleg egyik lap sem fog az ország

nagy kárára fennállhatni. Hisz — így mond — két ily

lapot sehol egész Európában nem találhatni, csak Fran-

cziaországban, a divat elismert hazájában. Bécsben csak

egy van az osztrák német tartományok számára. Porosz-

országban egy sem tarthatja fenn magát. Egész Olaszor-

szágban nincs egy sem. Angliában egyetlenegy van. A
német államok közül csak Szászországban van egy Lipcsé-

ben, egy Hamburgban, a weimari megsznt. Orosz- és Svéd-

országban, Dániában és Németalföldön egy sincs. Tehát

Magyarországnak is elég egy.*)

Rothkrepfnek engedélye azonban nem csorbíttatott

meg, st azt oly módon használta fel, hogy nemsokára új pa-

nasz keletkezett ellene. Schickh János, a Wiener Zeitschrift

szerkesztje, ugyanis panaszt nyújtott be a miatt, hogy az

*) Orsz. levélt. Helyt. tan. 1833. 33,486.

1) U. ott. 1828. 31,332.
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bécsi divatképeit utánnyomatja. Midn a Helytartó Tanácsr

e miatt vizsgálatot rendelt el, Eothkrepf hamis ügyvédi

rabulistikával védte magát. Kijelentette, hogy részérl

szükségtelennek tartja a nyilatkozatot, mert a panaszló

idközben meghalt s így a panasz tárgytalanná vált. De a

megye felhívására mégis kinyilatkoztatja, hogy neki joga

volt egyes divatképeket átvenni, mint jogos egy idegen

nyelv könyv lefordítása, mert Magyarországon erre tör-

vény nincs. Schickh azon állítása, hogy egy kép utánnyo-

mása igen csekély költségbe kerül, hamis, mert kiki átlátja,,

hogy Pesten egy utánnyomott divatképnek kiadatása is a

szerkesztnek közel 100 frtjába kerül. Kárt sem tesz az

utánnyomással, mert a Begélö-hen mindig késbb jelentek

meg a képek, hisz a bécsi lapokra több id levén, megjele-

nésük pontosabb. Különben a Regélnek annyi száz elfi-

zetje van, mint a W. Zeitschrift-nsik ezer, így ha volna is

kára, az alig érezhet, és végre a jogot lapja kiadására

minden megszorítás nélkül kapta. *)

A megye szintén magáévá tette a szerkeszt felfogá-

sát s felterjesztésében a panaszt is alaptalannak jelen-

tette ki, mert az osztrák örökös tartományokban fennálló

erre vonatkozó törvény Magyarországra nem alkalmazható.

A panaszból azt látja, hogy a német szerkeszt Magyar-

országon monopóliumra akar szert tenni képeivel, a kérel-

met, hogy tiltassék meg a Rege'lö-iiek a képek utánnyo-

mása, annál inkább visszautasítandónak tartja, mert belle

azon igazságtalan követelés tnik ki, hogy egy idegen vál-

lalat javára a hazai korlátoltassék. ^)

*) Orsz. levélt. Helyt. tan. 1836. 24,895.

Pest megye levélt. 1836. 4139.
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Az elsu magyar divatlap kiv;í]<'> gondot fordított a

iioközönségre. Mellzte a szakszer képzettséget feltéte-

lez tudomáiiyos dolgozatokat, de annál nagyobb számmal

hozott napi érdek apró liireket, csevegéseket, idegen

nevek alá rejtz kezd verselk költeményeit. Beszélyek,

apró életrajzok, többnyire liires magyar nk élettörténete,

a nemzeti szokások ismertetése, jeles mondások, aplioris-

mák, rejtvények képezték állandóan megtartott rovatait.

Közleményeinek még történeti becse is csekély, mint maga

a vállalat napi érdek. Sem a Begélv^ sem melléklapja a

Honmvész nem sokkal járultak az iróvilág fejldéséhez.

Legkiválóbb munkásai Graray, Nagy Ignácz, Frankenburg,

Csató, Kunoss kezd irók voltak, a kik késbb mindany-

nyian önálló idszaki vállalathoz fogtak, de akár mint hir-

lapirók, akár mint szerkesztk nem sokkal emelkedtek

felül a középszerségen. Maga Mátray is inkább vállal-

kozó szellem volt, mint hirlapirói talentum, ezért hirlap-

irói mködése nem is korszakalkotó, de érdemei azért

mégis vannak. O volt Ilonmiivészéhen úttörje színházi

kritikánknak, mely állandó rovatot képezett lapjában, s

divatközleményeivel lekötötte a nvilág érdekldését a hir-

lapirodalom iránt. Vállalatát megindulásától fogva mindig

magyar hazafias szellem hatotta át, mely sem túlzásba, sem

egyoldalú elfogultságba nem jutott. A német színészek

játékát épen oly elfogulatlanul Ítélte meg, a mily kevéssé

hízelgett a magyaroknak.

Szépirodalmi irányt követett Kovacsóczy Kassán

megindított Szemlélje is. Tartalmát nagyobbrészt eredeti

és fordított beszélyek, úti rajzok, apró— jórészt külföldi —
hirek és rendes színházi szemle képezték. Kiterjedt a tudó-

in :íny és irodalom, a mvészet és társas élet körére, de
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névtelen czikkei nagyobbrészt szépirodalmi tárgyúak. Ver-

set csak ritkán közölt, ekkor is ismeretlen verselk közép-

szer termékeit, melyek nem nagy tekintélyt kölcsönözhet-

tek a vállalatnak. Abaújmegye rendéi a szolgabíró és esküdt

hivatalos jelentései alapján, midn a szerkeszt engedélyért

folyamodott, melegen ajánlották. Az engedély csak oly fel-

tétellel adatott meg, hogy a szerkeszt »a politikai folyó-

irásba tartozó tárgyakat semmi iirügy alatt beiktatni ne

merészelj e.« *) Daczára e meghagyásnak, a szerkeszt a

következ évben egy külön. Napjaink czím politikai lap

engedélyeért folyamodott magához a fejedelemhez, kérel-

mét azzal indokolván, hogy Fels-Magyarországon egyet-

len politikai hírlap sincs. Abaúj megye rendéi ekkor sem

késtek ajánlani a tervezett vállalatot, de a Helytartó Tanács

nem tartá szükségesnek a politikai lapot s így az engedély

meg is tagadtatott. ^)

Megmaradt tehát a szépirodalom körében müveive

egyszersmind a melléklapban a Literatúrai Lapok-hun íi

kritikát.

Vállalata pártolására felkérte Pest megye rendéit is,

kiemelvén a magyar nyelv müvelésének és terjesztésének

nagy fontosságát, melyre az id annyira kedvez most. A
megye nem vonta meg pártfogását, hanem a járásbeli szol-

gabírákat utasította, hogy a »szépnem társalkodási tára«

czimet visel aláírási jegyzéket lehetleg terjeszszék s ipar-

kodjanak elfizetket szerezni. 2)

A felvett irányt megtartotta Kovacsóczy késbb is,

midn 1841-ben vállalatát Táncsics Mihálylyal Köziemé-

*) Orsz. levélt. Helyt. tan. Í832. 9386. 31,442.

U. o. 1833. 26,927.

2) Pest megye levélt. 1886. 2646.
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mjek czím alatt Pesten folytatta. A lapnak Pestre áthelye-

zése sok bajjal járt, hiába bizonyítgatta, hogy Kassa ily

folyóirat kiadására és fentartására nem alkalmas, a Hely-

tartó Tanács nem teljesítette kérelmét s ismét a fejede-

lemhez volt kénytelen folyamodni, Ígérvén »a hon java és a

kormány szentségének elmozdítását, « mit czélul tzött ki.

Kiemelte a lap fentartásának fontosságát s szükségét, hogy

a »naponként növeked zabolátlanság és féktelenség az

illedelem határai közé szoríttassanak és üdvös elvek által

megszégyeníttessenek. *) Sikerült is neki az engedélyt meg-

nyernie, de a Közlemények csak úgy nem vitte lényegesen

elbbre irodalmi fejldésünk ügyét mint a korábbi Szem-

lél. S midn a kiadó Beiméi felmondta a kezességet, a

Helytartó Tanács által Kovacsóczy Pest város hatósága

utján új kezes szerzésére utasíttatott, de minthogy nem
talált, kénytelen volt lapját megszüntetni. ^)

Más szempontot tartottak szem eltt az 1834-ben

megindult Fíllértár és Garasos Tár czim népies füzetek

a külföldi olcsó könyvtárak és népies vállalatok mintájára

és jórészt tartalma után szerkesztve. Az elbbi Pozsony-

ban jelent meg Orosz József szerkesztésében, az utóbbit

Vigand lipcsei kiadó adta ki, szerkesztette Vajda Péter.

Mindkett rajzokkal volt díszítve, de sem a kiállítás,

sem a tartalom nem nyújtott sok élvezeteset, ámbár a

Fülértdr kmetszetei gondos törekvésre mutatnak. Tarta-

lom tekintetében is felülmúlja a Fíllértár csak egy negyed-

évi élettel bíró versenytársát, mert míg ez majdnem kizá-

rólag az angol és német hasonlóirányú közlemények szol-

gai fordításából állt, addig amaz nagyszámmal közölt ere-

*) Orsz. levélt. Canc. 1839. 14,909.

U. o. Helyt. tan. 1840. 41,218.
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deti dolgozatokat. Apró névtelen czikkeinek tárgya a tudo-

mányok minden ágára kiterjedt, de a magasabb tudomá-

nyos fejtegetésektl gondosan óvakodott. Hségesen ragasz-

kodott tervrajzához, melyben kijelentette, hogy a lap »min-

denre kiterjed tartalma, mint szinte könnyen érthet

stylje is oda czéloz, hogy csak positiv ismereteket, valódi

tudományt, Isten félést, erkölcsiséget és polgári rényt ter-

jeszszen.« *) Közölte hazai és külföldi híres férfiak arczké-

pét rövid életrajzi ismertetéssel, bemutatta a kiválóbb épí-

tészeti mremekeket, s a távol világrészek jellemzbb álla-

tainak és növényeinek képét rövid természetrajzi leírással.

Szólt a fontosabb tanulmányokról és fölfedezésekrl, állandó

rovatot tartott az életszabályok- és bölcs mondásokra s

végül közölt történeti naptárt.

A Fillértár els évfolyama meglehets pártolásra

talált, de a jövedelem a költséges kiállításra felment, azért

els kiadója : Schmid Antal szívesen engedte át Orosznak,

ki azonban két évi fennállása után a második kötettel meg-

szüntette a folyóiratot.

A Garasos Tár még kevesebb szerencsével folytatta

rövid pályáját, a minden hazai vonatkozást nélkülöz folyó-

iratnak alig akadt olvasója, s a szerkeszt a 12-dik szám-

ban resignatióval vett búcsút kevés számú közönségétl.

»Szivre tett kézzel mondhatja el a Garasos Tár irója —
lígymond— hogy honának java, nemzetének emelkedése, az

emberiség fejtése volt e munkánál örökös czélja.« Búcsú-

szavai sejtették, mintha új folyam megindítását is tervezte

volna, de az nem jött létre s a rövid élet vállalatnak

emléke is hamar elmosódott.

*) Orsz. levélt. Helyt. tan. 1833. 30,504.
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1834. április 2-án kelt udvari rendelettel Munkácsy

János új divatlapra kapott engedélyt, *) mely a következ

újévre Rajzolatok czímen jelent meg hetenkint kétszer.

Tartalma a Eegélöé-hez volt hasonló, elbeszélések, hazai

és külföldi hirek, színházi apró bírálatok, báli tudósítások

stb. effélével. Munkatársai között elbb Graal, Yajda, Csató,

késbb Garay, Nagy Ignácz, Kuthy, Tóth Lrincz, Karács

Teréz, Kovács Pál, Frankenburg szerepelnek gyakrabban. A
költészetet egy pár álnev középszer tehetség képviselte,

köztök Kunoss, Ney neveléstani czikkeket írt, a szerkeszt

színházi bírálatokat, melyek Bajzával hosszas polémiába

keverték. Ormós Zsigmond pozsonyi levelezje volt a lap-

nak. Negyedfél évi fenállása alatt elkövetett mindent^

hogy közönsége várakozását kielégítse, még hangzatos ígé-

retekben sem fukarkodott. Különös gondja volt a mulat-

tató olvasmányokra, ezek sorában az elbeszélésekre, melyek

»jobbadán eredetiek lesznek — úgymond — de nem a

pityerg érzelgésre csábítók, hanem egy nemzeti szebb s

magasabb charakter kifejtésére munkálok. « Ezzel sa divat-

képeihez mellékelt magyarázatokkal iparkodott nolvasói

tetszését megnyerni. Ezért a »külföldi föstékekkel színzett«

divatképek változatosságaira is különösen ügyelt. Külön

mellékletként adta a magyar írók és államférfiak arczké-

peit s közölt itt-ott rövid életrajzi ismertetést rólok. Hosz-

szabb czikksorozatban emlékezett meg az angol parlament

kiválóbb államférfiairól és minden számban adott apró

adomákat, bölcs-mondásokat.

Azonban Munkácsy már rég a politikai hirlapírás

dicsségére vágyott. Elbb azt kérte 1837-ben, hogy enged-

*) Orsz. levélt. Helyt. tan. 1834. 12,044.
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jék meg lapjának a politikával való foglalkozást egykülön Or

czím rovatban, majd 1838-ban Tudakozó és Utasító czim
hirdetési napi lapra kért engedélyt, de kérelmére választ

nem kapott. Késbb folyamodványt nyújtott be a fejede-

lemhez és sürgette elintézetlen kérelmének teljesítését, egy-

szersmind politikai irányának programmját is benyújtván,

melyben kijelenté, hogy »rködni, vigyázattal kíván lenni

mindaz iránt, mi szentséges apostoli királyunknak, a dics-

ségesen uralkodó Háznak és a honnak érdekében fekszik.

«

A külföldi politikai vitákat mellzné, inkább a mipar-

ral és szorgalommal igyekeznék a nemzetet megismer-

tetni. *)

Az engedély megadatván neki politikai hirlapra, az

1839-iki els félév leteltével búcsút vesz divatlapja olvasó

közönségétl s a Rajzolatok czím megtartásával a lap poli-

tikai közlönynyé változik át.

Ha valami hatást gyakorolhatott a közönségre mint

divatlap, teljesen elvesztette ezt mint politikai heti közlöny,

úgy hogy a Budapesti Bajzolatok csak az év végéig marad-

hatott fenn, így is sok baj és küzdelem mellett. Hogy olva-

sóinak tetszését minél inkább megnyerhesse, Literariai

Csarnok czim mellékletet adott az új irodalmi termékek

ismertetésével. A közvizsgáló hivatal azonban kérdre

vonta, hogy mily jogon teszi ezt. Munkácsy kijelentette,

hogy engedélye levén politikai és irodalmi hirek közlésére,

nem hitte, hogy engedélye határait átlépi a lap mellékleté-

vel. A censor jelentést tevén a Helytartó Tanácsnak, ez a

melléklet beszüntetését elrendelte. ^)

*) Orsz. levélt. Helyt. tan. 1839. 17,708.

U. o. 1839. 28,269.
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A rövidebb-hosszabb életnek örvend szépirodalmi

közlönyök, mint a fentebbi adatokból kivehet, csak lassú

léptekkel vihették elbbre irodalmunk fejldésének ügyét,

egy sem volt köztük korszakot alkotó jelenség. Ha iróik és

szerkesztik némelyikében nyilvánult is kisebb-nagyobb

journalistai tehetség, de magasabb szerkeszti talentum —
mint például Kisfaludy Károlyé — egyikben sem volt. A
tervezett de létre nem jött vállalatok sem nyújtottak ked-

vezbb fejldésre biztos kilátást, noha számbeli jelentsé-

gük nem csekély. 1827-ben Huszár Károly táblabíró ter-

vez Gratidk czimen egy szépirodalmi heti lapot. A követ-

kez évben Kostyán János kéri Pest megye támogatását

egy Magyar Tolmáts czim lap engedélyének megnyerésé-

hez. 1829-ben Esztergommegye rendéi Eumy Károly német

Klio-]^i ajánlják a Helytartó Tanács pártfogásába, 1834-

ben Cherneczky József tervezi a Vasárnapi TaV-t, majd

Szálé Lajos Ügynök czimen akar egy heti lapot kiadni s

kérvényében elmondja, hogy »a tervben foglalt tárgyak

•ártalmas elvek feszegetése nélkül fogván eladatni, ezek

közrendet, bátorságot háborítni, sem egyes személyeket,^

annyival inkább testületeket sértegetni nem fognak, st
inkább egész tartalma a folyóiratnak a felséges kormány

iránti melenget szellemben adatván, a közjó elmozdítá-

sára köréhez képest kedvezleg hatna. « Virág József

strázsamester Sopron megye támogatását kérte A tudo-

mányos Hadász megindításához. *) stb.

Mily sok jele a hazaszeretetnek és a nemzeti nyelv

müvelése iránti jóakaró törekvésnek ! Mert valamennyi a

*) Orsz. levélt. Helyt. tan. 1827. 32,902., 1828. 21,833., 1829.

30.632., 1834. Ill., 1837. 25,464., 1837. 28,242.
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liaza, a nyelv és irodalom szolgálatába akart állni. Termé-

szetesen ily puszta jóakaró törekvéseknek hírlapirodal-

munk nem nagy hasznát látta. *)

*) Hasonló jelenség észlelhet az osztrák journalistika törté-

netében a múlt század végén, melyet Eichter idézett müvében a

következ tréfás vers idézésével ismertet

:

»Es war, Avie wir wissen seit mebr als einem Jahr

Mit lauter Wochenbláttern beinahe gar

Der Satan los. Fást allé Wochen
Sind eine oder ein Paar aus dem Eiern gekrochen.

Um jener kritisch gelehrten Zeit

Mit der allerwichtigsten Walirheit

Für die Zukunft ein Denkmal zu stiften

Könnt' ich sagen: »Der Herr sclilug sie mit Woclienschriften!«

Der »Zeigefinger« (traurigen Angedenkens) war der erste, dann

Fing »Tasteníick« und »Theaterchronik« an,

Jetzt kann der »Müssiggánger«, der »Bürger« und

Nun macht' ich meine unmassgeblichen, »Meinungen« kund.

Bald darauf erschien der »hungrige Gelehrte«,

Der öíFentlich ein Almosén begehrte
;

Dann folgte der »Kásstecher« und nachher

Kam mit Numero Neun der »Ankündiger.«

Noch nicht genug jetzt — dass es den Himmel erbarme !

Jetzt kam sogar der »Arme« —
Nun war's ein wenig stille, dann kam mit grossem Geschrei

Auf einmal das »Wiener Allerlei,«

Ihm folgte das »Handbuch zur Erziehung der Jugend«

Und predigte den Kindern Lebensart und Tugend.

Indes schrieb Einer für wenig Geld

»Alles untereinander, wie es einfállt,«

Dachte sich in Eespect zu setzen,

Wolt' Alles untereinander hetzen.

Dann kam auf einem altén verrotteten Dreifuss

Oeritten der »dramatische Antikritikus,

«



— 191 —

So viel ini altén Jalír und kaum ist dies angegangen,

So wurde der »Poutpourri« angefangen.

Die Anküudigung war fürcliterlicli

:

»Lies mich (hiess es) oder ich fresse dich !«

Doch sind die Meisten nicht furchtsam geweseii

Wurden nicht gefressen und haben's nicht gelesen,

Jetzt kam abermals ein narrisches Ding

>-Vorlesungen für den Fasching.«

Und weil keiner kann des Andern Aufkomnien leiden,

So wurde eine »Sainmlung besonderer Begebenheiten

Des Fasching« gleich darauf angekündigt.

Es ging ihr aber ziemlich windigt

;

Zuletzt kani mit verliángtem Zügel

Der »Till von Eulenspiegel.« —
Dies sind die Producte, wodurch Einige in Wien

Den Neid der Auslánder sich dachten zuzuzieh'n :

Was aber diese davon urtheilten und dachten,

Karnist Du lieber Leser leicht erachten !«
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Els fontosabb jelenség a politikai, kritikai és szépirodalmi sajtó

terén. JelenTcor, Kritikai Lapok, Athenaeum.

Az 1825-iki országgyléssel kezddik politikai éle-

tünk reformkorszaka. Ekkor vesznek az országgylési tár-

gyalások oly irányt, mely a nemzeti érdekek biztosítása

s a rég hangoztatott követelések teljesítése iránt több-több

reményt kelt. Ekkor tnik fel politikai, gazdasági és cul-

turális átalakulásunk néhány kiváló alakja, kiknek késbb
a közpályán oly fontos szerep jutott. Ekkor járja be el-

ször a hir szárnyán az országot gróf Széchenyi István

neve, ki nem sokára a haza legünnepeltebb fiai közé küzdi

fel magát. Az irodalomban már kiváló férfiak korszak-

alkotó munkássága jelzi az örvendetes fejldés menetét^

Kisfaludy Sándor, Kazinczy, Berzsenyi, Kölcsey, Kisfaludy

Károly s a nyomukban fejl ifjabb nemzedék sikerrel élesz-

tik s buzgón táplálják a hazafias érzést.

Míg a század els éveinek irodalmi termelésében

minden jóakaró igyekezet lelkes ösztönzésre és meleg buz-

dításra talál, egy századnegyed multával már szigorú meg-

rostálás vár az Írókra^ st három évtized múlva »meg nem
kérlelhet «, kemény kritika kell már a szapora termelés

ellensúlyozására. Az idszaki sajtó terén is figyelemreméltó

vállalatok keletkeznek. Rendszeres, szabad mozgású poli-
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tikai hirlapr()l ugyan még mindig nem lehetett szó, mert a

censura szigorúsága meggátolta létrejöttét^ de jelentékeny

haladás volt e téren is észlelhet.

Gróf vSzéchenyi István érzi legelször a tágabb kor-

látok közt mozgó, élénkebb politikai sajtó szükségét. Nagy
eszméinek megértetésére és messzeható terveinek keresztül-

vitelére nem találta alkalmasnak Kulcsár — majd ennek

özvegye által folytatott — színtelen Nemzeti Újságát. O, az

eredeti conceptiok genialis mestere, nem lehetett megelé-

gedve a chablonok megcsontosodott formáival, neki eszméi

tolmácsolása végett oly orgánumra volt szüksége, mely a

haladásnak minden tekintetben kifejezje és valódi képvi-

selje legyen. Új lapot tervezett s szerkesztjéül is oly irót

óhajtott, a ki önállóságával a lapnak is határozott jelleget

képes adni. Választása Kisfaludy Károlyra esett, a szép-

irodalomnak akkori vezérére, a ki Aur()rnyd\Si\ szerkeszti

talentumának fényes bizonyítékait adta.

Kisfaludy készséggel vállalkozott a feladatra és en-

gedélyt kért a Jelenkor s melléklapja a Társalkodó meg-

indítására. Pest-Pilis és Solt t. e. vármegyék Kendéi 1830,

február 8-án tartott ülésökbl terjesztették fel a kérelmet

a Helytartó Tanácshoz, ajánlván annak teljesítését : »

minekutánna a folyamodó — így szól a felterjesztés —
kinek Erkölcsi Tulajdonságait és jeles j()zaii uoiidolkozása

módját köz Tudományunk szerént feddhetetlennek meg es-

mérjük, az eddig már közzé bocsájtott Munkáiban azon

kivül, hogy kitérj edett Tudományának ós a Tudományok-
ban való járatosságának s hasznos Ösméretének világos

Jeleit adta, a Hazai Magyar Nyelvnek tsinosodását az ért-

hetséggel úgy egyesítette, hogy a midn abba elre lépett,

el)be hátra maradás ne történnyen, következleg elre el-

Ferenczy : Hirlapivodalomtörténet. 1 í?
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látllátóképpen reményleni lehet, hogy ily kitérj edett Tudo-

míuiyii és lelkes Hazafinak a ki Hazafiúi kötelességét,

mellyet a Hazát fenyegetett zajos idkben a Mars mezején

tellyesített, most a boldog béke idején lángesze szülemé-

nyeivel folytatni kivánnya munkássága által tárgyalt Újság

Levelek • czélravezetk és épületesek leendk, annál fogva

ezen Tudósítás azon alázatos kéréssel rendeltetett a Nagy-

mélt. M. K. Helytartótanács eleibe terjesztetni, hogy mi-

iiekutánna néhai Kulcsár István Ur mag nélkül meghalá-

lüzváii, az Újság írást most csak özvegye folytatja, annak

történhet halála esetében pedig a Közönség e részben

minden provisio nélkül maradna és ezen kivül is még ezen

hasonló Folyó írás mind a Nemzeti Culturára, mind a Tu-

dományoknak elmozdítására nézve szükséges lenne, mél-

tóztassék Cs. K. Fherczegséged és a Nmélt. M. K. Hely-

tartó Tanács a folyamodót, a ki a most provocált hivatalos

tudósítás szerént az e végre szükséges Értékkel is bir, Ke-

gyelmes Kegyes Pártfogásokba venni és ezen az egész

Közönségre nézve nyerességet igér szándékának tellyesí-

tését kimunkálodni.« *)

A Helytartótanács a legmelegebb pártfogással küldte

Bécsbe a felterjesztést, az engedély megadását maga is

ajánlván az udvari cancelláriának, de ez márczius hó 5-én

25-11. sz. a. kelt lendeletében felszólította a Helytartótaná-

csot, hogy a folyamodót utasítsa programmjának elter-

jesztésére.^)

Kisfaludy Károly sietett kijelenteni, hogy a politikai

*) Pestmeg3-e levélt. 1880, 684. Orsz. levélt. Helyt. tan. 182Í).

31,889. Kivonatl)an közölve Bánóczinál Kisfaludy K. életrajzában

II. ;?6r..

Orsz. lev. Helyt. tan. 1830. 4009, 7692.
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és irodalmi tárgyú Jelenkor oly czikkeket fogna tartal-

mazni, melyek a hazai és külföldi viszonyokra vonatkoz-

nak s méltók a megemlékezésre, közlené a hitele"s forrásból

ered hazai politikai és irodalmi hireket, forrásul felhasz-

nálná a bécsi lapokat, de a censurához mindig alkalmaz-

kodnék. A sorrendre nézve azt határozta, hogy elbb a

hazai vonatkozású közlemények lennének, ezután a külföldi

hirek. A mi a mellékletet, a Társalkodót^ illeti, kiterjesz-

kednék benne a társadalmi élet minden ágára és osztályára,

a tudományok, mvészetek, mesterségek alkotásaira, a

hasznosat és gyönyörködtett vegyesen adná s mindazt, mi

a polgárok értelmi, erkölcsi és gazdasági emelkedését és

boldogulását elmozdítja. Kéri, hogy a pesti és pozsonyi

lapok, valamint egyéb idszaki iratok szerkesztinek meg-

oldott engedmény terjesztessék ki reá is, mert egyetemes

tartalmúvá akarná tenni a Társalkodót^ egyedül a theolo-

giát és polémiát zárván ki belle. *)

A magyar udvari cancellaria az ügyrl 1830. május

25-én jelentést tevén a fejedelemnek, a megye, valamint a

Helytartó Tanács egyez véleménye alapján az engedély

megadását ajánlotta, de azon kikötéssel, hogy a külföldi

politikai hirek rovatában a szerkeszt mást ne közölhessen,

mint a mi a bécsi lapokban az ottani censura által jóvá-

hagyva megjelent. Az engedélyt ily értelemben hetenkint

kétszeri megjelenésre a fejedelem jóváhagyásából Lajos

fherczeg adta meg Badenben július 17-én kelt rendelet-

tel, i) Hiába kérte özvegy Kulcsárné, hogy a hirlapkiadás

joga kizárólag neki tartassék fenn s Kisfaludynak neadas-

*) Latin eredetijének másolata Orsz. levélt. Helyt. tan. 1833

1^1,818. sz. a.

') Orsz. levélt. Canc. t830 8693.

13*



— 196 -7-

sék engedély a Jelenkorra. Kérelmét a Helytartó Tanács

indokolatlannak találta, s mint ilyet nem pártolta, ezért a

július 23-án kelt udvari rendelettel vissza is utasíttatott.*)

Kisfaludy azonban, mint szerkeszt, nem lobogtat-

hatta, szándéka szerint, »az oppositio és reform« zászlóját.

Midn az engedély megérkezett hirlapjára, már súlyos

betegen feküdt. Intézkedett ugyan szerkeszti dolgokban,

de a lap megindulása csak a következ év kezdetére volt

várható. Azonban betegsége mindegyre aggasztóbb ln és

november 21-én meghalt a költ, sirba vivén magával nagy

hatást Ígér hírlapja tervét.

A költ barátai Yörösmartyra akarták bizni a Je-

lenkor szerkesztését s mellé Helmeczyt szánták a techni-

kai nehézségek elintézésére, mivel két névre nem lehetett az

engedélyt kérni, összeköttetéseinél fogva Helmeczyre bíz-

ták ezt, így a hirlap kiadásának jogáért Helmeczy folya-

modott, kérve Pestmegye támogatását is, mit ez Zlinszky

megyei fszolgabíró kedvez jelentése alapján nem is taga-

dott meg. »A mi a folyamodó Urnák az érdeklett folyóirá-

sok kiadhatására megkívántató tudományát illeti — irja

felle a fszolgabíró — erre nézve nemcsak bizonyos re-

ménységet nyújt az, hogy a folyamodó Ur oskolai Cursussát

mindenkor els eminensi calculussal végezte, hogy Bölcsel-

kedés és Törvények Doctorságát megnyerte, hogy végtére

az Ügyészi vizsgálatot jelessen állotta ki, hanem elegend

tudományának világos bizonyságául szolgálnak a folya-

modó Urnák a magyar literatura körében kiadott többféle

munkái, melyek különben mind nevezetökre, mind pedig

bels becsökre nézve a publicumban elegendképpen ösmé-

*) Orsz. levélt. Helyt. tan. 1S30. 10,032 és 12,021.
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rétesek, éhez járulván még a folyamodónak Európai tsi-

nossabb nyelvekben való járatosságai.« Elismeréssel nyi-

latkozott felle erkölcsi szempontból is, vagyoni állapotát

pedig úgy tüntette fel, mint a mely megfelel biztosítékot

nyújtott az elfizetések iránt.

Pestmegye Rendéi tehát 1831. február 4-iki ülésük-

bl ajánlották az engedély jogának reá ruházását, egy-

szersmind meleghangú elismeréssel emlékeztek meg az

elhunyt Kisfaludyról is. » Friss emlékezetünkben levén azon,

már elre is ellátott örvendetes jövendnek kellemei — így

szól a felterjesztés, melyeket a fent érintett folyó írásnak

oly lelkes Hazafi által, mint a milyen abba elsben fogott

közrebocsájtósa által a Nemzeti tsinosodásra és a Honni

Nyelv pallérozására nézve nem annyira reménylettünk,

mint bizonyos meggyzdéssel hittünk és a melyrl a fent

nevezett jeles Polgártársunknak (Kisfaludynak) eléggé

alig fájlalható elhunytával a Nemzeti tsinosodásba gyö-

nyörköd s annak elmozdítására töreked Nemesebb ér-

zés Hazafiakat már-már megfosztva lenni fájlaltuk, ezen

okból nem lehetett nem örvendezve szemlélnünk, hogy Ha-
zánk Lelkes Fiai között tsakhamar ismét találkozott ollyan,

a ki a fentirt ditséretes Pályának megfutására magát ön-

ként felajánlj a. « *) Szívesen veszi tehát pártfogásába Hel-

meczyt s kéri a Helytartó Tanácsot, hogy a jog átruházását

eszközölje ki számára.

A Helytartó Tanács ajánló javaslatára már a követ-

kez hó 11-én kelt udvari rendelettel a jog át is ruházta-

tott Helmeczyre. Szemere Pál és Puky Károly is folyamod-

tak értek, de márczius 26-án és április 22-én kelt udvari

*) Orsz. levélt. Helyt. tan. 1831. 9299. és Pestmegye levélt.

1831. 430.
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rendeletekkel a folyamodók kérelme tárgytalannak monda-

tott, — mivel az engedély Helmeczynek már megadatott.*)

Az engedélyt Pestmegye Zlinszky fszolgabíró utján

azzal az izenettel hozta tudomására Helmeczynek, »liogy a

közönségnek kedves dolgot tenne az által, hogyha a kérdé-

ses ujságleveleknek kiadatását, kivált e mostani környülál-

lásokban, a midn oly sok tudnivaló dolgok fejtik ki ma-

gukat, a lehetségig siettetné. « ^) Helmeczy tehát elfizetésí

hirdetést bocsátott ki, örömmel jelentvén, hogy a birodalom

többi lapszerkesztinek szabadságával egyenl jogot kapott

hírlapja kiadására, közli programmját mindkét lapra nézve

s lelkesen buzdítja a közönséget vállalata támogatására.

Felkéri Pestmegyét is, hogy vegye pártfogásába a lapot,,

melyhez az engedély megnyerését oly hathatósan sürgette

s egyszersmind általa a többi vármegyék jóakaratába is

ajánltatni kivánja.

Pestmegye nemes buzgalommal tette magáévá a ké-

relmet, átirt a megyékhez, elküldte az elfizetési felhívás

egy-egy példányát. »Még meg se szntek a nemzeti csino-

sodásnak Baráti — irja átiratában a megyékhez — el-

hunt koszorús Társoknak, néhai Kisfaludy Károly urnák,,

a ki egy Honni nyelven készítend Politicai IJjság Levél

kiadásával szándékozott a Nemzeti Nyelv pallérozását el-

mozdítani, elholtát keseregni, ime már is találkozott olly

lelkes férfiú, aki Kisfaludy Károly r halálával eltntnek

kesergeti azon szép reményt, mellyett az érdeklett folyó

írás közre bocsájtásával a Nemzeti Nyelv pallérozásán

várni lehetett, új életre hozni kész.« ^) A felszólítás és.

*) Orsz. levéltár. Helyt. tan. 1831. 6061 és 14,223.

Pestmegye levélt. 1831. 1875.

2) Pestmegye levélt. 1831. 3272.
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ajánlás kedvez eredmény levén, a szerkeszt ígérete sze-

rint a Jelenkor és Társalkodó »a két haza s külföld liir-

leveleibl« összeállítva 1832. elején megindult és hetenkint

kétszer, szerdán és szombaton, egy-egy ivnyi terjedelendien

jelent meg pusztán Helmeczy szerkesztésében, mert midn
az engedélyt megkapta, nem akart tudni Yörösmartyról,

mint szerkeszttársról, mi az akkor nehéz anyagi körülmé-

nyek között él yörösmartyt elkeserítette, de azért nehez-

telésével némán vonult vissza.

Ha a lap tartalmát a külföldi hirlapokhoz viszonyítva

Ítéljük meg, azokt(31 mégiifeglehetösen elmaradottnak talál

juk. A Journal des Débats már a húszas években rendszeres

})olitikai napi lap volt, b hírrovatokkal, irodalmi, mvé-
szeti tárczával, változatos hirdetésekkel. A külföld politikai

eseményeit jól értesült forrásokból b tájékoztatással kö-

zölte, belföldi rovatában pedig a hazai nyilvános élet fon-

tosabb mozzanataira terjeszkedett ki. A Jelenkor hasáb-

jain még nagyon észrevehet volt a censura éber rködése,

liiába hangsúlyozta a bevezetésben, hogy a z idk igen ked-

vezek az alkotmányos élet fejldésére, hogy »az önkény

és vakság uralkodása sznik, hogy a világ nagy része sza-

badon lehel.« inalunk a szabadságnak csak hajnala kezdett

még derengeni. Legszembetnbben bizonyítják ezt magá-

nak a Jelenkor-imk színtelen hírei.

A lap elején a hazai hírek álltak, kínevezések, érte-

sítések a tudós-társaság, a hidegyesület üléseirl, vagy a

fontosabb irodalmi müvekrl. Hazai politikai hírt különö-

sen az els évfolyamokban csak nagy ritkán találunk, amiál

több volt azonban külföldrl.

Rendes munkatársa kevés volt, még kevesebb kül-

földi tudósítója vagy levelezje. A szerkeszt járatott egy-
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pár külföldi lapot, a Moniteur-t, Morning Chronicle-i^ Wie-

ner Zeitung-oiy ezekbl fordították le a munkatársak vagy

maga a szerkeszt a közlésre szánt apró czikkeket. Nem-
csak nálunk volt ez így, hanem a külföld más kisebb nem-

zeteinél is. A brüsszeli lapok épen úgy másolták a pári-

zsiakat, mint a pestiek a bécsieket. Egy-egy fontosabb

tárgyú hírlapi czikk néha európai körutat tett az idszaki

sajtóban.

A Jelenkor is kezdetben így készült. A hazai, fvá-

rosi és vidéki liirek után lefordították a külföldi lapok

érdekesebb közleményeit, annyit, a mennyit a lap terje-

delme kívánt s azután benyújtották Budán a censurához

felülvizsgálatra. Ha télen beszedték a dunai hajóhidat s

napokig szünetelt a testvérvárosok közötti közlekedés, a lap

rendesen megkésett, ezért Helmeczy 1834-ben folyamodott

a Helytartó Tanácshoz, hogy rendeljen Pesten is censort,

mert a lapnak határozott idre kell megjelennie. Ekkor

bízatott meg Reseta János egyetemi tanár a censori teen-

dk teljesítésével.*)

Helmeczy különben iparkodott a lapja fell támasz-

tott igényeket kielégíteni, rendesen közölte a tzsdei ár-

folyamot, a piaczi árakat, st ErtesitÖ czim alatt külön

rovatot nyitott a hirdetésekre. Midn Széchenyi 1835-ben

nyílt levelet intézett hozzá, melyben figyelmezteté lapjának

czélszertlen alakjára és sürgette, hogy fél vagy egész íven

nyomassa hasábokra osztva, nyilatkozatra hívta fel ol-

vasó közönségét, hogy ez újítást megtegye, ha az közkí-

vánat. 1836-ban életbe is léptette s így a JelenJcor volt az

els magyar lap, mely ívrét formában jelent meg. Tartalom

és beosztás maradt a régi, noha igyekezett lépést tartani

*) Orsz. levéltár. Helyt, tanács 1834. 1237.



— 201 —

:i folyton fejld követelményekkel. Jellemz , hogy az

angol parlamenti beszédeket egész terjedelmükben közölte,

niig a magyar országgylésrl csak rövid, kivonatos tudó-

sításokat adott, a mint a sajtóval szemben követett eljárás

megengedte.

Nagy politikai jelentségre nem emelkedett ugyan

u Jelenkor megindulása évtizedében, de fontos hatása volt

irodalmi tekintetben, mert a nyelvújítás diadalra jutásá-

1)an kiváló szerepe volt. Társlapjával együtt buzgón ter-

jesztette a nyelvújítás vívmányait, midn közkeletvé ipar-

kodott tenni az új szókat, s ezáltal egyszersmind az elv

gyzelmét is elsegítette. De volt érdeme egy egészséges

közvélemény alakulásának elkészítésében is, noha nem
szolgált politikai tekintetben irányadóul, de ébren tartotta

u gondolkodók elméjét, midn rámutatott a nyilvános ügyek

fordulataira s késbb a mérsékelt liberális haladásnak bá-

torsza^ú orgánumává lett.

Kiváló fontosságra tett szert az irodalmi sajtó terén

Bajza vállalata, a Kritikai Lapok, Toldy és barátai már

rég terveztek egy kritikai folyóiratot a mind jobban fel-

burjánzó, selejtes irodalmi termelés ellen, de Kölcsey pél-

dája, — a ki a Tudományos Gyüjtemény-hen közölt bírá-

lataival oly általános gylöletet vont magára — mindenki

vonakodott magát elhatározni rá.

A folyóirat iránt 1826-ban Toldy tett indítványt

barátai körében. »Meg is egyeztek mind a czimben, mely

Kritikai Levelek lett volna — mondja Gyulai,*)— mind a

tizenkét ívnyi füzetekben, melyek idhez nem kötve jelen-

tek meg. Csak szerkeszt hiányzott. Kisfaludy Károly,

*) Jegyzetek Vörösmarty Minden Munkáihoz Eáth. M. ki-

adása XI.
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mint legnépszerbb ember, nem akarta magára venni a

vállalat gyülöletességét, Toldyt sok más dolog foglalta el,

Vörösmarty csendesebb természet volt, mintsem elég erélyt

érzett volna magában a szakadatlan polémiára. Elhatároz-

ták, hogy Bajzát szólítják fel szerkesztnek, kit aztán mind-

nyájan támogatni fognak. Toldyval levelet is Írattak neki,

ki ekkor Pozsonyban tartózkodott az országgylésen. Bajza

1826. márcz. 16-án így felelt Toldy levelének ide vonat-

kozó pontjára : »A kinek neve a munka czimlapján állani

fog, bizonyos, hogy mind az olvasók, mind az irók részérl

kedvetlenségeknek lesz kitéve ; tehát szkség, hogy oly sze-

mély legyen, a ki ily kedvezésekkel vagy nem kedvezések-

kel ne igen sokat gondoljon, az emberekre ne szoruljon,

az ellenvéleményekre ne hallgasson, különben az általa

kiadandó kritika nem lehet részrehaj latlan. Ezen kivl

egyéb tulajdonok is kívántatnak ezen személyben: tudo-

mány, olvasottság, nyelvekben való jártasság stb. Ezen

szempontból tekintve, önkényt felvilágosodik, hova czélzok,

hogy tudniillik a kiadónak vagy felügyelnek nekem lenni

lehetlen, nekem, ki neque ingenio, neque auctoritate sum

cum iis, qui sedent comparandus, ki javakkal nem birok,

és szükségeskép az emberek kedvezésére kell szorulnom.

Ki fog kezességet magára vállalni, hogyha én a nemzet

gyülölségébe esem, nem fogom szerencsémet annyira elte-

metni, hogy oly sorsra jussak, mint a szegény Kölcsey mos-

tan ? Ezekre szeretném Ítéletedet látni. Egyébiránt is pedig

szeretném tudni okát, miért épen én legyek a felügyel^

miért nem te, miért nem Kisfaludy,yörösmarty ? En maga-

mat itten csak eszközül látom általatok használtatni, óhajtom

tudni, micsoda activitást adnátok annak, a ki nevét azon

lapok elébe nyomtatni fogja.« Azonban néhány évvel utóbb
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egy véletlen körülmény siettette a vállalat megindítását.

Döbrentei kiadta a Conversations Lexikon-rsi szóló elfize-

tési felhivást, mely vállalatnak gondatlan szerkesztése ellen

Bajza felszólalt. Czikke hosszantartó, szenvedélyes polé-

miát provokált, az úgynevezett conversations-lexikoni pert,

mely mindkét fél részérl túlzott szenvedélyességgel víva-

tott s nem igazolható személyes támadásokat kevert a vi-

tába. Bajza érezvén felsségét, hogy az ellenpártot teljesen

megsemmisítse, elhatározta magát a régen tervezett folyó-

irat megindítására. így keletkeztek a füzetekben megje-

len Kritikai Lapok 1831-ben.

Az erélyes hangon irt Vezérszó-hstn elmondja Bajza

okait, melyek a vállalat megindítására rábírták. Ezek : a

lelkiismeretlen gondatlanság, melylyel íróink dolgoznak,

az önámítás és bálványozás, melylyel értéktelen müvek

szerzi dicsekednek, az elfogultság és részrehajlás, mely a

megjelent müvek megítélésében mutatkozik. El van rá ké-

szülve, hogy ellenségei és üldözi szaporodni fognak, de

nem tördik vele, csak az irodalomnak haszna legyen kri-

tikai munkásságából. Harczot és háborút hirdet a félszeg-

ségek és a tekintély bitorlói ellen, mely harczból egészséges,

élet és megérdemelt elismerés származzék. »A polgári pár-

tok — úgymond, — belháború veszedelmei a nemzetnek,

az írói lázadások ellenben legczélirányosabb eszközei a

tudományos haladásnak. Ott vér foly, pusztulás, ínség,

halál kegyetlenkednek s felette kétséges, felette bizony-

talan, ha a jelenkor véráldozatai fognak-e teremteni a jö-

vend ivadéknak boldogságot; itt csak a hiúság ködéi

tépetnek szerte, az elítéletek zúzatnak öszve.« A közügy-

nek akart tehát szolgálatot tenni vállalatával, melynek

alapját a megjelent könyvek megítélésére helyezte. Nem
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volt czélja minden jelentéktelen mrl megemlékezni, csak

a figyelmet érdeml dolgozatokról, de a csekélyebb becse-

ket is felemlíteni szándékozott, ha »hasznos dolgok elmon-

dásái'a szolgálhatnak. « A közleményeket névtelenül akarja

közölni, hogy mindenki melléktekintetek és tartózkodás

nélkül mondhassa el véleményét. A folyóirat szilárdan kö-

vette a Lessingtl kölcsönzött jeliigét, leghivebben annak

azon kifejezését, hogy a kritika feladata a kontárokat el-

rettenteni. Oly ers támadásokat intézett egyesek ellen,

hogy még a gondosabb Írókat is éber megfontolásra ösz-

tönözte. Guzmics azt irta Szemeréhez: » Szeretném, ha

nálad régen hever, inkább szivbl mint észbl folyó dol-

gozásomat még egyszer átnézhetném s igazíthatnék rajta,

minekeltte kiadd.

«

A Kritikai Lajpok els czikke szelid birálat volt

Fenyéry Gryula tollából, egy a magyar nyelv történetérl

irt és tévedésekben bvelked latin munka fell, melyet

Toldynak Gr. aláirású bírálata követett Pyrker László egri

érseknek Kazinczy által fordított A szent hajdan gyöngyei

czim müvérl. E birálat nagy hatást tett, mert egy fontos

elvi kérdést hozott napi rendre, azt, hogy megérdemli-e oly

szerznek müve a lefordítást, a ki születésére, neveltetésére

nézve, valamint viselt méltóságainál fogva níiagyar s mégis

»egy idegen nemzet nyelvét, költését és hseit dicsíteni jó-

nak találhatá.« A biráló nem haboz rosszaló Ítéletét ki-

mondani, st Kazinczyt is megrója »megfeledkezése « miatt

és a fordításban követett eljárásaért, midn a német hexa-

metereket prózában fordította, mert »verselt munkát pró-

zában adni mindig hal gondolat.« A birálat nagy megüt-

közést keltett nemcsak Kazinczynál, hanem híveinél is, kik

támadást láttak a fiatal írók fellépésében a régi iskola
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ellen, melynek általánosan tisztelt vezére és mestere Ka-

zinczy volt. S midn ez irányt tovább is folytatták, megha-

sonlást idéztek fel. Kazinczy megneheztelt és szemrehá-

nyást tett nekik, hivei közöl többen meghidegültek az

Aurora kör tagjai iránt, st Kölcsey és Szemere egyesül-

tek egy új folyóirat kiadására, hogy enyhítsék a Kritikai

Lapok hatását.

Toldy bírálata hosszabb irodalmi vitát ébresztett.

Kazinczy a bírálatra a Tudományos Gyüjtemény-hen ész-

revételeket közölt, miket Bajza is felvett közlönyébe Toldy

visszonválaszával, st maga is hozzá szólt a vitás kérdés-

hez, közzétevén az e tárgyban Kazinczyval váltott levele-

ket. Majd Eumy Károly szólalt fel Pyrker és Kazinczy

mellett, mire a Kritikai Lapok szintén feleltek, de az iró-

világban okozott megbántódást nem tudták jóvátenni, s a

keletkezett neheztelést eloszlatni, st kíméletlen szigorú-

ságukkal növelték a gylöletet maguk ellen. Egyik csekély

tehetség irót »lekapanyelezéssel« fenyegették a Parnas-

susról, Bajza nyiltan megmondta Ponori Thewrewk József-

nek, hogy szántson és vessen, hisz »polgári koszorút érdem-

leni ily úton is lehet. « Elismer hanggal alig találkozunk

a Kritikai J^apok füzeteiben, de annál több epés gúnynyal

és kegyetlen támadással. Egész sora volt kortársaik között

a gyengébb Íróknak, kik ellen folytonos harczot viseltek,

kiket nem szntek meg csipdesni. Almási Balogh Pál,

Csaplovics, Rumy, Thewrewk, Udvardy, Szemere Pál, Taisz

András folyton ki voltak téve gúnynyilaiknak. E folytonos

guerilla-harcz mellett nagyobb ütközeteket is vivtak gróf

Dessewffy József, Horvát István, Garay ellen, ha nem is

mindig a gyzelem eredményeivel, de a teljes legyzetés.

megalázásaig sem jutva soha.
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Bajza járt élén minden csatározásnak. Mint a válla-

lat szerkesztjét, ki minden polémiát neve alatt folytatott,

^t érte az ellenfél minden támadása els sorban. Az ha-

tározottsága és merész hangja adott irányt és tárgyat a

vitatkozásoknak, volt a lapnak nemcsak szerkesztje,

hanem legtevékenyebb munkása is, mert irói köre szk
volt. Kiváló tehetségek támogatták ugyan, de Toldyn kivül

nem vettek munkás részt benne. A folyóirat, mely 1836-ig

hét füzetben jelent meg, egészen Bajza szellemét tükrözte

vissza. Majdnem kizárólag kritikai irányú volt. Elméleti

fejtegetéseket, aesthetikai magyarázatokat alig közölt.

A második füzetben van Kölcseynek egy hosszabb elmél-

ked czikke a kritikáról, s a következben maga a szer-

keszt a regény elméletét fejtegeti, ez is töredékes dolgo-

zat, bár mint ilyen is, figyelemre méltó ; többi közleménye

mind birálat és polémia, vagy apró gúnyos megjegyzések

prózában és versben az üldözött irók nyugtalanítására.

Ha magasabb mértéket alkalmazunk a Kritikai La-

Ijok birálati czikkeire, el kell ismernünk, hogy becsük leg-

nagyobbrészt középszer, van köztök több tanulságos czikk,

itt-ott új szempont az egyes kérdések fejtegetésénél, de

akár valamely irodalmi mfaj elméletének tisztázását, akár

behatóbb irodalmi tájékozást vagy tudományos elvekre

fektetett bonczolgatást alig találunk benne. Toldy részletes

birálatot közölt Eötvös els vígjátékáról, de nem is érinti

benne a komikum lényegét, a tudományos müvek ismerte-

téseiben néha aprólékosságig el vannak sorolva a hibák és

kifogások, de meggyz okoskodásokra, tudományos bizo-

nyításokra ritkán akadunk. A legtöbbször személyes tekin-

tetek szolgáltak alapul a bírálatok irányára és hangjára.

Nem is az egyes bírálatok önmagukban kölcsönöztek jelen-
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tséget a folyóiratnak, hanem az elv és a szellem, mely

benne elször nyert határozott kifejezést, a határozott és

merész kritikai hang, mely eddig szokatlan volt, szokatlan

különösen a Kazinczy gyengédségeihez és nyájas bókolá-

saihoz szokott közönségnek. Magasabb felfogás, eszmék

harcza, mint Kölcsey korábbi bírálataiban, a Kritikai La-

pok czikkeiben nincs, de a gondatlan, felszínes és köny-

Jiyclm munka soha ersebb támadásban nem részesült,

mint itt, és ez maga is határozott nyereség volt, mert egész-

séges alai^ot vetett irodalmi fejldésünknek.

Á Kritikai Lapok volt az els közlöny, mely hadat

izent a tehetetlenségnek, ez kölcsönöz neki korszakos jelen-

tséget. Bajza volt az els, a ki a Jfírzririou fell irt bírá-

latában szemlét tartva a koráig terjed idszaki sajtó

felett, kimutatta annak fogyatkozásait, gáncsolta a szellem

és irány nélküli szerkesztés köznapi munkáját, és bátran

sikra szállt a kritika szükségessége mellett, tönkre silá-

nyítván annak ellenzit. Ebben fekszik Bajzának mint szer-

kesztnek férdeme, mert nagyobbszabású müvek fejtege-

tésébe sem merült, aesthetikai elveket sem bonczolt,

lóerejét — mint Gyulai találóan jegyzi meg — »a tehe-

tetlenség és nyegleség megalázására, az Ízléstelenek és ós-

diak üldözésére, a bitorolt tekintélyek megtámadására, az

irodalmi és közintézeti visszaélések ostromlására fordí-

totta. « x4z utolsó füzetben megkezdett dramaturgiai bírá-

lataival is figyelemre méltóan szólt hozzá a kritika egy

eddig jórészt dilettáns módra kezelt ágához, mely késbb

tanulságos modorban irt és rendszeresen müveit ága lett

kritikai sajtónknak.

Az Aurora kör irói között Vörösmarty, Toldy és

Bajza voltak a legtehetségesebb és legtevékenyebb mun-
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kásái az iröclalomiiak. Mindhárman, mint legliivebb tanít-

ványai mesterüknek, k terjesztették tovább eszméit, k
képviselték az tíj irányt. Vörösmarty költi tehetségével

hódított minden körben, Toldyt ismeretköre és szeretetre-

méltó egyénisége tette kedveltté mindenki eltt, Bajza pedig,

mint az Aurora és Kritikai Lapok szerkesztje, nagy ha-

talomra és tekintélyre tett szert. Ez irodalmi triumvirátus

— mint akkor nevezték, — hogy gyakoribb érintkezést

létesítsen a közönséggel s általánosabb és közvetlenebb

hatást gyakoroljon az irodalmi állapotok fejldésére, egy

új irodalmi vállalatot tervezett. Az Aui^oríi szk terjedel-

ménél s ritka megjelenésénél fogva tartósabb hatást nem
kelthetett, a Kritikai Lapok is nagy idközökben jelentek

meg s amellett ers támadásai s folytonos polémiái kissé

elriasztották az iróvilágot ; hogy e bajokon segítsenek, meg-

szüntették a két vállalatot és egy hetenkint kétszer meg-

jelen szépirodalmi és tudományos jelleg lapra kértek

engedélyt Athenaeum czimen, melynek heti melléklapja lett

volna a Tavasz. Engedélyért csak Schedel és Vörösmarty

folyamodtak, Bajzát — jegyzi meg Gyulai — mint szer-

kesztt, nem merték felterjeszteni, mert a bátrabb kritikus

egész forradalmárnak tekintetett. Tervrajzuk négy pontba

foglalta össze a tervezett lap tartalmát, u. m. 1. nyelvtu-

domány, irodalomtörténet, bölcsészet, történet, életirás,

ország- és népismertetés, természettudományok és mester-

ségek
; 2. a szépliteratura minden ágai ; 3. müvészségek

:

festés, szobrászat, építés, játékszín, hangászat ; 4. egyveleg.

A politika és hitviták (polemica theologia) ki voltak zárva.

Pestmegye 1836. október 7-én tartott ülésében a

fí^lyamodók kérelmét pártolandónak határozta, mert az

elrendelt vizsgálatból meggyzdött, hogy a folyamodók
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szelíd erkölcsekj szerény magaviseletek, kik kiváló tudo-

mányos és irodalmi képzettséggel rendelkeznek, mit azon

körülmény is bizonyít, liogy mindketten tagjai a magyar

Tudós Társaságnak, Toldy (Schedel) egyszersmind titkára

is. Ezen kivül elég anyagi biztosítékot is nyújthatnak el-

fizetik megnyugtatására, ezért kérik részükre a Helytartó

Tanács hathatós pártfogását.'^)

Az engedély 1836. október 27-én adatott meg, de

csak az Athenaeumra^ a Tavasz nem engedélyeztetett, hogy

miért, nincs indokolva, s a tagadó válasz csakugyan indo-

kolatlan. 1838-ban a két szerkeszt megújította kérelmét

a Tavasz kiadhatására, a Helytartó Tanács ajánlotta is az

udvari cancellariának az engedély megadását az elbbi fel-

tételekhez való szigorú ragaszkodás mellett, de a kérelem

a cancellariánál ismét megtagadtatott.^)

A lap 1837-ben megindult Athenaeum czimen Figyel-

mez melléklappal, s rövid id alatt oly nagy tekintélyre

jutott, melyhez hasonlót magyar lap még soha sem nyert.

Elfizetinek száma volt id, hogy az ezerét is meghaladta,

mi ekkorig még szokatlan jelenség volt. 1837-tl 1843 vé-

géig állt fenn a közönség folytonos részvéte s a legkitnbb

*) Pestmegye levélt. 1836. 5296.

A cancellaria levéltárában csak a következ elterjesztés és

végzés olvasható : Humillima propositio tenoré cuius altissima manu
signatus recursus Micli. Vörösmarty et Fr. Schedel facultatem partém

belletristicam Ephemeridum Athenaeum separandi et sub titulo Tavasz

edendi sibi admitti orantium disfavorabili cum voto substernebatur

sequenti cum benigna resolutione exmissa : Opinionem cancellariae

approbo. Schönbrunn die 1. sept. 1839. ad altissinmm mandátum suae

majestatis Ludovicus m. p.

Orsz. levélt. Canc. 1839. 12,552.

Ferenczy : Hirlapirodalomtörtinet. 14
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irók állandó támogatása mellett. Vörösmarty és Toldy

kiadó-szerkesztkként szerepeltek, Bajza szerkeszt-társ-

nak volt mondva, de valósággal volt szerkesztje. A pro-

gramm a lapot tudományos és mvészeti folyóiratnak ne-

vezte, mely nemcsak egyes osztályok tetszését iparkodik

megnyerni, hanem a nemzet összes müveit elemeiét, st
»lelkes asszonyainkét* is. Magasabb tudományos dolgo-

zatot nem szándékoztak felvenni, mert ezek közlését a szo-

rosan vett tudományos folyóiratok feladatául tekintették,

de nem is akarták^mellzni a népszer modorban irt tudo-

mányos czikkeket, mert a közönséget a tudomány megked-

velésére akarták serkenteni. »Igaz, — mondja Bajza beve-

zet czikkében — hogy a napi és heti irás nem meríthet

ki egész tudományokat, nem is terjeszthet ismereteket tö-

kéletes rendszerben, de nem is az a rendeltetése, s tle

ilyesmit kivánni, pedantismussal határos tudomány szere-

lem. Xapi és heti iratokból nem fog senki bölcseletet vagy

történettudományt tanulni; ellenben egyes részleteikre,

ágaikra világosságot vetni, azokat kimeríteni s irántuk

mind új mind hasznos eszméket terjeszteni, nincs tökélete-

sebb eszköz ezen napi és heti lapoknál.

«

Más tekintetben is figyelmet édeml Bajzának e be-

vezet czikke, mert els volt, ki kikelt benne a journalis-

tika elfajulása ellen, a szerkesztk és kiadók vásárilag zött

munkája ellen, meha^e csak egyesek vagy egyes kisebb cso-

portok tetszése irányadó. S mig egyrészt elméletileg bizo-

nyítja, — másrészt költeményeivel gyakorlatilag mutatja

meg, mi a jól szerkesztett hirlap feladata és czélja. Alig

van ága a tudományoknak és a szépirodalomnak, melyet a

kor legjobb Írónak sikerit termékeivel képviselve ne ta-

találnánk benne.
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Az Athenaeumhsin léptek fel Tompa és Petfi, leg-

jobb verseiket közölték Ijenne Vörösmarty, Bajza, Eötvös,

Erdélyi. Itt jelentek meg Kölcsey Parainesise, törvényszéki

beszédei. Vajda, Vállas, Bugát természettudományi dolgo-

zatai. Varga, Beélly (Briedl) neveléstani czikkei, Horváth

Afihály kisebb történeti értekezései, Pulszky Eszméi Ma-

gyarország története philosopbiájálioz, Henszlmann képz-

iiiüvészeti-, Egressy szinmüveszeti tanulmányai, Szemere

í^ertalan úti rajzai, Hunfalvy Pál drezdai levelei, Rhapso-

liák ; Emlékezés Késmárkra, Jósika, Gaal, Vajda, Kuthy,

\ agy Ignácz, Kölcsey, Vörösmarty novellái és elbeszélései,

emellett fordítások a német, franczia, angol, olasz irodalom

legjelesebb novelláiból.

Midn 1841-ben a Fiqijelmezö megsznt, a kritika is

nz Aihenaeumhíi vétetett fel s ezáltal egészen egyetemes

jellegvé lett s lietenkint háromszor jelent meg. Ké-

sbb, az utolsó évben, még egyszer változtatta alakját.

Havonkint kétszer adatott ki egy-egy nagyobb füzetben,

liogy liosszabb czikkek is megszakítás nélkül jelenhesse-

nek meg.

Az Athenaeum méltó folytatása volt az .<4wro?'anak,

a mint másfél évtizeddel elbb Kisfaludy Károly köré cso-

portosultak a legkiválóbb irók, úgy most az Athenaeum

köré, az Aurora kört az Athenaeum kör váltotta fel. Kis-

faludy eszméit Bajza és társai karolták fel és segítették

diadalra. Szép, de nehéz feladat volt, mert sok és ers küz-

<lelmet kellett megvivniok. Bajza sokkal merészebb hangon

gyakorolta a kritikát, semmint megtámadásoktól ment ma-

radhatott volna. Majd a Szion, majd a Honmvész intéz-

tek ersebb támadást az Athenaeum és különösen Bajza

14*
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ellen, mi természetesen néha ers vitát idézett fel. De a

legszenvedélyesebb ellenfél Csató Pál volt, ki az Orosz Jó-

zsef szerkesztette HirnöJchen. és melléklapjában, a Száza-

íZím/cban, rendszeres hadjáratot indított meg az irodalmi

triumvirátus ellen, gáncsolva szerkeszti, irói és költi

munkásságukat egyaránt. Vörösmartynak a nemzeti szín-

ház megnyitására irt Arjpád ébredése ellen — a többek közt

— oly ers s gúnyos bírálatot közölt, melylyel csak a Döb-

rentei ellen intézett támadások hasonlíthatók össze. Az
éles kifakadásokkal folytatott harczok miatt, Vörösmarty és

Toldyl839. áprilisban panaszos kérvényt intéztek a Hely-

tartó Tanácshoz, elsorolván azon sokféle megtámadásokat,-

melyeknek ki vannak téve, kérték, hogy engedtessék meg ne-

kik »az alacsonyságot és rágalmat annyi élességgel vissza-

utasítani, a mennyi képes az ellenfélt korlátok közé szorí-

tani. « A Helytartó Tanács kiadván a kérvényt a pozsonyi

tankerület fnökének, ez kérdre vonta Oroszt, ki azzal

védte magát, hogy csak oly czikkeket ad ki, melyeket a

censor megenged, kijelentette továbbá, hogy a kérvényezk

nem védelemre, hanem személyeskedésre kérnek felhatal-

mazást. A tankerületi fnök Drescher censort is felszólí-

totta véleményadásra s mindezen jelentések alapján a Hely-

tartó Tanács 1839. június 25-én tartott ülésében azon

határozatot hozta, hogy a szerkesztk figyelmébe ajánl-

tassék kölcsönösen : óvakodjanak jövre minden személyes

gúnyolástól és durva gyalázkodástól.*) A támadások azon-

ban tovább folytak mindkét részrl, anélkül, hogy elveszí-

*) In futurum ab omnibus Personarum cavillationibus et las-

civis sugillationibus abstinere noverint.

Orsz. levéltár Helyt. tan. 1839. 21,235.
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tették volna személyes jellegöket, magasabb sziuvoiialra

nem is igen emelkedtek, de így is volt bizonyos jelentsé-

gök, mert az Athenaeum szerkesztinek szellemi fölényét

és harczra kész fegyvereinek erejét bizonyították.

Nagyjelentség rovata volt az Atheíiaeumimk a szin-

liázi szemle is. Korábban már Mátray Gábor megkezdte

a színházi bírálatok rendes közlését a Honmüvészhen, majd

Bajza irt egy pár tanulságos és új szempontokra támasz-

kodó dramaturgiai czikket, de komolyabb figyelemre méltó

irányt, rendszeres mvelést kritikánk ez ága elször az

AthenaeumhsLii nyert. A lapnak rendes színházi bírálója

Vörösmarty volt, ki részint neve ábrásával, részint V. bet
alatt évekig folytatta szemléjét. Minden eladásról irt rö-

videbb-hosszabb ismertetést, melyekben úgy az eladott

színmüvekrl, mint a színészek játékáról— kerülve minden

személyes támadást — többnyíre szelíd, de mindig tanul-

ságos modorban s részrehajlatlan igazságossággal mondta

el ítéletét. Bírálatai kedvez hatással voltak nemcsak drá-

mairodalmunk, de kezdetleges szinmüvészetünk fejldésére

('S megszilárdulására is.

A drámairodalom iránt Vörösmarty mindig elsze-

retettel viseltetett. Bizonyítja ezt saját költi munkásságá-

val is, melynek nagy része e mfaj müvelésére esik, de

bizonyítja dramaturgiai dolgozataival és szini bírálataival

is. Amily kedvetlenül vállalkozott egyéb kritikai munkára,

oly elszeretettel folytatta színházi szemléjét, st társalgás

közben is szívesen beszélt dramaturgiai dolgokról, színházi

bírálatait baráti körben, — honnan az akkori jobb színe-

zek ritkán hiányoztak, — gyakran él szóval egészítette

iá. Ekként is számos tévedést igazított helyre, fejtegetve



214

szinészeink hibáit, irányozva a helyes felfogást, magyarázva

a mvészi eladás feladatát és czélját.

Elvitázhatatlan az Athenaeum szini birálatainak mii-

vel hatása, mel] nem egyszer szemmel láthatólag érvénye-

sült szinészeink komoly törekvéseiben. Legtevékenyebb

részt vett e munkásságban Vörösmarty, ritkábbat Bajza

és Toldy. Bajza, mint egy ideig a színháznak igazgatója,,

nem is teljesíthette e tisztet, s magának a fejldni kezd
nagyfontosságú nemzeti ügynek érdekében jobb volt, hogy

a szenvedélyesebb Bajza helyett a higgadtabb Vörösmarty

tollából folytak e bírálatok, ki nagy jóakarattal, szelid

modorban és mindig tapintatosan mondta el észrevételeit.

Kerülte a nagyszabású eliiaéleti magyarázatokat, de sok

helyes eszmét és útbaigazítást adott apró czikkeiben.

Kíméletes gyengédségével megnyerte mindenkinek rokon-

szenvét, s a megbíráltak szivesen keresték fel kritikusukat

magán körében is. Megtörtént azért, hogy akárhányszor

is szigorú megrovást hangoztatott, st a szini bírálatok

miatt, az Athenaeum még sajtóperbe is keveredett. Az
1839-iki évfolyam 7-ik számában ugyanis egy kis czikk

jelent meg ily czimen : Változások a pesti magyar színház-

nál, mely az igazgatók gyakori változását rosszalja, s meg-

endíti, hogy a jelesebb színészek közöl néhányan készülnek

megválni a színháztól. Földvári Gábor alispán, a színházi

választmány akkori elnöke, rágalmazás miatt pert indított

az Athenaeum ellen, s minthogy a czikk a szerkesztk fel-

fogása szerint sem rágalmazást, sem sértést nem tartalma-

zott, mindhárman elvállalták a felelsséget s nem nevezték

meg szerzjét. Mivel a szerkesztk vallani nem akartak, el

is Ítélték ket 32 forintnyi pénzbirságra, de ügyvédök sem-

miségi panaszára, a királyi tábla felmentette ket és a per
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meg is szüntettetett, mert a felperes nem akarta lij alapon

megindítani.'-'')

i^nnyi bizonyos, hogy az Athenaeum dramaturgiai

czikkei sok hasznot tettek drámairodalmunk s szinmüvé-

szetünk fejldésére. A lap általában irodalmunknak kiváló

diszére szolgált. Mondhatni, századunk els felének legtar-

talmasabb irodalmi közlönye volt.

*) L. Jegyzetek Vörösmarty Minden Munkáihoz Eáth/M. ki-

adása XII. kötet 529. Gyulai azt irja, hogy a periratokJ^megvannak

Pestmegye levéltárában, de én hosszas keresés után sem akadhattam

rajok s a levéltárnokok sem tudták felkutatni.



IX.

Folytatás. Eokonirányú vállalatok. Hirnök, Erdélyi Hirtap, Élet és

Literatura, Muzarion, Figyelmez, Literatúrai Lapok, Századunk,

Lombok, Mulattató.

Említettük a politikai sajtó emelkedését a Jelenhor-

ralj anélkül azonban, hogj benne — legalább kezdetben —
szorosan megszabott irányt, szigorúan körvonalozott poli-

tikai elvet láthattunk volna. Helmeczy nem volt publicista,

nem adhatott a lapnak új politikai irányt, a mint ezt nagyon

valószínleg Vörösmarty sem tette volna, ha lesz vala

szerkesztje ; de a liberális eszmék ell kezdettl fogva soha

sem voltak elzárva a lap hasábjai s így többé kevésbbé a

szabadelv sajtót mégis a Jelenkor képviselte. Néhány év

múlva támadt a conservativ irányú Hírnök^ kezdetben szin-

tén meglehetsen határozatlan színezettel, úgy, hogy midn
Balásfalvi Orosz József, mint a volt Fillértár szerkesztje,

engedélyt kért rá, programmot nem is mellékelt. Csak czímét

jelentette be : »Hirnök, politikai, tudományos, mvészeti

és mulattató folyóirás.« Ezután pedig azt sorolja el, hogy

mily kiváló gondot szándékozik fordítani kiállítására, hogy

a lap alakja, nyomása, papirosa, valamint az érthet és sza-

batos nyelvezet és a lehet legolcsóbb ár különös figyelem
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tárgyai lesznek. ''^) így indult meg a lap Pozsonyban 1837-

ben július 4-én. A közönséghez intézett néhány bevezet

sorban bevallotta, hogy szerényen és nem félelem nélkül

lép föl, de Ígérte, hogy iparkodni fog mind bels mind küls

formájára nézve müveit nemzet várakozásainak is meg

felelni. Jelszava az elrehaladás lesz.

Programmját csak késbb, a 44-ik számban fejtette

ki. Itt a »monarchico-aristocrata« kormányforma védelmét

tzte ki feladatául s a harczot mindazok ellen, kik »a

királyt az ország els tisztviseljévé alázni törekednek.« A
lap beosztása változatos volt, de túlnyomóan külföldi lapok

úgynevezett »ollózásai«-ból állt. Elül a hazai fontosabb

események voltak — kinevezések, rövid tudósítások a

megyei életbl, irodalmi hírek, akadémiai jelentések stb.,

azután a külföld fontosabb eseményeinek elsorolása a kül-

földi hírlapok nyomán. Már az els számban külön tárcza-

szer rovata volt, melyben levelezés, könyvbírálatok, isme-

retterjeszt czikkek fordultak el, E rovattal csak akkor

hagyott fel midn 1838-ban a Századunk czím mellékla-

pot is megindította.

Maga a flap ezután potitikai közleményekkel és

polémiával telt meg. A szerkeszt, Orosz József, hive volt

a kormánynak s szívesen tett egy-egy csips megjegyzést

az ellenzékiek törekvéseire, de másrészt a haladás barátjá-

nak is szeretett volna feltnni, ezért gyakran közölt liberá-

lis czikkeket is. Védte a censurát, és kárhoztatta a sajtó-

szabadságot, mely csak az okosaknak használ, de nem a

*) Auf Formát, Druck, Papier, verstándlichen und korrekten

»Stil daneben auf den möp:lich billigsten Preis Avürde vorzüglich Sorg-

t:»lt verwendet werden.

Orsz. levélt. Helyt. tan. Í837. 20,522.
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többségnek, mert »a többség ostoba «. Máskor ismét sür-

gette a sajtószabadságot, de azért a censurát megtartan-

dónak hirdette. E mellett szabadelv szellemben irt czik-

keket közölt az absolutismus ellen és a zsidók egyenjogúsí-

tása mellett, de azt nem akarta megérteni : »bogy lehet

monarchico-aristocratico kormányformánkban a jobbágy-

ságnak is képviselket kívánni. « Egész terjedelmében

közölte az Augshurger AUgemeine Zeitung-hói báró Zedlitz-

nek Magyarországról irt czikkét, mely inti a nemzetet,

hogy tartson a kormánynyal, országgyléseit ne töltse

sérelmek vitatásával, ne engedje, hogy a karzatok befolyá-

solják a parlamenti tanácskozásokat és végül, hogy ne a

legszájasabbat válaszsza képviselnek, hanem a legokosab-

bat. Hasonlóan örömest nyitott tért gróf Dessewffy Emil

Alföldi Leveleinek. A conservativ Dessewffy család többi

tagjai is összeköttetésben álltak a lappal, irt bele az öreg

gróf Dessewffy József a liberális Széchenyinek ellenfele, és

Dessewffy Aurél a radicalis Kossuth ellenfele. Csató Pált is

gróf Dessewffy Aurél ajánlotta Orosznak, ki késbb egyik

legszorgalmasabb munkása lett a Hirnök-nek. Dessewffy

Aurél tagja volt a drámabíráló bizottságnak, melynek jegy-

zje 1836-ban Csató lett s midn ez minden iparkodásii

daczára képtelen volt Budapesten sorsa biztosítására szol-

gáló alkalmazást szerezni, a gróf ajánlatára Pozsonyba

ment, és a Hírnök munkatársává, majd segédszerkeszt-

jévé Ion. így lett folytatójává az Athenaeum szer-

keszti ellen megindult szenvedélyes tollharcznak, [melyet

már elbb Orosz megkezdett.

A conservativ [politikai meggyzdés Orosz József

nyílt ellenfele volt Bajzának, ki az ellenzékhez tartozott,

st ennek pártiratát az Ellenr czím zsebkönyvet is szer-
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késztette, és így könnyen érthet a két ellenkez párt szer-

kesztje között kifejlett ellentét, melyet Bajza erélyes kri-

tikái még növeltek. Az a hatalom és tekintély pedig, mely

az Atlienaeum szerkesztit környezte, ellenfeleiket fokozódó

szenvedélyes támadásokra ösztönözte. Orosz is már a

Hírnök legkorábbi számaiban megindította a harczot

Vörösmarty és Toldy ellen, majd hírlapszemle czímen

rovatot kezdvén ismertette benne a magyar folyóiratok

idnként megjelen közleményeit s a hol csak tehette, egy-

egy gúnyos megjegyzést intézett az Athenaeum és Figyel-

mez szerkeszti ellen.

Midn Csató beállt a szerkesztségbe, vette át a

rovatot s folytatta legszenvedélyesebb személyes tollharczot,

mely valaha irodalmunkban vívatott. Ha visszatekintünk

irodalmunk legújabb korának kezdetéig, több heves polé-

mia történetével találkozunk, de valamennyiben kevesebb

a személyes gylölség és magasabb a tartalmi színvonal.

Révai és Verseghi küzdelmeiben fontos nyelvtudományi

elvek állanak szemben egymással és a két fél tudományos

bizonyításokra támaszkodva védi álláspontját s iparkodik

ellenfele hitelét lerontani. Rájnis és Baróti harczaiban van

eszme, mely értéket és jelentséget kölcsönöz vitájuknak.

Mindkét küzdelem személyes bántalmakkal folyt ugyan le,

de nem minden tanulság nélkül. A Mondolat-perben még

legtöbb a személyes gúnyolódás, ez már pamphletszer

jelenség, hol a küzd felek szégyenpadra hurczoltatnak,

hogy a közönség nevetség-tárgyává legyenek, de legalább

hátterül itt is nagyjelentség tudományos elv, a nyelvújítás

jogosultságának kérdése szerepel. Az Ilias-, Árkádia-, és

Aurora-per valamennyi elvi jelentség vita, melyekben

irodalmi színvonalon álló kérdések nyernek megvitatást s
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így jogosult némileg irántuk a közönség érdekldése, mert

legalább valami tanulságot rejtenek magukban, de a Hír-

nök-Athenaeum-íélQ harcz sem irodalmi sem politikai tekin-

tetben nem hagyott nyomot maga után. A küzd felek egy-

más elleni személyes neheztelései nem adtak érdekkelt tár-

gyat a hosszantartó vitának, a mily indokolatlanná tették

megindulását, oly kevéssé volt jogosult hosszú folyama.

Orosz politikai ellenfele volt Bajzának, ez legalább magya-

rázatául szolgálhat a harcz megindulásának, de hogy azt

Csató oly hosszan és oly kíméletlen modorban folytassa,

az alig érthet, noha politikai meggyzdés tekintetében

is conservativnak vallotta magát, legalább erre támasz-

kodva sürgette Bécsben a Magyar Kurir folytatásának

jogát. *) de a politikai nézetkülönbség sem nagyon jött

számba köztök. Aztán Csató néhány évvel elbb szoros

ragaszkodást tanúsított a triumvirátushoz, mely ellen most

annyi elkeseredéssel harczolt.

Ez irodalmi harcz teszi némileg nem jelentssé ugyan^

hanem emlékezetessé a Hirnök-öt, mert mint politikai köz-

lönynek pályáját nem jelzi különös siker. Nyolcz évi folyama

alatt változatosságra törekedett mindig, de nagy közönsége

soha sem volt. Utolsó évfolyamai az egyre ersbül ellen-

zéki szellem miatt már jóval kezesebb hatást tettek mint

az els évfolyamok.

Csekély fontosságra tudott szert tenni Köpe János

brassói tanárnak 1838-ban megindított Erdélyi Hírlap-ja,

melynek kiadására csak azon egy körülmény buzdította a

szerkesztt, hogy általa a magyar nyelv terjedését vala-

*) L. Beöthy Zsolttól : Csató élete ; ennek szépirodalmi Mu7i-

liái eltt.
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mennyire elsegítse. Elv és irány nélkül állt fenn a lap két

évig, idegen lapok közleményeibl össszeállítva, a második

évfolyamban szerkesztt is cserélt, ki azonban szintén nem

volt képes sem munkatársakat sem olvasókat szerezni s ez

okozta is a lapnak gyors megsznését már 1839-ben.

Nagyobb figyelmet érdemel e korszak irodalmi és

kritikai sajtója, mely az Athenaeimi melléklapjában a

Figyelmezöben számba vehet kritikai közlönyt képezett. De

mieltt errl emlékeznénk, vissza kell mennünk az elbbi

évtized egy nagyobbszabású vállalatára az Elet és Litera

-

túrára. Idrendre nézve ez a Kritikai Lapok-at megelzte,

de rendszertelen szerkezeténél fogva nagybecs közlemé-

nyei daczára sem mondhatjuk korszakalkotónak. Szemere

és Kölcsey indították meg 1826-ban idhez nem kötött

fzetekben s rövidebb-hosszabb szünetelések mellett össze-

sen öt kötetet adtak belle. A folyóiratot Szemere Pál ter-

vezte és szerkesztette, Kölcsey csak támogatását ajánlotta

fel. Tervét már rég forgatta fejében Szemere, de a kivitelt

mindig halogatta. Gyjteményét egyszer Döbrenteinek en-

gedte át az Erdélyi Múzeum számára, máskor Kovacsóczy-

nak az Aspasia számára ; maga is több dolgozatot köz()lt

belle a Tudományos Gyjtemény-hen. Végre még is elhatá-

rozta magát önálló szerkesztésre és megindította az Elet és

Literaturá-t els rangú Íróink támogatásával. Közleményeit

Kis János aphorismáival kezdte meg, ezután Kölcsey nagy-

szabású irodalomtörténeti tanulmánya következett, majd

Korner Zrinyijének magyar fordítása magától a szerkeszt-

tl, melyet Kölcsey kiváló dramaturgiai tanulmányt képez

ismertetése követett. írtak még az els kötetbe Berzsenyi,

Virág, Kazinczy, Döbrentei. A késbbi kötetek is hoztak

kitn dolgozatokat. Kölcsey mély gondolkozásra és ala-



- 222 —

pos tanulmányra mutató vallásbölcsészeti czikkét Guzmics

és Szontagh bírálataival, továbbá irodalmunkban aesthe-

tikai tájékozottsággal írt els czikkét a komikumról, Majer

jeles egyházi beszédét Kölcsey bírálataival, Kisfaludy egy

vígjátékát a Lednyörzö-t, népmeséket gróf Majláth gyjte-

ményébl, Döbrentei és Kölcsey levelezését, Kazinczynak

Sallustius fordításához írt bevezetését, aphorismákat, élet-

szabályokat, maximákat stb.

Tartalom szerint a folyóirat vegyes tartalmú tudo-

mányos vállalat, melyben itt-ott a szépirodalom is képviselve

volt .néhány költi mvel, irányára nézve inkább aestheti-

kai-kritikai akart lenni. Kölcsey dolgozatai adták e jelle-

get neki, mely dolgozataiban kora legképzettebb mbírá-

lójának, legmélyebb gondolkodói egyikének bizonyult. Köl-

csey tanultabb Bajzánál, termékenyebb elme volt minden

kortársainál, Ízlése Kazinczyéval vetekedett, olvasottságra

senki sem múlta felül. Bírálataiban szigorú volt keserség

nélkül, tanulságos és oktató doctrinair fejtegetések nélkül.

Dramaturgiai tanulmányai a tragoediáról és comoediáról ma
is alapvet dolgozatoknak tekinthetk, irálya és nyelve ma
is mintául szolgálhat. Kölcsey igazi kritikai szellem, ki bár-

mit bírál, felülemelkedik a kicsinyes egyéni szempontokon,

általános mértékbl indul ki s szavaiból a jóakarat soha-

sem hiányzik, »Láng legyen a munkában: — mondja —
de az Ítélésben ne heveskedjünk; s kerüljük a keser

tonúst.« Soha elfogultság nem vezette Ítéleteiben, elismerte

az érdemet mindenkiben, de nem nézte el a hibát még

mesterében sem. Ismeretes, hogy Kazinczy germanismusait

s a kelletinél merészebb neologizálást nem mulasztotta el

megróni.

Ekként Kölcsey részvétele sokat nyomott az Élet és
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ÍAteratura hatásában. Szemere maga sem mint író sem

mint szerkeszt nem tehetetett szert különös elismerésre.

Bajza ugyan hálával említi mködését vállalata két els

kötetéért, melyekbe »jeles müveket öszszeszedni mind Ítélet-

tel mind Ízléssel" bírt, « de azt hiszszük, Szemere érdeme ele-

Jiyész csekély az EUt és Literatura els két kötetének tar-

talmasságában.

Szemere Pál furcsaságokat kedvel, töbször hizair

Ízlés szerkesztnek bizonyult. Mutatja ezt vállalatának

minden kötete, melyben sem rendszer, sem beosztás nem
\o\t. Az egyes kötetek a szerkeszt tetszése szerint jelentek

meg, 1826-ban és 27-ben jelent egy-egy kötet, 1828-ban

gy sem, 1829-ben kett. Ezután szünetelt 1833-ig, ekkor

iiidult meg új folyama. Az elskét kötet Élet és Literatitra

czímet viselt, a többi Muzárion czímmel jelent meg. A köz-

leményeket többnyire czím nélkül adta minden rendszer

nélkül, a betk mindenféle változataival tarkítva, st
magyar szöveget góth betkkel is nyomatott. Azt az ízlés

elleni merényletet is megtette, hogy a magyar nyelv hajlé-

konyságát bebizonyítsa, e mondatot : nincs tisztelettel szülei

/ra»í 2355-féle változatban nyomatta le és vele a III. kötet-

l)en 73 lapot töltött meg. Az új folyam egyetlen egy köte-

tét, melynek tartalmát Bajza » fejtántorító chaos«-nak

nevezé, apró töredékes gondolatokkal töltötte meg, ktiztök

töbl) csíps megjegyzést téve a divatos kritika szigorú

hangjára. Szemere folyóirata e szerint nem teljesítette a

hozzá kötött várakozásokat, míg részleteiben a legteljesebb

elismeréssel találkozott, mert oly dolgozatok voltak benne,

a mink a magyar idszaki sajóban még nem fordultak

l, általánosságban nem pótolt hiányt és nem tette jogo-

sulatlanná azon törekvést, mely egv rendszeres kritikai
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folyóirat létrehozására irányult. Ilyenné lettek a Kritikai

LajpoTcj késbb a Figyelmez.

Az Athenaeum kör vezérei a kritika terén már nem-

csak ismert hanem tekintélynek örvend egyéniségek vol-

tak, midn 1837-ben megindították az Athenaeum mellék-

lapját a Figyelmezöt. Fczéljok volt benne figyelemmel

kisérve az irodalmi élet jelenségeit minden megjelen fon-

tosabb irodalmi mrl ismertetést közölni, a tehetséget

kitartásra buzdítani, a tehetetlenséget más térre utalni.

Törekvésük sok tehetséges író támogatásával találkozott s

így a lapban számos vegyes tárgyú bírálat, könyvismerte-

tés és kritikai czikk jelent meg. Leggyakrabban irtak

bele Toldy és Szontagh, ritkábban Bajza és Vörösmarty,

utóbbi néhány érdekes drámabírálatot. A drámairo-

dalmat Bajza és Yörösmarty is különös figyelemmel kisér-

ték, de a szépirodalom újabb termékeire is megérde-

melt gondot fordítottak és számos bírálati czikkben

magyarázták, a költi alkotás törvényeit, a mfajok kellé-

keit, az Ízlés és aesthetika szabályainak alkalmazhatósá-

gát. A Hírnök-kel folytatott polémiát átvitték ide is és

több számon át folytatták az Atheiiaeum miatti zajgások

történetének és alapokának ismertetését. Késbb is résen

kellett lenniök, mert ellenfelök sem akart kibékülni a legy-

zetés tudatával s folytatta a harczot fegyverszünet nélkül.

Toldy az 1839-iki évfolyamot ezért egy ismertet czikkel

kezdte meg a kritika, antikritika és polémia fell, melyben

a bírálatok és ellenbírálatok szükségét st jogosultságát

emlegette, mint a melyek leghatalmasabb fejleszti az iro-

dalomnak, de elitélte a személyi támadásokkal telt polémiát

melyben semmi tanulságos sincs. Saját vitájuknak azonban

nem tudott véget vetni oktató czikkével.
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Xégy évig tartották fenn a lapot, míg 1841-ben beol-

vasztották az Áthenaeumba. Pályáját a Figyelmez nem dics-

telenül futotta meg, fennállásának ideje alatt mindennem
irodalmi termékhez hozzá szólt,több irodalomtörténeti-becs

dolgozatot közölt s bizonyos tekintetben az irodalmi közvé-

leményt tolmácsolta, mert szerkeszti csakugyan az iro-

dalmi életnek irányadói voltak, k adtak irányt az Akadé-

mia tudományos munkásságának, k voltak hangadói a

szépirodalomnak a Kisfaludy Társaságban, az befolyá-

suk lett uralkodóvá mvészeti tekintetben a nemzeti szin-

háznál. Értelmi felsöbbségük utóvégre is gyzedelmeske-

dett minden téren, k juttatták diadalra az Akadémiában
N általa a nemzetben Révai nyelvtudományi-, Kazinczy

nyelvújítási vivmányait, az irodalomban a romanticus

irányt, a színháznál a drámát az opera felett. Mködésük
igazán korszakos volt s így vállalataik is mind felülemel-

kedtek a középszerségen.

Mióta Bajza a Kritikai Lapok-hsui oly fennen hir-

dette, hogy kritika kell köztünk s maga kritikai munkássá-

gával egy sereg irót maga ellen zúdított, legmiveltebb

ágává lett irodalmunknak a kritikai. Az úgynevezett meJ-

h'klapok most nem annyira szépirodalmiak lettek, mint

inkább kritikaiak. Ilyen volt a Kovacsóczy Szemléljé-

nek melléklapja is a Menzel-féle Literatur-Blatt iránya és

beosztása szerint szerkesztett Literatúrai Lapok.

Kovacsóczy is egyike volt a Bajza által kevésre becsült

Íróknak és szerkesztknek, is sértve érzé magát a reá

vonatkozó kemény Ítéletek miatt, s nem azért volt szer-

keszt, hogy vissza ne torolja az ellene intézett támadáso-

kat, noha meg kell adni neki, hogy nagy mérsékletet és

(inurabnat tanúsított, bár több volt benne a tettetés, mint

Ferenczy : Hivlapivodalomt("M t('iH't. 15
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az szinteség. Kifejtette ö is a kritika feladatát és czélját.

elmondta is nézetét a kritikus hivatásáról, a ki korában,

nézete szerint, » megfeledkezik méltóságáról, s a salakba

dönti magát megfeledkezik az élet tisztább, köl-

tibb értelmérl, s midn érdemtelenül mást vagy gyaláz,

vagy magasztal, saját gyöngéit s helytelenségeit leplezi fel

szemtelen kezekkel. « Humanitást és neveltséget sürget a

kritikusnál, azt kivánja, hogy ne csak tudós, hanem müveit

tudós legyen, kinek elméje eleven, szivét pedig nem borítja

fagy. »A legnagyobb rossz — mond — az alaptalan kri-

tika, s a felfuvalkodott kritikusnak indulatos rivalkodása ;

«

azért óhajtja, hogy valahányszor birálathoz készül a kri-

tikus, mondogassa magában : »Harag és pdH nélküU^ mely

kifejezést is jelszóul választott lapjához. Midn kimondja,

hogy a kritikának soha sem szabad » elrettenteni, elnyomni,

eltiporni, « világosan Bajzára czéloz, kinek kritikai mkö-
dését »botránkoztatást okozó «-nak nevezi, melyet ellensú-

lyozni iparkodik. »Kritika kell — úgymond — okvetetle-

nül kell, de nem személyek kritikája. Kiknek a jóltev ég

többet juttatott, tanítsák s terjeszszék a szépet, a jót, de

ne mások zúzásával, a mi épen a legrútabb és legrosszabb

dolog. A ki ezt illendnek, st hasznosnak Ítélheti, az vagy

csalódásban van, vagy igen el van foglaltatva indulataitól.

Mert mi különös hasznot venne abból akár egy magányos

ember, akár egy egész közönség, midn valamely író, ki a

valódi miveltség és jó izlés representánsa tartoznék lenni,

a másikat a legdurvább módon lepiszkolja és lealacsonyítja,

én ugyan által nem láthatom. — Sokat lehetne e tárgyra

nézve mondanom, de nehogy felesleges tanítást tartani

láttassam, berekesztem e kedvetlen tárgyróli rövid érteke-

zetemet a genialis Court de Grebelin-nek ama szavaival

:
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»])ie Kepiiblik der Gelehrten ist kein Kampfplatz, und

unsere Federn sind keine Fausté « ....

Soha sem irtak annyit a kritikáról, mint e korban,

íj mégis ritkán volt annyi medd és sikertelen kisérlet, mint

<3pen ez idben. Mindegyre hangoztatták a személyes vonat-

kozásoktól ment kritika szükségét, pedig a legtöbb birálat-

ból hiányzik az eszmék harcza, az elvek fejtegetése, de an-

nál több személyi dicséret vagy gáncs foglaltatik. bennök.

A legtöbbször párttekintetek és érdekközösség szolgáltatják

a kiinduló pontot a bírálathoz, melynek legnagyobb része

üres szóhalmazban vész el. A szerkesztési modor pedig,

mely közlönyeinkben nyilvánul, ritkán mutat rendszeres,

következetes eljárásra, leggyakrabban a véletlenség gyako-

rolja uralmát.

A Literatúrai Lapok szerkezete is ily hézagos, rend-

szertelen. Többnyire lapos bírálatok töltötték meg az egy

ivre terjed számot, például Hugó Viktor Jlní/eZo-járól,

Garay C^aíaV-járól, Vajda Joguz czira drámájáról stb.,

melyet Literatúrai Világ czim alatt különféle, nagyrészt

irodalmi apró hirek rovata zárt be. Egy és ugyanazon

mrl különféle bírálatokat is hozott, mely eljárásra Sze-

mere nyújtott példát az Elet és Literaturá-hsui. A hazai

irodalom mellett a külföld termékeirl is megemlékezett,

st idegen lapok bírálatait is átvette egész terjedelemben.

Ily módon a Literatúrai Lapok sem a közízlés fejlesztésére,

sem kritikánk tartalmassá tételére nem folyhatott be.

A szépirodalmi sajtó szolgálatába látszik szegdni a

líirnök melléklapja, a Századunk^ de nem maradt meg e

korlátok között, csakhamar egyetemes jelleget öltött. Kö-

zölt tudományos értekezéseket, társadalmi, közmveldési,

közgazdasági czikkeket, polemikus bírálatokat, st átcsapott

15*
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a politikai térre is, flapjával a Hírnökkel megegyez con-

servativ szellemben. Fejtegette a szólás- és sajtószabadság

kérdését, a politikai pártok mködését a kormány intentioi

szerint. Értekezett az utakról, a függ liidról, a marliadög-

rl, a vasutak jelentségérl. Itt-ott bírálatokat adott az

újabb irodalmi termékekrl és folytatta a Hírnök toUharczát

az Atlienaeum szerkeszti ellen. A lap szerkezete változa-

tos volt, mint czimbeti, melyeket folyton változtatott, de

hatása csak szk körre terjedt, mert a szabadelv áram-

lattal szemben népszerségre nem tudott szert tenni.

Alacsony szinvonalat foglal el az Athenaeum után a

szépirodalmi idszaki sajtó, melyet ez évtized végéig létre-

jött és meg is sznt két közlöny képvisel ; az egyik Lombok

szépmvészeti gyjtemény czimet viselt és Kunoss Termé-

szet czim rövid élet lapja mellett jelent meg, a másik a

brassói Erdélyi Hírlap melléklete volt, a Mulattató. Mind-

kett gyenge vállalat, melyeknek szépirodalmunk nem- sok

haladást köszönhet. Kunoss is egyike volt a Bajza által

elkeserített Íróknak, ö is állást foglalt az irodalom legte-

kintélyesebb szövetsége ellen s a Lombok hasábjain kritikai

rovatot nyitott »az ármány és czéhbeliség« ellen. »Mivel

— úgymond — az igazság s józan mérséklet hangja garáz-

dálkodó nem lehet, s az indulatoskodás az igaz ügynek is

ártani szokott : literatúrai viszonyinkrul szóló czikkelyeim

illedelmesen, a csillapult kebel nyugalmas hangján lesznek

Írva, hogy lássék, mikép a közönség s irótársim iránt,

tisztelettel s méltánylattal viseltetni akarok és tudok.

«

Kritikai közleményeire különben a középszerség mértéke

is alig illik, mint szépirodalmi czikkei és költeményei is

csak harmad-negyedrangú termékekbl álltak. Nagy Ig-

nác7, Frankenburg, Kunoss szolgáltatták elbeszéléseit és
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novelláit, verseli között Garay volt az egyedül számba

vehet, a többi többnyire névtelenül vagy álnéven sze-

repl kezel versel, kiknek nevét az irodalomtörténet sem

tartotta fenn. A nvilág érdekldésére számító közlöny

hozta az els magyar verses virágnyelvet Garay és Kunoss

feldolgozásában, ez sem emelkedik felül a gyenge kisérlet

szinvonalán. Hirlapi formája és jellege nincs a közlönynek,

nem is mint lap adatott ki, hanem külön ivre nyomtatott

szépirodalmi mellékletképen csatoltatott ivenkint a Ter-

mészet egy-egy számához.

Még csekélyebb jelentsége volt a MulattaUmdik, Ez,

talán, hogy czimének megfeleljen, megválogatás nélkül ke-

vert össze mindent, de kevés jót adott, s mint szépirodalmi

lap, arra a színvonalra sem jutott el, melyen flapja a po-

litikai hirlapok sorában állt.

A szépirodalmi idszaki sajtó ez idben volt a legsi-

várabb. A legtöbb vállalat elcsenevészett az Athenaeum és

Figyelmez mellett, mint a terepélyes nagy fa árnyékában

megersödni nem tudó cserjék.



X.

Küzdelem a sajtószabadságért. Kossuth Országgylési és Törvényható-

sági Tudósításai. Az els magyar revue : Szalay : Budapesti Szemlé-je^

A gondolatszabadság és az országgylési tárgyalások

nyilvánosságának kérdése, melyrl Dublinban már 1662-

ben, Londonban 1681-ben heves parlamenti tárgyalások

folytak', nálunk még a XlX-ik században is aludt. Az
1825-iki országgylésen szóba került ugyan a dolog, de a

Rendek többsége szükségtelennek tartotta, hogy tanácsko-

zásaik menetérl a nemzet tudomást szerezzen, elégnek

vélték, ha a követek idnkint beszámolnak küldiknek az

országgylés eredményérl. És a kormány, mely oly gon-

dosan rködött a szabad szó nyilvánosságra jutása felett,

szivesen vette a Rendek határozatát.

Azonban a nyilvánosságot követel közvélemény

mindegyre nagyobbodott. A törvényhatóságok a két nyel-

ven, magyarul és latinul szerkesztett országgylési naplót

késn kapván kezükhöz, elégületlenek voltak. Az 1830-iki

országgylésen tehát Ragályi Tamás, Borsodmegye els

követe, azt az indítványt tette, hogy a napló ketts szövege

ne együtt nyomassék ki, a mi a latinra fordítás és a szöveg

ketts szedése miatt sok késedelemmel jár, hanem a ma-

gyar szöveg átvizsgálás után azonnal adassék sajtó alá és

küldessék szét. A Re'adek elfogadták az indítványt, mely-
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nek érvényesítése volt az els lépés a nyilvánosság el-

mozdítására.

Nagyobb jelentség volt azonban gróf Andrássy

György, tornai követ indítványa, ki a szeptember 13-án

tartott kerületi ülésen egy országgylési hirlap kiadá-

sát sürgette. Indítványát azzal támogatta, hogy e kívánság-

ban semmi törvénytelenség nincsen, mert a mit az ország

képviseli nyilvánosan kimondhatnak, azt szabad a nemzet-

nek is tudnia. Felhozta még azt is, hogy a törvényhatósá-

gok követeik visszahívására vonatkozó jogaikat csak akkor

gyakorolhatják kellen, ha országgylési újság lesz, mely-

bl tudomást szerezhetnek követeik maguktartásáról. A
követek közöl többen a sajtószabadsággal kapcsolatban

állónak tartották az indítványt és a jöv országgylésre

kívánták halasztani, a többség azonban az újság kiadása

mellett foglalt állást. Az alsó ház elnöke, Majláth György

kijelentette, hogy a Rendek kívánságát nem teljesítheti,

de ha ragaszkodnak hozzá, az országos kivánatok közé

kell felvenni s ezért a kerületi tanácskozásokhoz utasítani.

Szeptember 16-án tárgyalták az ügyet a kerületi tanács-

kozásban és a haladásnak oly kitn férfiai, mint Ragályi,

Balogh, Felsbüki Nagy Pál, a legfelvilágosultabb elmék

az elhalasztást sürgették, míg a sajtószabadság kérdése

megoldást nem nyert. Utóbbi a sajtószabadságot a függet-

lenség els palládiumának nevezte, azért még a folyamatban

lev országgylés alatt kívánta törvénynyel biztosítani, de

nem helyeselte a hírlapok szabadságának, mint a sajtósza-

badság legfontosabb pontjának, ez idszerinti sürgetését.*)

Yégre is abban állapodtak meg, hogy a sürgetéstl most

*) Jos. Orosz : Ungarns gesetzgebender Körper auf elem Reichs-

tage zur Pressbnrg im Jalír 1830.
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elállanak ugyan, de ha valaki az újság kiadásának jogáért

folyamodnék, vagy a kiadás elé a censura akadályokat gör-

dítene, a folyamodót pártfogásukba veszik.

Meg is történt, a mire többen számítottak, hogy a

folyamodó az engedélyt nem fogja megkapni. Deczember

15-én a követek táblájánál felszólalt a tornai követ, hogy

egy újságíró még az országgylés elején folyamodott az

újság engedélyeért, de a Helytartó Tanács a kérelmet mind

ez ideig elintézetlenül hagyta, mire az elnök megígérte, hogy

az esetet figyelmébe ajánlja a nádornak, mint a Helytartó

Tanács elnökének.*) S ezzel az országgylési hírlap ügye

teljesen elejtetett.

Daczára, hogy az országgylés a gondolatszabadsá-

got emlegette, a kormány még szigorúbb rendelkezéseket

tett a szabad szó, különösen a politikai eszmék nyilvános-

sága ellen. Alig oszlott fel az országgylés, Ferencz csá-

szár 1831. április 15-én kabinetiratot intézett gróf Re-

viczkyhez, melyben arra tette figyelmessé, hogy egy id óta

kísérletek történtek lapokban és önálló fzetekben aggo-

dalmas politikai czikkek közlésére. Ön meg fogja találni

— monda — az alkalmas eszközöket ezek elnyomására,

vagy arra, hogy ilyenek a legnagyobb óvatossággal közöl-

tessenek. Legjobb, ha a censorok a politikai czikkektöl

megtagadják a közlés engedélyét s a Helytartó Tanácsnak

minden elforduló esetrl jelentést tesznek.^) Politikai hí-

rek közlésétl a Helj-tartó Tanács vagy az udvari cancel-

laría egyszeren eltiltotta a szerkesztket. Említettük,

hogy Kovacsóczynak is csak azon feltétel alatt adatott en-

gedély a Szemlélvé, ha a politikai híreket mellzi. E ren-

*) Bertha Sándor : Országgylési Tárcza 1830-ról.

Orsz. levélt. Canc. 1831. 4679.
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(lelet ellen Abaujmegye felirt és tiltakozott a törvénytelen

intézkedés miatt.

»A nagyméltóságú magy. kir. Helytartó Tanácsnak

hozzánk utasított rendelésébl — mondja a felirat — meg-

értvén ezen megye Eendei azt, liogy Kovacsóczy Mihály

ügyvédnek a Szemlél idszaki irás szerkesztetése s közre

bocsájtása tsak úgy engedtetett meg, hogy abban a Poli-

tica Tárgyakat semmiféle szin alatt beiktatni ne meré-

szellye ; különös érzés lepte meg szívünket s feldagadó keb-

leink fájdalmas panaszokba folytak ki, mert azonEendelés

a nyomtatás szabadságát, melyet Magyarországban semmi

Törvények sem korlátolnak, megszorítván s a történt dolgok

nyilvánosságának, a szép gondolatok költsönös közlésének

és az elme jelesbb szüleményei közrehatásának, melyek a

mveldésnek s tökéletesebbedésnek közönségesen elesmért

jóltev Forrásai, gátot vetvén, lehetetlen, hogy akaratunk

ellen is vissza ne hozza elménkbe a régi setét századoknak,

mellyekben az elme munkásságai oly sokáig szunnyadtak,

örökre bús emlékezetét. S valóban remegni kellene a'jöven-

dség képzeletétl, ha a nemzetnek a mveldés szeren-

tsésen kezdetbe vett magasbb fokára való visszatartózha-

tatlan iparkodását elég ersnek nem látnánk oly viszont-

torlást alkotni, mely a drága kintset a mveltségnek mind

nagyobb-nagyobb kifejlését a Hazának biztosítni képes

legyen.

Ily szempontból nézvén az érintett s már más izben

is tapasztalt hasonló foglalatú Felsbb Intézeteket, azokat

egyszersmind a Magyar szabadságba és a Polgári alko-

tás alapjaiba is ütközknek, de a nagymélt. m. k. Hely-

tartó Tanács Törvényes Rendeltetésével is, a mennyiben a

Törvények pontos végrehajtásának eszközlése s a Törve-
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nyék általhágásának vagy azokban nem gyökereztetliet

Rendelések keletkezésének megakadályoztatása s így a

nemzet igazai sérthetetlenségének biztosítása (Garantia) s

gondos megrzése szép tzéllya Felállásának egyenes ellen-

kezésben állóknak s annálfogva országos sérelemnek és

sllyúnak talállyuk s ezen érzésünket e mai közgylésünk-

bl Országgylési követeinknek is az Ország Rendéi eleibe

való felterjesztés, megorvoslás és a sajtó szabadságának szen-

tül való megrzése végett megküldvén, sietünk Csász. Kir.

Fhertzegségednek s a nagymélt. m. k. Helytartó Tanácsnak

is mély tisztelettel ugyan, de egész egyenességgel kinyilat-

koztatni, hogy a fent érdeklett Rendszabást kötelez erej-

nek addig sem tekinthettyük. Alázatosan megkérvén Csász.

Kir. Fe Hertzegségedet és a nagymélt. m. k. Helytartó

Tanácsot, hogy az efféle Rendeleteknek jövendre nézve

ellenkez s a Törvénnyel jobban öszve férkezhet irányt

adni s szabadságainkhoz, Jussainkhoz való buzgó s soha

meg nem hlhet forró Ragaszkodásunkat Hazafiúi mel-

lzhetetlen szent kötelességünknek nézni s annak betölté-

sében magas Hivattatások szerint elljárni méltóztassanak.

A kik egyéberánt stb. vagyunk alázatos kész köteles

szolgái Abaúj Vármegye Rendéi 1833. febr. 12. s. t. k.

napjain Kassán tartott közgylésbl.*)

Mennyit használtak a megyék felterjesztései és pa-

naszai, mutatják a továbbra is fennálló sajtóügyi állapotok,

a kormányszékek intézkedései, a censurának meg nem vál-

tozott eljárása, st magának a kormánynak magatartása,

mely választ sem adott a panaszokra. Ez okozta, hogy a

megyék a következ 1832—36-iki országgylésre követi

^) Orsz. levélt. Helyt. tan. 1833. 6838.
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utasításba foglalták a sajt(3 szabadságának és az ország-

gylési újságnak sürgetését.

»A követek nagy része utasítást hozott — mondja

Kölcsey országgylési naplójában, — bogy országgylési

újságot eszközöljön Most már az a kérdés : mint kell

e tárgyat úgy kezdeni, hogy belle valami lehessen : Wes-

selényi az egész dolgot idelttinek hiszi ; de a többek nem

akarák a gondolatot elereszteni s abban állapodának meg,

hogy Bertha Sándor nyújtson a holnapi kerületekhez folya-

modást, s a kerületi tanácskozások kiadhatását kérje; s

kérése elfogadtatván, kezdjen dologhoz, s kéziratát vigye

nyomtatás alá, nem fog a nyomtatás engedtetni ? akkor a

karokat és rendeket a pártfogásért szólítsa fel, kik a czél

eléréseért mindent el fognak követni. « A kerületi tanács-

kozásokban ismét gróf Andrássy szólalt fel az ügy érdeké-

])en, ki már az elbbi országgylésen javaslatba hozta az

újság kiadását. »Neki mindegy, bár újság, bár havi irás,

bár valami más legyen, csak a dolog egyszer kezdessék

meg.« De a nézetek még nagyon szétágazók voltak. Né-

melyek rendes országgylési hírlapot sürgettek, mások a

kerületi naplók közlésével is megelégedtek volna. Fels-

büki Nagy Pál újságot is, naplót is követelt, Pázmándy

mérsékletet ajánlott, csak újság sürgetését javasolta. Wes-

selényi knyomatú lapot indítványozott, nehogy a kormány

befolyása alatt álló nyomdával gyljön meg bajuk. Kölcsey

így sem bizott a vállalatban, mert a szétküldésre a postát

kell használni, ez pedig a kormány kezében levén, fennaka-

dás történhetik a szétküldésben. A mint látjuk, a nagyfon-

tosságú vállalat létesítése sok nehézséggel volt összekötve.

Prónay János, Nógrádmegye els követe, 1833. ja-

iiuár 10-én felemlítette az ügyet az alsó tábla ülésén.
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Kifejezte küldinek azt a kivánságát, hogy a követek el-

adásai szórói-szóra Írassanak le s »liogy a sebes irók jegy-

zéseit akárki, a ki magára válalj a, Országgylési Újságban

minden megszorítás, és engedelem avagy privilégium kiké-

rése nélkül, kiadhassa.« *) Az indítvány hosszas tanácsko-

zást idézett fel. Pestmegye els követe Dubraviczky helye-

selte az indítványt s megtoldotta azzal, hogy a frendeknél

is hozassék be a napló. Kölcsey is hozzájárult a nógrádi

indítványhoz, mert »más Constitutionalis Országokban is

a közvélekedés szabad kijelentése tartja fent az si alkot-

mányt«, Pázmándy Dénes komáromi követ az újságot a

napló kivonataiból javasolta összeállítandónak, melyre a

Karok és Kendek gyakorolnának ellenrzést. Balogh János,

Barsmegye második követe, azért is helyeselte az újságot,

mert a közvélemény tájékozása nélkül hozott törvényt

olyannak tekintette, »mint egy virágot, mely napfény nél-

kül termesztetett,« véleménye tehát az volt, »hogy legyen

újság nem csak egy, de száz is.« A marmarosi követ pár-

tolta az újság kiadását, de szigorú felügyeletet kivánt gya-

korolni, nehogy hamis hirek közöltessenek. Ellenkezjét

sürgette a bihari követ, azt, hogy minden felülvizsgálat

nélkül Írhasson az újságíró tetszése szerint. Doboczky he-

vesi és Zmeskál árvái követek ellenezték az újságot ; utóbbi

kijelentette, annyira »hátra vagyon még Hazánk a palléro-

zódásban,« hogy irtózik a beszédek hírlapi közlésétl. Csat-

lakoztak hozzájok Radvánszky Antal zólyomi és Komáromi

István abauji követek, titóbbinak fájdalmasan esnék, ha

küldi az újságból ítélnék meg követi • mködését és nem

az hiteles jelentéseibl. Tovább ment Beregmegye követe

Országgylési Jegyzkönyv. 182*/í
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Komlósy Károly, kijelentve, hogy nem tartja a közvéle-

ményt illetékes birónak a követek eljárására nézve, annál

inkább is ellenzi az líjságot, mert eleink nyolczszáz eszten-

dn át újságok nélkül is fentartották épségben si alkot-

) Hányunkat.

Az elnök, Mérey >Sándor, felelve az eddig tett észre-

vételekre, ismételte Bereg megye követének nyilatkozatát,

íiiire Kölcsey ezt jegyezte meg naplójában: »Eletemnek

minden napjaiban elölüli székbl roszabb feleletet nem igen

hallottam. « Azt ajánlotta a Eendeknek, hogy maradjanak

meg az 1830-iki országgylés határozatánál, és várják be

míg valaki a hirlapkiadás engedélyeért folyamodik. Aján-

latát második felszólalásában is ismételte, kiemelvén, hogy

a hírlapok engedélyezésének és a sajtó ellenrzésének joga

a felséget illeti meg. Az elnök nyilatkozatai heves ellen-

mondásokat idéztek fel, Kölcsey is szót emelt s meggyzen
bizonyította be az újság kiadásának szükségét, valamint

az országgylés feltétlen jogát a hirlap kiadására. O nem

elégedett meg a naplók egyszer kivonataival, hanem min-

dc^nnek hirlapi közlését sürgette, a mi az országgylésen

történik, még pedig mind a kerületi, mind az országos ülé-

sekben történkét. »Azt hallottam — így folytatja beszé-

dét — az Elölültl, hogy ha nyolcz századok alatt újság

nélkül fent állott si alkotmányunk, nincsen szkség ezen-

túl is az újságra, ezt el nem esmérhetem. Váljon azért,

hogy 1400 esztendeig nem volt Könyvnyomtatás, és a világ

nem omlott öszve, mondhatná-e most valaki, hogy ellehe-

tünk könyvnyomtatás nélkül. Azon kérdésre, hogy halad-

tunk-e két esztendk lefolyta alatt annyit elre, hogy ilyen

h'pést tegyünk, csak azt felelem, hogy nem a pallérozódása
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szüli az újságot, hanem az újság levelek elmozdító eszkö-

zei a pallérozódásnak.«

Kölcsey szavai nagy hatást tettek a jelenvalókra és

nagyon megnehezítették az elnök helyzetét, kmek szavait

mások is hirálat alá vették, Benyovszky Péter pozsonyme-

gyei követ tiltakozott azon felfogás ellen, hogy a censura

joga a kormányé, melyet ha ez magához ragadott is, azért

ez még nem jog, hanem hitorlás. Hasonló értelemben nyi-

latkozott Sárosmegye követe Szinyei Merzse László is.

Az elnök nem helyeslé a censurai jog gyakorlására

tett kemény megrovást, de látva, hogy a követek többsége

kívánja az újság kiadását, nem ellenezte a kívánságnak

izenetbe foglalását. Az erkölcsi gyzelem nagy volt, mint

Kölcsey is feljegyezte, »a baj csak az, hogy fontosabb, mint

sem elbirnók.« A szerkesztés és kiadás megvalósítása sem-

mikép sem akart sikerülni. Többen jelentkeztek ugyan

kiadására, »de — jegyzé meg Kölcsey — nyelvtudomány

s írói tehetség nélkül való emberekre bízzuk- e a parányi

kezdetet, hogy nevetséges legyen ?« — és a megegyezés

sokáig nem jöhetett létre.

x\z országgylésen jelen volt a távollevk követe kö-

zött Kossuth Lajos is, ki a gylések lefolyásáról készítge-

tett jegyzeteket, is vállalkozott volna az újság szerkesz-

tésére és kiadására, be is mutatta írott jegyzeteit a bizott-

ságnak s noha tetszésüket megnyerte velk, de a megbízást

]ieni kapta meg, mert Andrássy gyanúsan nyilatkozott fe-

lle. Maguk a képviselk is nagyon eltér nézetet vallottak

az újság fell, egyik rész szigorú ellenrzést sürgetett, má-

sok teljes szabadságot akartak adni a szerkesztnek, ismét

mások attól tartottak, hogy a teljesen szabad sajtó sürge-

tése veszélyezteti a feltett czélt, úgy hogy maga Kölcsey
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is keser nyilatkozatra fakadt ; »Nem, uraim, még mi a

sajtószabadságra meg nem értünk
;
és az éretlenül szakasz-

tott gyümölcs vajmi fanyar, s vajmi romlandó !« *)

A kerületi tanácskozásokban hosszasan foglalkoztak

az újság kérdésével. Voltak, a kik a sajtószabadság kérdé-

sének tisztázását kivánták elbb, mert a kiadandó újságot

a censura jogaiba ütköznek találták ; mások megegyeztek

az újság kiadásában, de azt kivánták, hogy országgylési

bizottság választassék ellenrzésére. A Karok és Rendek

többsége azonban elvetette a kifogásokat. Nem tartotta az

országgylési újságot összeütköznek a censurával, mert a

sajtó szabadságát törvények védték, a censura joga pedig

pusztán a gyakorlatban gyökerezett ; határozatilag kimon-

dották tehát, hogy valamint szabad a fegyverviselés, noha

azzal is lehet visszaélni, — st titkon gyilkolni is, — mint

visszaélhet valaki a sajtóval is, de a visszaélést a biró meg-

büntetheti, mig a censura visszaélései ellen nincs jogvéde-

lem. Az újság elzetes megvizsgálása ellen, mint a nemzet

értelmi kifejldésének czéljával ellenkez s az alkotmányos

ország természetébe ütköz eljárás ellen annál is inkább

tiltakozott a többség, mert a törvényhozásba a törvényha-

tóságok minden egyes tagja befolyást gyakorolván, ez a

legnagyobb nyilvánosságot feltételezi. Azonban, hogy a

keletkezhet visszaéléseknek eleje vétessék, szükségesnek

látták törvényjavaslatot terjeszteni a fejedelem elé, mely-

ben a visszaélések megfenyítésérl gondoskodtak.

Ali pontból álló törvényjavaslat 5000 frt biztosí-

tékot kivánt attól, ki országgylési újságot szándékozott

kiadni, s megkivánta, hogy minden számon ki legyen téve a

*) Kölcsey Naplója 41. 1.
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szerkeszt és nyomtató neve. Sajtóvétség esetén 3 naptól

1 évig tartó fogságot és 25 forinttól 1000 frtig terjed

pénzbirságot szabott meg ; vétség ismétlése esetén pedig

még a hirlap eltiltását is. Kimondatott benne az is, hogy

akár elmarasztaló, akár felment legyen az itélet, a szer-

keszt tartozik azt lapjában közzétenni. Sajtóbiróságul a

fels és alsó ház 25 tagja választatik, kik közül öt a felek

részérl visszautasítható.

Midn az izenet és törvényjavaslat a Rendek táblá-

ján tárgyalásra került, az elnök sietett kiemelni saját el-

lenkez véleményét, kijelentette, hogy mivel az újság ügye

a sajtószabadságot és vele a censurát is érinti, azt óhaj-

taná, hogy az elbbi országgylések határozatai megújít-

tassanak. A követek közöl is többen ellenezték a Rendek

többségének kivánatait. Arvamegye második követe akként

vélekedett, hogy »azon nap, a mely a praeventiva censurát

eltörli, egyszersmind alkotmányunk végs napja, és az a

nap lészen azon nap, qui ultimam regni post se trahet

ruinam.« *) Hiába ellenezték azonban egyesek is, az elnök

is többször, a rendek többsége elhatározta, hogy a fren-

dekhez küldessék, hol aztán elakadt úgy, hogy csak az or-

szággylés vége felé érkezett vissza tagadó válaszukkal s

így a rendek törekvése ezúttal eredménytelen is maradt.

Az országgylési napló s annak kiadása, kapcsolat-

ban a sajtószabadság kérdésével, az erdélyi országgylést

is foglalkoztatta, hol szintén erélyes sürgetésre talált, de a

megvalósításra épen oly kevéssé tudtak módot lelni, mint

a pozsonyi országygyülésen. Yégre "Wesselényi azzal oldotta

meg a kérdést, hogy knyomdát vásárolt s azt az ország-

*) Országgylési írások IS.S^/c. VI. köt. 238. 438. 11
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gylésnek ajándékozta. Ezzel sokszorosították a naplót^

mely az újságot pótolta.

A kormány azonban lefoglta a nyomdát és midn
e miatt a Rendek zúgolódtak, keményen megdorgálta önké-

nyes eljárásukat. Hiába hangoztatta Wesselényi az ország-

gylés sérelmét, a sajtószabadság elnyomásának káros

következményeit, a kormány hajthatatlan maradt s a Ren-

dek tiltakozó magatartására feloszlatta az országgylést,

szigorúan meghagyva, hogy a kiadandó rendeleteknek min-

denki engedelmeskedjék.

Erdélyben tehát még annyira sem juthattak, mint a

pozsonyi országgylésen. Mert itt végre hosszas tanakodás

után mégis megbízták Kossuthot és Orosz J ózsefet, hogy

adjanak ki az országgylés naplóiból irott kivonatokat.

A vállalat ráeg is indult, de a knyomdát, melyet Kossuth

beszerzett, a kormány itt is lefoglalta. Gróf Zichy Ferencz

flovászmester kapta Bécsbl a megbízást Kossuth sajtó-

jának lefoglalására, mit ez azonnal teljesített is, de mint

Wirkner Lajos emlékirataiban feljegyzi, az árát megtérí-

tette Kossuthnak. Mégis nagy megütközést keltett a kor-

mány eljárása az ellenzéki követek között, kikkel Kossuth

az esetet közölte. Többen ellenszegülésre buzdították Kos-

suthot, hogy a kormány erszakoskodásából sérelem támad-

jon, melynek országgylési tárgyalása alkalmával heves

beszédekben támadhassák meg a kormányt — mondja

Pulszky emlékirataiban.— Mások az engedékenységet aján-

lották, de azért a tudósítások folytatására ösztönözték.

Kossuth az utóbbi tanácsra hajolt, s mivel a megkezdett

vállalatra számos megrendel akadt az országban, kézirat-

l)an adta ki továbbra is.

Ez irott hirlap, mely Oi'szággt/üléal Tudósítások czi-

Ferenczy : Hirlapirodalomtörténet. 16
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met viselt, els erélyes hirdetje volt nálunk a szabadelv

eszméknek. Nem közölt publicistái dolgozatokat, nem vol-

tak benne önálló czikkek, nem állt egyébbl, mint az or-

szággylésen elmondott beszédek kivonataiból, de a szel-

lem, mely az egész hirlapon keresztül vonult, az ellenzéki

szónokok beszédeinek szabatos és az elmondottnál tetsze-

tsebb formában való tolmácsolása nemcsak a követek kö-

rében talált nagy tetszésre, hanem országszerte lelkesedés-

sel fogadtatott, st Bécsben is feltn figyelmet keltett.

Kossuth Írott hírlapjával kiváló szerkeszti talen-

tumnak bizonyult. Stenographiai jegyek nélkül is meglep
részletességgel tudta a szónokok beszédeit leirni s az ára-

dozással és hangzatos czikornyával bvelked beszédeket

is a legszabatosabb formába tudta önteni. Saját meggy-
zdését nem fejezte ki sem czikkben, sem beszédben, de

kiérezhet volt az az Országgylési Tudósítások minden

számából. Közleményei objectiv históriai eladások, s leírá-

sai oly történeti eseményeknek, melyek eltte, mint szem-

tanú eltt folytak le. Annyi ügyességgel és oly praecisioval

reprodukálta a gyüléstermek szónoklatait, hogy maguk a

követek saját szavaik legilletékesebb magyarázójának te-

kintették Kossuthot. Lapjának minden száma néhány ivnyi

kéziratból állt, s kiterjeszkedett benne az alsó és fels ház,

a kerületi értekezletek és vegyes ülések tanácskozásaira

;

hiven közölte az egyes szónokok beszédeit, gyakran egyes

részleteket szórói-szóra, a legtöbbször azonban saját fel-

dolgozása szerint.

Irányát saját szabad, független meggyzdése su-

gallta, melyet senki által sem engedett befolyásolni ; hasz-

talan iparkodott a kormány kecsegtetéssel saját táborába

vonni, hiába használt ellene fenyegetést és erszakot, sza-
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bad meggyzdése elhallgatására nem birta rávemii. Midn
Kölcsey társával együtt lemondott követi állásáról, lapjá-

nak 220-ik számát gyászszegélylyel adta ki. »Lapjaimnak

gyászszin szegzete — kezdé tudósítását - nem minden-

napi veszteség jele ! H védjeid sorában csorbát szenvedel

oh hazám ! csorbát és tetemest, mert Kölcseyt s Eötvös Mi-

hályt képviselid között többé nem szemlélheted ! Idsza-

kunkban, mely honunk jövend sorsának rejtelmes csiráit'

méhében hordozza, mellyhez annyi remény s annyi várako-

zás mellé nem kevés csalódás is köttetett, mellyben olly

számos küzdésre, de olly kevés tiszta önáldozatra talállunk

a magyar becsülletnek vigasztalására szolgál, hogy válasz-

tott fiai sorában számosan vannak, kik méltók reá, hogy a

kezeikre bízott nemzeti jussok kincsével sáfárkodjanak s e

számosak között nincs szebb, nincs tisztább, nincs haszon-

leséstl távolabb szemlélet, mint annak szemlélete, miként

ííllottak rokonérzésökben karöltve a nemzeti képviselet tüs-

kés pályáján Eötvös és Kölcsey két évekig s miként szál-

lottak le karöltve, midn anélkül, hogy keblöknek nemzet

s emberiség javára hiven ápolt érzelmeit meg tagadnák

;

többé nem állhattak.

«

Az ellenzéki férfiak ily magasztalása amily lelkese-

<lést ébresztett a nemzetben, oly kedvetlen hatást tett a

kormánykörökben : ez ellentétes ketts hatás napról-napra

nagyobbodott. A nemzetben szabadelv egységes közvé-

lemény kezdett kifejldni, a kormánynak a reactiora való

hajlama mindegyre növekedett. Kossuth élénk irálya, eré-

lyes nyelvezete magával ragadta olvasóit, folytonosan él)ren-

tartotta érdekldésüket az országgylési mozgalmak iránt,

úgy hogy feszült kíváncsisággal várták a tudosításokegyes

számait", a kormány pedig mindent elkövetett akadályozd-
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sara, mert aggódva látta hatását, az ellenzéki szellem ter-

jedését és ersödését az országban, mit legjobban bizonyí-

tottak a követekhez érkez újabb és újabb pótutasítások,

melyekben a megyék fokozódó hévvel ösztönözték ket ellen-

zékies magatartásra a kormánynyal szemben. Mig Kossuth

knyomdát használt a lapok sokszorosítására, addig a kor-

mány könnyen elbánhatott vele, mert lefoglalta a sajtót,

de mióta irott lapok kerültek forgalomba, hasztalan tilta-

kozott a vállalat ellen, mert a Eendek védelmükbe fogad-

ták és magán levelezésnek nyilvánították, mit a levéltitok

megsértése nélkül konfiskálni sem lehetett. A kormány be-

látva az országgylési ellenzék erejének növekedését, és ez

áramlat terjedésének megakadályozása iránt saját tehetet-

lenségét, az országgylés mielbbi feloszlatását tervezte,

mi 1836. május 2-án meg is történt.

Az országgylés bezárása után Kossuth Lajos Buda-

pestre tette át lakását. S mivel számos felszólítást kapott,

liogy folytassa hírlapját a megye gylések híreibl, elhatá-

rozta a folytatást és szétküldte JeUntes-ét, melyben válla-

lata folytatását kihirdette. Meggyzen hangoztatta benne

a közvélemény nevelésének s a jöv országgylésre elké-

szítésének szükségét, kiemelte annak káros voltát, hogy a

közügyek fell egységes nézet nem fejldhetik, mert a nem-

zet megyék szerint él csak feldaraboltan, nincs kapcsolat a

részek között, pedig épen most volna leginkább kívánatos

az együttes mködés, midn már kezd némileg országos,

nemzeti közvélemény alakulni. »Annyi sok áll elttünk —
úgymond — minek tudása olly érdekes. Mikép igazolja

meg a gyakorlat a hozott törvényeket? Min a következés,

melyet eszközölnek ? Hol mutatkozik irántuk pótlást kívánó

hiány, hol elégtelenség avagy csalatko:^ás ? Min irányt
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vesz íi nemzeti szellem a jöv törvényhozás felé? Min
fogyatkozások rldnek ki vidéki különség szerint az úrbér

behozatalakor ? Szóval mik azok, mik a nemzetnek orszá-

gos életére tartozva, a törvényhatóságok közgylésein nyil-

vánosan történnek ?« '^') Ily ezél szolgálatába akart állni,

midn vállalatát folytatni akarta, melynek els számát

1836. július 1-én ki is adta Törvényhatósági Tudósítások

czimen. Felkérte a megyei hatóságokat, különösen a jegy-

zket, hogy tudósítsák t megyegyüléseik fontosabb ese-

ményeirl, hogy ö hírlapjában közzé tevén a tanácskozások

menetét, ezzel ápolhassa a közügyek iránt fejld közszel-

lemet. Egyszeresmind néhány törvénytanuló ifjat vévén

maga mellé, ezeknek diktálta tudósításait, kik otthon a

példányokat többször leírván, azok ismét mint kézirati le-

velezések kerültek forgalomba.

A kormány mindjárt kezdetben mindent elkövetett^

hogy a vállalatot csirájában elfojtsa. Jelentést kívánt a

lap fell a budai censortól, a ki azonban semmi biztosat

sem tudott felle.^) Intézkedett, hogy a postahivatalok ne

*) Pestmegye levélt. 1836. 2630.

Notae alioquiu ex publicis Comitatus Pestiensis Discussioni-

bus Ludovici Kossuth pagellae Törvényhatósági Tudósítások intitu-

latae nulla forma typi aut impressionis tentamen ad usque ingressae

ad officiosam Censurae pertractationem non pertigerant, neque manu-
scriptae similes pagellae Budae vei Pestini pervestigatis publicis lo-

cis inventae sünt, sed nec ullus Diversitorum vei Cavenariorum prae-

numerationem pro illis sustínet, quod ipsum ad Exigentiam Benigno
Gratiosi die 4 oct. a. c. N. 29,936 emanati Intimati obsequentissimum
hocce gremiale Censurae et Librorum Revisoratus Officium reprae-

sentanti honorem habét. Budae 24. oct. 1836 obsenquentissimus et

humillimus servus Antonius Nagy gremialis Censor librorum Revisor.

Orsz. levélt. Helyt. tan. 1836. 32,703.
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továbbítsák az expeditióba került számokat, ''') a mirl

midn a megyék értesültek, elhatározták, hogy lovas haj-

dúikkal küldik egymásnak a hirlapokat, megyegyüléseiken

pedig sértett önérzettel tiltakoztak a kormánynak e zsar-

noki intézkedése miatt s többhelyüti: fenyeget kifakadá-

sokban törtek ki. így Zemplénmegye közgylése elhatá-

rozta, hogy a megyei jegyzi hivatalhoz fogja küldetni

a lapot s utasítja a járásbeli szolgabirákat, hogy sze-

rezzenek meggyzdést, váljon csakugyan kiadatott-e a

rendelet a postahivataloknak Kossuth irott hirlapjának

visszautasítása és lefoglalása iránt, s ha igen, követeljék a

rendelet másolatát. Rudolf József sátor-allja-jhelyi posta-

mester sietve közié a kassai postafelügyelséggel e hireket

s utasítást kért, hogy mit tegyen, ha a szolgabíró valóság-

gal követelné a rendelet másolatát. A közhangulat jellem-

zésére hozzá teszi levelében : »Ein junger hitziger Menscli

Eva András mehreren Herrn Fiscal war so dreist dieser

unerlaubter Reden bedienen— Ha király velünk ujat húz.

tehát mink is fogjunk — der ich mit der grössten Hoch-

achtung verhare.« Hasonló értelm jelentést küldött

Kassára Liszy Károly nagymihályi postamester is, tudat-

ván, hogy a Kossuth hirlapjának postai továbbítását meg-

tiltó rendelet ellen a lárma igen nagy volt, még pedig » fel-

séges királyunknak személyes megsértésével is.« A rende-

letet gravamenül kívánták a következ országgylés elé

*) Ita luiic Postae Praefectoratus — irja a Helytartó-

Tanács — offo. hisce comniittitur : ut cuncta sibi subordinata Postae

Officia eo inviet, ne Ephemerides has sine ulterioris promotionis reei-

piant, et in casum, quo hae Postae tradi tentarentur, diserte decla-

3'ent, receptionén! scripti linjus iisdeiu interdictam esse.

Orsz. levélt. Helvt. tan. 183G. 29.*93C.,
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terjeszteni s azt emlegették, hogy ha a kormány a leveleket

és postai küldeményeket lefoglaltatja, vegye át az ország

a posta-intézményt. Tudatja, hogy Kossuth irott lapját

közös aláirás utján megrendelték »és hozatását Farkas

nevezet zsidó által eszközlik, ki minden 15 nap Pestre

bej ár. « O is utasítást kért, mit tegyen, ha a tiltó rendelet

másolatát követelik tle. Yojtsek kerületi postafelügyel a

Helytartó Tanácshoz terjesztette fel e jelentéseket, honnan

1837. márczius 7-iki ülésbl oly végzés érkezett, hogy a

postahivatalok utasításaikhoz szigonían ragaszkodjanak.*)

Még a titkos rendrséget is utasította a kormány,

hogy a lapszerkesztés minden körülményeit puhatolja ki,

kik vesznek részt a munkálatokban, mikép történik a lap

anyagának feldolgozása, kik végzik a sokszorosítást, hol

és mikor jönnek össze a munkatársak? minden megtud-

ható körülményrl kimerít jelentést kivánt, ^) magát Kos-

*) Orsz. levélt. Helyt. tan. 1837. 7216.

^) Széber Károly Pest városi polgármester a Helytartó Tanács-

lioz intézett felterjesztésében következleg tett jelentést : mihi benigno

conunissum erat, ut instituta praevie omni cum praecautione investi-

gatione referam, quinam illi juvenes sint, quorum opera idem Kossuth

utitur, anne ad classem studiosorum, juratorum, Tabulae regiae no-

tarioruni, aut oujus eonditionis hominiim referantur. In consequen-

tiam benigno gratiosi hujus jnssus humillime referendum habeo : lon-

giori tempore opus fuisse donec baberi quis potuerit, qui de domesticis

Ludovici Kossuth circumstantiis facile sibi notitias pro necessaria

indagatione procurare quiverit, — dein ver resciverim ad opus Kos-

suthianimíi concurrere praeter ipsum Ludovicum Kossuth, Ludovicus

Farkas, Csizmazia, Alexi patvaristae, Papp, Varga causarum advo-

cati Michael Farnas, Gerhart, Gyurmán, Kozma, Jovanovits.

Orsz. levélt. Helyt. tan. 1837. 19,749.



— 248 —

suthot pedig a nádor utján tudósításainak szerkesztésétl

és kiadásától eltiltotta.*)

Kossuth azon tudatban^ liogy a szerkesztést a me-

gyék megbizásából teljesíti, a mi nem törvényellenes, mert

ha az volna, a megyék nem bízták volna meg vele, ellen-

szegült a tilalomnak annál inkább, mert a tiltó rendelet

vele nem a megye utján közöltetett, hanem annak mellzé-

sével. Ügyét a megyék pártfogásába ajánlotta.

» Tekintetes KK és E>R! — írja folyamodványában

— Nemzetiség, Hon és alkotvány egy erkölcsi testületté

olvasztván. össze a magyar nemzet minden tagjait; polgári

jusaiban sérelmet a legutolsó tag sem szenvedhet a nélkül,

hogy a seb fájdalmát s következéseit az egész nemzet ne

érezné. Személyekbl áll és személyek végett a polgári tár-

saság s személyek által és személyekben élnek, személyek-

ben támadtatnak meg a Nemzetnek jusai. Nem szükség

keserves panaszokkal feléleszteni azon sebek fájdalmát,

mellyeknek panaszos jajjai annyi megyék felirásiban s a

nemzet képviselinek 17 izenetiben átfutották hazánkat

egyik végitl a másikig. Megmondották nemzetünknek

országosan egybegylt képviseli; tudja tehát az egész

ország és tudják a tettes KK. és RE. is, mik történtek ha-

*) Pestmegye fszolgabirája Zlinszky János a nádor paran-

csára 1836 június 2-án feszólította Kossuthot, hogy kéziratban kiadni

szándékolt folj'óiratát ne bocsássa közre, mig arra legfensó'bb enge-

delmet nem nyer. Kossuth, minthogy a parancsot Írásban is megkapta,

szintén Írásban jelentette ki annak tudomásul vételét, megjegyezvén,

hogy nem folyóirást szándékozik kiadni, hanem magán-levelezést

nyilvánosan történ dolgokról, mi nem képez törvénysértést, azért

fentartja magának a jogot, hogy a törvényhez és polgári jogaihoz

való ragaszkodásával a törvényes id alatt a tilalom ellen feleletét be-

adlinssa. Pestmegve levéltára 1836. 2630.
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zánkban a sajtó szal)adság ügyében, mi sérelmet szenvedett

a szólás szabadsága, mit egy nemes megyének képében a

nemes megyék tanácskozási s levelezési jusa. Mindezek

után csekély személyemben, mi bármennyire csekély legyen

is, de tagja a nemzetnek ; s jussa van, mindenkivel egyenl

jusa az alkotmány oltalmára számot tartani; — csekély

személyemben az Írásnak s magános levelezésnek köznem-

zeti jusa a megyei tanácskozásoknak s végzéseknek nyilvá-

nossága szenved sérelmet ! En azonban sokkal inkább is-

merem a felsség iránt tartozó tisztelet kötelességeit,

mintsem hogy magamat, nyomorult magános állásomban

akár véleményben csalhatatlannak, akár a nemzeti jusok

felli Ítéletben birónak felvetni bátorkodnám, de más rész-

rl sokkal melegebben érzem édes hazám iránt tartozó

kötelességemet is, mintsem hogy a levelezésnek alkotvány

engedte jusát kegyelem tárgyává tenni, avagy nemzetem

közös jusának személyemben tapasztalni vélt megsértését

hallgatólag trve, lelkiösmeretemet azon jusok sértésében

lett megnyugvás vétkével terhelni merészleném. A tettes^

Vármegyék testvéri kapcsolattal övedzett rokon rjei alkot-

ványunk s egyes polgárok törvényes jusainak ; a tettes,

megyéknek s közöttök a tettes. KK. és RE-nek kegj^es

szine elibe viszem tehát fájdalmas panaszomat azon sére-

lem felett, melyet a tilalom által nemcsak én szenved-

tem, de személyemben a közös nemzeti jus is szenvedett; a

legalázatosabb tisztelettel könyörögvén, hogy a törvény s

alkotvány engedte utakon ezen köz sérelemnek orvoslá-

sára bölcseségök s ösmeretes hazafiságuk szerént a törvény-

szabta lépéseket kegyesen megtenni s igazságos ügyemtl

kegyes pártfogásukat meg nem vonni méltóztassanak. «*)

Pestmegye levélt. 1S36. 2630.
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Pestmegye 1836. június 15-én tárgyalta kérelmét és

határozatilag kimondta, hogy Kossuth nem követ el tör-

vénysértést a Törvényhatósági Tudósítások szerkesztésével,

mert a törvényhatóságok tanácskozásai épúgy nyilvánosak,

mint az országgylésiek ; védelmébe fogadta tehát t és vál-

lalatát s a tiltó rendeletnek, mint sérelemnek, orvoslása

iránt feliratot intéztetni határozott a nádorhoz. A többi

megyék is magukévá tették Kossuth ügyét, s érdekében

Bihar, Torna, Zemplén, Békés, Gömör, Sáros, Arad,"_Tolna

egymásután felszólaltak Pestmegyénél és feliratokat intéz-

tek a nádorhoz, mi oly megnyugtatólag hatott a szerkesz-

tre, hogy a lapok szerkesztését és kiadását továbbra

is zavartalanul folytatta, pedig gróf Pálffy Fidél rendele-

tileg is meghagyta, hogy a Törvényhatósági Tudósítások

Írásában részt vev ifjak intessenek meg ; hagyjanak fel

közremködésükkel,*) de a figyelmeztetés és rendelet mel-

lztetett.

Kéthetenkint jelent meg rendesen, egy-egy szám a

megyei élet fontosabb jelenségeirl szóló tudósításokból.

Mint elbb az országgylési beszédeket, úgy most a megye-

gylésieket közölte rövidebb hosszabb kivonatokban, min-

den magyarázat és véleménynyilvánítás nélkül, de oly mo-

dorban, hogy saját meggyzdése itt is kifejezésre jutott

mindig. Kimerít jelentéseket közölt azon gylések- és be-

szédekrl, melyek az elfogott ifjak érdekében tartattak, mi

a rendes közlemények összevonására is kényszerítette, és

ezzel oly egységes, szilárd közvéleményt hozott létre íi

nemzetben, mely a feliratok és tiltakozások egész soroza-

tát idézte fel a kormány ellen. Kiterjeszkedvén a megye-

*) Orsz. levélt. Helyt. tan. 1837. 18,227.
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uyülések lefolyására, a bennük megpendített új eszméket

közkeletekké tette, az érzékenységet az alkotmánysérelmek

iránt fokozta s tudósításaival kapcsolatot létesített az or-

szág különböz részeiben elszórtan lev hazafias elemek

között. Az Írott lap noha nem subjectiv fejtegetésekbl

Ilit, mégis nagy befolyást gyakorolt egy országos reform-

l)árt alakulására és megersödésére, mely eszmét és irányt

.1 megyegyülések ellenzéki szellem szónoklataiból s az

alkotmányos jogok védelmére hangoztatott beszédekbl

merített.

Erezte a kormány az ország növekv elégületlensé-

i;ének kellemetlenségeit, tudta, hogy ez elégületlenség fo-

kozásához nagyban hozzájárulnak Kossuth Tórvmyliafn-

sági Tudósításai^ azért másodszor is kiadta ellenük az

(4tiltó parancsot, de ismét eredménytelenül, mert Kossuth

iijra ellenszegült s ügyét másodszor is a megyék pártfogá-

sába ajánlotta. A kormánynak nem volt más mit tennie,

mint vagy elnézni a szerkesztés folytatását, vagy erszakot

használni elnyomására. Az utóbbit vette alkalmazásba.

Fegyveres katonasággal fogatta el Kossuthot éjjel, épen

midn ez lapja 23-ik számában, 1837. május 7-én arról

tudósította olvasóit, hogy lapjainak számát megszaporítja

és évenkint huszonhatról harminczhatra emeli, mert a köz-

lendknek oly nagy tömege várt kiadásra, hogy másként

a megyék gyléseivel lépést tartania lehetetlen.

Terveinek azonban vállalatával együtt véget vetett a

váratlan elfogatás, mely elbb következett be, mint lapjá-

nak utolsó száma megjelenhetett. A kormány, melyet intéz-

kedéseiben a reactio szelleme vezetett, kíméletlen szigorú-

sággal járt el minden ellenzéki mozgalommal szemben.

Börtönbe vetette az országgylési ifjakat, kik a pozsonyi
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országgylés ellenzéki képviselit ünnepelték, htlenségi

pert indított Wesselényi ellen, ki az ország törvényeinek

sérelme ellen kemény tiltakozásokban tört ki, királyi biz-

tost és katonaságot küldött azon megyékbe, hol törvény-

ellenes parancsait ellenszegüléssel fogadták. Elre látható

volt, hogy a sajtószabadságot ellenz kormány nem fogja

sokáig trni Kossuthnak censura nélkül megjelen irott

hírlapját sem. Midn tiltó rendeleteivel nem ért czélt, nem

irtózott az erszak használatától sem és katonasággal fo-

gatta el a makacs szerkesztt.

A nemzeti közvélemény alakulását elmozdító els

orgánumot ekként az erszak némította el, a ketts válla-

lat, melynek létrehozá;Sa és fentartása oly sok küzdelembe

került, néhány évi pályafutása után áldozatául esett a zsar-

noki önkénynek, de szerkesztjüknek már országos hírne-

vet szerzett, a sajtószabadság szükségének közérzetét pedig

oly általánossá tette, hogy az 1839-iki országgylésre ismét

a legtöbb megye követi utasításba foglalta.

Alig nyilt meg az országgylés, a Rendek tábláján

csakhamar szóba került ismét az országgylési újság és

vele a sajtó szabadságának kérdése. A Karok és Rendek

gylése megújította az elbbi országgylés törvényjavasla-

tát, mely midn tárgyalásra került, Szerencsy István elnök

ellenzésével találkozott, ki arra intette a rendeket, hogy

álljanak el a kívánságtól, mivel az a praeventiva censura

jogába ütközik. Néhányan a követek közöl osztoztak az

elnök véleményében, de a többség erélyesen tiltakozott el-

lene. Klauzál Gábor csongrádi követ felháborodással emelt

óvást azon felfogás ellen, mintha a censura törvényes volna,

szavaival egyetértett, alig néhány követ kivételével, az

egész ház, mit azzal fejezett ki, hogy Klauzál tiltakozását
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zajos »iiniidiiyájan« fölkiáltással kisérte. Az elnök nyilatko-

zatát fentartva, iparkodott a hatást ellensúlyozni, de felállt

Deák Ferencz és közhelyeslés közt sürgette, hogy a Napló-

])an mindnyájok nevében tétessék óvás az elnök felfogása

ellen,*) mi is elfogadtatott s az izenet átküldetett a fren-

dekhez. Ezek azonban a kérdést »a sajtó szabadságának

('s könyvvizsgálatnak szövevényes és nagytekintet érde-

mével szoros összeköttetésben lenni« vélvén, elhalasztását

javasolták. A Rendek azonban i1j izenettel küldék vissza,

melyre ismét tagadó válasz érkezett; harmadszor is vissza-

küldték, különösen hangsúlyozva a nyilvánosság nélkülöz-

lietetlenségét, de a kormány kedvét keres frendek kijelen-

tették, hogy nem találnak biztosítékot arra, fog-e az ország-

gylési üjság hasznos következéseket szülni a hazában,,

különben egyátalában nem tárták szükségesnek »az okos-

kodó jságot.« Hiába foglalt állást a frendi ellenzék is

MZ alsó ház kívánsága mellett, a többség megakadályozta

;t censura jogainak korlátozását.

A többi országgylésre terjed vita ekkép eredmény-

telenül végzdött ; a miért a haladás és szabadelvség hivei

országyülésen és a megye tanácstermeiben oly kitartó lel-

kesedéssel küzdöttek, sikertelen fáradozásnak bizonynlt,.

mert a feudális állapotokhoz ragaszkodó frendi többség a

kormány kegyeit eléje tette a nemzeti kívánalmaknak s

makacs ellenzésével meggátolta a legszabadelvbb eszme

diadalát.

A kormány látva a nemzet nagy többségének elkese-

redett hangulatát a censura miatt, ennek szigorúságán egy

keveset enyhített. Megengedte a hírlapoknak, hogy az

*) Országgylési Jegyzkönyv 1839—40. 1. 82.
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országgylési tanácskozásokról terjedelmesebb tudósításo-

kat, — st egyes beszédeket is közölhessenek, a censorok

pedig a szerkesztkkel szemben tanúsított rigorosus eljá-

rásukkal alább hagyjanak, de engedékenységét óvakodott

oly színben feltüntetni, mintha a közvélemény nyomása

vagy a Rendek erélyes sürgetése bírta volna rá. Onkénytes

jóakaratból származó kegyesség színében tüntette fel az

engedményt, melylyel arra czélzott, hogy a hírlapoknak több

szabadság engedtetvén, általa megelzi a sajtó teljes sza-

badságának újabb sürgetését, mely ha egyszer törvény-

hozásilag kimondatik, a kormány ellenrz hatalma végkép

megtörik, inig az önkényt tett engedményt bármikor vissza

lehet vonni. A számítás sikerült. A Rendek meggyzdvén
a sajtó szabadabb mozgásáról, elejtették a sokat vitatott

sajtószabadság kérdését, st midn 1840-ben a censura új,

enj^hébb szervezetet nyert, az elégületlenség is oszladozni

kezdett s nemcsak fegyverszünet állt be a kormány és a

Rendek között e kérdésben, hanem a béke is megszilárdult.

Ha Kossuth Országgylési és Törvényhatósági 2\i-

dosfMsaínsik politikai hatását tekintjük, el kell ismernünk,

hogy többet tett politikai átalakulásunkra és sajtóviszo-

nyaínk fejldésére, mint bármely eddigi rendszeres hírla-

punk. Els vállalat volt, melynek hasábjain politikai elvek

és eszmék a nyilvánosság elé kerültek. Soha eddig szó nem

volt a hírlapokban a nemzeti jogok és törvények védelmé-

rl, az alkotmány ellen elkövetett sérelmekrl, a közpályán

mködk tevékenységének ellenrzésérl, a törvényhozás-, az

állami és megyei közigazgatás menetének a közvélemény íté-

lete alá bocsátásáról. Kossuth volt az els, ki éreztette a nem-

zettel a nyilvánosság ellenrzésének nagy hatalmát, a köz*

ügyek többoldalú megvitatásának szükségét, a sajtó szabad-
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ságánaknagy fontosságát. Ö volt az els, a ki igazi közvéle-

mény megteremtésén fáradozott, s a szabadelv haladás-

nak és vele a politikai átalakulásnak elmaradhatatlan

szükségét 'éreztette. Eszméinek önálló hirdetje csak ké-

sbb lett, Írott hírlapjaiban még nem hirdetett tanokat,

melyekkel késbb magával ragadta nemzetét, egyelre Tu-

dosítdsaíYSil csak éreztette hátramaradottságunkat, és el-

készítette a nemzetet a nagy reformokra, melyek a követ-

kez évtizedben hazánkat a középkori állapotokból ki-

emelték.

A 30-as éveknek még nem voltak publicistái, Kos-

suth se lett még azzá, de, hogy van talentuma hozzá, azt

már bebizonyította, s a kik benne e tehetséget már ekkor

felismerték, azoknak felfogását a jöv igazolta.

Hírlapirodalmunk els korszakában valódi politikai

idszaki sajtót hiába keresünk. A szabadság ekkor oly szo-

i'os korlátok közé volt zárva, hogy a sajtó hátramaradása

l)elle, mint természetes következmény, igen könnyen le-

vonható. Csak midn a szabadság hajnala kezd derengeni,

kel életre a politikai sajtó s felel meg hivatásának, tolmá-

csolja a közérzületet. Kossuth írott hírlapjai els jelensé-

gét képezték a politikai magyar idszaki sajtónak. Eltte

minden hírlapot encyclopaediai tartalom, elvtelenség és

íránytalanság jellemez, az vállalatában tnik fel elször

a szigorúan megszabott s következetesen megtartott iram',

melynek jelszava : szabadelv reform.

A mily kezdetleges és naiv-vegyes tartalmú politikai

sajtónk megindulásakor, oly bíztató a korszak záradékát

képez ketts vállalat, melyeknek bár egyike sem szoros

értelemben vett hírlap, de mindkett oly csira, melybl az

els valódi politikai közlöny életre kelhetett.
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A korszak tudományos idszaki sajtóját is oly válla-

lat zárja be, mely a fejlettebb külföld hasonló egykorú

termékeivel is kiállja a versenyt. Az els magyar reviie ez,

a Szalay László szerkesztésében megjelent Budapesti

Szemle. Kiadására Lukács Móricz, báró Eötvös József,

Trefort Ágoston, Szalay László, a kornak legtanultabb

fiatal tudósai egyesültek, s valamennyien figyelmet érdeml
dolgozatokkal látták el. Itt jelentek meg Eötvösnek nagy

figyelmet kelt dolgozatai : Szegénység Irlandban és

A zsidók emancipatioja ; Trefortnak az anyagi érdekekrl

és az angol alkotmány kifejldésérl irt tanulmányai ; Lu-

kács Móricztól : Büntetjogi theoriák, Szalay Lászlótól a

törvények codificatiojára vonatkozó nagyszabású jogi tanul-

mány és Toldy Ferencznek irodalmunkban els alaposabb

fejtegetése : Az irói tulajdonról.

A folyóirat — mondhatnók, korát meghaladó magas

szinvonalon állt, s mint ilyen, hosszú életnek nem is örvend-

hetett. Csak két füzet jelent meg belle, mindkett terje-

delmesebb kötetet képez, de nem talált kell számú párto-

lókra. A közönség érdekldését a politika nyelte el, a tudo-

mányos idszaki sajtó, mint az egész idszakon át, most is

közönség nélkül maradt, pedig a Budapesti Szemle komoly

figyelemre és pártolásra érdemes vállalat volt. Czikkei á

külföldi szemlék modorában túlnyomóan publicistái és

tudományos tárgyú szakszer dolgozatok voltak, szerkezete

ezért kissé fárasztó is, de a mit szépirodalmi közlemények

közbeszövésével könnyen lehetett volna enyhíteni.

Az a hatvan év, mely hirlapirodalmunk els korsza-

kát tölti be, a folytonos küzdelem és kísérletezés korszaka

volt. Hirlapiróink egyaránt küzdöttek a sajtó elnyomása

ellen, mint a közönség érdekldésének felkeltésén. Munkás-
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ságukon a legtöbbször komoly törekvés jele látszik meg,

mely az idszaki sajtó nem egy ágában figyelemre méltó

jelenségeket tudott felmutatni. Sok ideiglenes becs válla-

lat keletkezett, melyeknek hatása csak szk körre terjedt

ki, sót néhány, amily észrevétlenül támadt, oly csendesen,

hatástalanul sznt is meg, de viszont többnek jelenté-

keny feladata volt a közmveltség terjesztésében, az iro-

dalmi állapotok elbbre vitelében. Tartalom tekinteté-

ben a politikai sajtó volt legfejletlenebb, noha közéletünk

szerepli közöl számosan kimagasló államférfiak szinvona-

lára emelkedtek, de a kormányzat rendszere és a sajtóügyi

^ iszonyok lehetetlenné tették a valódi politikai sajtó kifej-

ldését. Ez okozta hirlapjaink encyclopaediai irányát is.

Nagyobb figyelmet érdemelnek szépirodalmi és tudo-

mányos közlönyeink. Bár e téren is sok habozás, tétovázás

és gyakran nagyon is gyarló kísérletezés mutatkozik, de

már a múlt század végén találunk számbavehet, komoly

törekvésre, mely századunk negyedik tizedében már a leg-

magasabb fokra jutott el.

A Magyar Hirmondótól az els Budapesti Szemléig

terjed több mint félszázadi id a magyar idszaki sajtó

els fejldési korszakának nevezhet. Sokáig tart, mig szi-

gorúan megszabott irányt vesz fel, mig biztos elvek szol-

gálatába szegdik, de egy közös jellege kezdettl fogva

valamennyinek megvolt : az önzetlen hazafias irány, melyet

soha egy pillanatra egyik sem tévesztett szem ell.

J'ercncg^: Hirlapiroílalointr.rTéiHt, 17
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A censura újjászervezése 1840-beTi. Báró Mednyánszky Alajos, A tu-

lajdonképeni politikai sajtó keletkezése. Kossuth Pesti Hirlap-jí{.

A censurai szabálj^ok 1840-ig igen szigorúak voltak.

A hirlapok s idszaki iratok különösen nagyon szigorú

ellenrzés alá voltak vetve. A könyvvizsgálati szabályok

szigorúan meghagyták a censoroknak, hogy különös figye-

lemmel vizsgálják át a hirlapok, a politikai idszaki iratok

és naptárak kéziratait, mert az ily munkák gyorsan és szé-

les körben szoktak elterjedni, hatásuk sokkal jobban érez-

het,mint a nagyterjedelm könyveké,melyek leginkább csak

a müveitek kezébe szoktak eljutni. Az is mutatja a hir-

lapokkal szemben követend éberebb felügyelet szükségét,

hogy kiadásuk joga a fejedelemnek volt fentartva, mig egyes

könyvek megjelenésére a könyvvizsgáló hivatal is megad-

hatta az engedélyt. A hirlapszerkesztknek és kiadóknak

elre fel kell térjeszteniök programmjukat, s ha eltérnek

tle: a censornak nemcsak joga, hanem kötelessége is a

kiadást megtiltani. Meghagyta a szabályzat a censoroknak

íiztis, hogy a lapokhoz csatolni szokott mellékleteket figyel-
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niesoii ellenrizzék s az ilyenek szétküldését lehetleg aka-

dályozzák meg, még akkor is, ha megjelenésök ellen nem
volt is kifogás. A vizsgálat szigorúsága kiterjedt a tudo-

mányos és szépirodalmi lapokra is. A censornak mindig

tekintetbe kellett vennie az illet hirlap olvasóközönségét

is, nehogy mveltségi fokának meg nem felel czikkek közöl-

tessenek a lapban, vagy oly kétértelm erkölcsi, tudomá-

nyos vagy politikai elvek magyarázatai kerüljenek bele,

melyekbl a nem eléggé müveit közönség ferde következ-

tetésekhez juthatna. A fokozottabb elvigyázat megkiván-

tatott minden nagyobb idszaki vállalattal szemben, kivált

ha bennök egymáshoz közel es kérdések és tételek más-

más iró által lnek fejtegetve, de az idhez nem kötött

kisebb idszaki sajtótermékek csak a közönséges vizsgálati

szabályoknak voltak alávetve. A szabályzat külön pontban

intézkedett a politikai röpiratok, valamint a naptárak meg-

vizsgálása fell, az elbbiekre azért sürgetett gondos fel-

ügyeletet, mert olvasó közönségük rendszerint igen nagy

volt, az utóbbiakra pedig azért, mert legnagyobb részt

tanulatlan emberek közt forogtak, a kiket sokkal könnyebb

félrevezetni. *)

Ily szigorú sajtórendszabályok mellett könnyen ért-

het a nemzet elégületlensége s folytonos panasza a gondo-

latszabadság elnyomása miatt. Igen természetes, hogy ellen-

séges állást foglalt el a kormánynyal szemben, mely megaka-

dályozta a megyegylésen a szabad vélemény nyilvánítását,

üldözte az országgylési ellenzék szóvivit, s perbe fogatta

-és bebörtönöztette a szólásszabadságért tüntet országgyü-

*) Instructio pro Censoribus Ephemeriduni, Pagellaruni volan-

tiuui, Operum periodicorum et Calendarioruni. Ismertette Jakab Elek

Figyel X.

17*
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lési ifjakat, valamint a közvélemény szellemét ébreszt é&

tápláló hirlapirót. A kormány érezte a nemzet ellenszegü-

lésének és elhidegülésének kényelmetlen voltát, iparkodott

azért kibékíteni s oly engedményeket tenni neki, a melyek

nehezteléseit eloszlassák és iránta bizalomra gerjeszszék.

Szabadon bocsátotta a perbe fogott politikai foglyokat. Uj

censurai szabályokat bocsátott ki és az egész könyvvizsgá-

lói hivatalt a Helytartó Tanács kebelében újjászervezett

tanulmányi bizottság elnökének, báró Mendnyánszky Ala-

josnak, igazgatása alá rendelte.

Megmaradt ugyan a censura továbbra is, de elbbi

szigorúságából sokat engedett s megvolt igazgatója szemé-

lyében a biztosíték, hogy a szerkesztk, irók és kiadók nem
lesznek mindenféle zaklatásnak kitéve, hogy vizsgálatra

benyújtott kézirataik fell nem önkény vagy szeszély fog

intézkedni, hanem méltánylat és igazság. Maguk a censo-

rok is : Czecz és Engel méltánylattal jártak el a vizsgálat-

ban, nem annyira a részleteit vizsgálták az egyes czikkek-

nek, mint magukat a czikkeket általában és azok szellemét.

Különben Bécsben kijelölték azon dolgokat, a mikrl egyál-

talában nem volt szabad irni ; ily czikkeket azután a censura

visszatartott, igy a megengedett tárgyú közlemények a leg-

többször változatlanul, vagy csekély módosítással megkap-

ták az admitUtur-t, s ha mégis valami nehézség felmerült,

az igazgató elfogulatlansága megkönnyítette a kiegj^en-

lítést. Mednyánszky Alajos tudományos képzettség egyén

volt, mint hivatalnok lelkiismeretes és igazságos, ki, mint

maga is történetíró, a kinek nem egyszer gylt meg baja a

censurával, méltányolni tudta az irók küzdelmes helyzetét.

Fiatalabb éveiben az irodalom és politika közt osztotta

meg tevékenységét, történelmi dolgozatokon kívül a szép-
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iiodalmat is mvelte, a politikai téren pedig a szabadelv

í41enzékliez csatlakozott. Késbb felhagyott az irodalmi

mködéssel s a kormány hivatalt adván neki, a conservativ

irányhoz közeledett és saját pártjának lett ellenzékévé^

anélkül azonban, hogy a szabadelvséggel teljesen szakí-

tott volna.

Mint eszes ember és nagy barátja a felvilágosultság-

nak, túltette magát a bureaiikratikus formákon s az igaz-

gatására bizott tanulmányi ügyeket, valamint a sajtó ellen-

íirzését okos belátással intézte. Állandó híve maradt a

folytonos haladásnak s barátja a mérsékelt szabadelv

reformoknak, csak a túlzó követeléseknek állta útját, mi

elbbi népszerségét kissé csökkentette.

A sajtóval szemben követett magatartása némi elis-

merést biztosított neki s vele némileg elsegítette a nem-

zet és kormány közti kibékülést, mi személyét a kormány-

férfiak eltt kedveltté tette, honfitársai eltt pedig becs-

lést vívott ki. O is egyike volt azoknak, kik a bécsi kor-

mányt engedékenységre ösztönözték és az absolut kormány-

zás elvének felfüggesztését sürgették.

A kormány maga is óhajtván a kibékülést a nemzet-

tel, hajolt az engedékenységet javaslók tanácsára és telje-

sítette a nemzetnek több óhaját. Századok óta els eset

volt ez, midn a kormány, belátva a nemzet követeléseinek

jogosultságát, hajlandónak mutatkozott teljesítésükre, és

nemcsak nem ellenezte a szabadelv haladást, hanem el-

mozdításától sem vonakodott. Eddig még valahányszor

politikai vagy társadalmi átalakulást czélzó új eszmék

kerültek Magyarországon felszínre, mindig a kormány

iparkodott csirájukban megfojtani és hatástalanokká

tenni. Akár a külföldrl szivárogtak be a szabadelv új
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eszmék, akár nálunk keletkeztek, a kormány mindent elkö-

vetett elnyomásukra. A mily szigorúan üldözte a franczia

forradalmi eszmék elterjedését, oly gondos ellenrzést fej-

tett ki a külföldi szabadelv sajtóval szemben, az ország-

gylések szabad szellem törekvéseit pedig folyton ellen-

súlyozta s ha csak lehetett, az országgylés megtartását

halogatta.

Most egyszerre szakított hagyományos rendszerével

és a kormányzat, a beligazgatás minden ágában nagyobb

szabadságot engedett. Megkegyelmezett a politikai foglyok-

nak, visszaállította a szólásszabadság jogát, korlátozta a

censura önkényét, nagyobb önállóságot engedett a megyei

közigazgatásban, szóval minden téren jelét adta a mérsékelt

haladás pártfogásának, az önkény megszüntetésének.

Az engedékenység, különösen a sajtónak békóiból való

felszabadítása az új Magyarország megalakulásának lénye-

ges eszközévé Ion. Lehetvé tette Magyarország politikai

ébredését, mely után a nemzet társadalmi, — az állam

alkotmányos megalakulása közetkezett. Évszázadokon át,^

mióta a nemzet önrendelkezési jogát elveszítette, állami

életének csaknem minden ereje, minden tevékenysége si

intézményeivel alkotmányának s nemzetiségének fentartá-

sára irányult. Országos és megyei gyléseken csak az si

intézmények megtartásáról, a régi jogok védelmérl folyt

a tanácskozás, alkotmánykérdések megvitatása, kormány-

zati elvek fejtegetése soha szóba sem került, politikai esz-

mékrl egyáltalában említés is alig tétetett.

Magyarország rendi alkotmányának államférfiai csak

afféle táblabírói felfogásig tudtak felemelkedni, a megyegy-

lésen az alispán és szolgabíró hivatalos hatalmaskodásai

vagy mulasztásai ellen tartottak dörgedelmes szónoklato-
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kat, az országgylésen az adó- és katonakövetelés miatt

ostromolták a kormányt. Hiányzott nálunk csaknem a jelen

század harmadik tizedéig mind a nagyobb jelentség

tudományos, mind a valódi politikai és államférfiúi képzett-

ség. Sem a XYII. sem a XVIII-ik századból nem tudunk

igazi tudósokat vagy politikusokat felmutatni. Pázmány

és egy-két hitvitázó kortársa mint theologusok, késbb

Katona, Pray, Schönwiesner szobatudósok, vagy mint poli-

tikus Ürményi nagyon egyoldalú képzettségek voltak s

alig érezhet hatást gyakoroltak, mint maga Révai is,

kinek nagybecs munkásságát sem honfitársai, sem a kül-

földiek nem méltányolták. Ez idszak általában culturalis

tekintetben legmeddbb korszaknak mondható. Egyedül a

költészet terén volt némi figyelmet érdeml jelenség, de ez

is csak szórványosan mutatkozott s csak alig néhány kiváló

alakra szorítkozik. Mint másutt, úgy nálunk is az iroda-

lom megelzte a politikát s ha valami élénkebb mozgalom

kifejlett is politikai életünkben, mint 1790-ben, vagy 1825-

ben, ez rendszerint az irodalom hatásának tudható be.

Késbb, midn a politika képezte a közérdekldés tárgyát,

ez nyelt el minden figyelmet, mint napjainkban is, midn
egy középszer siker országgylési szónoklat nagyobb

figyelem tárgya, mint a legszebb költemény.

A tudományok fellendülésének és virágzásának egyik

legfontosabb tényezje, hogy ápoló szellemek pártfogolják.

Augustus, Corvin Mátyás, XIV. Lajos ily pártfogói levén

a szellem alkotásainak, alattuk a tudományok és mvé-
szetek virágzásuk korát élték. Magyarország történetének

újabb kora nem mutat fel ily pártfogó szellemeket, sem

egyesekben, sem néposztályokban ; nem csoda, hogy szel-

lemi életünk állandó pnagást mutat.
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Politikai életünkben ez üresség különösen észlelhet.

1790-ig nem találunk valamely eszmét, mely politikusain-

kat gondolkodásra ébresztette volna, melynek érdekében

számbavehet actiot indítottak volna meg. Külföldön, a

müveit nyugaton, az alkotmányos doctrinák fejtegetése

egész irodalmat hozott létre, nálunk nem volt egy érteke-

zés, nem hallatszott egy országgylési felszólalás ily érte-

lemben. Angliának kiterjedt politikai és államtudományi

irodalma volt már a XVIII-ik században, Francziaorszag-

ban a legkiválóbb : elmék Diderot, D'Alembert, Voltaire,

Rousseau, Montesquieu munkássága elzi meg a nagy for-

radalmat, melybl hozzánk alig szivárgott át valami. Nem
voltak külföldön növekedett tudósaink, a kik megismerked-

hettek volna ez eszmeáramlatokkal, senki sem volt össze-

köttetésben a külföld tudósaival, politikusaival; munkáik

pedig nem igen juthattak el hozzánk. Xéhány jámbor

hazafi vesz tudomást a francziaországi szabad eszmék dia-

daláról s titkon tanakodnak felölök, de a hatalom neszét

veszi s vérpadra hurczoltatja ket. íme a szabad eszmék

els martyrai. A nemet nagy tömege távol marad a nyu-

gati felvilágosultság és szabad eszmék hatásától s nem tud

kivetkezni elbbi korlátoltságából. Államtudományi elméleti

képzettséget, politikai iskolázottságot nem tud szerezni, mert

elszigetelve él Európa közepén, mintha mindenfell oczeán

választaná el a müveit külföldtl, egyedüli politikai iskolája

a megye, melynek áradozó szónoklataiban nincs egy ter-

mékenyít eszme.

II. József felvilágosultsága, szabadelv intézményei

kedveztek ugyan a tehetetlenségben sinldö szellem feléb-

resztésének, de a magyar csak a nemzetiségét fenyeget

veszélyt ismerte fel s minden erejét ez ellen concentrálta
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\'oltak ugyan az 1790-iki országgylésnek mozzanatai,

melyek új, szabadelv áramlat megindulását sejtették, de

(^m irány, sem egy új leszme határozott alakot nem öltött.

Megmaradt a régi feudális kormányrendszer s a nemzet

\ isszaesett korábbi apathiájába. II. József szabadelv kor-

mányzási rendszerét a reactió váltotta fel, mely absolutisti-

kus eljárását megtartotta a jelen század negyedik tizedéig,

mindaddig, mig saját párthivei és tanácsosai hagyományos

rendszerének megszüntetését és az engedékenység életbe-

léptetését nem sürgették, mi els sorban a politikai iroda-

lom fellendülését eredményezte.

Idszaki sajtónk, mint fentebb láttuk, ISáO-ig nagyon

kezdetleges állapotban volt. Egy félszázadig folyton az úttö-

rés jellege látszott meg rajta, alig haladt valamennyire.

Hirlapjaink csak anyagot kölcsönöztek a külföld, különö-

sen a fejlett franczia hirlapirodalomból, de nem irányt és

szellemet, ezért voltak tehetseinknél a külföldi hirlapok

annyira elterjedve. Hirlapszerkesztöink még nem tudták

megválasztani az anyagot, melybl a hirlapnak táplálkoznia

kell, összeszedtek mindent, válogatva és válogatás nélkül,

hogy a szükséges mennyiség meglegj^en, a minségre nem
ísok figyelemmel voltak. Nem is találunk egy félszázadig

hirlapjainkban egyebet hirek csoportosításánál, ügyneve-

zett politikai lapjainkban 1830-ig nincs egy politikai kér-

dés megvitatva, egy politikai eszme fejtegetve. Sem Kul-

csár, sem Méhes nem voltak hivatva politikai hirlapszer-

kesztésre.

A harminczas években már sikert igér kezdeménye-

zésre találunk. A Jelenkor kezdetben még elég színtelen

ugyan, de a Hirnök-nek már volt politikai színezete. Hel-

meczy, mint elbbi pályatársai, szintén nem volt politikus,
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de Orosz Józsefnek volt érzéke a politikához. Ó részt

vett az 1825-iki és 1830-iki országgyléseken, mely utób-

biról érdekes naplójegyzeteket tett közzé, az 1832-36-iki

országgylésen pedig sokat forgolódott a követek között,

jelen volt tanácskozásaikon, hallgatta vitatkozásaikat, s

bár elve és meggyzdése kevésbbé szilárd és következetes

volt is, de tudott a politikai kérdések iránt érdekldni s

némi érdekldést kelteni. Xagyobb figyelemre érdemesek

Kossuth Írott hirlapjai, nem újságok a szónak mai jelenté-

sében, de hatásra nézve minden eddigi hírlapnál fontosab-

bak voltak. Elterjedésök vajmi csekély volt ugyan, — a

Törvényhatósági Tudsitások-nsik nem volt több mint 157

elfizetjük, — de népszerségben minden megelz hírla-

pot felülhaladtak. Elsk voltak egyszersmind egy egységes

nemzeti közvélemény létrehozásában, melynek hiánya mind-

eddig olyanynyira érezhet volt Magyarország nyilvános

életében.

Csak miután a sajtó némileg nagyobb szabadságnak

örvendhetett, lehetett szó országos politikai pártok alakulá-

sáról,mert a nyilvánosság közelebb hozta egymáshoz a rokon

gondolkozásúakat s szétválasztotta az ellentétes elemeket.

Liberalismus és conservativismus, aristokratikus és demok-

ratikus irányok csak akkor kezdtek élesebb világításban

feltnni, midn követik elvei és nézetei a nyilvánosság

színe eltt bvebb fejtegetések tárgyaivá lnek s az egy-

mást elválasztó eltérések vagy ellentétek mind jobban

kitntek.

Mig ekként a sajtó szabadabb mozgása egyrészt

lehetvé tette a politikai pártok alakulását és kifejldését,

másrészt elkészítette és megkönnyítette a törvényho-

zás mködését, mert a kormány kipuhatolta a pártok véle-
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menyét a teend intézkedések felül, ez volt saját bevallása

szerint is a sajtó szabadabbá tételének egyik czélja.

A közigazgatásnak is számos ágában érezhet volt a

napi sajtó ellenrzésének, a nyilvánosságnak hatása. A
szabad véleménynyilvánítás lehetvé tette azoknak is a

közigazgatás dolgaiba való beleavatkozását, a kik e tekin-

tetben eddig semmi jogot sem gyakorolhattak, a nyilvá-

nosság elé hozott óhajok és panaszok többé-kevésbbé bef-

Ivást kezdtek gyakorolni a törvényhozás mködésére is, és

(akként lassan-lassan a sajtó igazi hatalommá ntte ki magát,

a nemzetben pedig ers közvélemény szilárdult meg, mely

nemsokára hatalmas politikai mozgalmakat idézett fel.

A napi sajtó hatalmának nagyra növelésében a fér-

dem Kossuth Lajost illeti meg, az els valódi politikai

hírlap szerkesztjét, ki vállalatával, az 1841. január 2-án

megindított Pesti Hirlap-T^al új korszakot nyitott meg a

njagyar hirlapirodalom történetében. Maga azon körül-

mény, melyben a szerkesztést átvette, feltnést kelt volt.

Alig szabadult ki börtönébl, hova a nemrég még reactio-

narius kormány épen szerkeszti mködéseért záratta s

iiiie az idközben megváltozott kormány helybenhagyására

újra mint szerkeszt lép fel, mindjárt az elnézbbé lett

censurai korszak kezdetén.

Már az 1825-iki országgylés óta élénkebb figyeleni

ébredt a politikai mozgalmak iránt, melyet nagyban fokoz

gróf Széchenyi István Hitel czim müvének megjelenése és

az 1832— 36-iki országgylés nagyfontosságú mozzanatai.

Kisfaludy Károly politikai hirlapszerkesztnek készült^

Helmeczy megindította a Jelenkort^ Munkácsy Rajzolatok

czim divatlapját 1839-ben politikaivá változtatta, majd

1 840-ben folyamodott, hogy a politikai lapnak nem megfe-
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lel Rajzolatok czímet Sörgöny-re változtathassa, mi meg

is engedtetett neki. *) Késbb 1841-ben Beiméi József

kért szabadalmat Ellenr czim politikai lapra, de az

engedélyt az udvari cancelláriától nem kapta meg, noha

Pest város tanácsa is, a Helytartó Tanács is az engedély

megadását ajánlották, i)

Xagyobb figyelemre méltó mködést azonban az

említett szerkesztk nem fejtettek ki, új irányt a hirlapiro-

dalomban meghonosítani nem tudtak, miért lapjuk nagyobb

népszerségre nem is tehetett szert. Munkácsy hamar bele

is únt a politikai lapszerkesztés fáradalmaiba és költségeibe

s lapját felajánlotta megvételre Beiméinek és Landerernek

is. Mindketten alkuba bocsátkoztak vele s folyamodtak a

folytatás jogáért. A Helj^tartó Tanács Pest megyét bizta

meg az ügy megvizsgálásával. Ez Munkácsy eljárásában

csalfaságot látván,t közkereset alá fogta tiszti ügyésze által,

a lap folytatásának jogát pedig Beiméire kivánta ruháztatni,

az udvari cancellaria azonban a jogot Landerernek adta

meg, noha Pest megye egyelre legalább felfüggesztetni

kérte a jogátruházást Munkácsy csalfasága miatt, mit a can-

cellaria nem vett figyelembe, s Landerert jogában meger-

sítette, 2) ki a lap szerkesztését Kossuthnak ajánlotta fel.

Kossuth elfogadta az ajánlatot s czímül a Pesti Hírlap elne-

vezést határozta meg.Landerer Lajos, SiPestiHirlap kiadója,

jól számított midn Kossuthot szólította fel a szerkesztésre;

lapjának nagyobb elterjedést senki sem szerezhetett volna.

Landerer számításán kivül más körülmények is hozzá

járultak, hogy Kossuth szerkesztvé lett. Jól tudta a kor-

*) Orsz. levélt. Helyt. tan. 1840. 11,258.

') U. o. 1841. 42,284.

2) Pest megye levéltára 1841. 848., 849., 850.
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iiiány, hogj engedékenységérl meggyzbb bizonyítékot

lieni nyújthat a magyaroknak, mint ha Kossuthnak ad

engedélyt hirlapszerkesztésre, a kit az elbbi kormány bör-

tönnel némított el. Fényesebben alig bizonyíthatta volna^

hogy felhagyott a régebbi kormányzás rendszerével. Ezen

kivül arra is czélzott, hogy Kossuthot a meglev censura

korlátai közé szorítsa s ekként vegye elejét tervezett intéz-

kedései elleni izgatásainak.

1840. deczember 31-én jött létre a szerzdés Kossuth

mint szerkeszt és Landerer mint kiadó között. E szerint

Kossuth a szerkesztést teljes jogkörrel vállalta el, a kiadó

a lap igazgatására semmi befolyást sem gyakorolhatott,

mig a szerkeszt a kihirdetett programmhoz alkalmazko-

dik. Csak azt az egyet kötötte ki a kiadó, hogy a bels

érdemöknél fogva közlésre méltó s illedelmes hangon irt

oly czikkeket is tartozzék a szerkeszt fölvenni, a melyek

véleményével nem egyeznek is meg, hogy a más véleményt

kizáró egyoldalúság vádja a hirlap életének akadályul ne

szolgáljon. De a szerkesztnek szabadság adatott ily czik-

keket jegyzetekkel kisérni, vagy esetleg külön czáfoló czik-

ket kiadni. A kiadó-tulajdonos egyébként a szerkesztnek

teljhatalmat engedett és kötelezett. Közös megállapodásra

még azt is szerzdésbe iktatták,hogy a hírlapot teljes önálló-

sággal kell fentartani, úgy, hogy »semmi más hírlappal párt-

szövetségbe ne lépjen.« A szerkeszt díja mindaddig, mig az

elfizetk száma a 2500-at meg nem haladja, 1200 pfrtban

itllapíttatott meg, ezentúl minden száz elfizet után a dij

50 frttal emelkedik. Végül a szerzdéstl elállásra mindkét

fél félévi felmondásra kötelezte magát. *)

*) Kossuth saját kézirata Vörös Antal hagyatékában a Nem-

zeti Múzeum kézirattárában.
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Ha tekintetbe veszszük azt a bámulatos tevékenysé-

get, melyet Kossuth a szerkesztésben kifejtett, anyagi

jutalmazását valóban a legsilányabbnak nevezhetjük,

annál inkább, mert a lap a kiadónak óriási jövedelmet haj-

tott. Az elfizetési ár félévre 5 frt,, boritokban 6 frtban

volt megszabva s elfizeti rövid id alatt öt ezerre szapo-

rodtak. Vidékre, mint az egykorú postai feljegyzésekbl

kitnik, 3670 példány járt, a két fváros maga ezernél több

példányt rendelt meg, mindamellett a szerkeszt dija vál-

tozatlanul maradt. 1843 júniusban terveztek más alkut.

Az új szerzdés fogalmazványából az tnik ki, hogy a szer-

keszt dija havonkinti 800 frtra volt elirányozva. Lande-

rer a szerkeszti teendk egész körét a segédek fizetésével

együtt Kossuthnak akarta átadni s az összes szerkeszti

költségekre minden elfizet után — mig számuk négy

ezernél kevesebbre nem apad — 3 frt 50 krt ajánlott és

száz tiszteletpéldányt. A szerzdés 6 évre volt tervezve s

ha Kossuth az els két év alatt elhalna, özvegyének a kiadó

évi 500 frtot, késbbi halál esetén pedig 1000 frtot tartoz-

nék fizetni mindaddig, mig a Pesti Hirlap fennáll. Kossuth

kötelezné magát, hogy a hat év alatt a szerkesztésrl nem
mond le, sem mást a szerkesztéssel meg nem bizna, maga
pedig ez id alatt más szerkesztséget el nem vállalna.

Landerer az elsorolt kötelezettséget jogutódjára nézve is

fentartandónak nyilvánította ki. A megyegyezés azonban—
nem tudni miért — nem létesült s Kossuth egy év múlva

meg is vált a Pesti Hirlap-tó\.

A Pesti Hií^ap-n&k a fváros fejldésére is nagy

befolyása volt, mert elsegítette Budapestnek irodalmi és

politikai központtá változását. Az elbbi fejezetekben már

utaltunk azon törekvésekre, melyek arra irányultak, hogy
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HZ irodalom központjává Budapestet tegyék. Kármán
buzgó iparkodása sikertelen maradt, több eredményre

jutott Kulcsár, ki társas összejöveteleket is rendezett az

irók között, de a fvárosnak mint irodalmi központnak

jelentségét még nem tudta éreztetni, késbb Kisfaludy

Károly, majd az Athenaeum-kör az irodalmi és aesthetikai

Ízlés irányadó központjává tették Budapestet, de a politi-

kai irányt és jelszót bárhonnan inkább lehetett kölcsönözni,

mint a fvárostól. Zala, Bihar, Csongrád, Bars megyegyülé-

sei nagyobb jelentségek voltak, mint az ország fvárosá-

nak politikai közvéleménye. Országgylés idején a nemzet

figyelme Pozsony felé irányult, mely országgylésen kivl

is jobban lekötötte a közfigyelmet, mint Budapest, mert

Pozsony közelebb levén Bécshez, onnan keltek szárnyra a

legújabb politikai hírek, ott jelent meg a Hírnök, mely

hiányai daczára is felülmúlta a többi lapokat.

Egészen mássá ln a helyzet a Pesti Hirlap megindu-

lása után. Budapest egyszerre az ország szive ln, melynek

minden dobbanása érezhet volt a legtávolabb vidékeken

is. Innen várta a nemzet az új eszmék kiindulását, innen

terjedt szét a remény és lelkesülés. Budapest lett az ébred

politikai szellem bölcsje, habár továbbra is Pozsony

maradt az országgylések székhelye, de a közhangulat

irányzása Budapestrl indult ki. Az eszme, mely itt kelt

szárnyra, mire bejárta az országot, közvéleménynyé ersö-

dött. Budapest egyszerre nemcsak geographiailag, de szel-

lemileg is az ország fvárosa lett, nem lassan-lassan vívta ki

az elsséget, hanem egyszerre, rohamosan, úgyannyira,

hogy az országgylésnek áthelyezése is halaszthatatlan

szkségnek mutatkozott. Hihetetlen gyorsasággal emel-
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kedett felül az igénytelen vidéki városok szinvonalán s kül-

sleg is kezdett nagyvárosias jelleget ölteni,

Budapestre központosította Kossuth az ország szétda-

rabolt közvéleményét, mely megyénként más-más szinezet

volt. O vitt bele egységet a sajtóval, mely kezében ural-

kodó hatalommá lett s melynek központosító jelleget

kölcsönzött elször. Majdnem minden kiváló tehetséget

maga köré csoportosított. A fváros és vidék, Magyarország

és Erdély ismert, régi és kezd tehetségei a Pesti HirlaiJ

felé fordultak, tle vártak elismerést és buzdítást, tle köl-

csönöztek kitartást és lelkesedést. Amint az irodalmi élet-

ben korábban Kazinczy, majd Kisfaludy Károly, utána az

Athenaeum szerkeszti voltak az aesthetikai és irodalmi

Ízlés szóvivi és irányzói, akként lett a negyvenes évek kez-

detén a politika hangadó vezérféríia Kossuth, a közélet

kátéja a Pesti Hirlai)^ mint az irodalmi izlés iránytje az

Aurora vagy az Athenaeum. A mit a XIX. század els

felének legtehetségesebb irói és költi csak hosszas fárado-

zással érhettek el, hogy Budapest lett az irodalom köz-

pontjává, azt a politika terén Kossuth egymaga véghez-

vitte, a fvárost tette a nemzet politikai életének központ-

jává s benne állandó székhelyet teremtett a magyar jour-

nalistikának.

A fvárosnak még társadalmi életét is átalakította a

Pesti Hirlap. A kávéházak és olvasó körök közönsége

mohó kíváncsisággal kereste el a Pesti Hirlap legújabb

számát, mely kézrl kézre járt, mindenki ennek tartalmá-

ról kivánt legelször értesülést szerezni, a többi lapokra

csak azután került a sor, ha ugyan egyáltalán el nem marad-

tak. A német lapok olvasóközönsége tényleg annyira meg-

fogyott, hogy a Pesther Tagehlatt alig tudta fentartani
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magát. Napokig vitatkoztak a P. Hírlap egy-egy czikkén,

mely minden körben tudott érdekldést ébreszteni.

Pedig ha az egyes számok tartalmát és beosztását

tekintjük, épen nem fogjuk oly változatosnak találni, hogy

minden várakozást kielégítsen. A lap ívrétben jelent meg
három-három hasábra osztva, rendszerint két ívnyi terje-

delemben, melyhez ritkán még külön egy félív hirdetés

volt csatolva. A lap élén hivatalos közlemények voltak,

kinevezések, hivatalbeli áthelyezések, névváltoztatások,halá-

lozások s több efféle. Ezután következett a legfontosabb : a

vezérczikk, Kossuth hirlapírói tollának ez elragadtatást

kelt müve, mely az ö fellépéséig ismeretlen volt a magyar

journalistikában, s melyet hivatása és rendeltetése szerint

csak tudott irni még akkor is, mikor már hirneves,

gyakorlott hirlapírók támogatták t. Megtörtént kezdet-

ben akárhányszor, hogy betegség vagy másnem elfoglalt-

ság miatt nem Írhatta meg vezérczikkét s ekkor a lap

anélkül jelent meg, kinyilatkoztatván, hogy a vezérczikk

Kossuth betegsége miatt maradt el. A vezérczikkét a fvá-

rosi újdonságok rovata követte, mely mindig szellemesen,

változatosan volt összeállítva s a közönségnek kedvencz

olvasmányát képezte. Kezdetben két évnél tovább Fran-

kenburg Adolf szerkesztette a rovatot, késbb rövid ideig

Vahot Imre, majd Pákh Albert utóbb Pálffy Albert min-

dig élénken, mulattató modorban, mely a közönségnek

igazi csemegéül szolgált. Terjedelmes részét foglalta el a

lapnak a vidéki levelezés, melyben hol b részletezéssel, de

mindig a jellemz dolgok kiemelésével, hol csips gúny-

nyal, vagy pikáns modorban voltak elsorolva egyes megyék

városok vagy községek fontosabb politikai, közigazgatási,

társadalmi vagy egyéb nyilvános eseményei. Nagy és fon-

Ferenczy : Hirlapirodalomtörténet. 18
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tos jelentsége volt e résznek, mert itt voltak feltüntetve a

nyilvános élet fonákságai, a hivatalos visszaélések és

mulasztások, melyet hol kíméletesebben, hol epésen osto-

rozni kellett. Dicséret, elismerés és gáncs vegyesen volt

alkalmazva, a mint a helyzet és körülmények lehetvé tet-

ték és megkívánták. Elnézést a szerkeszt ritkán gyakorolt,

kíméletlenül izekre bonczqlt minden eseményt. Minden

közleményrl tudomást vett maga, mert a legtöbbször

átdolgozta ket, simított, kihagyott, vagy változtatott raj-

tok vagy akárhányszor jegyzetekkel kisérte. Levelezi pon-

tosan és híven értesítették vidékök minden említésre

méltó mozgalmáról, s ekként a legmesszebb vidékek köz-

ügyeinek nyilvántartásával lényeges befolyást gyakorolt a

megyék, városok és községek közszellemének ápolására,

javulására..

Terjedelmes volt a lap külföldi rovata is, mely termé-

szetesen a külföldi lapok nyomán készült, de nem az eddig

követett szolgai módon, hanem alapos feldolgozás szerint.

Az Allgemeine Zeitung, Moniteur, Times stb. czikkeit nem-

csak egyszer szószerinti fordításban közölte, hanem min-

dig tájékozó ismertetéssel kapcsolatban, a külföld nevezete-

sebb eseményeit mindig bvebben tárgyalta. Volt Értekez

czimen egy vegyes tartalmú rovata, mely a mai Tárczd-

nak felelt meg, de nem szépirodalmi közleményekkel, a

melyeket politikai lapból kizárandóknak tartott, hanem

népszer tudományos czikkeket, ismeretterjeszt fejtegeté-

seket, közérdek nyilt felszólalásokat közölt benne, legtöbb-

nyire a tudomány, politika és társadalom körébl. Szigo-

rúan mellzte a szaktudományt és szépirodalmat, ezeket a

nekik megfelel szakközlönyökbe és folyóiratokba valók-

nak Ítélte s épen nem hódolt a ma már általánosan köve*-
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tett liirlapszerkesztési felfogásnak, mely mindent összeve-

gyít a politikával. Mai hirlapjaink mozaik-tartalmukkal

Jól jellemzik korunk sokoldalú, de töredékes és felszines

mveltségét, mindenbl adnak valamit, de semmit nem tár-

gyalnak alaposan, elaprózzák az ismereteket, felületesség-

hez szoktatják az olvasót s félévekre terjed ketts

regényközleményeikkel tönkre teszik a nagyobb müvek

conceptiója vizsgálatának lehetségét. Nagy terjedelmük-

nek pedig majdnem akkora részét szentelik közönségük

ámítására, — midn csábító és hazug hirdetésekkel töltik

meg, — mint a mennyit oktatása és mulattatására fordí-

tanak. A Pesti Tíirlap teljesen mellzte a szépirodalmat s

hirdetéseit igen szk térre szorította.

A közönség izlése ma lényegesen más, mint a negy-

venes évek kezdetén volt, megváltozását elidézték a hirla-

pok is, melyek az Ízléssel együtt maguk is átváltoztak, hisz

akárhányszor nem irányzói voltak, hanem követi. K divat

e téren is mint mindenben éreztette uralkodó hatalmát, s

a ki nem hódolt neki, elfordult tle.

A ki Kossuth Pesti Hirlap-ját a mai olvasó közön-

ség igényeivel méri össze, sok tekintetben egyhangúnak és

száraznak fogja találni, melyben ritkán van meg a mai

hírlapok egyik legjellemzbb sajátsága : az actualitás. Pedig

a Pesti Hírlap nemcsak hogy nem volt a maga idején szá-

raz és egyhangú, hanem a legélénkebb szerkezet, közér-

dek tudósításokból álló közlöny, melynek minden számát

kíváncsi várakozással fogadták. Hogy kora követelményei-

nek teljesen megfelelt, azt népszersége is bizonyítja, koráig

hallatlan számú elfizetkre tett szert s mindaddig, mig

Kossuth szerkesztette, elfizeti nemcsak nem kevesbed-

tek, hanem mondhatni folyton szaporodtak.

18*
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A mi pedig az actualitást illeti, e szempontból sem

fér kifogás hozzá, ha tekintetbe veszszük, hogy akkor még

nem volt a hirlapsajtó annyira ephemer jelentség, mint

napjainkban, midn a közélet változatos tarkasága napon-

líint kétszer jelenik meg az olvasó eltt tömött hasá-

bokban, st tán nincs messze az id, midn napjában

háromszor fogja változatossághoz szokott életünk kiváncsi-

ságát kielégíteni, mint van már rá példa az angol és német

journalistikában. Kossuth Pesti Hirlap-ja, nagy jelentség

a magyaT hirlapirodalom történetében, nemcsak szerkezet-

beli szabatossága teszi ilyenné, hanem stilusa, a magyar

journalistikai stilus mintája, líj iránya és tartalma korszak-

nek alkotó jelentséget kölcsönöznek neki.



11.

A politikai pártok fejldésének áttekintése. Politikai s állam-

tudományi ismeretek. A liberális és conservativ politika új közlönyei

:

Pesti Hírlap, Világ.

A XVIII-ik század végéiij az 1790-iki országgylé-

sen mutatkoztak elször Magyarország törvény-hozásában

elvi alapokon tömörül politikai pártok. Nagy ellentét

nem merült ugyan fel a törvényhozás tagjai közt, mert

közös volt bizonyos eszmékhez való szívós ragaszkodásuk,

valamennyien osztoztak az alkotmányosság védelmében,

csaknem kivétel nélkül ragaszkodtak a nemesi kiváltságok

lentartásához, de egyben-másban mégis eltértek egymástól.

Az egyik rész irtózott minden reformtól s h támogatója

volt a kormány és udvar törekvéseinek, ellenzett minden

újítást ; ezek voltak az auUkusok. A másik rész újításokat

sürgetett és a haladás hivének vallotta magát : ezeket jyatrio-

táknak nevezték. A mily kevéssé találóak ez elnevezések,

oly határozatlanok az eszmék, melyek az egyes pártok tag-

jait összetartották. Még az 182 5-iki országgylésen is hasz-

nálják e megkülönböztetést, mivel megjelölve látták benne

az alapgondolatot, mely a két tábort elválasztotta egymás-

tól. Az aulikusok pártja nagyobbrészt az aristokratákból

telt ki, mert ezek félvén a franczia forradalom demokrati-

kus eszméinek diadalától, titkon és nyiltan az udvarhoz
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szegdtek, a patrióták nem egyszer nyilt ellenzéket képez-

tek az udvar követeléseivel szemben.

Határozottabb alakot öltöttek a pártok az 1825-iki

országgylésen, noha még mindig hiányzott köztök az al-

kotmányos fogalmak szerinti különbség, de a conservativ és

liberális párt alapjai már itt kezddnek. Alakult ugyan már
1823-ban Hevesben Keglevich Miklós vezérlete alatt egy

ellenzéki töredék-párt, melynek uralkodó elve volt, hevesen

demonstrálni a németek ellen, de országos jelentségre

nem emelkedett, mindössze is szk hatáskörre terjed poli-

tikai fractiót képezett, mely itt-ott nyers modorban jut-

tatta kifejezésre a közállapotok f^löl táplált elégületlenség

érzetét. Ok voltak az elsk, kik újjáébred politikai éle-

tünkben azt a nyersebb szellemet képviselték, melynek

nyilvánulásaival alkotmányos mozgalmainkban még máig

is találkozhatunk.

A conservativ és liberális párt elnevezéseinek alkotmá-

nyos értelemben vett használata szoros értelemben csak az

1832^^36-iki országgyléstl számítható, mely országgy-

lésnek mindjárt megalakulásakor megvolt potitikai pártjel-

lege. Ugyanis az 1790-iki, majd az 1825-iki országgylés

országos bizottságot választott a törvényhozási teendk

megvitatására és elkészítésére, mely bizottságnak — reg-

nicolaris deputatiónak — munkálata minden megyének

megküldetvén, ez a megyéknél hosszas, itt-ott élénk poli-

tikai discussiokra szolgáltatott tárgyat, s anyagot adott

az országgylési követek utasításainak megállapítására.

Az országos bizottság e munkálatának a megyéknél való

tárgyalása képezte Magyarországon az els nyilvános poli-

tikai eszmecserét. Voltak ugyan itt-ott élénkebb politikai

viták az alkotmány védelme tárgyában, midn országgyü-
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lés helyett cancellariai rendeletekkel kezdték kormányozni

iVA országot, de alkotmányos eszmék fell az els igazi

politikai tanácskozást az országos bizottság e munkálatai-

nak tárgyalásában találunk, mely alkalommal országszerte

a legelágazóbb véleménynyilvánítások fordultak el. De a

vélemények nagy eltérése daczára is már az 1830-iki, még
inkább az ezt követ országgylésen biztos alapokon emel-

kedik fel a két országgylési párt : a conservativ és lihe-

ralU vagy ellenzéki. Nem országos pártot mondunk, a mi

a nyilvánosság és sajtószabadság hiánya miatt még nem
jöhetett létre, de a törvényhozásnak ily pártokra elkülönü-

lése tényleg meg volt. Határozottabb elveket s a pártfelek

között mutatkozó egyöntetbb eljárást csak késbb talál-

hatunk, mert a bizonytalanság és ingadozás kezdetben

sokszor fel-feltünt, de mindegyik párt lassankint mindegyre

szilárdult. »A conservativ elnevezés — mondja Horváth

]\rihály az 1830. eltti állapotokról — nálunk eddigelé

nem igen divatozott, nem is volt volna helyes értelme,

minben az másutt vétetik. Az udvar, a kormány eddigelé

tulajdonképpen nem conservativ, hanem, bár reactionárius,

de egyszersmind forradalmi elveket képviselt örökös czélja

lévén megcsorbítani, lerontani a történelmi jogot s azon

alapuló alkotmányos elveket s intézményeket; kényural-

mat, absolutismust állítani az alkotmányosság helyébe.

Yiszont az ellenzéki elnevezés valamint igen széles, hatá-

rozatlan értelm volt : ügy több féle véleményszinezetnek

szolgált zászlajául; a szabadelvség dicsfényét pedig szá-

mos esetben helytelenül bitorlá. Mindaz, ki a kormánynak

kényuralmi irányát, hatalomterjeszkedési kisérleteit gán-

csolá, azoknak ellentálla, s az ország alkotmányát s evvel

együtt a nemesi rend elcvjogait vedé, — ellenzékinek, sza-
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badelvnek nevezte magát ; akár kivánt egyébiránt korsze-

rleg elre haladni, reformokat életbe léptetni, akár meg-

csontosodva tespedett az »si alkotmány « ó rendszerében.

«

Ketts kamararendszerrel biró törvényhozásunk libe-

rális pártja az 1832— 36-iki országgylésen ersödött

meg, de csak az alsóházban, a frendek még mindig ide-

genkedtek a szabadelv haladás eszméitl, a nemzeti

közóhajok teljesítésének sürgetésétl. A szakadatlan ize-

netváltások a két tábla között megnehezítették a hala-

dás menetét s lassították a törvényhozás mködését, minek

csupán a felsház volt okozója, s így méltán vonták

magukra a frendek a hazafiatlanság vádjával való gyanú-

sítást. 1839-ben azonban gróf Batthyányi Lajos vezérlete

alatt megalakult a frendi ellenzék is, mely ezután tevé-

keny részt vett az alkotmányos mozgalmakban. A conser-

vativ párt sem maradt tétlen. Ekkor szervezkedett szigorú

elvi alapon egy nagy tehetség és jövje iránt nagy remé-

nyeket kelt ifjú mágnás, gróf Dessewffy Aurél, vezérlete

alatt, kinek nemsokára fényes publicistái mködése nagy

figyelmet keltett, s mint ilyen, hírlapirodalmunk történeté-

ben is kiváló helyet foglalt el. A pártalakulások elsorolá-

sánál nem maradhat említetlenül gróf Széchenyi István,

ki párton kivüli volt, maga képezett pártot, melyhez

senki sem csatlakozott. E lángszer államférfi, ki hazánk

közgazdasági átalakulását egymaga létre hozta, conser-

vativ hajlamokat táplált, noha a legtöbb reformnak

volt kezdeményezje, de eszméinek keresztülvitele végett jó

viszonyban akart maradni a kormánynyal, akárhányszor

hízelgett és tömjénezett neki, s viszont a legtöbbször az

ellenzékkel szavazott az országgylésen. E kétszinség

politikai szereplésében népszerségét nemcsak nem gyára-
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pította, hanem gyengítettCj st a kormány sem tartotta tel-

jesen megbizliatónak. A kormány a conservativ pártban

találta kész eszközét. Ez volt — mondja'Gerando Ágost *)

— »Ausztriának természetes szövetségese.

«

Századunk els tizedének országgylési férfiai csak

igen hézagos politikai és államtudományi ismeretekkel bír-

tak. Az országgylések legkiválóbb szereplinek ismerete

alig terjedt túl néhány kézi könyv tanainak magyarázatán,

List Fridrik Nemzetgazdaságtana, Rotteck és Welcker

Staats-Lexikona a legelterjedtebb kézi könyvek voltak. Ez

utóbbit különösen kedvelték, mely bevezetésül a különféle

államformákat ismerteti, szükkör, de elég világos tájéko-

zást nyújt az államtudományok egyes ágairól s szótári

rendben felvilágosító magyarázatokat ad a fontosabb

államtani és politikai fogalmakról, a kiváló államférfiakról

és hadvezérekrl, itt-ott figyelemre méltó forrásmüvekre

való utalással. A kik tehették, nagyobb külföldi utazással

iparkodtak pótolni elméleti ismereteik hiányait. Gróf

Széchenyi István, báró Eötvös József, gróf Dessewífy

Aurél, Pulszky, Trefort, Szemere Bertalan s mások forró

vágygyal siettek külföldi tanulmányi utjokra s valameny-

nyien ismeretekkel gazdagodva tértek vissza. A legtöbben

azonban a törekvk közöl is elméleti tanulmányaikra szo-

lítkoztak. Oly férfiak, mint Deák, Kölcsey, Kossuth, Klau-

zál sem jutottak külföldre.

Az elméleti kézi könyveken kivül rendszeres és állandó

politikai olvasmányuk sem igen volt. Egyedül az Augshur-

(jf)- AUgemeine Zeitung volt politikai hírlapjuk, egyéb kül-

földi lap alig juthatott be Ausztriába és Magyarországba,

^) Politikai Közszellem Magyarhonb;
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ez is csak azért nyert bebocsáttatást, mert Ausztriáról

nem közölt egyebet, mint a mit innen küldtek be neki.

]\rondhatni, ez a lap volt jó ideig Magyarország politikai

szereplinek nevelje, irányzója.

. Az augsburgi német lap 1839-ig alig irt valamit

^Vlagyarországról. Ekkor indított meg benne Pia desidería

czimen hazánkról hosszabb czikksorozatot Zedlitz Keresz-

tély, ki a nassaui berezegnek politikai levelezje volt. Zed-

litz czikksorozata Metternich nézeteit tolmácsolta, ki Ma-
gyarország alkotmányos jogainak csorbítását szivesen el-

mozdította, ezért nem lehetett czáfolat nélkül hagyni, s erre

Piilszky Ferencz vállalkozott, kimutatva Zedlitznek elfo-

gultságát a magyarok iránt s tájékozatlanságát a magyar-

országi viszonyok és állapotok fell.

A közállapotok ismertetésére czélzott az a néhány

politikai tartalmú röpirat is, mely a század els tizedeiben

jött létre. Legolvasottabb volt, mely megjelenésekor nagy

feltnést is keltett, Orosz Józsefnek Terra incognita czim
könyve, melyben Magyarország közjogi történetébl közölt

néhány fejezetet. Fejtegette Magyarország viszonyát az

osztrák örökös tartományokhoz, a nemesi fölkelések törté-

netét, a Magyar- és Horvát-Szlavonországok kapcsolatát s

egy esetleges különválás következményeit, végül éles kriti-

kával ismertette Magyarország törvényhozásának hiányait.

A könyv inkább a külföldnek volt szánva, ezért szerzje

németül irta, de sok tanulságosat foglalt magában hiányos

képzettség magyar furaink és státusférfiaink számára is,

mit az elszóban maga is kiemelt. Orosznak czélja volt

könyvével felhívni a figyelmet Magyarországra, melynek

állami élete az ország határain túl teljesen ismeretlen volt,

st jórészt még benn az országban is. Elmondja, mily saj-
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nálkozással tapasztalta, hogy a külföldnek mennyire ferde

és hiányos fogalma van Magyarországról, hogy. a vele egy

állami testet képez Ausztriának állami ftisztviseli mily

kevéssé ismerik ez országot és viszonyait, hogy az osztrák

örökös tartományok lakosságának kilencz-tizedrésze oly

keveset tud felle, mely majdnem a semmivel határos. Ke-

serséggel említi meg, hogy Bentham az összes európai

törvényhozást ismeri, csak a magyar alkotmányról nem tud

semmit, mely pedig a legrégibb és legjellemzbb egész-

Európában. Fáj hazafias érzületének a tapasztalat, hogy

az évszázadok óta fennálló magyar municipiumot oly kevésre

becsüli a külföld, hogy tanulmányozására nem is méltatja^

noha a jeges tengerek vidékének kutatására expeditiokat

szervez. De a miatti panaszát sem hallgatja el, hogy ma-

gukra a magyarokra nézve is ismeretlen föld Magyarország.

Ezért szándékozik felderíteni minden elítélet nélkül az

igazságot, megjobbítani a hamis felfogást, egyesíteni az

egymást keresztez érdekeket, hogy ekként a közös jólétet

elsegítse, s az alkotmányos monarchiának mint a legczél-

szerbb, legersebb és legnemesebb államformának,^ eszmé-

jét megszilárdítsa.

A könyv tartalmasán és élénk stílusban volt irva,

így nem is tévesztette el hatását, mindenfelé olvíist;lk és

csakhamar visszhangja is támadt egy hasonló czélú röp-

iratban, melyet gróf Lamberg Ferencz irt Még egy Úrra

incognita czimen magyarul a magyaroknak szánva. Lam-
berg elismerte Orosz József azon állításának valóságát,,

hogy Magyarországról a legközelebbi szomszédok is ferde és

hiányos ismeretekkel birnak, de viszont hasonlót állított a;^

osztrák örökös tartományok viszonyainak ismerete fell is

Magyarországot illetleg. Ezért módot akart nyújtani hon-
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ütársainakj hogy a birodalom szomszéd tartományairól való

ismeretöket tágítsák és kiegészítsék. Több mint húsz apró

fejezetben értekezett az osztrák tartományok népessége, kor-

mányformája, polgári osztályai, egyházi, hadügyi, culturalis.

kereskedelmi és pénzügyi viszonyairól, továbbá törvénykezé-

sérl, polgári közigazgatásáról, földbirtok- és jogügyeirl.

Eladása és magyarázatai kevéssé szakszerek, magasabb

színvonalra sem emelkednek, de a könyv fogyatékossága

daczára is elmozdította a közügyek hiányos ismeretét.

Figyelmet keltettek Orosznak az 1830-iki országgylésrl

közzétett naplójegyzetei is, melyeket gondos magyaráza-

tokkal és sok tanulságos fejtegetéssel kisért. Egész kötetre

terjednek e naplóhoz irt jegyzetek és magyarázatok, melyek-

ben alapos készültségének és államférfiúi komolyságának

számos jelét adja. Egyes eszméket oly élénken tud megvi-

lágítani, helyenkint oly szakavatottan és lelkesülten ir, hogy

a harminczas évek egyik legjobb tollú publicistáját látjuk

benne. Midn az országgylési újság kérdésének tárgyalá-

sát említi, s hozzá terjedelmesebb fejtegetést csatol a sajtó-

szabadság jelentségérl, soraiban oly felvilágosult szellem,

annyi er és lelkesültség összpontosul, hogy czikkét a leg-

jobbak közé sorolhatjuk, mik e tárgy fell Írattak. Daczára

annak, hogy a kérdést több oldalról hallotta megvitatni,

maga mégis új szempontokat tudott megjelölni, melyek

szerint a haladás e nagyfontosságú eszméje védelmezhet.

Valóban az itt említett irodalmi müvek Orosznak nem

jelentéktelen helyet biztosítanak kora publicistái között.

Szoros értelemben vett pártiratok 1840 eltt nem

igen jöttek létre, részint a pártok tömörülésének és meg-

szilárdulásának hiánya, részint a szigorú censurai viszo-

nyok miatt; utóbb is még, midn marsokkal engedéke-
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iiyebb és elnézbb volt a censura, a csak kissé merészebl)

liangii fejtegetések többnyire külföldön nyomattak s titkon^

kéz alatt terjesztettek az országban.

A vélemények szabad nyilvánításának terén is új

korszakot jelöl a Pesti Hírlap megindulása, mely már be-

vezet prograramczikkében határozottan kifejezte abbeli

meggyzdését, »hogy a napnak tömérdek szükségei között

alig van egy-egy sürgetbb, mint oly idszaki lap, mely a

nemzet életének h tükre legyen ; közzé, nemzetivé tegye

íiröm- s bánatnak, hség- s törvényességnek, bajnak s

hiánynak minden érzetét, melyet a nemzet szivében egy

hangrezgésre találni, köz, magas és szent érdekek jogosíta-

nak és szabad tért nyisson az észnek és értelemnek, jóaka-

ratnak, hogy szükkeblséget, mint elbizakodást egyaránt

kerülve, vak elszeretet, vak elgyülölség nélkül, higgadt

kebellel s ama mérséklettel és illedelemmel, mely a jó szán-

dék és igazság bélyege, megvitassák és elkészítsék a nap-

nak nagy kérdéseit, mikben e honnak jövendje rejtezik.«

Xem állította fel azt a kérdést, hogy haladásra vagy meg-

állapodásra van-e szükség, mert eziránt tisztában levnek

hitte már a nemzetet. Csak a haladás módja fell gondol-

kodott önmaga a szerkeszt és akarta gondolkodásra

('breszteni olvasóit, a haladás mikéntiére akart irányadóul

szolgálni az új vállalat. Hogy a kitzött czél érdekében

mködhessék, nézete szerint elbb önismeretre kellé ébresz-

tenie a nemzetet s éreztetnie a közös szükségek érzetét,

mert nem az egyes érdekeknek azolgáló javítások mozdít-

ják el a közjólétet, hanem csak az, a mi valódi szükséget

pótol, a mi a nemzet életébl önkényt fejlett ki. Meggyz-
dése szerint áldásos csak akkor lehet a törvény, ha » egy-

egy socialis meggyzdést mondott ki,« az ily törvényt
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aztán jogszernek is nevezi. Tartózkodás nélkül kijelenti,

hogy érzi egy nagy hivatású idszaki lap vezetésének ne-

hézségeit, de bízva a közremködk támogatásában, kész-

séggel vállalkozik a munkára és mindnyájuk nevében ne-

mes önérzettel, bátran így kiált fel: » szennyes érdekek

vezetni soha sem fognak, meggyzdésünk nem lesz eladó

s tanulni szeretve is, szükségét is érezve, észnek és oknak

ugyan mindig hódolunk, de más semmi s nevezetesen Nagy
Pál »egy'kori« szavaival élve : »sem a hatalmasok komor

tekintete, sem polgártársaink heve soha el nem tántorít. « *)

Hirlapiró Magyarországon még így nem szólt közön-

ségéhez. Nem is telt sok idbe, és a Pesti Hírlap népsze-^

ríiségre felülmúlt koráig minden magyarországi hírlapot.

Yezérczikkei a közhangulat tolmácsai lettek s kíméletlen

szigorúsággal ostorozták a bnt, mulasztást, visszaélést a

közélet minden ágában. Kezdetben politikai kérdést ritkán

érintett, mert Kossuth maga is meg levén gyzdve, a kor-

mány engedékenységérl, nem akarta a közvéleményt ellene

ingerelni s a kormány jóakaró törekvéseinek sikerét kocz-

káztatni. Majdnem kizárólag a belügyekre fordította figyel-

mét, és társadalmi kérdések fejtegetésével iparkodott fel-

éleszteni a szunnyadó közérzéket. Lelkes szavakkal kelt ki

a pálinka-mirigy terjesztése, a gyermekgyilkosság szapora-

sága ellen, hathatósan buzdított a pesti református fiskola

érdekében, az irgalmasság gyakorlása, a nknek a nemze-

tiség szempontjából való fontos hivatása, a honszerelem

ápolása mellett. Meggyzdése egész erejével sürgette a

mipar fejlesztését, a kisdedóvás és nemzeti játékszín ügyé-

nek emelését, a gyermekkórház és halottasházak felállítá-

*) Pesti Hirlap 1841. 1. sz.
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.it, íi protestánsok unióját, a közoktatásügy szükséges

reformját, az országutak javítását és jó karban tartását, á

k()zlekedés hiányainak megszüntetését stb. stb. Elragad-

tatást kelt hangon fejtegette a polgári erények fontossá-

gát, fájdalommal emlékezett meg hiányukról, különösen

ennek egyik legszembeszökbb nyilvánulásáról, a törvény

iránti tiszteletlenségrl, minek okát a közszellem fejletlen-

-ógében találja. »A törvények iránti tiszteletlenség Ijne

- úgymond — hárul leginkább azon körülményre, hogy

közöttünk a közszellem elegendleg kifejldve nincs. Azon

közszellem, mely az örömteli készségben áll, melylyel ma-

gános vagy particuláris érdekeinket a közérdeknek aláren-

deljük
; azon közszellem, mely a közjólétnek életelve, biz-

tosítéka s dajkája ; st szülje a polgárerénynek, melynek

hiányát sem a vak engedelmesség mechanismusa, sem az

erszak ijedelmei, sem közigazgatási institutiok mesterkélt

formái ki nem pótolják. E közszellemnek hatalmas elmoz-

dítója ugyan a nyilvánosság és a szabadság szóban^ Írás-

ban ; azonl)an mégis ama tudomány, melyet Cicero lux

verítatis czimmel ékesített, azt tanúsítja, hogy a közszel-

lem hervatag növény, hol a szabadságok útjában állnak a

szabadságnak. « *)

Mindig erélyesen korholta a társadalmi élet rossz

kinövéseit és hibáit, kárhoztatta a fényzést, a pazarlást,

a játékosságot, a korteskedéssel járó veszekedést és lélek-

vásárlást ; kíméletlenül ostorozta a törvényhozás és igaz-*

ságszolgáltatás hiányait és visszaéléseit, a hatalmaskodást,

részrehajlást ; valóságos hadjáratot intézett a megyei köz-

igazgatás botrányos eljárásai ellen, a rabvallatásnál alkal-

*) Pesti Hírlap 1841. 74. sz.
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mázott kinzás és gjötrés, a divatos vesszzés, botozás és

korbácsolás ellen, vagy a földesurak igazságtalan s néha

embertelen hatalmaskodásai ellen. A gúny maró fegyveré-

vel ostromolta a megyei visszaéléseket, daczára annak,

hogy határtalan elszeretettel ragaszkodott a municipium-

hoz s jogainak egész életén át leglelkesebb védje maradt,

de nem hunyt szemet fogyatkozásai és hibái eltt, s ez mu-

tatja e téren tanúsított elfogulatlanságát, igazságos és ob-

jectiv eljárását. Soha senki erélyesebben nem lépett fel a

zsarnokoskodni szeret, törvénysért és igazságtalan me-

gyei tisztviselk, ez » aprócska kényurak « ellen, mint Kos-

suth a Pesti Hírlap vezérczikkeiben, mikben mint a törvé-

nyesség és igazságosság nyilvános re gyakorolta ellenrz

szerepét.

Kiváló gondot fordított a törvényhatóságok nyilvános

életének minden mozzanataira, különösen a törvényhozási

és közigazgatási ügyekre, melyeket mindig ers kritika

tárgyává tett. Mindig egyenesen rámutatott a hibákra és

tévedésekre, melyekkel szemben elnézést soha sem gyako-

rolt, st akárhányszor hamarább kész volt a kárhoztatás-

sal, semmint minden oldalról eléggé megvizsgálta a körül-

ményeket. Ezért kapott gyakran tiltakozást a közölt meg-

rovások ellen, ezért találkozott szerkeszti mködésének

nyilvános bírálatában azon szemrehányással, hogy érzés-

politikus, ki szive után indul akkor is, midn az észre kel-

lene hallgatnia.

A Pesti Hírlap politikai és nemzetgazdasági kérdé-

seket csak késbb kezdett fejtegetni. Jelszava volt minden-

ben a szabadelv haladás és fokozatos reform. Eszméit és

elveit már kezdettl fogva mindig merészen és határozottan

mondta ugyan ki, de azért a józan mérséklet utján meg-
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maradt jó ideig, noha radicalisinusa már korán jelentke-

zett, így midn már a 33-ik számban azt hirdeté, hogy »a

patriarchalismus ideje lej árt. « A Pesti Hírlap nagy szak-

szer jártassággal szólt mindig a kereskedelmi ügyekrl, a

közlekedésrl s Magyarország közjogi helyzetérl. Els
volt a politikai átalakulást eszközl kérdések fejtegetésé-

ben, az adózás, az örökváltság, a szabad föld, a vámszö-

vetség, a megyei hatóságkör, az siség, a testvérhon közjogi

viszonyainak, a nemzetiségi kérdéseknek taglalásában.

Mind a nemzetiségi, mind a felekezeti kérdésben sza-

badelv felfogást és elfogulatlanságot tanúsított. Midn
Ballagi (Bloch) Móricz felszólalt a zsidó tanítók képzése

érdekében és számukra intézetet sürgetett, a szerkeszt

minden elitélet nélkül pártolásra méltónak nevezte a ja-

vaslatot, mert — úgymond — a zsidóság az, ki »nemzeti-

ségi antipathiát legkevésbbé táplál keblében ellenünk,

«

kiket felkarolnunk kellene, hogy nemzetiségünket gyara-

pítsuk. Még határozottabban szólt mellettük, midn Fábián

Gábor a 349-ik számban részükre az emancipatiot sürgette

a vegyes házasság behozatalával együtt. A szerkeszti nyi-

latkozat helyeselte Fábián liberális követeléseit, csak azt

kivánta, hogy synedriumban törültessék a zsidó vallásból

mindaz, mi benne politikai institutiot képez, mely nyilatko-

zata a késbb nagyhirvé lett Löw Lipót rabbival pole-

mikus szóváltásba keverte. Hasonló türelmességet tanúsí-

tott a nemzetiségekkel szemben, de izgatásaikat határozot-

tan visszautasította. Amennyire ragaszkodott saját fajához,

melynek gyarapítását minden megengedett eszközzel ipar-

kodott elmozdítani — így, a bukovinai magyarok betele-

pítését sürgette elször — annyira került minden er-

szakoskodást a nemzetiségekkel szemben, noha mozgal-

Ferenczy : Hirlapirodalomtörténet. 19
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maikat éber figyelemmel kisérte, s ha veszélyt látott, nem
késett figyelmessé tenni rá a nemzetet.

Nagy érdeme volt a Pesti Hirlapníik a törvénykezés

nyilvánosságának sürgetésében is. Már megindulása els

hónapjában hirdette a nyilvános biráskodás föltétlen szük-

ségét, s pályája alatt ezt többször ismételte. Ha a törvény-

kezés hiányairól értesült, feltárta a nyilvánosság eltt s

megragadta az alkalmat a hiányok javításának hangozta-

tására. Örömmel üdvözölte a büntet törvénykönyv meg-

alkotására kiküldött bizottságot s kapcsolatban ezzel sür-

gette az esküdtszék, a nyilvánosság, a szóbeli eljárás beho-

zatalát.

Ismételve emlegette a közlekedési eszközök hiányait

;

több vasúti vonalnak, így: a duna-balparti, a vukovár-

fiuniei, a debreczen-pest-pozsonyi vonalnak kiépítése mellett

újra meg újra szót emelt. Az elsoroltakon kivül számos

más eszmének és intézménynek megpendítje, szorgalma-

zója a Pesti Hirlap volt. Izgatott az iparegylet létrehozásán,

az iparmkiállítás érdekében, az országgylési ingyen szál-

lás eltörlése, a czéhek megszüntetése, gazdaképz intézet,

a Ludoviceum, polytechnicum mellett, Fiume emelése és

tengeri kereskedelmünk érdekében. Kossuth adta a Ten-

f/erre magyar jelszót nemzete szájába. Els volt, ki a nyil-

vánosság eltt sajtótörvényt sürgetett.

Magyar lap még soha ily eszmékért nem küzdött.

Az irány és szellem, mely a Pesti Hírlap ot jellemezte, új

és szokatlan volt a magyar közönség eltt, mely folyton

növekv érdekldéssel viseltetett iránta. Ez érdekldés

felkeltésében a legnagyobb érdem Kossuthot illette, kinek

bámulatos munkaereje, élénk és merész szelleme a lapnak

valódi éltetje volt. Bels munkatársai : Frankenburg, Stul-
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lor Ferencz, Molnár Sándor, Láng Ignácz, YörÖs Antal

^s Schultz Ágost a technikai kiállításban voltak a szerkesz-

tnek munkás támogatói.

Xagy és tekintélyes irói kört is csoportosított a Pesti

Hirlap maga köré. Yezérczikkirói között nevezetesebbek

voltak: Pulszky Ferencz, gróf Pej acsevics János, ifj. Beze-

rédy István, ifj. Pázrnándy Dénes, Trefort, Fáy, Grorove,

stb. Levelezi, kiknek tudósításaira a szerkeszt oly nagy

súlyt helyezett, állandó közremködk voltak köztök : Új-

házi Sárosból, Kosztolányi Barsból, Lukács Biharból, Ló-

nyai Gábor és Soós Zemplénbl, Klauzál Csongrádból,

Tolnay Zalából, Pázrnándy Komáromból, Ormós Temes-

bl fáradhatatlan buzgalommal teljesítették megbízás vagy

önkénytes ajánlat következtében elvállalt tisztöket s gyak-

ran nagyfontosságú közleményeikkel jelentékenyen emelték

egy-egy szám kiváló érdekességét.

Munkatársainak és közönségének állandó részvétele

mellett folytatta Kossuth a Pesti Hirlaj) szerkesztését

negyedfél éven át, mig 1844. közepén meg nem vált tle.

Látva ugyanis kitartó munkásságának csekély anyagi ered-

ményét s bízva nagyszámú közönségének állandó pártolá-

sában, már 1843. végén gondolkozott azon, hogy új vál-

lalatot alapít saját tulajdonául. Ez képezi az els okot a

Pesti Hirlap-iól való megválására, nem pedig Landererrel

történt meghasonlása, mely csak késbb következett be s a

szakadást valóban létrehozta. Kossuth már 1844. január ha-

vában megírtaPest megye rendéihez intézett kérvényét,mely

ben hiteles bizonyítását kérte vagyoni állapotának, Tinnye,

Jászfalu ésüny helységekben több mint 12 ezer forint értékíl

adósságtól mentes birtoka van, melyet biztosítékul kivánt

lekötni egy saját tulajdonaként kiadandó hírlapra. »Hir-

19*
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lapszerkeszti foglalkozásomban — mondja kérvényében—
annyi változtatást óhajtván tenni, hogy miután három éven

túl másnak dolgozván, immár magamnak dolgozzam ; elha-

tározám magamat legfelsbb helyen engedélyezést kérni,

hogy egy politicai s társadalmi Magyar Hírlapot Buda-

festi Evlapok czim alatt saját tulajdonomul kiadhassak s

a jöv Július hónap kezdetén önszerkesztésem alatt meg-

indíthassak. ^< Pest megye Rendéi általános helyesléssel

fogadták a tervet »s meglévén gyzdve, hogy e hon átala-

kulási jelen korszakában a törvényhozás utján teendk

iránt szétágazó eszméknek elleges megvitatása, tisztába

hozatala s azoknak lehetképi központosítása mellzhetle-

nül szükséges s ez legsikerebben, az idszaki sajtó utján

s olly terjedt ismeretekkel s tárgyavatottsággal bíró szilárd

jellem és tiszta kebl férfi által, minnek magát folya-

modó a haza eltt tettleg bizonyítá, eszközölhet, « számára

a kért bizonyítványt haladéktalanul kiadni határozta. *)

Kossuth ezután nemsokára engedélyért is folyamo-

dott. Programmjában a lapnak négy f rovatát jelölte meg.

u. m. : 1. Magyarország és Erdély, 2. Külföld. 3. Tárcza.

4. Hirdetések. A lap élén hivatalos értesítéseket szándékolt

közölni, kinevezéseket s egyéb híreket, majd vezérczikkekben

korszer kérdések fejtegetéseit, országgylési tudósításo-

kat, törvényhatósági közleményeket, fvárosi hírrovatot, és

vidéki hireket. A Tárcza rovatot az Athenaeum megsz-
nése is javalván, benne a hazai és külföldi irodalom, a

magyar tudós társaság, a reális tudományok, bibliogra-

phiai és szépmvészetek ismertetését volt czélja közölni. A
lapot hetenkint hatszor szándékozott kiadni. Ez lett volna

') Pest megye levéltára 1844. 550
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tehát az els magyar napi lap. A czimet a betk nagysága

miatt csak Evlapok-xsi kérte engedélyeztetni. Vállalata

érdekében személyesen is felrándult Bécsbe, mely alkalom-

mal a birodalmi kanczellárral, Metternich herczeggel oly

fontos párbeszéde volt, s bár reménynyel távozott Bécsbl,

mindamellett az engedély szeptember 7-én kelt udvari can-

cellariai rendelettel megtagadtatott. *)

Hiába emelték fel szavokat ügyének védelmére a

megyék ismét, közbelépésük sikertelen maradt. A jelen

átalakulási korszakban — irja Vas megye felterjesztésé-

ben — hol az országokra nézve gyakran egy évben több

életfontosságú napok tnnek fel, mint azeltt századokon

keresztül, a kor kérdései jótékonyan a nemzetre nézve csak

úgy oldathatnak meg, ha a tenni valók nyugodt kebellel s

minden oldalról kimerítleg megvitatva fejtetnek meg

;

mert eljött az id, miszerint a hon polgárai a törvények-

nek nem csak engedelmeskedni kivannak, hanem világosan

óhajtják látni az okokat, melyek hozatalukat eszközlik, az

alapokat, melyekre letétettek, s felvilágosítását a következ-

ményeknek, melyeket az életbe léptetend intézménynyel

eredményezni Ígérnek; — s a midn a minden részrli megvi-

tatása a teendknek egyfell arról biztosítanák a hazát, hogy

a törvényhozás körébl csak oly intézkedések jövendenék

életre, melyeknek alapját a nemzet valódi szükségei teszik

« melyek az igazságon, méltányosságon gyökeredzenek;

másfell a nyilvánosság által a honfiak a hozott törvények

czélszersége s belbecsérl meggyzdvén, a törvények

iránti hódolat s tisztelet nem a törvényhozó s végrehajtó

hatalom küls erejétöli félelembl, hanem a polgárok tiszta

*) Orsz. levélt. Helvt. tan. 1844. 14.58i».
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meggyzdésébl eredvén, a hozott törvények iránt vallá-

sos buzgósággal ragaszkodandanak, s ez által mind a trón-

nak leghatalmasabb támaszuk, mind a trón szilárdításával

válhatatlan kapcsolatban lev nemzeti jólét fejldésének

legbiztosabb tényeziül szolgálandanak.

És e minden oldalróli festegetés, e minden részrlí

nyilvánosság terjesztésének legfbb s legczélszerbb esz-

köze levén az idszaki sajtó, minden oly körülmények^

melyek ennek szabad mozgását megakadályozzák, kárté-

konyán hatnak az eszmék szabad kifejtésére, megakadá-

lyozzák, hogy a nemzet a hozandó törvényekre elkészít-

tessék s lépcsnkinti fejldése által többi társai közt azon

helyre, melyre hazájánál, bens erejénél s annyi szenvedé-

sek után is bebizonyított kitürésénél fogva méltán érdemes.

E nézettl vezéreltetve, mély jobbágyi hódolattal

esdünk cs. kir. apostoli Felséged eltt a végett, hogy miu-

tán azon korlátok, melyek jelenleg a sajtót hazánkban nyom-

ják, s melyek miatt már annyi panasz emelkedett, nem tör-

vényeken alapulnak, mindazon akadályokat, melyek Kossuth

Lajos, a hon egyik legjelesebb journalistájának egy hirlap

alapítására nézve a kormányszékek által tétetnek, leg-

kegyelmesebben elhárítani méltóztassék. « *)

Ezalatt kiadójával Landererrel is meghasonlásba

jutott. Midn az 1843-iki országgylés megnyilt, Kossuth

bár külön tudósítót küldött Pozsonyba, Yahot Imrét, de

maga is fel-fel rándult és hosszabb idt töltött az ország-

gylés színhelyén. Ekkor kevesebbet is írt, a lap gyakran

vezérczikk nélkül jelent meg, a megyei tudósítások is össze-

vonattak, de annál terjedelmesebb közléseket hozott az^

Pesti Napló 1886. 168. sz.
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orszcággyülés munkálatairól. Pozsonyban tartózkodása költ-

séges levén, ennek fedezésére Landerert szólította fel, mit

Landerer megtagadott s összeköttetésüket szakadásra jut-

tatta. Landerer nem sokat habozott, hanem felajánlotta a

Pesti Hírlap szerkesztését Szalay Lászlónak, mire ez kész-

ségesen vállalkozott s Kossuth kijátszva látta magát.

Nagyon valószin, hogy Landerert követett eljárására Bécs-

bl ösztönözték, hol Kossuthnak a közvéleményre gyako-

rolt nagy befolyását már rég gyanús szemmel nézték, és

szivesen vették volna ki kezébl a sajtóval gyakorolt nagy

hatalmat^ ha nem tartottak volna az ismét erszakos elné-

mítás által keletkez nagy izgalomtól.

Kossuth 1844. április 11-én jelentette ki a Hírlap

342-ik számában, hogy a félév végén megvál a laptól, de

az utolsó eltti számban figyelmeztette közönségét, hogy a

hirlapirás terérl nem távozik. Búcsúszózatában megnyug-

vással tekint vissza negyedféléves szerkeszti múltjára s

önérzetesen mondja : »Hatással kérkedni nem akarok ; de

mint tény áll elttem, áll a nemzet eltt : hogy e honban

még egy igénytelen, egyszer polgár, hogy az irodalom egy

harczosa még ily pártfogásban nem részesült, mint a min-
vel negyedfél éven át nem csak nem csökkenve, st utolsó

perczig mindig növekedve e nemzet engem pártfogolt vala.

— Köszönöm neked oh hon ! Lángoló hálaérzettel köszö-

nöm e pártfogást

E pártfogás, uraim, szellemi rokonságból eredett,

czél- s elv-egységen alapult vala ; ez tévé, hogy hozzám,

a fény-, disz-, névtelen szegény férfihoz s ügyemhez annyi

szép tehetség, annyi nemes er csatlakozók, miszerint

negyedfél éves tapasztalás, e csatlakozásnak szembetn
sikere, s anyagilag sem eredménytelen, de szellemileg eltö-
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rülhetlen roppant hatása, feljogosítna pártom nevében fel-

kiáltani : hogy a szellemi szikrát, mibl gj^önge fuvallatom

pislogó mécset is alig volt volna képes gyújtani: elvroko-

nim tömött seregének nemes csatlakozása, honunk sok jele-

seinek gyámolítása egy oly szövetnekké nevelte, melyet a

sötétség denevérei el nem oltanak, ha mindjárt éj s zivatar

szárnyira keljenek is, vagy vigyék nyakukban az állibera-

lismus czifra szelel köpönyegét.

Igenis, uraim ! miként a pálma teher alatt n, úgy
ersödött az én állásom, s a párt, melynek a Pesti Hírlap

e mai napig orgánuma volt.« *) Ezért fáj neki távoznia a

helyrl, honnan szavait a nemzet nagy tömegébl álló orszá-

gos párt oly feszült figyelemmel hallgatta, s oly mohó lel-

kesedéssel fogta fel. Szózatának további részén' a keser

resignatio hangja vonul kesztül, de azért csüggedés nem

fogja el lelkét, még egyszer önérzetes hangon emlékezik

meg eljárása fell, köszönetet mond munkatársainak h
és önzetlen támogatásukért, melyet továbbra is kért, mert

nem vesz végleges búcsút. Utolsó szava : Szerencsés talál-

kozásig.

Még volt reménye önálló, új vállalata engedélyezé-

sében, kérelme még nem volt hivatalosan elintézve, noha

az intéz körökben régen el volt már ekkor határozva

az engedély megtagadása.

Kossuth méltó büszkeséggel tekinthetett vissza a

Pesti Hírlap pályájára, mert sem népszerségre, sem hatásra

nézve egy lap sem vetekedhetett vele. Sem eltte, sem

utána nem volt szerkeszt, kinek mködése oly mély nyo-

mokat hagyott volna a nemzet nyilvános életében. Magyar

Pesti Hírlap 1844. 365. sz.
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ország jöv átalakulásának eszméi Kossuth Pesti Hirlap-

jában voltak lerakva, ez eszmékblj mint széthullott mag-

vakból nemsokára új élet fejldött ki, Magyarországnak

társadalmi, közgazdasági, politikai új élete. A párt. mely-

nek orgánumául vallotta magát a Pesti Hirlapj sokkal

szilárdabb volt már, semhogy könnyen felbomolhatott

volna, ha vezetje, éltet szelleme és irányzója elnémult is

egy idre, a párt maga, a haladás pártja, nem sznt meg
létezni, a liberalismus folytatta diadalutját s napról-napra

'n-södött, mig teljes gyzelemre nem jutott. A Pesti Hirlap

szabadelv közvéleményt teremtett, és e közvélemény a

negyvenes évek szellemi mozgalmainak egyik legdicsbb

alkotása.

Az egykorú hírlapok sorában a Pesti Hirlap mellett

legnagyobb hatásra tett szert a Világ/ laelj 1841-ben

indult meg Vajda Péter szerkesztésében. Kezdetben sza-

badelv közlöny volt, s mint ilyen, folyton a haladás 'szük-

ségét hangoztatta. Általában mérsékeltebb irányt követett,

mint a Pesti Hirlap, itt-ott a kormányt is megdicsérte, de

népszerségre nem tudott szert tenni. Vajda ezért csak-

hamar meg is vált a szerkesztéstl s egyideig maga a tulaj-

donos, Borsos Márton, szerepelt szerkesztjéül, majd még

1841 augusztusában Jablanczy Ignáczra ruházta át a

szerkesztést, kiért gróf Dessewífy Aurél és gróf Andrássy

György álltak jót. Jablanczy más irányt adott a lapnak

;

heves ellenzje lett a Pesti Hirlap-nSík, melyet minden

számban kemény vádakkal támadt meg, felhagyott szabad-

elv irány követésével és a conservativ párt orgánumává

változtatta a lapot.

Ekkor emelkedett nagyobb jelentségre a Világ. De
ezt nem a szerkeszt mködése szerezte meg neki, hanem
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gróf Dessewffy Aurél nagyszabású journalistikai tevékeny-

sége, ki az egész felügyeletet és a lap vezetését átvette.

Dessewffy irta a fö czikkeket, melyek a lap irányát meghatá-

rozták, a szerkeszt és a munkatársak csak a mellékrova-

tokat töltötték meg, a hireket szedték össze, a személyes

polémiákat folytatták, vagy a technikai munkálatokat

végezték. A lap beosztása az elbbi maradt. Közügy elne-

vezés alatt volt a vezérczikk, az Or képezte a Tárcza rova-

tot polémiával, értekezésekkel, irodalmi rövid birálatokkal

s Hirlö czím alatt voltak közölve a hirdetések. A bels

munkatársak között Szenvey, Császár Ferencz, késbb
Lauka Gusztáv, Pálffy Albert voltak számbavehet irók,

a közremködk közt gróf Sztáray Albert, gróf Széchen

Antal, Andrássy említhetk, de legtehetségesebb munkása

volt gróf Dessewffy Aurél, kinek X. Y. Z. jegy alatt írt

vezérczikkei a kor legkiválóbb journalistai termékeihez

sorolhatók, melyek Kossuth czikkeivel versenyeztek.

Dessewffy akkor tért vissza külföldi utazásáról, midn
a Pesti Hírlap által megindított izgatás s a Széchenyi és

Kossuth közt folyt polémia tartották lekötve nemzete

figyelmét. Nem sokáig habozott, hogy sikra szálljon-e,

hanem könny elhatározással szánta el magát a hirlapirói

pályára és megindította a harczot Kossuth és a Pesti Hír-

lap ellen.

Kossuth, ki hosszú ideig fel sem vette a TOa^-ban

ellene intézett támadásokat, Dessewffyben méltó ellenfélre

ismert s beható politikai vitába bocsátkozott vele. Mind-

két részrl nagy értelmi ervel folyt a harcz, anélkül, hogy

egymást álláspontjuk helyességérl meggyzhették volna,

vagy hogy e meggyzésre csak kilátásuk is lehetett volna.

Annyira eltér nézetet vallottak a kormány iránt bizal-
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inatlan szerkeszt s a császári és királyi helytartótanácsoSy

az ellenzék zászlóvivje és a conservativ frendi vezérszó-

nok, hogy politikai nézetegységrl szó sem lehetett közöt-

tök. Dessewffy határozottan elitélte a Kossnth által magasz-

talt megyét, mely eltte legnagyobb akadályul tnt fel ter-

veinek keresztülvitelében, de Széchenyivel sem értett egyet,

ki mindent az aristocratiától várt. Sokkal jobban ismerte

("> a nemzetiségébl kivetkezett magyar mágnásvilágot,

semmint nagyobb országos reform keresztülvitelét tle

várta volna. S midn Batthyány Lajos vezérlete alatt az

1839-iki országgylésen frendi ellenzéki párt alakult,,

merészen szakított az aristocratiával.

Kossuth érezve Dessewffy hirlapirói mködésének

nagy jelentségét, maró gúnynyal iparkodott a conservativ

párt hitelét lerontani, viszont Dessevffy a megyéket tette

nevetségessé s az ellenzéki pártban törekedett szakadást

létre hozni. Mig a vezérek között magas színvonalú eszmei

harcz folyt, a Világ folytatta egyszersmind kicsinyes sze-

mélyi vádaskodásait és becsmérléseit is a Pesti Hírlap és-

annak szerkesztje ellen s ezek nem is szntek meg mind-

addig, mig Jablanczy volt a szerkeszt. Egy váratlan

körülmény azonban nagy fordulatot adott az 1842-ik év

elején még élénk huUámzású hirlapi vitának. Desssewffy^

Kossuthnak a journalistika terén kiváló ellenfele, február

hó 9-én hirtelen elhunyt s halálával a politikai közvéle-

mény hangadó vezérévé ismét Kossuthot tette, ki ekkor

újra egyedül, méltó versenytárs nélkül hallatta a nyilvá-

nosság hatalomszavát.

Dessewffy halálával rögtön alászállt a F*7a<^-nak a

közönségre gyakorolt befolyása. Elbb a Pesti Hírlap után

legolvasottabb és legtöbb elfizetvel biró lap volt, mit bizo-
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nyit az a körülmény is, hogy számos hatóság a hivatalos

hirdetések közlésére felhasználta ; u. i. az 1840-iki 22. t.

ez. 29 §-a szerint a Helytartó Tanácsnak tudnia kellett,

hogy a váltótörvényszékek hivatalos hirdetéseiket mely

lapokban közlik s ennek értelmében egymás után érkeztek

a jelentések Pozsonyból, Sopronból, Aradról, Debreczen-

bl, Eperjesrl, hogy hivatalos hirdetéseik közlésére a

Vüdg-ot is kijelölték. *)

Most csakhamar elveszítette eddigi népszerségét.

Hiába iparkodott gróf Andrássy, ki Dessewífy után igaz-

gatását átvette, szellemi magaslatán megtartani, s hiába

folytatta Jablanczy Kossuth elleni támadásait még heve-

sebb ostrommal, a lap napról napra sülyedt. Kiadótulaj-

donosa, Borsos, már februárban folyamodott a Helytartó

Tanácshoz, hogy engedje meg a szerkeszti jognak átruhá-

zását Szenvey Józsefre, ki a Jelenkor mellett már 10 év

óta mködött mint segédszerkeszt és Dessewffy Aurél

alatt is félévig ;
— mert Jablanczy Ignácz szerkesztésében

a lap napról-napra hanyatlik. ^)

A kért engedély magadatván 1842. közepétl Szenvey

folytatta a szerkesztést, legnagyobb részt az elbbivel meg-

egyez irány- és modorban. Továbbra is megmaradt a con-

servativ eszmék orgánumául és következetesen iparkodott a

liberális eszmék tekintélyét csorbítani, 2i PestiHírlap hatását

ellensúlyozni. Eljárása sokkal mérsékeltebb volt ugyan, mint

az elbbi, sikerült is egyben-másban sl Pesti Hirlapotnsi^johh

óvatosságra birni, gondosabb vizsgálódásra ösztönözni,

de a haladásnak útját nem vághatta, Kossuth népszersé-

*) Orsz. levélt. Helyt. tan. 1842. 998.

1) IJ. o. 1842. 6440., 6446.
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gét le nem ronthatta. Andrássy befolyása a megyék iránt

követett magatartásában is változást szült. Andrássy is a

megyék eszmekörében ntt fel, nem volt ellensége az insti-

tutionak, noha hatáskörét megszorítani hajlandó volt is.

Szenvey líjítása a Tdrcza rovat meghonosításában nyilvá-

nult, vitte bele politikai lapjainkba az elbeszél szépiro-

dalmat, de csak kisebb novella-szer közleményekben.

Negyedfél évig állt fenn a Világ^ és ez id alatt sok

változáson ment keresztül, mint liberális közlöny kezdte

meg pályafutását, késbb a conservativ eszmék védelmére

nyitotta meg hasábjait s ezen iránynak h követje volt

megsznéséig. Kezdetben a Pesti Hirlap-^^dl karöltve

lialadt, dicsérte ennek határozott szabadelvségét, együtt

védte vele a megyei intézményt, késbb a legnehezebb

vádak jelentek meg benne a megye ellen, mig utóbb ismét

védelmére kelt. Betit, terjedelmét, beosztását sokszor vál-

toztatta, mint szerkesztit és irányát, mely változásai sok

gúnyolódásra szolgáltattak anyagot. Elterjedést leginkább

az aristocratia körében nyert, mert ellenlábasa volt a

Pesti Hírlap demokratikus irányának, de igazi közkedvelt-

ségre soha sem tehetett szert, rendes olvasóközönsége sem

tudta megkedvelni, mert sem szerkeszti nem voltak rokon-

szenves egyének, sem igazgatói. Andrássy st Dessewífy sem

örvendtek igazi népszerségnek. Dessewífy eszes magatar-

tása, merész és határozott küzdelme, genialis fellépése, tudo-

mányos készültsége, könny és szellemes irálya inkább impo-

nált, mint hódított, elveit sokan bámulták, de kevesen szeret-

ték. Bár sok személyes támadás egyesült a lapban, de fejtege-

tései nem voltak érdektelenek és sokban hozzájárultak az

eszmék és határozatlan elvek tisztázásához. Midn pályája

utolsó szakában egyes kérdések magyarázatával foglalko-
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zott, sok hasznosat müveit és folytonos, éber ellenrzésével

jó szolgálatot tett, midn a Pesti Hiilap rohanó haladását

néha-néha meggátolta, vagy túlzásait mérsékelte. Legna-

gyobb érdeme az, hogy a kor egyik legnagyobb hirlapirójá-

nak, Dessewffy Aurélnak eszméit hirdette. Az igazgatása

alatt jutott is el virágzása tetpontjára, joggal mondhatta

el, hogy »a Vildg-nsk lelke én voltam s vagyok.

«



III.

l\r).ssuth Lajos és gróf Dessewífj' Aurél mint hírlapírók. Kortársak.

Gróf Széchenyi István. A politikai küzdelem.

Kossuth hirlapirói mködése új irányt jelzett hirlap-

i rodalmunkban. Vezérczikkei hang és forma tekintetében ed-

dig ismeretlen olvasmányt képeztek, miket a megelz joiir-

nalistika termékeihez hasonlítanisem lehet. Az elmét és szivet

egyaránt megragadó irály, költi melegség és szónoki hang-

zatosság egyesültek benne az eladás könnységével és értel-

inességévei. Mily hatást gyakoroltak e rövid czikkek, melyek-

nek tárgya a legtöbbször a napi kérdések közül volt kikapva

mutatja a felidézett heves harcz, melyben a kor legkiválóbb

irodalmi és politikai férfiai vettek részt. Senki sem tudott va-

lamely eszmét oly sikerrel forgalomba hozni, úgy megvilágí-

t ,ini néhány rövid sorban, mint Kossuth. Eleme volt a czikk-

irás, és ennek oly mesterévé lett, a kit senki sem tudott

utánozni. Elénk képzelete, könny felfogása, széleskör

olvasottsága és gyors gondolkodó ereje kiválóan utalták a

hirlapirásra s benne a magyar idszaki sajtó tulajdonképeni

létrehozóját alkották meg. Mily távol álltak korábbi hirlap-

jaink az igazi politikai journalistika termékeitl, azt a Pesti

Hírlap éreztette elször, mely a magasabb követeléseket

kielégít idszaki sajtó els termékének tekinthet. Kossuth

új korszakot nyitott meg e téren tömör eladású, tártai-
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mas vezérczikkeivel, melyek nemcsak politikai, hanem iro-

dalmi tekintetben is figyelmet érdemelnek, mint azon kor

Írott szellemi termékei. Hatásukat jellemzi az a körülmény

is, hogy nemcsak lelkesedve olvasták, hanem voltak, a kik

szórói-szóra betanulták, mint Szontagh Pál ; egy osztrák

katonatiszt pedig, a temesvári hadparancsnok, minden ve-

zérczikket lefordíttatott magának. E katonatiszt nem más,

mint a késbb kitört magyar forradalom boszuló réme —
Haynau.

Nemcsak az úttörés dicssége illeti meg Kossuth

hirlapirói tevékenységét, hanem a magyar journalistikai

stilus s ezzel a magyar próza hatalmas fejldésének érdeme

is emlékezetessé teszi. A mily alapos okoskodásokra, szi-

gorú, következetes gondolatmenetre találunk czikkeiben,

oly összefügg nyelvbeli eladása, oly szabatosok mondat-

szerkesztései, helyenkint költi szólamokkal és az irály

legváltozatosabb szépségeivel ékítve. Bármirl irt, lelkese-

dést vett tárgyától s e lelkesedés ünnepi, választékos kife-

jezéseket sugallt tolla alá, még a legköznapibb dolgokról

sem irt pongyolán soha. Czikkei az ékesszólás mestermüvei,

mert stilusa rhetorikai elemmel bvelkedett, ^em csoda

:

hisz a szónok és hirlapiró ritka tökélye egyesült benne:

s megtagadhatta-e önmagát a tömegeket magával ragadó

ékesszavú szónok, ha írásban beszélt közönségéhez, mely

közönség épen oly lelkesedéssel olvasta czikkeit, a mily

elragadtatással hallgatta szónoklatait. S csoda-e, ha a lel-

kesíteni akaró hirlapiró szónoki ékesszólást használt akkor,

midn még a költészetben is a szónoki elem volt az ural-

kodó ? Kétségkívül más megítélés alá tartoznak egy poli-

tikai reformátornak a közügyek új irányba terelését czélzó

hírlapi czikkei, mint elvont eszmék fejtegetései, mely esz-
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mék kis mértékben képezik a közvélemény érdekldése

tárgyát. Kossuth mindig nagy közönségre számította szó-

zatát, akár szóval, akár Írásban beszélt, nem egy szk kör

igényeit tartotta szem eltt, szavait nagy közönséghez in-

tézte, hol nemcsak az értelem meggyó'zésére, hanem az

érzelem megindítására is gondolnia kellett. Kora gondol-

kodásmódja és érzülete legpraegnansabb kifejezjének t
kell tekintenünk, ki meggyzdése szilárdságával és szin-

teségével mondta ki mindig, mit agya gondolt és szive

érzett. Maga mondja : »Az én tollam, mely ha nem is irhát

mindent, mit gondolok és érzek, de mást, mint gondolok és

érzek, irni sohasem fog.«

Yezérczikkeiben ritkán találkozunk oly hosszas perió-

dusokkal, mint szónoklataiban. Ha beszéd közben néha

áradozásokig jutott is, mint hirlapiró, tömött rövidséggel

iparkodott kifejezni gondolatát : »Hirlapirásnál epigram-

maticus styl kénytelenség « jegyzé meg Széchen3rinek irt

feleletében. Magyarosság tekintetében nyelve nemcsak fölér

kora bármely prózairójának nyelvével, hanem a legtöbbét

messze meghaladja. Ez nem akarja azt jelenteni, hogy ide-

gen szavak, st idegenszerségek nincsenek irataiban, hisz

még Kölcseynek, a kor legjelesebb magyar prózairójának,

irataiban is találunk ilyeneket, de az akkor még nagyon is

elteljedt curialis stilus felett magasan kiemelkedett Kos-

suth nyelve. Bár nem volt nyelvtudós, de a nyelvet elegan-

tiával, valódi mvészettel használta. »Irályában — mondja

Falk Miksa — dús keleti színpompa valódi déli tzzel

párosult ; bvös kert volt ez, telve a legbájosabb virágok-

kal, melyeknek illata az olvasót mind inkább elmámoro-

sítá, minél tovább haladt. Nem volt itt egyetlen sivár

puszta helyecske sem, minden galyon madárdal hangzott,

Ferenczy : Hirlapirodalomtörténet. 20
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majd valami vidáman csattogó pacsirta dala, majd ismét

'

búsongó csalogány éneke, mely az olvasó fülébe csengett

és mindig úgy képzelte az ember, mintha rég ismert dalok

volnának, melyek régóta saját keblében szunyadoztak és

melyek csak valami varázsbatalom által ébredtek föl egy-

szerre A mit Kossuth irt, annak varázsa nem egyes

szavakban rejlett, ez valami láthatlan, megfoghatlan volt,

valami pajzán tündér, ki gonosz mosolylyal kacsingatott

el a censor háta mögül, mig ez vörös plajbászával azt

hitte, hogy megölte t.«

Voltak bizonyos kedvencz szólamai, kifejezései, melye-

ket mind irataiban, mind szónoklataiban többször hasz-

nált, némelyek egész szójárássá lettek nála; pl.: » eltnik,

mint homok-pusztán a vándor nyoma, « vagy: »eltnik,

mint a tenyeremrl lefútt porszem. « Stilusában merész

inversiokra, új és szokatlan szóösszetételre, mint: » isten-

szózat hatalmas hangjával szeretné dörgeni;« vagy »isten-

szeretet hatalmas indulatával szeretné keblére ölelni a

nemesért hevül ifjúságot ;« vagy: »a népek millióinak ne-

vében « hirdetné stb., gyakran találkozunk, de sem az

orthologia pongyola egyszerségéig, sem a nyelvújítók

bizarr cziczomájáig nem jutott; az dldásdús eredmény,

érdekhatalmas szövetség, jdrkelési élénkség, jogvéd-íéle

neológus szók aránylag igen ritkán fordulnak el iratai-

ban. Annál gyakrabban veszi azonban hasonlatait Schake-

speare szinmüveibl, Vörösmarty Szózatából, Kölcsey Híjm-

nusáhól és a világirodalom legjelesebb államtudományi

Íróinak — Tocqueville, Montesquiu, Macchiavelli — mun-

káiból. Ezért találhatni czikkeiben akárhányszor kölcsön-

zött eszméket is, melyeket olvasmányaiból merített. Ha
valahol új eszmét talált, nem habozott felhasználni, sokszor



307

más lapban megpendített gondolatokat dolgozott fel, vagy

í>aját lapjában máSok által említett eszméket fejtegetett

vezérczikkeiben.

Mindez azonban nem azt bizonyítja, hogy eszmékben

megszorult s mások gondolataiból táplálkozott, hisz még

<,'sak ismétlésekre sem szorult, a mit pedig kiváló államfér-

tiaknak és stilistáknak is szemökre hánytak; ígyMirabeau-

nak szemébe megmondták, hogy gyakran ismétli önmagát.

Kossuth ellen nem hozható fel e kifogás, annyira változa-

tos volt tárgyaiban s oly sokoldalú képzettséggel rendel-

kezett, hogy valóban nem szorult ismétlésre. A mi kölcsön-

zött eszméit illeti, tudjuk, hogy a gyors munkásságban

él hirlapirónak nemcsak az új eszmék feltalásában rejlik

érdeme, hanem sokszor mások eszméinek csoportosításá-

ban, népszeríísítésében, közfigyelmet ébreszt fejtegetésé-

ben, s mindezekhez Kossuth mesterileg értett.

Sokoldalúsága nemcsak tárgyi ismereteire terjedt ki,

hanem universalis müveltség^-e is, mely magában foglalta

a világirodalom legjelesebb Íróinak és költinek ismeretét.

Különösen kedvelte Shakespearet, Schillert, Vörösmartyt,

€hateaubriandt, az ó-koriak közül Cicerót. Nj^elvét és

irályát tehát, mondhatni, a világirodalom legjelesebb mü-

vein képezte és gyakorolta. És e nyelv szivekig, velkig

hatott. Neki is, mint Mazzininek, a sajtó volt kezében azon

bvös hatalom, melylyel a tömegeket merész terveinek

végrehajtására feltüzelte. Elete egyebekben is hasonlított

a nagy olasz izgató életéhez. Mindkett lelkes barátja volt

a népnek s heves és makacs védje érdekeinek. Mindkette-

jök börtönt szenvedett, de egyikben sem törhette meg a-

zsarnokság bilincse a szabadság után törekv lélek önálló-

ságát, mindkett él tiltakozást képezett a népjogok el-

20*
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nyomása, az önkény és zsarnokság ellen. Az él szó erejé-

vel és a toll hatalmával küzdöttek a népjog- és sza-

badságért, s ha eszméiket nem juttathatták is teljes dia-

dalra, — mert a nemzetek reformatoriaiban rendszerint

van egy kis túlzás, nevét mindegyik halhatatlanná tette

nemzete történetében.

. Mint jellemz sajátság vonul keresztül Kossuth ifjú-

kori hirlapirói tevékenységén az eredetiség és a meggy.-

zdés szintesége. Eredetiségét tanúsítja az általa elször

alkalmazott szerkesztési modor, melyet elzi nem tudtak

még érvényesíteni, mert elbb — hogy úgy mondjuk —
fel kellett találni ; a meggyzdésnek pedig adott elször

hangot, mert szerkeszti mködésében elvek vezérelték.

Gondolatainak közlésében, czikkeinek conceptiojában in

annyira eltért a szokásos szerkezettl, hogy a censor ritkán

módosíthatta ket ; vagy az egész czikket kellett visszatar-

tania, mint 1847-ben a Hetilap számára irt Profframm czim
vezérczikkét az adózásról, vagy változtatás nélkül kellett

átboc sátáni, mert egyes kisebb változtatásokat nem igen

lehetett tenni rajtok. Annyira összeolvadt bennök a tar-

talom a formával, hogy mint Széchenyi minden munká-

jára rálehelte genialis szellemének bélyegét, úgy Kossuth

czikkein is elömlött szerzjük egyéniségének minden tulaj-

donsága, melyeket sem utánozni, sem más formába önteni

senki sem volt képes. A nagy költknek és Íróknak azon

képességét, hogy tetszésük szerint tudnak bánni a nyelvvel,

Kossuthnál is megtaláljuk. Az ö czikkeiben is megvan a

nyelvnek ereje és bája, fensége és egyszersége, az érzel-

mek különféleségéhez alkalmazható változatossága és haj-

lékonysága. Felemel és lesújt, gyönyörködtet és elandalít,

megráz vagy elérzékenyít, de hatása soha sem elmosódó.
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Hangja mindig nemes, panaszaiban sem gyáva, polémiái-

ban sem sért, soha nem hizeleg és nem ggös.

Tudott az értelemhez szólni, okoskodni, magyarázni,

fejtegetni, mert tudományos készültsége volt, államtudo-

mányi ismeretekkel rendelkezett, de a sziv hangját is elta-

lálta s gyakran ezt inkább, mi a nagy tömegekre való

hatását megkönnyítette. Szellemessége, találékonysága

könnységet és élénkséget kölcsönzött dolgozatainak és

sokszor a beszéd meglep fordulataiban, találó ötletekben

nyilvánult. Komolyságát mint hirlapiró, mindig megtar-

totta, a humor vagy a gúny hangját igen ritkán használta,

a mint nyelvében is kerülte a par excellence népiest.

Gazdag képzelete költi szárnyalást adott czikkei-

nek. innen a rajtok elöml ünnepies hang, fény és pompa,

mik legnagyobbrészökben fellelhetk. Csengery igazság-

talanul Ítéli meg journalistai mködését, midn azt állítja,

hogy nem jellemzi eredetiség és találékonyság. Feledni lát-

szott, hogy egy sereg társadalmi kérdést vetett fel el-

ször, melyekrl még soha sehol említés sem történt, de a

politikai eszmék között is számos újat pendített meg, a

legtöbbet pedig a közvélemény érdekldése és foglalkozása

tárgyává tett. Elemezte, fejtegette, magyarázta a szabad

királyi városok, az adózás, az örökváltság, a majorátusok

stb. stb. kérdését nagy szakismerettel és tájékozottsággal.

Soha senki a municipiumok szervezetét, jogkörét, hivatását

és feladatát lelkesebben, alaposabban, több apológiával

nem tárgyalta, mint . Hibáztatta visszaéléseit és fogyat-

kozásait, de erélyesen védelmezte jogait. Az állami köz-

igazgatás decentralisatiojának védelmére senki sem kelt

oly elhatározással, annyi elszánással, mint Kossuth. Ha
semmi egyebet nem tett volna is, e kérdésben elfoglalt
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álláspontja és tevékenysége is jelentékeny helyet biztosi-

tana neki a negyvenes éves publicistái között.

A megyei szervezet, ez si feudális intézmény, mely

hosszú idn át egyedüli fóruma volt az alkotmányos jogok

védelmének az idegen kormányok absolut hatalmaskodása

ellen, Kossuthnak egyik kedvencz eszméje volt. Ott ntt fel

a megye körében, ott szivta magába az ellenzékies hajla-

mot, benne látta az alkotmányosság kizárólagos védbástyá-

ját, autonómiájában a nemzeti függetlenség egyedüli nyil-

vánulását. Szerette, dicsitette a megyét lelkesülésének

egész erejével, ragaszkodott hozzá még akkor is, midn
már anachronismussá lett régi jogainak és hatáskörének

fentartása. Mig a n^egye befolyást gyakorolt a törvényho-

zásra, mert oda utasításokkal ellátott követet küldött, kit

vissza is hívhatott, ha utasításainak meg nem felelt, mig

zöld asztala körül viták és tanácskozások folyhattak a po-

litika és alkotmány kérdései fell, mig a közigazgatás,,

igazságszolgáltatás, szóval az állami élet kormányának

minden functioja hatáskörébe tartozott a felügyelet és el-

lenrzés jogának gyakorlatával együtt, addig a megye min-

den hiánya és fogyatkozása daczára oly fontos alkotmányos^

institutio volt, mely az államkormány vezetinek is impo-

nált, ellentétbe helyezte magát a dicasteriumokkal, st volt

eset, hogy az uralkodó parancsának is ellene szegült. Hivei,.

a municipalisták, kijelentették, hogy a megye nincs aláren-

delve az államhatalomnak, hanem vele coordinált hatalom.

Mintegy » szent pietás szerelmével « ragaszkodott

Kossuth a megyéhez, mely speciális magyar institutioról

azt hirdette, hogy » nincs egyetlenegy, mely annyi sikert

képes volna kifejteni, melynek inkább mint más-

akárminek köszönheti e nemzet, hogy annyi viszontagságok
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után még mint nemzet él.« *) Visszautasította az ellene

hangoztatott vádakat és gyanúsításokat és erélylyel sikra

szállt statutarius jogai mellett, melyrl a centralisták azt

hirdették, hogy ellensúlyozzák a kormány alkotmányszer

befolyását. Fennen hirdette, hogy »mindenesetre a megyei

szerkezet lesz Magyarhonban a magyar alkotmányos élet

gyakorlati nyilatkozványainak legfbb , leglényegesebb

orgánuma ; és kell is, hogy az legyen, hogy az maradjon

;

mert habár senki sem mondhatja meg : az emberész-karja

meddig terjedhet, és azért senki sem mondhatja meg, ha

nem fog e a megmérhetlen emberész egykoron sokkal töké-

letesebb státusformákat föltalálni, mint a minket eddig

ismerünk, annyit azonban bátran kimondunk, hogy mi

ezen ismeret határai közt nem tudunk institutiot, melyért

a magyar megyei rendszert, minden gyarlóságai mellett is,

cserébe adnók.« i) Annyira ragaszkodott a megyéhez, hogy

még a parlamentáris kormányformáról is képes lett volna

lemondani, ha meg nem egyeztethet a megyei rendszerrel

Eltte a szabadságnak és önkormányzatnak egyedüli for-

mája volt és maradt mindig a megyei autonómia az állam

omnipotentiájával szemben. Errl lemondani soha sem

tudott.

Mint a rendi kiváltságok ellenzje, sürgette a tár-

sadalmi kasztok megszüntetését s a polgári rendnek, mint

alkotmányos középosztálynak megalkotását, melynek hiánya

oly nagyon érezhet volt. Ellenfelei a democratia dédelge-

tését hányták szemére, mire így nyilatkozott: »czélunk

soha sem volt az, hogy monarchico-aristocratikus alkot-

mányunk demokratikussá átváltozzék ; de az igen is czé-

*) Pesti Hirlap 106. sz.

') U. o. 267. sz.
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lünk s óhajtásunk, hogy statusszerkezetünkhen ama két

alkatrész mellett, a népelemnek, vagyis a democratiai tem-

peramentumnak is kell hely s befolyás engedtessék, kö-

vetkezleg, hogy a monarchiái elem mérsékletében az aris-

tocratia sok legyen ugyan, de ne legyen minden ; viszont

minden a nép se legyen, de ne is legyen semmi. « *) Politi-

kai és társadalmi átalakulásunkat szellemi és nem anyagi

alapra akarta fektetni, mert a legnagyobb anyagi jólét mel-

lett is csak úgy hitte a nemzet jövjét biztosíthatónak, -ha

megvan a szükséges szellemi alap, mely az anyagi javak

kell felhasználására és értékesítésére képes. »Dobjatok

nemzetünk közé — mondja egyik vezérczikkében — pazar

kezekkel milliókat ; — és isten áldjon meg cselekvéstökért,

mert milliókra, sok millióra van szükségünk, milliók nél-

kül semmire, de semmire sem mehetünk ; — azonban, ha

odadobtátok a milliókat, már megmentétek e hont ? bizto-

sítottátok jövendjét ? regeneráltátok a nemzetet ? növel-

tétek számát ? egyesítettétek érdekeit ? — ki hihetné ezt !

!

— st — nem akarom ugyan kétségbe hozni, hogy a mil-

liók egy része valóságos, hasznos investitiókint az országba

fektettetnék, s így a hon tkeértékét maradandólag gyara-

pítaná ;
— azonban mellzve minden szellemi tekintetet s

csak az anyagi részhez tapadva, millióitok ide dobáltával

eszközlöttétek e avvagy csak azt is, hogy a milliók a nem-

zet ujjai közöl oly hirtelen, mint a kényes, idegen zacs-

kókba ne surranjanak ?« ^)

A magyar közjog és jogtörténet b apparátusával

fejtegette törvényhozásunk hiányait és fogyatkozásait, sür-

gette a verificatio behozatalát, a szab. kir. városok ország-

*) Pesti Hírlap 243. sz.

') U, o, 310. sz.
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gylési helyzetének módosításátj a képviseleti rendszer

bvítését, a vallási súrlódások kiegyenlítését, a pénzügy, a

nemzeti ipar és kereskedés, a közlekedés érdekeinek ápolá-

sát és rendezését. Lelkesedéssel agitált a közteherviselés, a

szabad föld, a kiváltságok megszüntetése, az országos

pénztár létesítése stb. stb. mellett. Minden eszmét lelkese-

déssel, mondhatni az exaltatio egy nemével karolt fel és

hirdetett, szavával és tollával iparkodott számára propa-

gandát csinálni, mert tudta, tapasztalatból szerzett meg-

gyzdésébl tudta,hogy a nemzet felbuzdulása, az ismeretes

» szalmaláng « hamar elhamvad, nem ismer kitartást. Igazi

onthusiasmusszal magasztalta a lelkesedést, és kárhoztatta

azt, ki felette pálczát tört, mert vele »az emberi nemnek

nemes levelét szaggatja szét.« Képes volt eszméinek egy

részét áldozatul hozni a gyakorlatiság és idszerség kívá-

nalmainak, csakhogy lelkesedésre s így tettre ébreszsze hon-

fitársait. Csaknem kétségbeesett a nemzet jövjének sor-

sán, ha lanyhaságot, tétlenséget, lelkesedéshiányt tapasz-

talt. Ilyenkor elvesztette hitét nemzete nagy hivatásában,

lemondott minden reményrl, hogy a magyar valaha nagy-

gyá, hatalmassá fejldik, vérz szívvel vallja be kiábrándu-

lását. »Kiábrándulásom pedig — írja — azon szomorú

tapasztaláson alapszik, hogy a hajdan ers magyar állandó

kitüressel nem képes lelkesedni semmi iránt. E szigorú

Ítélet alul semmit sem veszek ki. — Ez a feloszlás, a halál

jele. Ily testben én regenerationalis ert nem hiszek. —
Avvagy nincs e igazam ? Mondjon nekem valaki csak egyet-

len egy eszmét, mely az összes magyar nemzetet, avvagy

csak annyira is képes legyen lelkesíteni, mint bizonyos

nemzetiség ábránd eszméje némely elleneinket, s ha ki ne-

kem csak egyetlen ily eszmét tud mondani, legyen az szel-
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lemi, legyen az anyagi érdek körében, áldani fogom t^

mint legfbb jóltevmet, mert nemzetem iránti hitemet

adta vissza, de én illy eszmét e széles honban nem isme-

rek.* *) A pessimismns e hangja egészen kirí iratai közölj

melyeken mindig az optimismus szelleme, derült világnézet

Ömlött el.

A mérséklet és átgondolt tervszerség, melylyel

Kossuth mint hirlapiró, reformkérdéseink megvitatását és

az átalakulást elidéz teendk fejtegetését megkezdte^

jórészt börtöne magányában folytatott elmélkedéseire vi-

het vissza. »Meghánytam agyamban — mondja — min-

den egye« kérdést ; s véleményt képeztem magamnak a

megoldásról. « Valóban nem elmaradottan érkezett vissza

börtönébl,hanem messzeható tervek itt-ott ugyan homályos

de nagyobbrészt tiszta körvonalaival, melyeknek megol-

dása képezte nyilvános tevékenységének els és legfontosabb

mozzanatát.

Elvei általánosságban ugyanazok voltak, a miket a

szabadelv ellenzék és haladás legkitnbb férfiai magu-

kénak vallottak, Széchenyi, "Wesselényi, Deák, Batthyányi,

de a részletekre nézve egyben-másban eltért tlök, különö-

sen Széchenyitl, kivel nemsokára heves szellemi harczba

keveredett. Kossuth átalakulásunkat szellemi alapra

akarta fektetni ; Széchenyi elbb anyagilag akarta hatal-

massá tenni a nemzetet. Kossuth a kormány ellenzése

daczára sem [sznt meg reformokat sürgetni ; Széchenyi

óvakodott ellenkezésbe jutni a kormánynyal. Kossuth min-

dent a köznemesség által akart elérni, mely a történelem

kerekét megállítani akaró aristocratiának büszkén kiáltja

^) Pesti Hírlap 306. sz.
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fülébe: »'Veletelc és általatok^ ha akartok; nélkületek/ söt el-

lenetek^ ha kell!« Széchenyi irtózott a democratiától, o

mindent az aristocratia segélyével hitt létesíthetnek. Kos-

suth niunicipalista volt, ki a megyéknek tulajdonított sta-

tutarius jog hatalmával akarta ellensúlyozni nemcsak a

törvényhozásnak mindeni haladást ellenz pártjait, hanem

magát az államkormány végrehajtó hatalmát is, úgy, hogy

inidn e jogkör határának kijelölésére szólították fel, azt

sak negatíve tudta megjelölni azzal a kifejezéssel, hogy a

törvény ellen statútumot alkotni nem szabad. Széchenyi

ellensége volt a megyei szervezetnek, mely állandó ellenzé-

ket képezett a kormánynyal. S midn a Pesti Hirla'p izgató

hangjában ez ellenzéki szellem bátorítását és nagyra növe-

lését látta, borzasztó sejtelem ébredt fel benne s nagy te-

kintélyének egész súlyát latba vetette, hogy nemzetét a

veszélyesnek hitt örvény szélérl visszarántsa, hova t né-

zete szerint Kossuth Pesti Hírlapja, vezérelte.

Széchenyi terjedelmes könyvet irt a Pesti Hirlap

ellen Kelet népe czimen s benne a lángésznek minden stilisz-

tikai szabályt megvet modorában, nehéz és szakadozott

mondatszerkezetben, de a szenvedély sugallta ers kifeje-

zésekkel támadta meg a Pesti Hirlap modorát s szerkesz-

tjének nézete szerint forradalomra vezet tactikáját.

Elmélkedve a nemzet múltja és jövje fell, kijelenté, hogy

valamint korábban férfiúi meggyzdéssel iparkodott a

nemzetet halálos álmából felriasztani, hangosan hirdetvén,

hogy a magyar lesz, akként harsogja most egekbe : veszély

fenyeyeti a magyart, zavarnak vezéreltetik a nemzet, de

van id még a balirányoknak elejét venni. Elmondja, hogy

a közpályán mködésével czélja volt eloszlatni azon lidér-

czet, melyrl azon mese folyt a magyaroknál, hogy Ausztria
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ket beolvasztani, rabigába akarja fzni, Bécsben pedig,

bogy a legkisebb mozgalomban elszakadási törekvések rej-

lenek. Szerepül választotta tehát magának a közbenjárást

a kormány és nemzet között, hogy egymás iránt bizalmat

létesítsen közöttök. A nemzet fokozatos haladásának mene-

tét jelezve, örömmel üdvözli egy, a haladás irányozására

szolgáló hirlap megindításának eszméjét, mely fejtegetése

tárgyává tegye, »mit kelljen mivelni s ezt mi módon «, a

legszebb várakozás közt ünnepié a Pesti Hirlap születés-

napját, mely azonban neki mégis aggodalmat okozott.

Aggodalmát igazoltnak látja, mert világosan áll eltte,

hogy a Pesti Hirlaj) »ha legnevezetesebb czikkeiben hom-

lokegyenest megfordított, tökéletesen ellenkez' taktikát

nem követ, megsemmisítésre vezeti a magyart.

«

Aggodalommal látja a nemzetiségekkel szemben követett

kiméletlen eljárást, kiket, hogy megnyerjünk fajunknak,

alkotmányunkba kellene befogadnunk, nem pedig nemzeti-

ségünket rajok kényszerítenünk.

Kigúnyolja a vezérczikk elnevezést, melyet a vezér-

nek czikké-re változtat, pedig ö a szerkesztt nem akarja

vezérnek elismerni, a ki mintegy »misericordianus fráter

«

csak egyes sebeket tud bekötözni, de nem hadsereget vezé-

relni. Lamennais követjének tartja, kinek »statusrefor-

matioi recipéit « nem fogadhatja el. Vádolja, hogy izgatja

a vagyontalan, munkátlan tömeget a vagyonos osztály ellen,

hogy visszaél a sajtó szabadságával s indokolttá teszi a

kormánynak a sajtó szabadabb mozgása iránt oly sokáig

tanúsított bizalmatlanságát. Elismeri, hogy sok jó is van

a Pesti Hirlap-h'dn, óhajtja is a lap fenmaradását, st csa-

pásnak tartaná megszntét, csak taktikája ne lenne oly

hiányos. Kárhoztatja a vezérczikkekben meglev »kedvencz



— 317 —

(Bszmét«, »a veres fonalat «, mely alkalmasint önkénytele-

nül, a szerkeszt tudta nélkül kerül ki tollából, s ez : min -

den birtoknak, minden felsbbségnek gyamtba hozása, gy-
löletessé tétele. Ezért húzza meg erejéhez képest a vész-

liarangot.

Hosszú elmélkedést ir a szív jelentségérl, hogy

kimutassa, mily tévedésekig juttatja az államféríiút, ha^

szive által vezérelteti magát, ezt veti szemére a Pesti Hir-

lap szerkesztjének is, azt mondja, hogy »a képzelet és ger-

jedelmek fegyverével dolgozik és nem hideg számokkal «,

vagy mint mondani szokták : a szivhez nem az észhez szól.

Elismeri, hogy Kossuthnak sem elméje, sem szive nem

hibás, csak taktikája. Eossz irányokat, rosszra vezet szán-

dékot sem lát a Pesti Hirlaphsm ; hiszi, hogy ezek kristály-

tiszták, de feljajdult a követett modor miatt, mert ez, né-

zete szerint, népünket az anarchia mindent elsülyeszt

örvényébe hajtja. Egy nagy revolutio syllogismusának

tekintette a Pesti Hirlap-otj nem elveiért, a miket helyeselt^

-•"»t magáéinak ismert, csak taktikája, modora miatt.

»En — úgymond — a Pesti Hírlap szerkesztjének

szándéka tisztaságárul de legkisebbé sem kételkedem, mit

újra és újra kijelentek ; elveit is jobbadán és legfbb voná-

saikban osztom ; st egy cseppet sem vonakodom ezennel ki-

nyilatkoztatni, hogy azokat legnagyobb részben magaméivá

teszem, st, legyen szabad mondani, legédesb atyai érzések

közt jobbadán magaméinak ismerem ; és ekkép egyedül

»azOn modor « ellen lehet és van kifogásom, mely szerint^

mint hiszi, » felemeli a hazát «, mint hiszem viszont én

»sirba dönti a magyart. « *) Támadásába még személyes

*) A Kelet Népe 99. 1.
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invectivákat is kevert, midn kigúnyolta Kossuth bebörtö-

nöztetését, mely a martyrkoszorú dicsségét fonta hom-
loka köré.

Széchenyi könyve amily élénk hatást, oly nagy elé-

gületlenséget keltett minden körben. Mindenki túlzottak-

nak tekintette aggodalmait s ers kifakadásait a haladásra

sokkal veszélyesebbnek Ítélték a Pesti Hírlap izgató hang-

jánál. Sokan megütköztek azon, hogy Széchenyi oly czikkek

ellen nyilvánította rosszalását, melyeken a censura sem

ütközött meg, s így attól tartottak, hogy ez a censurát a

régi szigorú eljárásra fogja ösztönözni, tehát az egyik leg-

szebb vívmány megtartását épen Széchenyi veszélyezteti

szenvedélyes és igazságtalan kifakadásaival. Csak az úg}'-

neYOzeit fontolva haladók pártja örült Széchenyi fellépésé-

nek, mert igazolva látta a sürget reformok ellenében

követett habozó és ingatag magatartását.

A Kelet népe nemcsak magán-beszélgetések' és vitat-

kozások tárgya ln, hanem az irodalomban is többféle fej-

tegetésre szolgált alapul. Megjelenését jelezve magaKossuth

a legnagyobb tisztelettel emlékezik Széchenyi személyérl

;

» szégyennel pirulnék el enmagam eltt, ha csak egy per-

€zig is meg tudnék felejtkezni a tiszteletrl, — írja — mely-

lyel gróf Széchenyi István halhatatlan érdemeinek minden

magyar tartozik, s melyet melegebben senki sem érez, mint

én, ki t, ez ajkakkal, miket gyáva hízelgés és hazug poli-

tika soha sem fertztetettt és fertztetni soha sem fog, leg-

nagyobb magyarnak vallottam, a mint vallom szintén

most e perczben is.« *) Kijelenti, hogy a vádakra felelni

fog, és pedig hogy egyenl fegyverrel küzdjenek, nem hir-

*) Pesti Hiiiap 51. sz.
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lapban, hanem könyvben. Meg is irta könyvét: Felelet gróf

Széchenyi Istvánnak czimen s benne mindenütt a szerény-

ség hangján czáfolja Széchenyi vádjait. Nem akar port hin-

teni a »megbotlott óriásra^, elhallgatja az epés csipkedé-

seket, el a gúnyt, melylyelt nevetségessé tenni iparkodott

;

» tiszteletteljesen tárom ki karjaimat — kiált fel ~ s ké-

rem : szenvedjen meg a nemzeti nagyság építésénél homok-

hordó napszámosi közt, méltassa tanácsára, javító vezetésre

azt, kinek most útját állani törekedik, mert jobb a közre,

ha egymás mellett, mint egymás ellen.

«

Azt találja, hogy a Kelet népében minden okoskodás

azon alapszik, hogy e nemzet javuló félben lev beteg ; a

mit nem ismer el, s így szerinte az okoskodásnak egész

építménye magától összerogy. Beható fejtegetés alapján

védi az általa oly nagyrabecsült megyei rendszert, melynek

vitatkozó közgyléseit elmesurlódás és politikai eszmék

fejtegetése szempontjából többre becsüli Anglia minden

népgyüléseinél és politikai lakomáinál. A súlyos vádra,

hogy a Pesti Hírlap forradalomra vezet, mély megillet-

déssel válaszolja,hogyha csakugyan azt látná, örökre letenné

szerencsétlen tollát »inkább gyávának akarnék látszani

— így szól — mint rossz hazafi lenni, « azonban azt hiszi,

hogy habár szerkeszti hatása nem sokat használ is a hazá-

nak, de emlékezete átkozott nem lesz.

Megilletdve veti szemére ellenfelének a gyöngédtelen

gúnyt, melylyel fogságát illette. Helytelennek mondja

Széchenyi felfogását,midn a szivet mereven elkülöníti az ész-

tl, és azt követeli, hogy a politikus csak az észre iparkodjék

hatni, teljesen mellzvén a szivet. Kossuth a psychologiai

teljes lényt csak úgy képzeli, hogy benne ész és szív a leg-

szorosabb kapcsolatban van s így mind a szivre, mind az
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észre egyaránt hatni kell. A könyv végén három fvádban

foglalja össze Széchenyi kifogásait ; ezek : hogy a birtokot

megtámadja, hogy a kiváltságos rendet és a felsbbséget

gylöletessé teszi és hogy forradalomra izgat. Mindezen

vádakat részletesen czáfolgatja és azután megütközéssel

hányja szemére igaztalan kifakadásait a sajtó szabadsága

ellen. Végül válasziratát Széchenyi egy más munkájának

szavaival végzi, melyek szerint abban látja valamely nem-

zet rothadásának jelét, ha egyik megakasztja a másiknak

munkálkodását.

A könyv, melyben Kossuth védelmezi magát, higgadt

és tárgyilagos hangon van irva, és mindenütt igaz hódo-

latot tanúsít ellenfele nagy érdemei iránt. A mint Széchenyi

ismételten elismeréssel emlékezett Kossuth nagy tehetsé-

gérl, akként ismétli utóbbi gyakran azon nagy tiszteletet,

melyet a legnagyohh magyar iránt érez. Szeretne kitépni

iratából minden fulánkot, — ha tán volna benne — • »azon

tiszteletnél fogva, melylyel a grófnak tartozik. « Tagadha-

tatlan, hogy Kossuth ügyesen és sikerrel védte eljárását,

még az annyira rosszalt tactica és modor veszélytelenségét

is meglep ügyességgel és meggyzen bizonyította. Az a

nézet, melyet a hírlapok feladatáról vallott, hogy »a vál-

tozékosság s olvasmányi érdek levén életük föltétele, álta-

lában véve inkább arra valók, hogy gondolatokat ébresz-

szenek s elveket állítsanak föl, a fölébresztett gondolkozást

bizonyos ösvényre vezetket, mintsem egy rendszeres tan-

nak minden legkisebb aprólékos részleteit cathedrikus szr-

szálhasogatással keresztül-bonczolgassák;« — ha nem is

fogadható el teljességben, de jól jellemezte saját eljárását,

teljesen illett rá s talán megfelel is volt akkor még, midn
a reformnak oly sok kérdése várt megoldásra, midn a
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teendknek oly sokfélesége foglalta el a gondolkodó hazafia-

kat, hogy megemlítésök és a figyelemnek rajok irányzása

is évfolyamokat vett igénybe. Nem lehet felednünk, hogy

napi lapok még nem voltak s a Pesti Hírlap hetenkint csak

kétszer jelent meg.

Maga Széchenyi is elismerte és naplójában kifejezte,

hogy Kossuth sikerülten védelmezte magát, a közvélemény

meg — mondhatni — csaknem teljesen az részén volt.

Az irodalmi felszólalások csaknem mind Széchenyi ellen

voltak intézve.

Egész sora keletkezett a vitairatoknak, melyek majd-

nem mind Kossuth mellett foglaltak állást. Báró Eötvös

József terjedelmes röpiratban*) higgadt elmével vette vizs-

gálat alá Széchenyi kifogásait. Tagadja, hogy a Pesti Hir-

Jap nem jól tölti be feladatát. Igen találóan határozza meg

a journalistika rendeltetését, midn a nép tanácsadója,

oktatója szerepét tulajdonítja neki, mely »az egyesek bir-

tokában hever kincset apró pénzre felváltva, ezerek közt

kiosztja*. Részletesen védi a P. Hírlap megtámadott szer-

kesztjét azon támadások ellen, melyek a börtönjavítás, a

kisdedóvó intézetek és hasznos ismereteket terjeszt tár-

saság pártolásáért érték, mindezen eszmékért maga is

küzdött, a támadás tehát öt is illette. Beható fejtegetésekbe

bocsátkozott e vádak fölött s humánus érzületének és a

nevelés nagy fontosságától áthatott gondolkodásának min-

den erejével védte a nevezett eszmék pártolását. » Figye-

lemmel olvastam végig — mond — a tisztelt Grófnak

munkáját, ismét s ismét visszatérve azon helyekre, hol az

említett vádakról szól ; megfontoltam minden okait, szor-

*) A kelet népe és a Pesti Hirlap.

Ferenczy : Hirlapirodalomtörténet, 21
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galommal követtem gondolatainak fonalát : de megvallom

szintén j bármennyi szépet s jót találtam munkájál)an,

bármennyire meggyzdtem szándékának tisztaságáról,

bármennyire lelkesültem meleg szavainál, melyek általa

csak az észhez intézve, szivemet dobogni készték, semmit,

mi e nehéz vádak bebizonyítására szolgálhatna, eladásá-

ban nem találtam, s azon édes meggyzdéssel tettem le

könyvemet, hogy nemes hontársam ez egyszer csalódott,

mirl — ösmerem nemes jellemét — ha nem szavaim, de

késbb önbelátása által meggyzdik, senki inkább örülni

nem fog, mint maga.«

Kutíiy Lajos müve*) csak általánosságban érinti a

vita kérdéseit. Széchenyi álláspontját látszik helyeselni, de

túlzottaknak tartja Széchenyi aggodalmait, midn a Pesti

Hírlap hangjában a forradalom elhirnökének szavát hallja.

Könyvének nagy része elmélkedés a sziv és ész fogalma és

rendeltetése fell, valamint a népek történetében nyilvánuló

szerepérl, melyet hosszas történeti fejtegetésekkel mutogat.

Azonban közállapotainkat itt-ott sok elmeéllel magyarázza.

Kevés részletezéssel szól Széchenyi vádjairól Fáy

András is. ^) Két vádat kifogásol különösen; a nevelés ellen

és a tervezett Mátyás-szobor ellen felhozottat, mely utóbbi-

ban sérelmesnek találta a szobrászat terén els számbavehet

mvészünk kicsinylését. Hasonlóan csak általánosságban

tárgyalja a Hirlap ellen hangoztatott vádakat Záborszky

Alajos^) és két névtelen röpirat, melyeknek egyike^) csupa

aphorismákból áll s gúnyos magyarázatokban fejtegeti

*) Polgári szózat kelet néi)éhez.

^) Kelet népe nyugoton.

2) A Pesti Hirlap elleni gyanúsítások és haladás.

") A kelet népe közt egy ember.
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Széchenyi \rácljainak értelmét ; másika*) báró Poiigrácz

Lajos tollából határozott és merész hangon itéli el »a kor-

mánynak nemzet- és népünk elleni uszítását« a gróf által,

hiszi, hogy pártolni fogja a Hirlap magatartását, mely a

kormány iránt mindig loyalis volt, ha itt-ott a »juste-mil-

lieu« színezetet hordta is magán.

Behatóbb fejtegetést tett közzé a Kelet népérl Hazay

irábor név alatt egy költ, Széchenyinek egyik legszintébb

tisztelje, kit a nagy hazafi is igen nagyrabecslt. E költ

Vörösmarty volt. A könyv megjelenése után birálatot irt

róla az Athenaeumban s határozottan elitélte Széchenyit,

nem helyeselte, hogy hirlapot könyvvel támad meg, melyben

oly súlyos vádak foglaltatnak, hogy ha e vádak alaposak

volnának, a kormány beavatkozását tennék szükségessé, és

43bbl valószinleg a sajtó megszorítása következnék. Igen

l)raktikus szempontból indul ki azon vád megczáfolásában,

hogy Kossuth fellázítja a népet. Kicsinyhitséget lát abban

és a nemzet érteimesebbjeinek kevésre becsülését, midn
'ket hirlapi czikkekkel fellázíthatóknak hiszi Széchenyi s

oz által Kossuth hirlapirói mködésének oly nagy fontos-

ságot tulajdonít, a mint meg nem érdemel. Nézete az, hogy

ha van a Pesti Hirlap-híiiihihsi, azt nem súlyos vádakkal

megtöltött könyvben kell kimutatni, hanem hirlapot alapí-

tani ellenében, mely felderítse tévedéseit, mérsékelje rohanó

haladását, ellensúlyozza izgató hatását. Költi lélekre valló

-érzékeny szemrehányást tesz is a kor elismeréssel talál-

kozó mvészének, Ferenczy István szobrásznak kigúnyolá-

sáért, mit a legmeggondolatlanabb kifejezésnek tart az egész

könyvben. Elismeri a könyvnek eszmékben való gazdag-

''O A kelet népe felnyitotta szemeit egy nywjotfinak.

21*
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ságát, fejtegetéseinek korszerségét és tartalmasságát, de

nem osztozik a benne kifejezett aggodalmakban s bár a

Hírlappal sincs teljesen megelégedve, de az ellene felhor-

dott vádakat hibásaknak tartja, s Kossuthnak elismerés-

sel adóz.

Publicistái tekintetben legtöbb figyelemre méltó gróf

Dessewífy Aurél felszólalása, ki államférfiúi felfogással

taglalta a több oldalról megvitatott kérdéseket. Magán-

leveleiben már elbb nyilatkozott felölök; így 1841. febr.

6-án Írja barátjához, báró Jósika Samuhoz : »A Hirlap fell

késbb bvebben fogok irni. Annyi bizonyos,hogy Széchenyi,

Károlyi és Batthyány L. nincsenek vele megelégedve, utóbbi

az aristocratia aláaknázására irányuló kormánymanvert

lát benne ha — úgymond — Széchenyi nyíltan fel-

lépne a Hirlap ellen, ez nagy elnyömre szolgálna : nekem

mindenek eltt köri kell tekintenem, mieltt határozott

mködéshez kezdenék.

«

Nyilvánosan a Világ hasábjain szólalt fel és négy

czikkben fejtegette, mindenütt nagy elfogulatlanságot és •

valódi politikai belátást tanúsítva, a Kelet Népe és a Pentl

Hirlap közt kifejldött vitát.*) Nem mint politikai elvek

és rendszerek kézi könyvét tekintette Széchenyi müvét^

hanem oly aktuális jelentség idszaki iratot látott benne,

melynek czélja nem terjedt tovább a kortársaira való hatás-

nál
;
— tehát ephemer jelleg. Mint politikai ellenfele

Kossuthnak, sem helyeselte'a P. Hirlap izgatásainak mér-

tékét és modorát, de ez nem gátolta meg abban, hogy nyíl-

tan ki ne fejezze Széchenyi epés felszólalásának jogosulat-

lanságát. Megemlékezett a létrejött védiratokról is, melyek

*) X Y. Z.-könyv,
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t'peii oly kevéssé elégítették ki, mint maga a Kelet Népe.

Hibáztatta a szk alapról megindított vitát, melyrl »mint

<3gy vékony deszkaszál élérl « komoly s nagyszer harczot

folytatni lehetetlen. Kossuth Lajost a becsületes agitátorok

közé számítja, s nem helyeselheti, hogy Széchenyi gúnynyal

illette, nemcsak magát személyét, hanem még szenvedéseit

is, mintha »el akarná tagadni a szenvedéstl még azt is,

hogy szenvedés volt.« Nem értett ugyan egyet aP. Hirlap-

pal, mert irányát is veszélyesnek tartotta, de a Széchenyi

rajzolta kép szinezetét nagyon is sötétnek és így a helyzetet

kevésbbé aggodalmasnak látta. Ellenmondást talált Kossuth

egyénileg vallott politikai elvei és a Pesti Hírlap czikkeinek

intentiója között. Oly következtetéseket vont le a hii'lap-

czikkek sorai kö^t »láthatatlan betkbe « foglaltakból, a

mik tényleg veszélyt rejtenek magukban, és ezt kárhoztatta

a lapban. Czikksorozata végén igen értheten fejtette ki a

vitából merített hasznot, s tüzetesen jellemezte a két nagy

<íllenfél politikai rendszerét.*)

*) Báró Jósikához intézett magán levelében (1841. jul. 17:) így

nyilatkozik : »Steferls Buch ist literárisch (bis auf Stellen) ein Unding

;

politisch ein Feliler ;
— pas un crime mais une faute. Dass er in dem

Buch bona fide ist, steht fest ; er glaubt an die Gefahren, die er weis-

sagt, — aber er sieht sie mit dem Vergrösserungsglas der gereizten

Elteikéit — II désespere de tout mouvement qu'il ne dirige pas. Nie

hat Jemand gegen freie Presse und freie Discussion stárkere Argu-

niente geliefert. — Was den Hírlap anbetriflft, die eigentlichen Libe-

ralen sind fiir ihm. sie sehen nur das grosse Factum : freie Discussion

— Winkel und Comitatspolitiker sind tour a tour verletzt und zufrie-

den. — Conservativen meistens zufrieden .... Steferls Buch hat áih

Wirkung, dass Kossuth unwillkürlich seinen Ton gemildert hat. Die

Epoche aber, wo eine solche Zeitung sehr gefáhrlich sein konnte^^

ist vorüber.«
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Mindkettnél központosításra irányuló törekvést

látott. Széchenyinél — mellzve a centralis állami kormány-

zatot — anyagi jólétben nyilvánuló központra való törek-

vést, hol a mozgató szellemi középpont maga legyen, a

mozgalmakat intéz eszközök iratai, a szervezés munkáját

végz testület pedig a megmagyarosított aristocratia.

Kossuthnál politikai hitvallása talpkövéül a megyét ismeri

fel, melyet középponti hírlapja eszméinek végrehajtójául

óhajt a nyilvánosság ellenrköd hatalmával. Mindkét rend-

szerben egyoldalúságot lát, Széchenyiében a törvényható-

ságok befolyásának mellzését, Kossuthéban a fhatalom

jogkörének figyelmen kivl hagyását. S nem csatlakozva

egyik párthoz sem, rövid vázlatban eladja az általa con-

templált kormányzási rendszernek irányát és feladatát,

megjelölve egyszersmind, micsoda taktikát óhajt közügyeink-

ben a nemzet részérl. Dessewffynek a közönséges felfogást

meghaladó álláspontja emelkedett államférfiúi gondolko-

dásra mutatott, felszólalása pedig journalistikai szempont-

ból is figyelemre méltó volt, mert benne a kor egyik leg-

tehetségesebb politikusának szelleme nyilvánult világos és-

értelmes nyelven, ügyes és szabatos dialectikával.

Mint hirlapiró, Dessewffy Aurél, rövid mködése
daczára, a kor egyik legjelentékenyebb publicistájává lett.

Journalistikai mködését a toll könnysége, a stilus meleg-

sége és mesterkéletlen egyszer s mégis erteljes szépsége

s a nyelv hatalma teszik követésre méltóvá — mondja

róla Csengery. Már els czikkeinek egyikében, melyben a

Vüdg 72. számában a törvényhozás és a megyei hatóság

viszonyait fejtegeti, nagy elhatározottsággal és merészen

védelmezi a többség nézetétl eltér felfogását. Yolt bátor-

sága nyíltan rosszalni néhány megyének azon határozatát,.
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melylyel a szavazási jogot a honoratiorokra kiterjesztette,

mert ezt alkotmányba ütköz eljárásnak tekintette. Fenn

akarta tartani a megyét is, de jogkörének olynem tágí-

tását, mely a törvényhozáséba ütközik, határozottan kár-

hoztatta, ííem tett különbséget a népszer és népszertlen

eszmék védelmében, ami meggyzdésével megegyezett,

annak védelmére kelt ; bármily ers tábort talált is szem-

ben, viszont ha meggyzdésével ellenkez eszmének ipar-

kodtak ellenfelei propagandát csinálni, nem habozott felle

rosszalását nyiltan hirdetni. Tárgyilagosságát mindig meg-

rizte, noha olykor a személyes gúny hangját is használta.

Védelmére kelt a hirlapi névtelenségnek, de a hol a nézet-

eltérés elvekre vonatkozott, soha sem vonakodott magát

inegnevezni, mindig kimondta nyiltan meggyzdését és

nem félt az erkölcsi felelsség súlyától.

Ösztönt az Írásra gyakran Kossuthtól vett, kinek

ellensúlyozására törekedett, de az eszmék fejtegetésében

mindenkor egyéni felfogásának adott kifejezést, eredetisé-

gét mindig megrizte. Akármirl szólt, olvasóját mindig

meggyzni iparkodott s nem elégedett meg a rábeszéléssel

;

czikkei ezért többnyire inkább az értelemhez voltak intézve,

mint a kedélyhez ; nem annyira leleményes a feltalálásban,

mint érs eszméinek logikai csoportosításában. Találékony-

ságra nézve egyáltalában nem vetekedhetett Kossuthtal,

de irályának meggyz ereje akárhányszor felért Kossuth

vezérczikkeivel, világosság és szabatosság tekintetében

pedig sokhelyütt felül is múlja Kossuthot. Dessewffy is b
nyelvismerettel rendelkezett, ezért itt-ott idegenszerség is

érezhet iratain, midn például ily kifejezéseket használ:

lizorítom magamat egy ellenvetésre^ több collegáink stb. de

nyelve magyarosság tekintetében megállhat a kor bármely
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publicistájának nyelvezete mellett. Szerette a szenved

igék gyakori használatát, a ragozott nevekbl való képzést

(lajpunkhani, tehertöUj mint kortársai általában ; st itt-ott

ritkán arcbaismusra is akadunk (jogait= igazait; Kossutb-

nál jogvéd = ügyvéd). Iratai hatalmasan fejld prózánk

sikerült termékei közé sorolhatók.

Az államférfiú magas felfogását tanúsítja a Vüár/

87.. számában irt czikkében, melyben a papi jószágokról

szól s az elkobzásuk iránti törekvéseket határozott szigor-

ral, erélyesen visszautasítja. A mennyire egy rövid czikk

keretében a status quo fentartását meggyzleg védeni

lehet, azt e czikk fényesen teljesíti. Nem hangzatos ékes-

szólással, nem rabulisztikával védi felfogása és álláspontja

helyességét, hanem az igazság és jog érzetének öntudatos-

ságával, a körültekint államférfi higgadtságával, kit nem
szenvedélyek vezetnek tetteiben, hanem eszélyesség és a

körülmények gondos mérlegelése.

Tántoríthatatlan híve volt a szigorú törvényességnek,

melyet minden körülmények közt fent akart tartani s csor-

bítása ellen még akkor is tiltakozott, ha magát az eszmét

helyeselte is , melyért a törvényes forma mellztetett. Midn
Pest-megye a büntet eljárásban a védelem nyilvánosságát

behozta, így nyilatkozott : »Az eseményt sok hkebl hazafi

örömmel fogja talán üdvözölni, mert valósítása egy eszmé-

nek, melyet több szabad ország polgári institutiója gyé-

mántjának tekint ; mert számtalan forró reménynek s buzgó

óhajtásoknak megfelel. Es mi magunk is, ha egyszer majd

a törvényhozás utján fogjuk ez eredményeket megnyerni,

akkor azokat szívesen üdvözlendjük, meggyzdve, hogy e

kincseket a haza atyjai csak kell meggondolás után és

részletesen szabályozva fogják benyújtani a hazának de a
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dolog jelen állásában komoly aggodalmak által van elfojtva

keblünkben minden öröm, mert a történt lépésben új s

életbe vágó megrontását látjuk azon elválasztó vonalnak,

melyet feljebb (a megye és törvényhozás jogkörének hatá-

rai) megemlíténk.« *)

A megye ellen pártfeleivel együtt többször éles tá-

madást intézett DessewíFy, különösen ha a megyei intézke-

dések az állami közigazgatás útjait bevágták. E kérdés

kiválóan fontos volt a conservativ párt eltt, még a nem-

zetgazdasági legfontosabb kérdéseknek is eléje tették az

állami administratio reformját. Ebben a kérdésben voltak

valóban haladópártiak a pecsovicsok^— mert így nevezték a

Dessewffy Aurél köré csoportosult conservativeket,— min-

den másban a status quo fentartásának szükségét hirdet-

ték. Elleneztek minden gyökeres reformot, minden ersza-

kos változtatást
;
jelszavuk — mondja Pulszky — a rend

és törvényesség volt. A közvélemény követel hangját tel-

jesen ignorálták, különösen Dessewffy Aurél, ki többször

kigúnyolta Kossuthnak a közvéleményre való hivatkozását.

Dessewffy volt pártjának szónoka és hirlapirója;

mint Szalay mondja : a conservativeknek az volt, mi Fü-

löp fia a macedoniaknak ; utána a Ptolemaeusok jöttek.

Mint szónok, beszédeiben ékesszavú és tartalmas, mint hir-

lapiró, jeles stilista volt. Szónoklataiban több a positiv

tartalom mint hirlapczikkeiben, hol gyakran a negatio te-

rén mozgott. Gondolatait azonban mindig könnyen ki tudta

fejezni akár él szóval, akár tollal. Amily kitnek voltak

rögtönzött beszédei, oly könnyen folytak hirlapi czikkei, a

legnagyobb ritkaságok közé tartozott, hogy kifejezéseit

*) X Y. Z. könyv 130. 131. 11.
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javítgatta. Sem beszédeiben, sem irataiban nem Halmozta

össze a nyelv keresett szépségeit. Összegyjtött vezérczik-

keinek egész kötetében alig találhatni egy-két virágos ki-

fejezést, nyelve közelebb áll az egyszerhöz mint a keresett

czifrasághoz, de ez egyszerségben van bizonyos er, mely

a hallgatót és olvasót egyaránt lebilincselte. Gondolatme-

netének gyorsasága épen úgy visszatükrözdik beszédein

mint czikkein, ebbl magyarázható ers hajlama a vitatko-

záshoz. Társalgás közben is szeretett disputálni s örömest

czáfolgatta mások nézetét és felfogását, de mig beszédköz-

ben maga is többször adott anyagot czáfolgatásra, mint

hirlapiró, leginkább czáfoló irányban mködött.

Értelmi ereje egész nagyságában tnt fel czáfolás

közben, szerette az eszméket és elveket analysálni, eleme

volt az analysis, de képzel ereje aránylag csekély volt,

mint lelkesedése sem ismert kitartást. Hideg bonczoló elme

volt, ki mindenben a tartalmi igazságot kereste, a szép for-

mának, a tetszets külsnek nála kevés becse volt. Rokon-

vagy ellenszenv nem befolyásolták Ítéletét, mert mindent

meggyzdése szemüvegén keresztül tekintett s mindennek

csak annyi becset tulajdonított, amennyi tartalmánál fogva

megillette.

Mig Kossuth journalistikai mködésével elragadta

közönségét, addig Dessewffy aránylag csekély hatást tett.

Kossuth radicalis elveit magasztalták, Dessewffy conser-

vativ felfogását kárhoztatták. Kossuth mindenkor lelkesí-

teni iparkodott, Dessewffy felvilágosítani, az elbbi folyton

izgatta a közönséget, az utóbbi mindig mérsékletre intette.

Kossuth meg nem jelölt czélok felé is rohamosan sietett,

Dessewffy kimért számítással haladt, mig az elbbi leszállt

közönségéhez, az utóbbi magához emelte fel. Amint elveik
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eltértek egymástól, úgy czéljaik is különbözk voltak. Kos-

suth a democratikus parlamentarisnms alapjait rakta le^

Dessewfty liberális absolutismust tervezett bureaucratiával,

eltte a parlamentáris kormányforma utópiának tnt leL

Dessewffy, daczára conservativ politikai álláspontjának,

magát szabadelvnek tartotta, s mivel a parlamentarismus

diadalában nem hitt, a megyei intézményt megtartandónak

Ítélte. A haladást sem ellenezte, de mindent a törvényho-

zás utján kivánt létrehozni, és nem a kormány ellenzése

daczára, hanem megegyezésével. Ezért ostorozta a megyé-

ket, midn a törvényhozás mködésébe vágtak és folyto-

nosan ellenkeztek a kormánynyal. Bennök tehát akadályt

látott saját kormányzási elveinek érvényesítésére is. Mert

nyiltan bevallott czélja volt — mit különben is mindenki

sejtett — eljutni a cancellárságra, s így eddig hirdetett

kormányzói elveit gyakorlati alkalmazásba venni.

Magán levelei mély bepillantást engednek messze-

men terveibe s rejtettebb gondolkozása módjába s meg-

gyzen tanúskodnak uralkodni szeret hajlamáról. Bécsbe,

a magyar udvari cancelláriánál alkalmazott barátjához,

báró Jósika Samuhoz intézett leveleiben sok, a saját sze-

mélyét s a korabeli viszonyokat érdekesen jellemz adato-

kat találhatni, melyekbl itt hirlapirói pályájával össze-

függ egynéhány mozzanatot emelünk csak ki.*) Fájlalja,

hogy Orosz József a Hirnök-hen is, s ennek melléklapjá-

ban, a Századu7ik-han is gúnyosan emlegette a Világ-oi,

holott a Pesti Hirlap-ról dicsérettel szólt. Megengedi ugyan,

hogy a Világ néha-néha hibázott, de mióta igazgatja

»ers kézzel «, ilyen nem történik. Megütközését fejezi ki,

*) Dessewffv levéltár
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hogy a Hírnök^ mely köztudomás szerint a kormány támo-

gatásában részesül, dicséri mint kormánypárti lap a Pesti

Hirlap-ot, a Vildg-gsií szemben, holott az elbbi az anarchia

és demagógia, az utóbbi pedig a rend és jog uralmáért küzd.

Tart tle, hogy ily jelenségek után a közönségben meger-
södik azon hit, hogy a kormány hamis játékot üz a sajtó-

val, mely eljárás elbb-utóbb megbszülja magát. Utasít-

tatni kéri Dreschert, a pozsonyi censort, hogy semmiféle

támadást se trjön meg a Hirnökhen a Világ elleUj mely

kedvezményt, ha megtagadnak tle, teljesen tájékozatlan-

nak érzi magát.

A sajtó ügyét nagyon fontosnak tekinti szabad or-

szágban, különösen a hol a mködésre széles tere van, s

gondos felügyeletet igényel ott, a hol — mint nálunk —
nagy a hajlam a reactiora. "Véleménye szerint a közelg

országgylés jó conservativ elemekbl volna szervezhet a

•sajtónak értelmes és concentrált vezetése mellett, melyre ,
az eredmény elleges biztosítása mellett, szívesen vállalko-

zott volna. Mint helytartósági tanácsos, a sajtó-osztályban

kivánt mködési tért. »Ein einfaches Mittel wáre — irja

egyik levelében Gyöngyösrl 1841. okt. 28-án — mich dem

Oensor-Collegio zu aggregiren, und Mednyánszky anweisen,

mich speciell mit der periodischen Presse unter seinem

Aufsicht, in der Art zu beauftragen, dass die Zeitungscen-

soren in Pest, Ofen und Pressburg in hoc genere durch

meiner Yermittlung mit ihm und respektive dem Collegio

zu verhandeln hátten ; auch demjenigen, was ich in Ihnen,

in zeitungsangelegenheiten, Namens des Collegio, vor-

schreiben würde, zu pariren hátten: 1. dies und 2. keine

neue Zeitung mehr — angenommen etwa eine deutsche

durch Orosz, wenn der Hírnök eingehen sollte — sind die
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Grundzüge der Sache. Ich habé die Überzeugung, dass es

gehen würde.«

Terveinek inkább gyakorlati keresztülvitelében bi-

zott mint elméleti fejtegetésében, melyre ideje sem volt.

Ezért azt kivánta, hivják fel 4—5 napra Bécsbe, hogy

»a birodalom nagysága « fell nézeteit elmondhassa, »iind

man wird sich überzeugen — irja — dass ich kein Wind-

beutel bin.« Eszméinek, elveinek alkalmazását senkire sem

akarta bizni, nagyszabású tervek végrehajtását egyedül és

kizárólag magának akarta fentartani. Midn Császár Fe-

rencz, lapjának egyik fmunkatársa Bécsbe ment, vele ma-

gával oly izenetet küldött, hogy semmiféle megbízást ne

adjanak neki anélkül, hogy elbb t meg ne kérdezzék.

Es Dessewffynek új s gyakran merész terveihez való

ragaszkodásában, a terveinek keresztülviteléhez szükséges

("Jnbizalmában volt valami imponáló er ; senki sem látott

bennök egyéni fontoskodást, vagy kicsinyes ambitiot, hanem

juég ellenfelei is kiváló tehetség jeleit látták mködésében

ós nagy jövt jósoltak genialis képességeinek, munkabiró,

fáradhatlan erejének.

Sem Dessewífy, sem politikai pártfelei nem igen bo-

csátkoztak közjogi kérdések fejtegetésébe, mig Kossuth

egész hirlapirói mködése túlnyomóan közjogi fejtegeté-

sekbl állt. Dessewífy sem a kormányzati rendszerben, sem

Magyarországnak az örökös tartományokhoz való viszo-

nyában gyökeres változtatást nem tervezett, ragaszkodott

I monarchikus államformához, melynek biztosítékát az

egységes és szilárd központi vezetésben találta, mely az ö

fnöksége alatt kétségtelenül absolut irányt vett volna föl.

Ezért volt bizalmas összeköttetésben a kormánynyal s tett

neki jó szolgálatokat, mint szónok és hirlapiró. Ez okozta
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népszertlenségét is lionfitársííinál, kikben a kormány nem
tudott bizalmat kelteni a reformok pártolása daczára sem.

Kossutli önkormányzati theoriáját megtapsolta a nemzet,

Dessewffynek absolntismusra hajló elveit gúnynyal fogadta.

Népszertlensége még inkább növekedett, midn az ellen-

zéki párt megosztására czélozva, Kossuthot és a Pesti Hír-

Jajooi folytonos támadásokkal illette. A harcz kíméletlen

vádaskodással és gyanúsítással folyt mindkét részrl, de a

harczolók személyét illetleg lovagias módon, és valljuk

meg, nem minden haszon nélkül a harczoló felekre nézve,

mert az eszmék tisztázódtak, mi a kövéleményre is nyere-

ség volt.

A Pesti Hirlap a kifejldött tollcsaták következté-

ben mérsékeltebb ln izgatásaiban és általános fejtegetések

helyett, kezdett gyakrabban foglalkozni egyes kérdések

részleteinek megvilágításával. Folytatta ugyan a személyes-

í>éggel telt polémiát továbbra is, még midn kevésbb'é méltó

ellenfelekkel kellett is küzdenie, de politikai részében tar-

talmasabb lett, a koreszmék taglalásában nem maradt

csak a felszínen, mint korábban néha megtörtént, hanem a

kérdések mélyére hatott, lényegüket vizsgálta.

Dessewffynek egész nyilvános pályája alatt mindig

fiz alkotmányos monarchia eszméje lebegett szeme eltt,

minden mozgalomtól félt, mely nem ezen eszme megersö-

désére irányult s a dynastia iránt táplált érzülete minden

ellenzéki mozgalomban a foederalismus és anarchia uralmát

láttatta vele, ezért volt oly kérlelhetlen üldözje minden

reform-mozgalomnak, ezért szegdött inkább Széchenyihez,

mint Kossuthhoz. Ámbár sokban nem osztozott Széchenyi

nézeteivel, de a kormány iránt tanúsított magatartását helye-

selte, mig Kossuth radicalis modorát gúnyolta és üldözte,
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l)olitikai elveit tévtanoknak nevezte, rögtönzött túlzásait

))eclig tle telhetleg mérsékelni iparkodott.

Fajszeretetére és hazafias érzületére sokat tartott,

nielv érzetek korán, még a szüli ház körében megérleld-

tek lelkében. Költi lelk atyja hazafinak és magyarnak

nevelte már els gyermeksége idején és büszkén nevezte

magát magyarnak, többre becsülte ezt, mint születése el-

jogait, noha grófi koronájára is tartott valamit, nem hiú-

ságból, mint Széchenyi, hanem mivel megkönnyítette a

közélet terén való szerepelhetését. De bármily ers volt is

liazafias öntudata, ritkán hivatkozott reá. Széchenyi is,

Kossuth is gyakran emlegették hazafiságukat, Dessewífy

nagy ritkán vett alkalmat reá. Nem szerette az ostentatio-

kat sem szóban, sem tettben ; élt lelkében a vágy : hazáját

))oldogítani, szerette, »imádva szerette « hazáját, de ebben

kötelességet látott, nem érdemet, s a kötelesség teljesítését

nem tekinthette emlegetés tárgyának.

De a mily tartózkodó volt az érdemekre való hivat-

kozásban, oly leplezetlen szinteséggel szólt elveinek és

meggyzdésének magj^arázatában. A mit más, ha egyébért

!iem. opportunitási szempontból elhallgatott volna, Des-

sowfl'y tartózkodás nélkül mondta el, nehogy ámítónak,

kétszinnek tnjön fel. Tudta, hogy bármit ajánljon a kor-,

mány, vagy bárki hozzátartozói közöl, az népszerségre

nem jut a közönségnél, mely minden iránt bizalmatlan volt,

íi mit a kormány kezdeményezett ; nem habozott magát

nyiltan a kormány emberének nevezni. »En pedig — így

szól — egyenesen kimondom, hogy igen is kormányember

vagyok. Vagyok pedig a kormány embere a szónak azon

értelmében, hogy kárhoztatok minden mködést, minden

elvet, melyek törvényes és hathatós kormányzást lehetle-
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nítnek ; mert meggyzdésem szerint hathatós és nem nomi-

nális kormányravan szüksége a nemzeteknek,hogy boldogul-

janak; statusemberekre és nem prókátorokra, hogy nagyok

és ersek legyenek. De mindenek eltt és felett magyar

vagyok, fia ezen szeretett hazának ; minden egyébnél fon-

tosabb elttem ezen országnak boldogsága és érdekeinek

nemzetiség s alkotmány alapján kifejlése.«

Hirlapirodalmi mködése teljesen megfelelt azon

nézetnek, melyet az idszaki sajtó rendeltetésérl vallott,

E nézetet saját szavaival jellemezzük, nemcsak mert tar-

talmilag érdekesek a sorok, hanem alakilag is figyelmet

érdemelnek ; tömött, értelmes stílusát jellemzen tüntetik

fel. A czikk, melynek egy egész pontját bemutatjuk, a Vüá(j

92-ik számában jelent meg s az idszaki sajtó hivatásáról

szól, melyet következleg ir le: »Az idszaki sajtótól mind-

untalan új meg új terveket s javaslatokat igényleni oly

gondolat, mely már magában is annak hivatása ' körüli

fonák fogalmakon épül. Tekintsük Európa alkotmányos

országainak bármelyikét, sehol sem fogjuk az idszaki saj-

tót, legkevésbbé pedig a szoros értelembeni újságokat, a

mködés e mezején találni. Az újságok figyelemmel kisérik

a kormány, a törvényhozó test, a törvényhatóságok, a köz-

testületek lépéseit, bírálják azokat politikai szinök szelle-

mében, felfogják minden egyes jelenetét a közéletnek, oda-

vetnek egy-egy új eszmét, melly megérlelve s kirldve,

magva lehessen jövend jótékony intézvényeknek, tért nyit-

nak néha-néha egyes irók tervezéseinek; de mint újságok

s önmagok nevében tervekkel s positiv javaslatokkal csak

igen gyéren foglalatoskodnak. Oka ennek az, hogy a posi-

tiv javaslatok, szerziktl, fkép törvényhozói szövevényesb

kérdésekben, olly részletek s körülmények szorosb ismére-
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tét kívánják meg, mellyékkel újságíró, bármi kedvez le-

gyen is állása, magára csak ritkán birhat ; illyenek még a

kormányzati s törvényhozói körökben is csak közremun-

káló nagyobb erknek lehetvén eredvényei. Figyelmeztetés,

gondolatébresztés, eszmék tisztába hozása, fonák elvek czá-

folata, ezek sokkal inkább feladásai a már csak lapjainak

szke miatt is némi felszinességre kárhoztatott idszaki

sajtónak, mint azon szakadatlan tervezés, mellyben p. o. a

Pesti Hirlap bvelkedik. Es ha találkoznának is, kiknek

vélekedésük szerint hazánk mostam körülményeiben, más

miveit nemzetek példájától e részben eltérni s positivabb

kört választani szükség volna, meg van még itt is az ár-

nyékoldal : és nagy kérdés, hogy évtizedes tapasztalás után

miké]) fog a kövélemény ezen hirlapi tervezések haszna

fell Ítélni. Tegyük fel például, hogy gondolkozni nem min-

dig szeret megyéink a népszerség szagában álló hírlapok

terveit, úgy mint állanak, elfogadják, s azokat minden rész-

leteikkel együtt kötelez utasítások gyanánt adják ki or-

szágos követeiknek :
— ugyan sokat fogott-é akkor nyerni

a józan megvitatás elve, s nem inkább az lesz-é igaz, hogy

az eredmény a vitatást megelzte, s az újsági tervezés a

törvényhozási tanácskozásnak útját bevágta ? Illy jelene-

teken örülhetnek, kik öneszméikbe szerelmesek, s azoknak

minden áron diadalt akarnak szerezni ; de azok, kik a tör-

vényhozási eredményekben a nemzet értelmi ereje összesé-

gének gyümölcseit szeretnék látni, s a sajtót fkép úgy

méltányolják, mint ezen czél elérhetésének eszközét, nem

fogják tagadni, hogy hazánkban ezen kivételes állapotnál

fogva is kötelesek az idszaki sajtónak lelkiismeretes keze-

lj i a tervezés dolgában igen óvakodva eljárni.

«

Valóban, — mint az idézett sorok is bizonyítják —
Ferenczy : Hirlapirodalomtörténet. 22
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Dessewtty nemcsak ügyes stilista volt, hanem számító poli-

tikus is, ki minden tettét megfontolással és eszélyességgel

intézte. Nem a pillanatnyi szükség, vagy a pillanat izgalmai

befolyásolták Ítéletét, mindent tervszer mérlegelés alap-

ján határozott el.

Midn külföldi útjáról visszaérkezett, Heckenastegy

politikai német hirlap fell értekezett vele. O kívánatosnak

tartá a vállalat létrejöttét mind a németül iró, mind pedig

a németül olvasó közönség érdekében, mely utóbbiak közé

az értelmiség nagy részét sorolta, de els sorban kiemelte

a gondos elvigyázat szükségét, melyet a szerkesztésben

követni kell a külföld s az örökös tartományok szempont-

jából, ezért a szerkesztést Orosz Józsefre szerette volna

bizni, de kész volt a vállalatot ellenezni, ha a kiadó elég-

séges biztosítást nem tud vala adni a szerkeszt magatar-

tása iránt.*) Ennyire körültekint és számító volt vállala-

taiban.

Bár az elvek, melyekért küzdött, kevesek pártolására

találtak, contemplált kormányzási rendszerével pedig alig

volt, ki egyet értett, személyét és nyilvános szereplésének

modorát mindenki becsülte. Midn 1842. elején váratlan

halálának liire elterjedt, ellenfelei is mélyen fájlalták a

veszteséget, mindenki gyászolta benne a közélet egy tehet-

séges bajnokának elhunytát, politikai életünk egy kimagasló

alakjának elvesztését. Haláláról a külföldi lapok is fájda-

lommal emlékeztek meg. Az augsburgi AUgemeine Zeitung

meleghangú necrologot közölt a magyar conservativ párt

vezérérl, a Világ ismételve emlegette a gyászos vesztesé-

get, mely halálában nemcsak pártját, hanem a hazát érte.

*) Levele báró Jósikához. Dessewfíy levéltár.
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A ravatal felett a legnagyobb ellenfél is, Kossuth Lajos,

bánatos szavakban tört ki, s az elismerést, melyet verseny-

társának életében sem tagadott meg tle, bensséggel az

érdem és tehetség igaz méltánylásával fejezte ki az el-

hunyt fell.

Dessewöy Aurélt kortársai méltán sorozták a legki-

tnbb publicisták közé, Kossuth mellett neki volt legna-

gyobb érdeme a negyvenes évek kezdetén az igazi magyar

idszaki sajtó s vele kapcsolatban a magyar hirlapirói

.stilus megalkotásában.

22 +
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A politikai hirlapirodalom régebbi képviseli : Nemzeti Újság, Jelen-

kor, Hirn'ók, Erdélyi Hiradó. Gróf Majláth János, gróf Széchenyi

István, báró Kemény Zsigmond, Kovács Lajos mint hirlapirók.

Majdnem négy évtizedet ért már meg Kulcsár Hazai

és Külföldi TudósitdsoJc czim vállalata, midn dr. Nagy

Pál szerkesztésében czímét Nemzeti Ujság-rsL változtatta s

továbbra is özvegy Kulcsárné tulajdonaként jelent meg,

A változás csak az alakra és czímre terjedt ki, de nem a

tartalomra is. Az elbbi modorban következtek a közle-

mények: kinevezések, pesti bírek, vidéki levelek, külföldi

politikai hirek száraz egymásutánban tartalmasság és esz-

mék nélkül. A Külföld még ekkor is több tért foglalt le

az egy-egy ívnyi terjedelembl, mint a hazai események.

Önálló fejtegetések, politikai eszmék nem jelentek

meg benne, tehát elvrl és irányról nem is lehetett szó.

Nem foglalt állást sem a haladás mellett, sem ellene, nem

érezte a reformok szükségét, nem is sürgette, de nem is elle-

nezte. Általában jelentéktelen szerepe volt. Nemcsak hogy

pártorganumul nem szolgált, de semmiféle meggyzdést
sem képviselt. Mondhatni 1841-ben már létjoggal sem birt

ily színtelen közlöny, melynek sem elve, sem meggyzdése
nem volt.
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Xem is zárkózhatott el állandóan a kor kívánalmai,

tz éget napi kérdések ell. 1842-ben szerkesztését Kova-

csóczy vette át, ki a haladás eszméjét tzte zászlajára, s

programmjában vallással és törvénynyel való haladást

hirdetett »kormány és alkotmányszer izgatás nélkül*,

ígérte, hogy sem az aristocratiának, sem a deraocratiának

nem fog hízelegni, de azért függetlenségét nem tartotta

meg, nagyon hamar clerikális színt öltött és a conservatív

eszmék mellett harczolt.

Tapasztalva az olvasó közönségnek igényeit, mely

nem elégedett meg a hírrovatokkal, Koymnk ügyei czímen

közérdek kérdések fejtegetéseit kezdte meg a Pesti Hírlap

vezérczikkeinek modorában, de azok vonzó ereje és szel-

leme nélkül. Szólt az egyház és állam^ a közügyek kezelése^

a népnevelés kérdései fell, tárgyalta az egyházi javak,

késbb a közérdek siség^ örökváltsági adó kérdé-

seit nem valami magas államféríiú szempontból, mint

inkább elemi felfogással, kicsinyes, kezdetleges modorban,

a mint Mráz Mihály plébános, Eliássy István, stb. vezér-

c'zikkiróitól kitellett.

Kárhoztatta a Pesti Hírlap irányát, de dicsérettel

>zólt szerkesztje jellemének következetességérl, a Világ-

ról pedig gúnyosan emlékezett meg, noha ennek eszmeme-

nete és iránya közelebb állt az övéhez. Késbb, midn gróf

Majláth János vette át a felügyeletet a lap felett s majd

midn mint szerkeszttárs irányára elhatározó befolyást

gyakorolt, mind jobban a clerikális érdekek védelmére kelt

s a conservativ eszmék népszersítésén fáradozott. Az
1843-ra szóló programmban már nyiltan kijelentette, hogy

» alkotmányunkkal hasonkorú catholicismus és vallásosság

leend az arany fonál, mely eladásaiból kiragyogland.«
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Hogy feladatát minél inkább betöltse, melléklapját, a Hasz-

nos Mulatságok-^i is megszüntette s a flap minden szá-

mát két íynyi terjedelemben adta ki.

Az ultramontán szellem, melyet gróf Majlátli János

kölcsönzött a vállalatnak, állandóan megmaradt benne,

író és olvasó közönségét nagyrészt egyházi férfiak képez-

ték, kik a hierarchia jogainak védelmére mindig készen

álltak. Maga Majláth, mint történetire és mfordító, iro-

dalmi névvel biró férfiú volt, noha munkásságával inkább

csak egy dillettáns törekvéseinek jelét adta, semmint nevé-

nek nagy tekintélyt szerezhetett volna. Politikai mködése
sem hagyott mélyebb nyomokat. Tanult egyén volt, de sem

igazi alapos tudós, sem találékony elme, publicistái hiva-

tással pedig épen nem bírt. Vezérczikkei közönséges felfo-

gást s csekély eredetiséget mutattak, melyek e korszak

nagyjelentség publicistái harczai, közérdek vitatkozásai

mellett alig keltettek figyelmet. Minden alkalmat megra-

gadott, hogy meggyzdését hangoztassa ; kikapott egy-

egy eszmét a sokat vitatott kérdések közöl, hogy hiányukat

vagy fonákságukat kimutassa, de észrevételei, fejtegetései

nem kelthettek visszhangot az egykorú idszaki sajtó ma-

gasabb színvonalú vitatkozásai közepett. Kegyeletesen em-

lékezett meg Dessewffy Aurélról halála évfordulója alkal-

mával, hangosan hirdette, hogy az eszméihez, az irányá-

hoz ragaszkodik, de a közönség ép úgy nem sokba vette

banális phrasisajt, mint Nagy Sándor plébánosnak egyol-

dalú, üres fejtegetéseit.

Sokkal szkebb volt a Nemzeti Újság eszmeköre,

semhogy népszerségre szert tehetett volna. Az egyházi

kiváltságok és eljogok védelmezése nem találhatott köz-

helyeslésre oly korban, midn a kiváltságok megszüntetése
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Yolt napi renden. Az az egyoldalúság és felekezeties szk
latkor sem tetszhetett, mely majdnem minden számon

keresztül Yonult. Szólt a káptalani követekrl, a papok

nösülése kérdésérl, a vallásegyenlségröl, a kath. clerus-

nak a megyegyülésekhez való viszonyáról, többnyire mind

oly kérdések fell, melyek nem képezték a közvélemény

érdekldése tárgyát. Pedig intézitl nem tagadhatni meg

az igyekezetet, hogy egyben-másban iparkodtak a haladó

kor Ízlésével lépést tartani. 1843. második felében már

hasábos beosztást találunk, és rendes Tarc^a-rovatot,

benne egyházi, bibliai tárgyú beszélyt, irodalmi kritikát stb.

Igaz, hogy nagy változatosság ekkor sem jellemezte, de

legalább a haladásnak némi jelét adta.

Midn 1845-ben Lipthay Sándor vezetése mellett

Ilkicz Oláh János vette át szerkesztését, már hetenkint

háromszor s nemsokára rendesen négyszer jelent meg.

Ekkor a Tarc^a-rovat ismét megsznt, de a lap tartalmá-

ban nagyobb változatosság . nyert alkalmazást. Yoltak

benne közlekedési és nemzetgazdasági czikkek, hosszas

magyarázatokkal szólt List Frigyes nemzetgazdasági elmé-

letérl, tárgyalta a Tisza-szabályozás kérdését. Közlemé-

nyeit gyakran szakadozva, más tárgyról közbeszúrt fejte-

getésekkel adta, néha két, három szám után folytatva a

megkezdett elmélkedést.

A vegyes újdonságok rovata a mai Különfélék modo-

rában 1847-ben kezddött, mely érdekesen a néha szelle-

mesen volt összeállítva, de aránylag csekély részt töltött

be. Ekkor már a külföldi rovat is megrövidült, melyet

késbb az országgylés megnyiltával ennek közleményei

még inkább megszorítottak. Volt rá eset akárhányszor,

hogy a lapnak két harmadrészét az országgylési tárgyalá-
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sok foglalták el, mikrl igen b leírást adott, közölvén a

kiválóbb parlamenti beszédeket egész terjedelemben is.

A reformeszmékkel nem igen barátkozott meg ekkor

sem, így a többek közt irtózott a zsidók emancipatiója

kérdésétl s bosszú czikksorban fejtegette ellentétes állás-

pontját, melybl néha nagyon is élesen kirítt a felekezeti

elfogultság. Megmaradt h orgánumául a conservativ esz-

méknek s az ultramontán szellemnek, mely utóbbi biztosí-

totta fenmaradását, mert az egyházi férfiak támogatása

nélkül alig tarthatta volna fenn magát hatalmas verseny-

társai mellett. Mint jellemz körülményt említhetni fel,

hogy Kossuthnak, a hirlapirónak, folyton ellenfele volt,

többször folytatott vele nem épen gyengéd hangú polémiát,

de az 1848-iki nagy változások alkalmával elbbi maga-

tartását is megváltoztatta s nagy elismeréssel üdvözölte

Kossuthot a miniszteri székben, kinek tehetségétl sokat

várt. Eötvöst a szeretet. Deákot a hit élesztésére és ápolá-

sára tartotta hivatottnak, de minden reményt Kossuthba

helyezett, a kit az összes vívmányok szerzjének tekintett.

Az 1848-iki izgalmak közepett a lap még egyszer

megváltoztatta czimét s Nemzeti Politikai Hirlap lett

belle, mely a második félévben már napi lappá vált.

Hasábjait ekkor a nemzetgylés tárgyalásainak kimerít

leírásai és a hivatalos rendeletek töltötték meg. A külföldi

hirek ugyan összevont alakban jelentek meg, st tér hiánya

miatt sokszor el is maradtak. Az izgalom, mely az egész

nemzetet elfogta, a hírlapokon is meglátszott, csaknem

valamennyi h kifejezje lett a nemzeti élet idegességének,

a gyorsaság- és nyugtot nem ismer tevékenység felindult-

ságának. E sajátság a Nemzeti Újság utolsó évfolyamán is

elömlik, mely 1848 végén fejezte be 42 éves pályafutását.
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Negyvenkét év, majdnem egy félszázad, hosszú id
egy szellemi fejldésnek induló nemzet életében, s a válla-

lat, mely e fokozatos fejldéssel többé-kevésbbé iparko-

dott koronként lépést tartani, még akkor is elismerést

érdemel, ha nagyobb tévedések emlékei fzdnek is pályá-

jához, ha kevesebb érdeme volt is a közmveltség ápolásá-

ban, mint a Hazai Tudósítdsok-hól létrejött Nemzeti Üjsdg-

nak, mely míg maga politikai életünk ébrentartása iránt

buzgólkodott, társlapjával a szépirodalom feljlesztésén és

elbbre vitelén fáradozott.

Nem sokban különbözött a Nemzeti Ujsdg-tó\ a

Jelenkor sem, mely a negyvenes évek elején is megrizte

K'gebbi pongyola szerkezetét. Iránya csak oly határozat-

lan volt, mint a többié, közleményei csak úgy voltak össze-

válogatva, mint korábban, más lapokból, czímlapján még
i S-io-ben is ott viselte, hogy »a két haza és a külföld hir-

leveiéibl szerkeszti Helmeczy«. Országgylés idején ennek

rövid közleményei álltak a lap élén, miket a budapesti

napló csevegései váltottak fel, elmondva a két fváros vál-

tozatos napi újdonságait. B tudósításokat hozott a vidéki

élet eseményeirl, a törvényhatóságok mozgalmain kivül

az elemi csapásokról, tz, jég, vizár fell szóló értesítéseket,

vásári, szinházi és báli hireket, rendes rovatot képeztek a

tudós társaságra vonatkozó értesítések, gabonaár és tzsde-

hírek. Mind ezeket a Külföld terjedelmes rovata egészítette

ki, melyben a legtávolibb világrészek politikai eseményei

senkit sem érdekl részletezéssel voltak elmondva. A hir-

detésekre külön melléklet volt szánva, az Értesít^ mely ren-

desen egy-egy kis ivén jelent meg. Egyben képviselt csak

határozott irányt, a nyelyvújítás terjesztésében. »Kiki

tudja — Írja Szontagh Grusztáv — hogy idnkben nem
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találtatott iró s lap, ki s mely annyi új szavat honosított

volna meg köztünk, mint e lapunk. E neologiai düh, úgy

hivék sokan, meg fogja buktatni ; de ellenkez történt,

mert a szükség egyetemileg éreztetett. « *)

Tekintve azonban az idszaki sajtó gyors emelkedé-

sét, s a Jelenkor-nak a közönséghez való viszonyát, mely

megszokta ezt a jobb lapok sorába helyezni, el kellé szán-

nia magát, hogy az id követeléseihez alkalmazkodjék.

Kezdett önálló czikkeket közölni, de nagyon határozatlan

irányban, elbb csak a budapesti napló élén hozott egy-egy

hosszabb, összefügg közleményt a közügyek terérl,

késbb már önállóan értekezett egy-egy kérdés fell.

Korunk fobh kivdnatá-ról szólt Képesy József^ az árvákról

Burián Imre, a rabokról Ballá, pestmegyei fjegyz, a zsi-

dók polgárosítása ügyében Édes János, a budapesti láncz-

híd-ról gróf Széchenyi István. Maga jelezte már 1841-ben

a hirlapirodalom örvendetes haladását, mely azeltt » isko-

lai próbatét s megyei tisztválasztási puszta névjegyzék

«

volt, holott most már elvek és eszmék megvitatására szol-

gált, a közvélemény meggyzdését és hangulatát irányozta.

Maga a szerkeszt nem adhatott politikai súlyt és

jelentséget a lapnak, mert meggyzdése mint jelleme is

ingatag volt. Midn a Pesti Hírlap és Világ harczairól

megemlékezett, mindkettt egyaránt megdicsérte. A Pesti

Hírlap vezérczikkeit szívrehatóknak találta, a Világ-nak

pedig a Közügy rovatában foglalt közleményeit észhez

szólóknak. Tetszett neki a vezérczikkek rhetorikai hangja,

a képes beszéd és szópompa, emezeknek pedig egyszer-

sége, mely épúgy hatást tudott tenni, mint amazok. Az elvi

*) Jelenkor 1843. 24. sz.
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ellentétek fejtegetését elhagyta, mert meggyzdés dolgá-

ban gyengén állt. A lap haladónak nevezte magát, mint

a kortársak közül is párthivei, de késbb akárhányszor a

conservativ eszméket vette védelmébe s gnynyal üldözte az

iij irányú Pesti Hírlap centralistikus törekvéseit. Midn
.lablanczy megvált a Vildg'i6\ a Jelenkor-h2i\\ foglalt

j'illást Kossuth ellen s folytatta támadásait a radicalis sza-

badelv áramlat ellen. Többé-kevésbbé hódoltak ez irány-

nak többi munkatársai is. Rosty Zsigmond, Szelestey

László, Beöthy Zsigmond s a késbbiek közül Gáty, Fekete

Lajos, Zombory Lipót, Fabriczy Sámuel.

De e közremködk egyike sem adhatott a lapnak

oly határozott jelleget, mint gróf Széchenyi István, ki 1848-

l)an és 1845-ben állandó és tevékeny munkása volt. Ez

idtl fogva egészen Széchenyi eszméinek hódolt, tle vett

irányt, eszmét, st munkakörét is a lánglelk hazafi tervei

('S tevékenysége szabták meg. Egészen Széchenyi felfogását

tolmácsolta és Kossuth szerepét, hatását törekedett deval-

^ álni. Gyakran foglalkozott közlekedési ügyekkel, különösen

a vizi utak kérdésével, fejtegette a pesti kikötk, a duna-

tiszai csatorna kérdését, szólt a gyáriparról, adó ügyek-

rl, takarékpénztárakról, az ügyvédi és sajtóreformról,

itt-ott közjogi kérdések taglalásába is bocsátkozott. Midn
az új Pesti Hirlap centralistikus törekvései a közérdekl-

dés tárgyát képezték, gyakran tett rajok gúnyos megjegy-

zéseket és közölt rólok czáfoló értekezéseket, de helyet

adott védelmökre is, midn Madách Imre centralisti-

kus irányú czikkét közölte, — nehogy az egyoldalúság

vádja érje.

1847-ben többnyire közlekedési kérdések foglalkoztat-

ták. Szólt a tiszavölgy rendezésérl, aBalaton lecsapolásáról,
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de ezeiikivül a belügyekre is kiterjeszkedett s magyarázta

az siség, a birói felelsség, a negyedrendszer, az emanci-

patio ügyeit. Korizmics László ismertette Palleocapa Tisza

szabályozási terveit. Majd az István nádorhoz intézett fölira-

tokat közölte és részletes leirást hozott a nádor országos

körútjáról. 1848-ban már hetenkint 4-szer jelent meg b
országgylési és törvényhatósági tudósításokkal, ekkor a

külföldi rovat már nagyon is szkre szorult össze. A már-

cziusi napok után többnyire a napi események töltötték

meg hasábjait, ezek voltak akkor közérdek tárgyak. Az
izgatott kedély elmélked czikkekkel úgy sem foglalkozha-

tott volna.

Szerkesztését az utóbbi idkben Királyi Pál teljesí-

tette, mert Helmeczy szemeinek meggyengülése miatt kény-

telen volt lemondani róla. Keresztúri Józsefet, a lap egyik

munkatársát, bizta meg a folytatással, ki részletes pro-

grammot is adott követend elveirl, de a napról-napra

vészesebben bonyolódó közállapotok az év közepén meg-

szüntették a vállalatot.

Virágzása idejét a Jelenkor Széchenyi közremkö-

dése idején érte meg. A nagy tervekkel foglalkozó és

örökké számító gróf már létrejötte eltt érdekldéssel

viseltetett a lap iránt, jórészt az sürgetései hozták is

létre, mert eszméinek és terveinek népszersítésére szük-

sége volt állandó közlönyre, de kezdetben kevés részt vett

munkakörében, néha-néha melléklapjában, a Tdrsalkodó-

ban szólalt meg s ismertette valamely tervének czélját,

intentióit. Állandó journalistai munkásságot 1843-ban kez-

dett kifejteni, midn közéleti szereplését ers birálat tár-

gyává tette az idszaki sajtó.

Az akadémia 1842-iki közgylésén Széchenyi elnö-
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költ, mint az akadémia alelnöke, mert gróf Teleki, az elnök,

lüint erdélyi kormányzó az erdélyi tartománygyülés miatt

t.'ivol volt. Széchenyi hosszú megnyitó beszédében politikai

tendentiával biró eszmét fejtegetett, a magyarországi nem-

zetiségeknek eszméjét és a magyar nyelvnek, mint az állam

hivatalos nyelvének, terjesztése kérdését. Beszédében ki-

emelte, hogy a magyar nyelv erszakos terjesztését meg kell

akadályozni, mert törvénytelen visszaélésekre vezet és sérti

a különböz nemzetiségek jogait. Utalt az irodalmi és köz-

mveltségi állapotok emelésének szükségére, mert csak

szellemi fölényünkkel hitte biztosíthatónak állami felsbb-

s('günket s buzdította az akadémiát e szellemi felsbbség-

nek biztosítására. Keser panaszszal említette, hogy e fel-

fogásával egyedül áll, mert mindenütt a túlbuzgalom jutott

érvényre, mely megzavarja a testvéries együttélést és

(U'vény szélére sodorja a nemzetet. Éles kárhoztatással

• zélzott a Pesti Hírlap pártjának mködésére, mely a nem-

zetiség és a magyar nyelv ügyét élére állította és a kedé-

lyeket elmérgesítette.

A beszéd nagy izgatottságot keltett országszerte.

Senki sem tartotta jogosultnak Széchenyi ers kifakadásait.

AFint a Kelet népe megjelenésekor azt mondogatták, hogy

Széchenyi veszélyezteti a sajtónak nemrég élvezett szaba-

dabb mozgását, úgy most izgatta fel a nemzetiségeket s bá-

torította nagyzó törekvéseiket. E felfogás még ersebb gyö-

keret vert, midn a szláv sajtó dicsíteni kezdé az egyedüli

Ifogulatlan magyar hazafit, ki igazságos ügyök védelmére

/ót emelt s megrótta honfitársainak magyarosító buzgal-

lüát. Széchenyi maga is meghökkent a szászok, illyrek és

különböz szláv népfajok dicsítéseitl, és nyiltan hirdette

a »mea culpát«, mert látta, hogy felszólalásával nem a
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szándékolt hatást érte el. A nemzetiségek a helyett, hogy

saját túlzásaikat belátva, közeledtek volna a magyarokhoz,

még jobban idegenkedtek tlök, még jobban elteltek nagyzó

mániájukkal.

Voltak, a kik Széchenyi beszédének politikai tenden-

tiáit kárhoztatták s megrótták, hogy az akadémiában, e

tisztán tudományos intézetben, politizált, honnan alapsza-

bályai szerint a politika ki is volt zárva. Egymást érték a

nyilvános felszólalások, melyek csaknem mind elitélleg

nyilatkozták. A Pesti Hirlap-hsui báró Wesselényi Miklós

Graefenbergbl, hol szembaja miatt tartózkodott, hallatta

kárhoztató Ítéletét, melyhez Kossuth is néhány hasonló

értelm megjegyzést fzött. Ez adott okot Széchenyinek

hosszas hirlapi harcza megindítására.

Megelzleg szólt ugyan a Jelenkor 1843-iki évfo-

lyama kezdetén a német színházi botrány fell hosszú és

l)ombastikus phrasisokkal telt polemikus czikkekben, szo-

kása szerinti modorban rosszalván Kossuth szerkeszti

eljárását és a Pesti Hírlap irányát. Majd Wesselényi és

Kossuth czímet visel vezérczikkeiben hosszasan foglalko-

zik az ellene hangoztatott kifogásokkal. Érzékenyen pana-

szolja el, hogy akadémiai beszéde elbb biráltatott meg,

mint nyomtatásban megjelent, miben igazságtalanságot

látott, mely annyira sértette, hogy ellene nyers tiltakozásra

fakadt. Körülményesen mondja el barátsága kifejldését

Wesselényivel, fejtegeti a köztök késbb kifejlett ellentétet,

melynek alapja politikai elveik eltérésében feküdt. Szé-

chenyi nem helyeselte Wesselényinek kormányellenes maga-

tartását, ki az engedményeket a kormány félelmének, —
mig Széchenyi jóakaratának s a nemzettel való kibékülése

jelének tekintette.
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Nagy méltánylással szólt Wesselényi tehetségérl^

azért nyíltan fel is szólította, hogy egyesüljön vele, halad-

janak együtt, hisz szövetkezésüket az események kedvez

fordulata lehetvé teszi. Kossuthtól is rossz néven vette,

hogy akadémiai beszéde miatt Wesselényit állította vele

szembe, kinek rosszaié megjegyzéseit maga is hasonlókkal

kisérte. Fájlalta, hogy beszéde miatt nemzete lealacso-

nyítójának lön nyilvánítva a Pesti Hirlap-hsín, de vigaszta-

lódik azzal, hogy ezt csak a Hirlap-párt túlzói vallják, s

ebben mégis megnyugvást talált. Részletesen foglalkozott

czikkeiben Kossuth hírlapiról tevékenységének bírálatával

s a Pesti Hirlap és párthívei izgatásainak magyarázgatá-

sával. Tovább is kongatni szándékozik a Kelet Népé-hen

megindított vészharangot, mert napról-napra közeledni

látta a mindent pusztulással fenyeget veszélyt. Amily

színtén óhajtott karöltve haladni Wesselényivel, oly lep-

lezetlenül nyilvánította ki, hogy Kosuthtal is tudna kibé-

külni és szövetkezni, oly sokra becsülte tehetségét, oly vég-

telen nagy méltánylattal szólt ritka lelki képességeirl.

Csaknem erszakosan iparkodik elválasztani egy-

mástól Wesselényit és Kossuthot, s meghasonlást hozni

létre közöttök, hogy így a pártban is szakadást létesítsen.

A mit a Kelet Népe-ben egész népszersége koczkáztatásá-

val megkezdett, Kossuth befolyásának ellensúlyozását, azt

folytatta itt czikksorozatában helyenkint még keserbb

szemrehányásokkal, a terrorismusig men szenvedélyes

támadásokkal. A czél, Kossuthot depopularísálni, hatásta-

lanná tenni, leszorítni a térrl, a legkíméletlenebb hang

használatára is felbátorította. Senki a kortársak közöl ily

heves ostromra Kossuth ellen nem érezhette magát feljo-

gosítva, az egy Széchenyit kivéve, kinek a legnagyobb
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érdeme volt a haza körül. Ez egy körülmény teszi némileg

igazolttá a magát mérsékelni alig tudó szenvedély kitöré-

sét, mert nem kicsinyes érdekek, nem irigység vagy meg-

bántott személyes hiúság képezték alapját, hanem a hazája

sorsához szinte ragaszkodással viseltet hazafi aggo-

dalmai.

Polémiáját többször megújította a Pesti Hírlap szer-

kesztje ellen. Nem gyzte eléggé bizonyítgatni a lapnak

és pártjának veszélyes modorát. Kossuth a harczra elszán-

tan és mindig készen fogadta a támadásokat, miket Szé-

chenyi lankadni nem tudó kitartással ismételt. Küzdelmük

érdekes és nagyszabású harcz volt, noha nem egyenl fegy-

verekkel vívatott. Kossuth polémiára mindig kész tollát

mint könny vívó kardot forgatta, Széchenyi csapásai úgy
sújtottak le, mint a súlyos buzogány ütései. Széchenyi csak

támadott, Kossuth a védelemre szorítkozott. Mint ügyes

vívó, mindig felfogta a legsúlyosabb csapásokat, vagy jól

kiszámított félrehúzódással tért ki ellök, olykor-olykor

maga is támadó állást vn s jól irányzott vágást intézett

ellenfelére, de helyét mindig megtartotta, ellenfele sem le

nem gyzhette, sem harczra képtelenné nem tehette. Széche-

nyinek a támadásban mutatott fáradhatlanságához mért

volt Kossuthnak legyzhetetlen kitartása a védelemben,

mindkettejük lelki ereje, mely küzdelmüket jellemzi,

páratlanul áll az elvi vitatkozások sorában,

A politikai tévtanok czáfolatán kívül erélyesen osto-

rozta Széchenyi terveinek ellenzit s a társadalmi kihágá-

sokat is. Keser szemrehányásokkal gúnyolta azokat, kik

a lánczhíd építése ellen agitáltak s azt népszertlenné tenni

iparkodtak és hosszú czikkeket irt azon botrányos tapin-

tatlanság ellen, mely a német színházban történt, midn
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Qgy külföldi mvészt kifütyöltek. Sürgette a szigorú rend-

rség szervezését s szokott bátorságával korholta mindazo-

kat, kik nemzetiségi szempontból és hazafias ürügyek alatt

a tüntetést helyeselni látszottak. Soha sem habozott szavát

felemelni s nyílt tiltakozásra fakadni, ha a közügy bármi

téren csorbát szenvedett, ha nyilvános életünk mozgalmai-

ban valami viszásságot tapasztalt. Megfeledkezett ilyenkor

személyes érdekeirl, melyet különben sem tett soha eléje

a közérdeknek és részrehajlatlansága minden erejével

védelmezte a megsértett közérzület jogait és igazságát.

Adó és Két rjaras czím alatt közölt terjedelmes czikk-

Norozataiban a köznapi szempontokon messze felülemelked

felfogással tárgyalta a behozandó telekadó kérdését s

kifejté nagy közgazdasági és pénzügyi ismeretekre való

tervét, mely szerint egész Magyarország anyagi regenera-

tióját hitte létesíthetnek. Czikkeiben mindenütt a gyakor-

lati államférfiú lép eltérbe biztos számításokon nyugvó

combinatióival s jól átgondolt terve következményeinek

mérlegelésével, nem utópiákért rajongó theoretikusnak

tnik fel, hanem biztos eredményekre számító komoly állam-

férfiúnak, ki szakképzettséggel párosult mély belátásnak

adja tanújelét terjedelmes munkálata minden részletében.

Bár a munkálat töredékes hirlapczikkekbl áll, mi meg is

látszik szerkezetükön s az itt-ott besztt ideiglenes hatású,

alkalmiságokhoz kötött toldásokon, de az egészen egységes

szmemenet vonul keresztül, megvan az egyes részek között

a kapcsolat és összefüggés, mert az elre kijelölt végczél-

lal és az uralkodó fbb eszmékkel annyira tisztában volt,

hogy módosításukat nem kellett függvé tenni az esetleg

felmerül észrevételektl vagy ellenindítványoktól.

Hazafias érzületébe is mély bepillantást enged e

Ferenczy : Hirlapirodalonitörténet. 28
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müve, valamint irói egyéniségének jellemz sajátságaiba is.

Ritkán, vagy jobban mondva, soha sem tudta Széchenyi

megtagadni önmagát. Államférfiúi nyilvános pályája alatt

írt minden müvében a Hifel-töl a Politikai programm-töre-

(fékek-ig valamennyiben gondolkodásmódjának eredetisé-

gében, egyéni sajátosságának minden vonásával jelenik

meg. Nem kérkedik hazafiságával, de mindenütt érezteti,

hogy büszke rá, nem szenvelgi a bánkódó hazafi aggodal-

mait, hanem mélyen érzi s amily szintén érezte lelke az

örömet vagy bánatot, oly keresetlenül, szintén, minden

affectatio nélkül fejezte ki. Nem ért rá kifejezéseket keres-

gélni, rajtok simítgatni, hanem leírta a mint tolla alá jöt-

tek, ezért volt eladása néha darabos, nyers, szakadozott a

közbeszövésektl, de azért mégis könnyen folyó, ömleteg.

Mint a hegyi patak folytonos tekervényekkel halad, gyak-

ran változtatja irányát, útját fatörzsek vagy szirttörmelé-

kek állják el, melyek azonban sem futását meg nem aka-

dályozhatják, sem átlátszó tisztaságát fel nem zavarhat-

ják;— ilyen volt Széchenyi stilusa és eladása. Elénk gyors-

menet szabál}i:alan mederben folyó, melyet önmaga ás

magának, de azért ha néha homályosnak tnt is fel, nem

értelmetlen, és tiszta. Terjengs eladását adomákkal sztte

át s néha meglepen bizarr fordulatot adott a beszédnek.

Rendszerint okoskodva fejteget és példabeszédekkel illus-

trálja állításait, nyelve és gondolkodása teljesen összeillenek,

kevesetad a küls szabatosságra, a logikai összefüggésre,

nem válogatja szavait, nem mérlegeli eszméinek súlyát, a

szigorú vád csak oly könnyen foly tollából, mint a szertelen

dicséret. Nem tagadja meg soha elismerését az érdemtl, de

kíméletlenül ostorozza a mulasztást, a fonákságot. Mindig



- 355 —

ill tisztelettel szólt a tehetségrl, de a legnagyobb elme

tévedéseit sem haboz leleplezni.

Akár könyvet irt, akár hirlapi czikket, mindig olva-

s(')ja belátására számított, s kerülte a megindító érzelgést.

Tárgyát, bármirl írt, iparkodott teljes világosságba

lielyezni, megértetni akart mindig s ezért homályt vagy két-

értelmséget nem vegyített irataiba. Ha mégis valamit

félremagyarázhatólag fejezett ki, sietett legközelebbi czik-

kében felfogását világosan megmagyarázni, nehogy kétség-

ben hagyja olvasóját. Ily utólagos magyarázásra többször

rászorult, mert gondolatai gyakran annyira összetorlódtak,

hogy a megértést néha valóban megnehezítették. E gondo-

latbség okozta, hogy czikkei nem a journalistika könny
í>lvasmányai közé tartoztak, mint például Kossuth vezér-

czikkei, hanem néha fárasztó, nehéz olvasmányok voltak,

miknek megértése és taglalása komoly tanulmányt feltéte-

lezett.

Széchenyi mint hírlapíró is különállást foglalt el az

idszaki sajtó munkásai sorában. Czikkei tartalom, szer-

kezet st terjedelem tekintetében sem hasonlítanak a kora-

beli hírlapczikkekhez ; tartalmilag inkább valamely szak-

munka részleteiként tnnek fel, aránytalan hosszúságuk

pedig mód felett fárasztó. Bár minden, a mit irt, figyelmet

keltett, de kevesen néztek kíváncsi várakozással eléje czikkei

folytatásának, miket Kossuth közönségéhez képest arány-

lag kevesen is olvastak. Még ha a napi kérdésekrl szólt

is, volt valami nehézség irataiban, a nagy elme gondolatai-

nak súlya, mely soha sem lebegett a felszínen. Miként a

mag belét a kemény héjból, akként kellett az eszméit néha

fárasztó munkával kiválasztani bbeszédsége szóhalma-

zából. Csak ritkán fejezte ki gondolatait rövid, szabatos



— 356 —

mondatokban, legtöbbnyire hosszas közbeszövésekkel ter-

helt periódusokban beszélt.

Hírlapírói tevékenységét gyakran kénytelen volt meg-

szakítani, mert az országos ügyek körüli buzgólkodásai

felemésztették minden idejét. Volt év, midn csak egy-két

czikke jelent meg, volt, midn semmit sem írt, máskor meg

elárasztotta a Jelenkor-t dolgozataival. Érdekldéssel fog-

lalkozott a közügyek országos jelentség mozzanatainak

fejtegetésén kívül a napi kérdések tárgyalásával is. Minden

jelentékenyebb politikai, társadalmi és közgazdasági kér-

déshez hozzászólt, ha méltónak találta a közvélemény

foglalkodtatására vagy legalább nagyobb kör figyelmére.

Állandó hirlapirói munkássága idején két ízben is hossza-

san foglalkozott a fontos napi kérdésekkel. 1843-ban a^

akadémiai beszédét ért támadásokra felelt egy hosszú

czikksorban, 1845-ben a védegyletrl szólt hónapokig a

Jelenkor minden vasárnapi számában.

Ezen kivül apróbb egyes czikkeket is írt. Szólt az

adózás ügyérl többször, Pesti kiköt czím alatt megjelent

vezérczikkeiben a dunai gzhajók számára alkalmas kikö-

tt sürgetett, a hol telelhessenek s egyszersmind Budapest

fejldésérl nagy lelkesedéssel beszélt. Sürgette a gzhajók

gyors helyi közlekedését, hogy megkönnyítse a nyári kirán-

dulásokat; terveiben gyakorlati érzék és hazafias szem-

pontvezérelte. Budapestet igazi nagyvárosi jelleggel akarta

felruházni s oly terveket ajánlott megvalósításra, melyek

csak évtizedek múlva létesültek. A majdnem félszázaddal

késbbi Budapest képe állt szemei eltt, nagy arányú,,

virágzó fváros, megfelel kényelemmel és minden ízében

magyar. Ezért intette honfitársait arra is, hogy iparkod-

janak a gzhajózáshoz való szakképzettséget megszerezni

:
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magyarrá akarta tenni a vállalatot és egygyel több új élet-

pályát nyitni egyoldalú s szkkör nevelésben részesül

itjaink számára. A kikötnek kiszemelt helyet, az újpesti

szigetet, a városi tanács ellenezvén, felháborodással rótta

meg czikkeiben a tanácsnak a közérdek iránt érzékkel nem

biró tagjait.

Lelkesülten agitált a duna-tiszai csatorna érdekében,

mely bár eredetileg nem az eszméje volt, de felfogva nagy

jelentségét a hazai közlekedés ügyére, pártolójává lett és

pártolásra buzdította áldozatra képes polgártársait. Bbe-
széd felszólalását, melynek a tárgy érintése nélkül egy

hosszú czikk képezi bevezetését, helyes közgazdasági szá-

mítás s a minden müvét jellemz hazafias szellem hatja

át. Hasonló szellemben szólt a magyar gyáripar fejlesztése

érdekében ; mint egyebütt is gyakran, úgy e tárgyról irt

czikkeiben is csipked gúnynyal illette nemzete szk lát-

körét, egyoldalú közéleti szereplését. Keseren tapasztalta,

hogy a nemzeti közvagyonosodást elmozdító vállalatok,

iparágak idegenek kezében vannak, hogy nincs érzéke hoz-

zájuk a magyarnak, noha megvannak benne mindazon fel-

tételek, melyek virágzásukat biztosíthatnák. Egyes eszmék

fejtegetésén kivül szeretett általános kérdésekkel is foglal-

kozni, mert nem a részletek után való kapkodást tartotta

a teendk fbbjének, hanem bizonyos elre kijelölt irány-

ban való haladást, bizonyos eszmék követését, melyekkel

az egyes kérdések ellenkezésbe nem jöhettek. S hal)ár

eljöttnek látta az idt, hogy tegyünk minden téren, nem

tartotta fölöslegesnek az eszmecserét az általános kérdések

fell sem.

Független, hazafias meggyzdésére oly sokat tar-

tott, hogy sikra szállt bárki ellen, ha nézete szerint
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helytelen politikai elveket hirdetett. Harczban állt Kos-

suthtal, Wesselényivel, kifejtette ellenkez meggyzdését

Dessewffyvel, Eötvössel, Treforttal szemben, nem habozott

sikra szállni Deák Ferencz ellen, — daczára személye iránt

tanúsított határtalan tiszteletének és nagyrabecsülésének,

—

midn Szt.-G-roton, a védegylet érdekében tartott beszé-

dét taglalni kezdte. Irataiból tanulmányozva Széchenyit,

néha valóban furcsa extremitásokban tetszelgnek tnik

fel. Kossuth nyilt harczot sürgetett polémiáiban s tiltako-

zott a gyanúsítások ellen; Széchenyi maga sürgette a gya-

núsítást, hogy a közpálya férfiai minél szigorúbb ellenr-

zést gyakorolhassanak egymással szemben. Kossuth rosz-

szalta az éji dzsölést és szertelen mulatozást ; Széchenyi

a velejáró pénzforgalom szempontjából helyeslé a táncz-

mulatságokat ; Deák megrótta a magyar faj kényelemsze-

retetét és fényzését, különösen kárhoztatta az utóbbit,

mely külföldre tereli pénzünket ; Széchenyi gúnyosan muta-

tott a magyarnak kényelem tekintetébl való elmaradott-

ságára a belföldi nemzetiségek mögött s üdvösnek nevezte-

a pénzforgalmat, habár részben külföldre vándorolna is, —
hisz a szívben maradó vér gutaütést okoz ;

— Deák taka-

rékosságra inté nemzetét ; Széchenyi sürgette, hogy csak

költsünk, költsünk minél többet, de észszel és ne rakjuk

élére pénzünket. Igazán elmondhatni : les extrémes se-

touchent.

Az olvasó akárhányszor ellenmondási viszketegnek

volna hajlandó magyarázni Széchenyi kifogásait, ha szabad

volna felfogására kicsinyes szempontokat alkalmazni. Min-

denesetre sajátszer, hogy a védegylet, a mit az egész nem-

zet közhelyesléssel fogadott, a mirl a legmérsékeltebb

és legönzetlenebb hazafiság azt hirdette, hogy Magyaror-
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szagnak javára szolgáló oly üdvös intézmény, melyet min-

denkinek pártolnia nemcsak illik, hanem hazafias köteles-

sége, azt Széchenyi méregnek, az ellenzéki párt legvesze-

delmesebb aherratíójáTiak nevezte.

A mily fáradhatatlan, örökös tevékenység jellemzi

Széchenyi nyilvános pályáját, oly elevenség és élet ömlik

el iratain. Könyvei és hirlapczikkei egy pihenni nem tudó

nagy elme alkotásai, melyek mindegyike egy-egy nagy-

jelentség gyakorlati eszme diadalát sürgeti; valamennyit

a lángész és önzetlen hazaszeretet sugalják. Gyakorlati

igazságokat, állam- és életbölcseséget soha magyar iró

még oly nagy hatással nem hirdetett, mint Széchenyi. A
legszárazabb tárgyról is tudott lelkesülten, igen gyakran

költi ömlengéssel irni, a legnépszertlenebb eszmék védel-

mére is merte szavát felemelni, ha hazafias érzése és meg-

gyzdése buzdították rá. A mint egyéniségére nem illik rá

a köznapiság bélyege, ügy alkotásai minden téren nélkülö-

zik a chablonszer jelleget. A mit írt, azon mindig újság, a

miket tervezett és létesített, azokon a legtöbbször eredetiség

ömlött el. Ritkán járt tört utón, a legtöbbször maga nyi-

tott új utat, szivóssága és akaratereje oly nagy volt,,mint

lángelméje, a mit egyszer föltett magában, ahhoz makacs

kitartással ragaszkodott, annak megtagadására rá nem

lehetett birni. Államférfiúi és publicistái szereplésének

nagy része arra irányult, hogy nemzete politikai szereplit

a medd ellenzéki harcz megszüntetésére rávegye. A kor-

mány dicsítésében s a magyarok iránti jóakaratának hir-

detésében annyira ment, hogy akárhányszor hazafiságának

hitelét koczkáztatta, de nem tördött a gyanúsításokkal,

fel sem vette az e miatti támadásokat, csak czéljához köze-

lebb jusson s mérsékletre birja a túlzókat. Kész volt saját
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személyét kitenni bármily gyanúsításnak, csak az udvarnak

és a kormánjaiak a nemzet loyalitásába vetett hite csorbát

ne szenvedjen, saját testével fogta fel a kormányra irány-

zott csapásokat, csakhogy Bécsben észre se vegyék, hogy

feléjök csapások irányulnak. E magatartás egész hirlapirói

pályáján meglátszik.

Senki sem bízott annyira a nemzet jövjében, mint ,
de senki sem féltette jobban mint . Korábbi jóslata : hogy

a magyar ne7n volt, hanem lesz, az egész nemzetet felrázta

dermedtségébl, de késbbi sejtelmeiben, midn mindenütt

vért és pusztulást látott, mibl a nemzet szolgaságba jutá-

sát következtette — senki sem osztozott. Kossuth is el volt

telve nemzete jöv nagyságának gondolatától, de mindent

a nemzet önereje által hitt elérhetnek, melyen a pokol

kapui sem diadalmaskodhatnak ; is, mint Mirabeau nem-

zetét képesnek hitte egész Európával megvívhatni ; Széche-

nyi mindent a kormánynyal való együtthaladástól várt, nél-

küle st ellene semmiben sem bízott s midn az események

oda fejldtek, hogy a nemzet és kormány fegyverrel álltak

szembe egymással, nagy lelke összeborzadt, elhomályosult,

rüktbe hajtotta sejtelmei teljesülésének gondolata.

írói mködése épúgy korszakos jelentség, mint

Kossuth hirlapirói fellépése. A magyar politikai irodalom-

nak Széchenyi Hitel-e. épen oly alapvet munkája, mint a

magyar journalistikának Kossuth Pesti Hirlap-yd. Bár-

mirl irt, bármely kérdést fejtegett Széchenyi, eszméi min-

dig tanulságosak voltak, munkái nemcsak formai sajátos-

ságaikkal keltettek figyelmet, hanem meg volt tartalmi

becsük is, s noha leginkább actuális jellegek voltak, ma
is méltók a tanulmányozásra, nemcsak történeti becsük

miatt, hanem tartalmukért is. S ha munkáit politikai
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szempontból tanulságosnak nevezhetjük ma is, épen oly

joggal mondhatjuk irodalmi szempontból némelyiket érde-

kes só't élvezetes olvasmánynak, hisz ez elnevezés annyira

individuális, hogy bátran alkalmazhatni rájuk. Nem talál-

juk ugyan meg bennök — mint már említve is volt — az

eladásnak azt a küls szépségét, a mi jobb stilistáink

müvein elömlik, de helyenkint a nyelvnek is, az irálynak is

megragadó szépségeire bukkanhatunk. Kyelv irály és el-

adás Széchenyi nyelve, irálya és eladása, melyet utánozni,

vagy párhuzamba állítani máséval épen oly kevéssé lehet

mint Kosuthót. Mindegyiköké jellemz és a maga nemében

páratlanul álló.

Széchenyi sokat utazott, világlátott férfiú volt, ki

sokat tanult az életbl, noha volt b olvasottsága is, Kos-

suth könyvekbl és elmélkedéseibl táplálkozott ; az elb-

binek éles itélereje, az utóbbinak gazdag képzelete volt.

Mindketten nagy eszmék hordozói voltak, nagy tömegekre

1 látottak, demig Széchenyi gyakran kivágta magát a töme-

gekbl, lerázva magáról a rácsüggeszkedket, st volt ereje

és merészsége szembeállani a tömegekkel, hogy feltartóz-

tassa haladásukban, vagy legalább haladásuk irányát meg-

változtassa; Kossuth akárhányszor vitette magát. Mind-

kettejük felfogását és modorát híven visszatükrözik irataik.

Széchenyiben sok a nyerseség, Kossuth mindig választékos.

Széchenyiben több a természetesség, Kossuthban több a

mvészies, amabban uralkodó a subjectiv hajlam, mely

többször személyeskedésre, ers gúnyra, kárhoztató vádas-

kodásra ragadja ; emez inkább tud tárgyilagos maradni,

mindig udvarias, udvariasságában sokszor keresett finom-

ság nyilvánul, mely gondosan óvakodik az Ízléstelenségtl,

kerül minden durvaságot. Széchenyi akaratos kényúr, ki
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zsarnokilag parancsol, lármáz, pöröl, ha kell, szitkozódik

:

Kossuth aristocratikus finomsággal enyeleg, szavával min-

denkit elbvöl, kedvez a democratiának, de szívesen látja

táborában a vele együtt haladó förendeket is. Széchenyi

lázas tevékenységgel dolgozik, nincs se ideje, se türelme

azt, a mit ír, kisimítani, csinos formába önteni. Ha szólnia

kell, a legtöbbször rögtönöz. Kossuth mindent gondosan át-

vizsgált, mieltt nyilvánosságra bocsátotta, mint szerkeszt,

mindent átolvasott, még a beküldött kéziratokon is köszö-

rült, faragott, hogy minden minél szabatosabb formában ke-

rüljön a világ elé. Saját dolgozatain sokat változtatott még
akkor is, mikor már a sajtóban ki voltak szedve, mint hozzá

közel állók mondják, még parlamenti beszédeit is otthon

elre kidolgozta, nemcsak fbb vonásaiban, hanem sokszor

részleteiben is, ezért volt mködése oly temérdek éjj élezéssel

összekötve. Egy kortársa és hozzá közel álló barátja emlí-

tette, hogy Kossuth a negyvenes években végtelen keveset

— éjjelenkint alig pár órát — aludt.

Mindketten, Széchenyi is, Kossuth is, az agitátorok

tulajdonaival s emellett nagy irói talentummal rendelkez-

tek. Széchenyi volt az alvó nemzetnek felébresztje, Kossuth

lett a felébredt nemzet vezetje. Mindkettnek népszer-

sége páratlan volt, de melyet Széchenyi megvetett s mint

Kemény Zsigmond mondja: » értékénél alább becsült «,

Kossuth nem lökött el magától, st a legtöbbször kereste,

A nemzet Széchenyiben az önzetlen hazaszeretet példaké-

pét tisztelte, Kossuthban a hirlapirás és szónoklat meste-

rét bámulta. Mindkettben nagy költi imaginatio és lel-

kesedés lakott, gyakran tettek jóslatokat, mik vatesi ihlett-

ségükrl tanúskodnak, de túlzásokra való hajlamukat is

bizonyítják. Széchenyi megsemmisülést látott a forradalom
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kitörésében ; Kossuth Európa népei szabadságának védel-

mét tekintette a magyar szabadságharcz küzdelmeiben.

Az eszméi képezték a negyvenes évek liirlapi életének

magvát, mint az fellépése a hirlapirói pályán adott len-

dületet a magyar hirlapirodalomnak. Mint elbb a Vüdy
csak akkor örvendhetett némi hatásnak és népszerségnek,

midn benne Dessewfiy vivta harczait Kossuth ellen, úgy
a Jelenkor-ivak csak azon évfolyamai birtak némi súlylyal

a közvéleményben, a melyekben Széchenyi hirdette eszméit

és folytatta támadásait Kossuth és pártja ellen. E harczok

adtak jelentséget hirlapjainknak századunk ötödik tize-

dének els felében. Bennök nyilvánult élet és eszmei moz-

galom, a hová e harcz el nem hatott, ott élettelenség

uralkodott.

A Balázsfalvi Orosz József szerkesztésében .megje-

len pozsonyi Hírnök régi nyomain haladt. Beosztása a

negyvenes években is a korábbi volt. A lap élén álló hiva-

talos közlemények után a folyó országgylés menetét ki-

sérte figyelemmel, terjedelmes külföldi tudósítást hozott a

külföldi lapok nyomán, mit itt-ott aprózó hirlapszemle,

elegyes hirek, hirdetések váltottak fel. 1840. júliustól Kis

Futdí- czimen Tárcza-rovatot nyitott meg irodalmi, kriti-

kai, dramaturgiai kezdetleges czikkekkel, és nem sok m-
vel hatással. Késbb levelezések alakjában bvebben tár-

gyalta a hazai törvényhatósági mozgalmakat, néha éles

bírálatokat adván a megyegyülések lefolyásáról, mi a kül-

földi hirek megszorítását okozta, mert a hetenkint kétszer

megjelen egy-egy ivnyi terjedelm lap tere szorosan ki

volt szabva, melyet sohasem toldott meg.

Irányának megváltozására kevés befolyást gyakorolt

az idszaki sajtó haladása, melyet pedig 1842-ben maga is
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Örvendve emlegetett. Nem ütközött meg a Pesti Hírlap

irányán, st jogosultnak tartotta a visszaélések ellen közölt

megrovásait, valamint a reformok szigorú és elszánt sürge-

tését. Maga a kormány felfogását és irányát képviselte, de

nem tájékozást nyújtó czikkek és önálló dolgozatok alak-

jában, mert ilyenek csak nagyon ritkán kerültek bele, s ha

hozott is néha ilyet, az többnyire valamely concret esemény-

bl indult ki. Elvek és politikai irányok vitatásával nem
foglalkozott, hanem a megyei tanácskozások képezték leg-

gazdagabb anyagát.

Midn már kevésbbé szigorú ellenrzés alá volt vetve

a sajtó s megengedtetett az országgylési viták behatóbb

közlése, részletes tudósításokat hozott az 1843—44-iki

országgylési tanácskozások menetérl, közölte az országos

és kerületi ülések tárgysorozatát, a felmerült indítványokat

és hogy minél terjedelmesebb kivonatokat adhasson az

egyes szónokok beszédeibl, félivvel megtoldott minden

számot. Egyedüli elnye volt a lapnak, hogy az országgy-

lés szinhelyén jelenvén meg, a leggyorsabb és legterjedel-

mesebb tudósításokat közölhette, mi a lassú közlekedés

korában különösen télen kiváló fontosságú volt. Az ország-

gylés volt az egyedüli tárgy, a mi mindenkit érdekelt,

azért a szerkeszt csak ez érdekldésnek akart eleget tenni,

egyéb olvasni valót alig is közölt. A Kis Futdr-hdni vajmi

ritkán jelent meg nagyobb figyelmet érdeml dolgozat, mint

például Szeberényinek verstani czikkei, hosszú idn keresz-

tül folytatta Ponori Thewrewk Józsefnek úti rajzait, melyek

bizarrságaikkal néha megnevettették a komoly olvasót.

A szerkeszt nagyban hangoztatta lapja részrehaj

-

latlanságát s »minden párton kivüli állását, « noha mégis

pártszempontoknak hódolt, midn rosszalta az ellenzék
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gáncsoskodásait, — hisz kormányra úgy sem juthat — s

akadékoskodásaival lassította a törvényhozás menetét.

1845-ben ismét csak egy íven jelent meg, most már gyak-

rabban közölve szépirodalmi dolgozatokat, verseket, kritikai

közleményeket, a többek közt Petfi költészetérl is közölt

részletez l)irálatot. A. vállalat ez év közepén sznt meg.

Orosz beleunt a kevés anyagi jutalommal járó fárasztó

munkába s erejét más téren akarta felhasználni. Hirlap-

irodalmi munkásságának van némi érdeme s ebben osztoz-

tak vele koronkénti munkatársai is : Csató, Garay, Kunoss,

Hazucha stb. de valami kiváló elismerés nem illeti meg.

H és nem tehetségtelen munkása volt az idszaki sajtónak,

valamint vállalata is többé-kevésbbé teljesítette a hozzá

kötött várakozásokat. Orosz mint szerkeszt vezéri szerepre

nem emelkedett, de a közkatona színvonalán jóval felül állt

s neve azért az idszaki sajtó munkásainak névsorában

ill helyen áll, mint a Hirnók is megérdemli a megemlé-

kezést, mint a melynek volt némi haszna.

Kiváló fontosságra tett szert a negyvenes években, s

nem csak Erdély, hanem az összes idszaki magyar sajtó

terén elkel helyet foglalt el Méhes Erd<^lyi Hiradó-jsi.

Beosztása 1840—41-ben mé*g ugyan a régi volt, de nem-

sokára nagy változáson ment át. Hetenkint kétszer jelent

meg egy-egy íven s apró vegyes közleményekbl állt, miket

a kolozsvári napló nyitott meg Erdély rövid híreivel, ezt a

magyarországiak követték. Szólt Budapest társadalmi, iro-

dalmi, mvészeti mozgalmairól, leirta a színház, hangver-

senyek, irodalmi élet jelenségeit ; közölt részletes törvény-

hatósági tudósításokat, levelezéseket Pozsonyból, Szebenbl,

Debreczenbl stb. stb. A belföldi rovat után következett

külföldi lapok nyomán az európai államok st a távolibb
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világrészek nevezetesebb politikai eseményeinek megemlí-

tése. Politikával ekkor még keveset foglalkozott ; belföldivel

épen nem, a külföldivel is hézagosan, mert gondos ellen-

rzés kisérte minden közleményét. Az udvari cancellaria

köszönettel vette az erdélyi udvari cancellariának azon

figyelmeztetését, hogy a Híradó politikai levelezéseket

akarván közölni, ezt figyelemmel kiséri, azért miheztartás

végett megfelel utasítást is kért. Mindenekeltt utasítani

kellene az illet censort — irja az erdélyi udvari cancel-

laria felterjesztésében — hogy különös figyelemmel kisérje

a Konstantinápolyból és Smyrnából érkez politikai tar-

talmú levelezéseket, nehogy azok oly valamit foglaljanak

magukban, a mi Ausztriának politikai rendszerével, t. i. az

ozmán birodalom függetlenségének és intergritásának fen-

tartásával ellenkezik, vagy nincs összhangzáslDan a bécsi

lapok, különösen az Oesterreichische Beohachter többnyire

hivatalos sugalmazású hireitel.*) A magyar udvari cancel-

laria jelentést tett ez ügyrl a legfbb udvari, rendri és

censurai hivatalhoz, jóváhagyást kérve az erdélyi udvari

cancellaria javaslatára. »Besonders nothwendig dürfte es

sein, — irja -~ die in Siebenbürgen erscheinenden Zeitun-

gén in der Absicht genau überwachen zu lassen, damit

jeder Missbrauch hintangehalten und die Aufnahme von

Artikeln verhüthet werde, welche etwa bloss Parteiansich-

ten und persönlichen leidenschaftlichen Aufregungen fröli-

nen, oder eine feindselige Tendenz gegen die in den

Fürstenthümern bestehenden und sich der Theilnahme des

AUerhöchsten Hofes erfreuenden Regierungen verrathen

*) Orsz. levélt. Oanc. 1841. 210.
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sollten.« A javaslat az uralkodó elé is terjesztetett, ki nem

késett jóváhagyásával hozzájárulni.

Méhesre nem volt váratlan az ellenrzés szigorúsága,

mert tudta, hogy a kormánypárti lapok is gondos felügye-

let tárgyai, mennyivel inkább készen lehetett a legszigorúbb

ellenrzésre , ki az erdélyi ellenzéknek volt összetartó

kapcsa. Nem riadt vissza helyzetének és szerkeszti pályá-

jának nehézségeitl, hanem iparkodott a legjobb erket

megnyerni vállalatához, hogy szinvonalat minél magasabbra

emelhesse. 1841-ben még kevés rendszeres olvasmányt adott,

többnyire az erdélyi országgylésrl szóló tudósításokat

közölte, mik a lap legnagyobb részét elfoglalták, de a követ-

kez év els számának vezérczikkét báró Kemény Zsigmond

irta : A codificatio e.s- histoiHai oskola czímen. Ettl fogva

állandóan közölt közérdek vezérczikkeket a politika és

társadalom körébl, fejtegetve az erdélyi és anyaországi

politikai helyzet kérdéseit.

1842-ben két kiváló publicista tnt fel a ffiraíío'-ban,

a kik az anyaország nagyobb múltú és fejlettebb journalis-

tikájában is els rangú tehetségként tnhettek volna fel,

annál nagyobb hatású volt szerepük az erdélyi idszaki

sajtóban, melyet egyszerre komoly figyelmet érdeml orszá-

gos jelentségre emeltek. Az egyik Kemény Zsigmond volt,

a nagyhír enyedi tanárnak s az erdélyi országgylés egyik

vezérszónokának, Szász Károlynak tanítványa, kirl mes-

tere nem egyszer mondogatta, hogy tehetségesebb növendék

még nem volt keze alatt ;
— a másik Kovács Lajos szat-

mári birtokos, késbb gyulafehérvári követ az erdélyi

országgylésen, kihez nem sok hozzáfogható munkása volt

az egykorú hírlapirodalomnak.KeményZsigmond és Kovács

Lajos voltak a negyvenes években Erdély hangadó publi-
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cistái, mint gróf Bethlen János, báró Wesselényi Miklós,

Szász Károly legtekintélyesebb politikusai és államférfiai.

Valamennyien az ellenzékhez sorolták magukat, de a

részletekben eltértek egymástól. Kemény ámbár kezdetben

municipalista volt, védte a helyhatósági rendszert, dicsítette

a municipiumot, mely »a képviseleti rendszerrel párosítva, a

nép boldogságát eszközli, « dicsérve emlegette Kossuthot,

késbb más meggyzdésre jutott s ellenkezett Wesselé-

nyivel, ki híve maradt mindvégig Kossuth izgató politiká-

jának és személyes barátságot tartott fenn Kossuthtal,

kiért szakítani volt képes még Széchenyivel is. Kemény
késbb Széchenyihez szegdött, kivel bizalmasabb, bensbb
viszonyba is lépett. Szó volt egy idben arról is, hogy

Széchenyinek megindítandó lapját fogja szerkeszteni, de

a megegyezés nem jvén létre közöttök, a tervezett vállalat

is abban maradt. Czíkkei, melyekkel publicistái pályáját

az Erdélyi Hiradó-nél megkezdte, jól átgondolt, magvas

dolgozatok, oly kezdnek munkálatai, ki érett felfogást,

széles tanultságot bizonyított már els fellépésével, jövje

iránt pedig nagy várakozást keltett mindenkiben. Nem volt

még meg e korbeli czikkeiben a stilusnak az a tömörsége,

a tartalomnak az az átlátszósága, a formának az az ünnepi

disze, a mik egy évtizeddel utóbb írt mintaszer vezérczik-

keit jellemzik, de minden, a mit irt, világos fre, bonczoló

elmére mutattak, ki nem a látszatból meríti meggyzdése
bizonyítékait, hanem mindenben a lényeget vizsgálja, okos-

kodva elemez és bonczol. Yezérczikkeiben igen kevés az

izgató elem, st a közönséges értelemben vett hatástkelt

tulajdonok is hiányzanak. Doctrinaireszer hang vonul

keresztül rajtok, nem az a megszokott eladási mód, mely

a napi kérdések tárgyalásán rendszerint elömlik. Hidegen
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>z;íiiiító elme fejtegetései inkább, mint a szivet ersebl)

mozgásba hozó enthusiamus lelkesít varázsszavai ; a tör-

ténelembl vett tanulsággal átsztt magyarázatok inkább

mint felszines csevegések. Már ekkor sokkal magasabb

szempontból fejtegette eszméit, semhogy a nagy közönség-

nél népszerséget szerezhetett volna, de a mveltebbek fel-

ismerték a benne rejl tehetséget, melyre nagy jöv vár.

A késbbi nagy publicista már akkor mutatkozott Kemény-

l)en, midn az Erdélyi Híradó hasábjain irányozta az er-

lélyi közvéleményt.

Mellette Kovács Lajos mködött nem kevesebb buz-

galommal és hatással, mint . A rokon-gondolkozás és kö-

zös munkakör, szoros barátságot létesített köztök, együtt

])eszélték meg terveiket, együtt vitatták meg politikai

elveikeit, eszméket cseréltek és közös- szerep vitelére vál-

lalkoztak. A magyarországi reformpárt eszméit k ismer-

tették meg Erdély közönségével, a kisebb testvérhaza érzü-

letének k lettek tolmácsaivá az anyaország eltt. Kijelöl-

ték maguk közt a munkakört, melyet mindegyiköknek be

kellé tölteniök s benne egyaránt fáradhatatlanok voltak.

Ivemény fejtegette az adózás kérdését. Kovács az urbért,

újonnan megpendített eszmék védelmére pedig mindketten

tollat ragadtak s Erdély és Magyarország uniója érdeké-

ben a többek közt mindketten újra és újra felszólaltak s

mondhatni, ez eszmének k voltak els apostolai. Fontos

közjogi kérdéseket tettek nyilvános megbeszélés tárgyává,

miket Erdély speciális helyzetére való tekintetbl magya-

ráztak meg és fejtegettek, szóltak a napi kérdéseken kí-

vül a politika, társadalom és közélet elvontabb thémáiról

is, mindig tudományos készültséggel és mély belátással

;

ívovács akárhányszor a külföldi államok politikai helyze-

Ferencr:y : Hirlapirodalomtörténet. 24
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tere való tekintettel taglalta a tárgyat, melyrl szólt, czik-

keiben a legtöbbször magas államférfiúi felfogásig jutott.

Mindketten oszlopai lettek a vállalatnak, melynek

szellemi részében Méhesnek igen alárendelt szerep jutott.

Rajta volt ugyan minden számon, — melyek ekkor már

másfél ivre növekedtek meg — bogy saját betivel nyo-

matja s szerkeszti Méhes Sámuel, azonban a szerkesztést

majdnem kizárólag Kemény és Kovács teljesítették, a tu-

lajdonosra a technikai rész maradt. Ezért az ármány fel-

jelentést is tett ellenök. Bevádolták Méhest a felség eltt,

hogy lapjának tulajdonjogát Keményre és Kovácsra akarja

ruházni, mire az erdélyi udvari cancellaria felszólította a

kormányzót, hogy puhatolja ki, mi van a dologban s közölje

az eredményt vele. Grróf Teleki kijelentette, hogy Méhes

ugyan szándékozott nyomdáját hírlapjaival együtt eladni,

ha vevre akadna, de a jogátruházásról szó sincs, st min-

den rendén megy. Méhes ismervén a censurai s hírlap-

kiadási rendeleteket, ezek ellen nem vét, panaszra egyálta-

lában nem szolgáltat okot.*) Erre a további vizsgálat be is

szüntettetett. Méhes folytatta a szerkesztést s lapját ipar-

kodott elbbi magas színvonalán megtartani. Vezérczikk-

íróín kívül támogatták gróf Teleki Domokos, Szentiványi

Mihály, Kriza János, Brassai Samu, volt benne vezérczikk

Kossuthtól is, írt bele néha báró Wesselényi Miklós is,

levelezi pedig az ország legtávolíbb vidékeirl is voltak,

kik minden közérdek eseményrl értesítették a lapot.

Yolt benne állandó hírlap-szemleí rovat, mely figyelemmel

kísérte az összes hazai idszaki sajtót, s itt-ott ers bírá-

lati észrevételeket hangoztatott közleményeik fell. A libe-

*) Jakab Elek : Az erdélyi hirlaijirodalom története. 78, 79.
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jalis haladás özellenie folyton meglátszott rajta, azért

gyakran éles polémiába keveredett laptársával, a Múlt és

Jelen-nel, mely a conservativ érdekeknek volt szószólója.

( )rszággyülés eltt elkészítette a közvéleményt a tárgya-

l;lsokra, szellztette a megvitatást kivánó kérdéseket a

közügy terérl, az országgylés folyama alatt éber figye-

Jemmel követte tárgyalásainak menetét, s midn feloszlott,

hirálat alá vette alkotásait.

] 843 közepén kivált a szerkesztségbl Kemény is,

Ivovács is, mi nagy veszteség volt a lapra, de elbbi irányát

azért továbbra is megtartotta, noha tartalmasság tekinte-

tében hanyatlás volt rajta észlelhet. Késbbi vezérczikkei

már inkább tények registrálására szorítkoztak, mint elvek

fejtegetésére. Ezután csak journalistái maradtak, de nem
voltak publicistái, Kemény Zsigmond és Kovács Lajos

nyomdokaiba nem lépett senki. A kik külmunkatársakul

megmaradtak a tehetségesebbek közül, azok csak ritkán

szólaltak meg s így a lap érdekességébl és súlyából foly-

ton vesztett. Tárczarovata Nemzeti Társalkodó czimen

elbb politikai fejtegetéseknek, irodalmi s egyéb közérdek

Jvérdések taglalásának volt szánva, késbb szépirodalmi

közleményekkel, novellákkal telt meg. Másfél évi hallgatás-'

után szólalt meg benne ismét Kemény s két év múlva Ko-

vács, de állandó munkásai nem maradtak. Kemény nem

sokára Budapestre költözött, hogy a Pesti Hirlap-\\á\ foly-

tassa nagyhatású publicistái tevékenységét. Amint 1847-ben

megnyilt az utolsó erdélyi országgylés az Erdéhjí Híradó

liasábjai országgylési közleményekkel teltek meg, önálló

czikk ezután már ritkán jelent meg benne, hasonlóan folyt

1 848-ban is, midn még a szónokok beszédeit is b kivona-

tokban közölte. Az izgalmas napok beállta után egymást
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köv€?tte benne a sok rendelet, felhívás, proclamatio, hiva-

talos értesítés, mik a rendes hirlapi czikkeket s nagyobb

önálló dolgozatokat kiszorították.

Mihelyt az unió kimondatott s Erdély különállása

megsznt, a lap czimét Kolozsvári Hirad-rsi változtatta.

Ekkor már Ocsvay Ferencz eddigi segédszerkeszt tulaj-

donaként jelent meg, melyet maga szerkesztett, de pálya-

futását nem sokáig folytatta így, mert 1848 novemberében

megsznt. Pályája és hatása nagyfontosságú volt az erdélyi

ellenzék szervezkedésére. Erdély hírlapirodalmában pedig

az Erdélyi Hiradó mondhatni, korszakos vállalatot ké-

pezett.



V.

A centralisták : Szalay, Eötvös, Trefort, Csengery, Kemény. A Pesti

Hírlap új iránja.

Államtudományi irodalmunk századunk els felében

nagyon szegényes volt. Kevés elméleti képzettség állam-

férfiúnk volt, s a kik voltak is, nem jutottak hozzá, hogy

államtani elméleteket fejtegessenek, országkormányzási

problémákat taglaljanak. Nem voltak publicistáink, mert

nem volt journalistikánk. Országos és megyei gyléseink

legkiválóbb szerepli alig voltak túl az ország határán,

ismeretkörük alig terjedt tovább a Corpus Jurisnál. Mig

a sajtó és szabadszólás joga békókba volt verve, nem lehe-

tett szó nyilvánosságról vagy magasabb szinvonalú eszme-

cserékrl. Csak midn a censura szkre vont korlátai kissé

megtágultak, kezdett nálunk is egy kis hajnalfény deren-

geni, egyelre csak azoknál, kik a mveldés hegyének

magasabb fokára jutottak el, lenn a hegy lábánál még

sötétség uralkodott sokáig. Csak a negyvenes évek elején

bontakozott ki journalistikánk kezdetleges formáiból, csak

ekkor támadtak els igazi publicistáink, kik európai esz-

méket hoztak forgalomba, noha nem volt még közönség,

mely szivesen felkarolta volna ket, ezért hatást az egész

nemzetre nem is gyakoroltak.

Nagyobbszabású államtudományi fordított munka
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1840-ig csak kett jelent meg Montesquieu-é és Tocqiic-

ville-é, ezek is csak szk körben terjedtek el, mert a nagy

közönség nem érezte szükségöket. Azok a jóakaró kísér-

letek is meghiúsultak, melyek arra voltak számítva, hogy

közönséget neveljenek a nehezebb emésztés szakmunkák-

nak, s emelkedettebb gondolkodáshoz szoktassák a felüle-

tes olvasmánynyal megelégedket. Említettük, hogy Szalay

Themise, az els magyar jogtudományi folyóirat, épen itgy,

mint az els magyar revue, a Budapesti Szemle, pártolás-

hiány miatt keletkezésük után azonnal megsznt, egyik

sem élt egy évnegyedig. Mindennek daczára, más hasonló

czélú vállalkozásra is találunk nemsokára.

1841. szeptember 10-én nyújtották be folyamodvá-

nyukat a Helytartó Tanácshoz br. Eötvös József és Trefort

Ágoston, engedélyt kérve Pesti Havi Irat czim folyóiratra.

Programmjukban ezt mondták : »Ki nemzetünk bens éle-

tét az utolsó idben figyelemmel követé, két igazságról gy-
zdik meg: 1. hogy haladunk; 2. hogy haladásunk min-

den örvendeztet sebessége s általánossága mellett is a

practicus életre sokkal kisebb hatással vala, mint remél-

hettük, st joggal várhattuk volna.«Az utóbbinak okául

a hiányos ismereteket említek ; — s minthogy lapjaink a

napi érdek dolgokkal foglalkoztak, a közönség pedig tu-

dományos könyveket nem vesz, jónak vélték egy havi irat

kiadását 5— 6 ives fzetekben, luelynek ára a postaköltsé-

gen kivl 6 frt volna évenkint. Tartalmát a következkben

jelölték meg : 1. Rövid értekezések a jog, a történet, statis-

tika és gazdászat körébl; 2. Külföld. Fejtegetések az

egyes államok politikai viszonyairól. 3. Hon czim alatt váz-

lata azoknak, mik a hazában mind a törvényhatóságoknál,

mind a hirlapokban a figyelmet magukra vonták. »Egy-



— 375 —

szersmind bátorkodunk benyújtott programmánk 2-ik és

3-ik pontjának felvilágosításául eladni — irják a folya-

modók — mikép szándékunk nem oda terjed, a honi hir-

lapokban nem találtató külföldi vagy országbeli eseménye-

ket közleni a közönséggel, hanem csupán az leend fleg az

értekezési rovatban álló folyóiratunknak e tekiatetben

feladása : minden hónap végével a közbenes honi hírla-

pokban már közretett kül- s belföldi eseményeket általjános

átnézetben mutatni be az olvasó közönségnek. « *)

József nádor, Majláth cancellárhoz irt levelében, me-

legen ajánlotta pártfogásába a folyamodókat, hasonlóan a

Helytartó Tanács is a kérelmet teljesítendnek ajánlotta,

de az udvari cancellária azon felhívással küldte vissza a

kérelmet a Helytartó Tanácshoz, hogy szerezzen tudomást

a folyamodók erkölcsi és tudományos állapotairól, valamint

az elfizetk kell biztosításáról. Erre Eötvös s Trefort no-

vember 2-án új folyamodványt nyújtottak be, melyben

kijelentették, hogy minden személyes s nem a megjelölt

tudományok körébe tartozó vitatkozások a vállalat termé-

szeténél fogva, ki lesznek zárva belle. A biztosítékot 6000

frtig gróf Forgács Lajos vállalta el, mi az elfizetknek

elég megnyugtatásul szolgálhat. A mi pedig a szerkesztk

jellemét és tudományos képzettségét illeti, Eötvös meg-

jegyzi, hogy , mint közhivatalt viselt egyén, eléggé isme-

retes, társa pedig, Trefort, a magyar, tudós társaság nagy

gylésén 34 szavazat közül harminczhárommal választatott

meg levelez tagnak. Szerencsy István kir. személynök bi-

zonyságlevele szerint pedig tudományos készültség erköl-

csös egyén.

*) Orsz. lev. Helyt. tan. 1841. 14,823, 17,997,
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A Helytartó Tanács újra ajánlólag terjesztette fel

kérelmüket Bécsbe, mert a szerkesztk lelki tulajdonaik

miatt közbecsülésben álló férfiak, az elfizetk pedig bizto-

sítva vannak. Az udvari cancellaria 1841. deczember 30-án

kelt rendelettel meg is adta az engedélyt a vállalatra,*)

mely azonban nem jött létre, mert a szerkesztk kedvöket

veszítették a sok huza-vona miatt. Ennek daczára mégis

mindketten nemsokára nagy batású tevékenységet fejtettek

ki az idszaki sajtó terén, mely mködésük túlzás nélkül

korszakos jelentségnek nevezhet a magyar liirlap-

irodalom történetében.

1844. közepén ugyanis, midn Kossuth megvált a

Pesti Hírlap szerkesztésétl, alap tulajdonos kiadója, Lan-

derer, Szalay Lászlónak ajánlotta fel a szerkesztést. Szalay

készséggel vállalta el a megbizást és társaival, Eötvössel

és Treforttal új irányt adott a nagy népszerséggel biró

vállalatnak. Megtartották továbbra is ellenzéki közlönynek,

a haladás orgánumának, de egyes kérdésekben homlok-

egyenest ellenkez álláspontot foglaltak el az elbbi szer-

kesztvel szemben. Kossuth a megye omnipotentiáj át védte

elbb a Pesti Hirlaphün, Szalay és társai gúnyolták a

municipiumok korlátlan jogkörét, ellensúlyozni iparkodtak

féktelen hatalmaskodásait, centralisatiora törekedtek. In-

nen az elnevezés : centralisták^ melylyel illették ket. Doctri-

naireknek is nevezték, mert tanaikat tudományos alapon,

elméleti stúdiummal fejtegették, mint elbb Francziaország-

ban a doctrinaire iskola tagjai : Guizot, De Serre, Royer-

Collard.

Heten képezték a tábort, mely az új eszmékért síkra

') Orsz. levélt. Helyt. tan. 1842. 39,461,
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szállt : Szalay, Eötvös, Trefort, Csengery, Lukács Móricz,

Szontágh Pál politikusok és publicisták s egy költ : Madách
Imre. Voltak idnkint mások is, kik liozzájok csatlakoztak,

de vagy nem maradtak állandó munkásai a vállalatnak,

vagy nem osztoztak teljesen a centralisták programmjában.

A táborkar bels tagja sem volt valamennyi munkás közre-

mköd. Lukács Móricz keveset irt Szontágh és Madách
pedig inkább csak lelkes hivei, mint a munkában tény-

legesen résztvev tagjai voltak a centralisták pártjának.

Az líj eszmék térfoglalására kedvez körülmény volt

az, hogy a centralistáknak nem kellett új közlönyt terem-

teniök, hanem kész lapot kaptak kezükbe, melynek nagy

közönsége és még nagyobb népszersége volt. Igaz, hogy

ez kissé meg is nehezítette helyzetüket, mert a Kossuth

elveiért lelkesül közönség egy részét, még pedig számot

tev nagy részét, meg kellett nyerni az új, ellentétes irány-

nak, mi nem könny feladat volt, de lelkes buzgalmuk és

tudományos nagy készültségük lassankint gyzedelmeske-

dett az elfogultságon és mindegyre nagyobb tért hódított.

Erezték vállalkozásuk nagy fontosságát és nehézségeit, de

biztak kitartó munkásságukban , számítottak pártfeleik

támogatására, s a remény, hogy elbb-utóbb diadalra vi-

szik eszméiket, lelkesítette ket.

Szalay habozott ugyan egy ideig, mig a szerkesztésre

elhatározta magát, mert tudta, hogy számosan vannak az

ellenzék férfiai között, kik ellenzik a lapnak rábízását, noha

maga is az ellenzékhez tartozott, de centralistikus elvei

miatt szakadástól féltették az ellenzéki pártot. Szalay

ugyanis már korábban, 1843. szeptember 27-én tartott

beszédében kifejezte centralistikus politikai hitvallását

mely hadat izent a municipiumok foederalismusának, ezért
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tebb ellenzéki lap az kezébe kerül. Szalay Deák Ferencz-

tl kért tanácsot, hogy megkönnyítse elhatározását, mert

habozása nagyobbodott, midn látta, mily sokan vannak

vállalkozásának ellenzi. Deák bátorító nyilatkozatot irt

neki, örült, hogy Kossuth távozása után a Pesti Hírlap jó

kezekbe jut, nem hogy nem ellenezte vállalkozását, hanem

köszönetet mondott érte, mint a hazának teend becses szol-

gálatért, melyet senki sem gyanúsíthat.

Szalay kételye eloszlott Deák levelére s szilárd elhatá-

rozással vette át a lapot. Beköszönt soraiban kijelentette,

hogy érzi vállalkozása nagy jelentségét, melyet megnehezít

az, hogy utóda lesz Kossuthnak, kiben a Hirlap közönsége

méltán tiszteli a magyar politikai journalistika megalapí-

tóját s az ország egyik legkiválóbb tehetségét. De azért

mégis vállalkozik a szerkesztésre, mert úgy is külön lap

engedélyeért készült már folyamodni. Mint meggyzdésére

nézve ellenzéki, híve a haladásnak, noha nem ért egyet

egészen a Pesti Hirlap eddigi irányával. Bízik barátai

támogatásában s a közönség pártfogásában, hisz eddigi

tevékenységével bebizonyította, hogy »h gyermeke « hazá-

jának. Mégis nehezen sikerit a bizalmatlanságot, melylyel

fellépésekor találkozott, eloszlatnia. »A gyanúsításoknak

és támadásoknak egész özönével kellett megküzdenie —
Írja felle Falk Miksa *) — ; eszméinek publicistái fejtege-

tésében csak lassan haladhatott elre, mert minden arasznyi

tért nem karddal, hanem tollal kellett kivívnia, s a kivívot-

tat mindenfell biztosítania, nehogy visszanyomassék.« Az
a szívós kitartás, alaposság és lelkiismeretes gond, mely

*) Oeuterreichische Eevue. 186."



- 379

tanulmányaiban jellemezte, szerkeszti pályáján is átvonul,

^fint szerkeszt a legapr(3lékosabl) dolgokra is kiterjesz-

tette figyelmét, ezért találta terhesnek a pályát,mely nagyobb

önálló munkálatok végzésére csaknem teljesen képtelenné

tette s hamar bele is únt. Alkalmas szerkesztnek — a szó

mai értelmében - nem is nevezhetjük Szalayt. Hiányzott

belle az a mozgékonyság és élénk tevékenység, mely egy

nagy politikai lap szerkesztjében csaknem nélkülözhetetlen.

Szalay nehézkes modorú, komoly tudós volt, nem fürge

szellem izgékony journalista; inkább szeretett lassú de

alapos gondolkodással és kutatással járó nagy tudományos

müveket irni, mint múlékony érdek hirlapczikkeket. Addig

míg hetenkint kétszer jelent meg a lap, csak viselte a szer-

keszti gondokat, a mint azonban 1845. közepe felé minden

héten négy szám adatott ki, iparkodott a szerkesztéstl

megszabadulni.

Politikai eszmék fejtegetésén kivl a lap egyéb kér-

déseket is tárgyalt a közügyek körébl. Szólt a túl a dunai

ref. fiskola elhelyezésérl, Tóth Lrin«z Az iparvédegylet-

rl, Hunfalvy János A közelszegényedés okairól s A vallás-

talanság- s uzsoráskodásról, Bloch A kisdedóvásról stb.

A vezérczikkeket többnyire a párt valamely kitn férfia

irta, mely után az országgylési tudósítás következett.

Errl Henszlmann Imre gondoskodott, de mivel maga

mhikét tábla üléseire nem járhatott el, ifj.Csengery Antalt

vette maga mellé, ki akkor a pozsonyi országgylésen volt

törvénygyakorlaton, késbb az egész országgylési rovatot

rábízta. Csengery ekként összeköttetésbe jvén a centralis-

tákkal, szorosan hozzájok szegdött, rovatán kivl 1845-tl

kezdve vezérczikkeket is irt, majd 1845. közepén átvette a

lap szerkesztését. Szalay rokonszenvesen mutatta be t a
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közönségnek, maga pedig egy évi szerkeszti pálya után

visszavonult, megelégedéssel említve fel, hogy ez id alatt

egy bizonyos mértékben sikerit mégis népszervé tenni a

centralisatio eszméjét, mely oly nagy ellenzéssel fogadtatott

és oly kemény támadásoknak volt kitéve. »Hála az égnek

— irta a Jelenkor — a mostani Pesti Hírlap az olvasó

közönség kis részénél sem oly tekintély, hogy javaslataira

egy bizonytalan siker eszmét elfogadna ;« — és pár nappal

utóbb: »A pártnak legfönhangzóbb tanai, leginkább magasz-

talt cselekvései nem viselik magokon a mélyebb politikai

számítás azon bélyegét, mi a jól értett s kellen alkalmazott

elmélet elvitathatlan bizonyító jele.« '^)

Munkatársnak azonban továbbra is megmaradt

Szalay a vállalatnál s czikkeivel folyton részt vett a kor

mozgalmaiban. Figyelemmel követte a közügyek fejldésé-

nek menetét s gyakran hozzászólt az idszaki sajtó eszme-

cseréihez. Trieszti nyílt leveleket irt névtelenül, melyekben

a szerkesztséghez nem tartozó személy képében hirdette

az új Pesti Hírlap által népszersítend eszméket; >>Töre-

kedjetek férfiasan — mondja a többek közt — nemzeti

egység, jogegység, törvénykezési egység és közigazgatási

egység felé.« Ha polemizált a Budaxjesti Híradó-\alj — a

mi gyakran megtörtént, — az igazság egyenes kifejezései-

vel élt, kerülte a körmönfont okoskodásokat, s elveit bátran

hangoztatta. Nem engedte, hogy a haladó elnevezést a con-

servativek a maguk részére foglalják le, de nem bánta ha

municipálistáknak nevezték magukat s fennen hirdette

velk szemben pártja jelszavát : a centralisatiot.

Fejtegetéseiben gyakran számításba vette a külföldi

Jelenkor 1845. 2. 11. sz.
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:íllamok törvényhozási eljárását, alkotmánytanaik elméleti

és gyakorlati alkalmazását, s összehasonlításokat téve vizs-

gálódásaiban, mindig megjelölte a helyes intézményeket és

rámutatott a fogyatkozásokra. Czikkei, miket késbb Pub-

licistái Dolgozatok czímen újra kiadott, tele vannak tanul-

ságos doctrinákkal, és az igazi szaktudós tanultságának

b apparátusával. Csak terjedelmüknél fogva illenek be a

hirlapczikkek közé, inkább töredékes szerkezet tanulmá-

nyok, melyeknek olvasására többször az úgynevezett álta-

líínos mveltség nem elégséges, hanem igazi szakképzett-

séget kivannak meg. így midn a büntet törvénykönyv,

l»üntet eljárás, honosítás stb. kérdéseket b tapasztalatai-

nak és széleskör olvasottságának alapján fejtegeti, való-

sággal nem a nagy közönség számára ir, st még általá-

nosabb érdek irataiból is hiányzik a felfogás és tárgyalás

könny, mindennapias formája. A nagy eszmékért lelkesül

tudós komolysága, a codificator mindenre kiterjed figyelme

és alapossága még kisebb munkáiból is folyton elénk tnik

^

Azért mellzte is a szépirodalmat a politikai közlönyben s

midn birálat alá vette a hirlapokat, erélyesen kárhoztatta

a novellákkal és regényekkel megtöltött tárczákat, valamint

a felels szerkeszt mellett szerepl hirlapvezérséget is.

Egyiknek sem tudta igaz magyarázatát adni s mint félszeg-

ségeket rosszalta.

Mint hirlapiró és hazafi egyaránt a haza közboldog-

^ágát tartotta szeme eltt s nem engedte, hogy particuláris

í'rdekek gátolják a közérdek követelményeinek érvényre

jutását. A rendnek és törvényességnek ép oly szigorú sür-

getje volt, mint Dessewífy Aurél és szintoly kérlelhetetlen

üldözje a megyei statútumoknak mint , noha a megyei

-/érkezetnek csak mint államrendszernek volt ellenzje.
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inert különben a municipiumot eltörlendnek nem tartotta,

A mit Kossuth hirdetett, hogy a megyei szerkezetet tartja

»a magyar alkotmányos élet azon sajátlagos orgamunának,

melynek a közállományi szabadság kifejldésének minden

stádiumán nemcsak meg kell riztetnie, hanem a municipális

elvnek a közorganisatio más osztályaibani alkalmazásánál

typusúl is kell szolgálnia«*) — azt Szalay feltétlenül

elvetette és az állami közigazgatás centralisatiójával akarta

pótolni.

Elvei és czikkeinek nehézkessége miatt vállalatával

együtt személye is sokáig népszertlen volt, de ezzel nem

tördött, »nem dicsséget keresett a journalistika terén, —
mondja róla Eötvös emlékbeszédében — egykedvséggel

trte, hogy érdemei nem ismertettek el. Az, a mi a nemes

férfiúnak szivét néha keserséggel töltötte, nem az iró sér-

tett hiúsága volt, hanem azon mód^ melylyel fellépése

egyesektl megitéltetett.« Arra el volt készülve, hogy a

közönség, mely tüntet rajongással tette magáévá Kossuth

eszméit, hidegen fogadja az elméleti fejtegetéseit, miknek

megértése fárasztó gondolkodással járt, azt is tudta, hogy

népszerség dolgában Kossuthtal soha sem fog versenyez-

hetni, de ily kicsinyes aggodalmak nem is okoztak neki

nyugtalanságot, inkább egyes személyi gyanúsítások és

támadások bántották, a mik nem nyilvánosan történvén,

nem is szólhatott rólok a nyilvánosság eltt. Különben

l)árki vette birálat alá nyilvános szereplését, szivesen szóba

állt vele s polémiáit sohasem vezették személyes tekintetek.

Ellenfeleinek eszméi és felfogása felett gyakran gúnyoló-

dott, még pedig éles gúnynyal tudott vitatkozni, de a sze-

'-) Pesti Hivlap 1843. 267. sz.



383

iiiélyes sérelmet még akkor is kerülte, ha rá talán provo-

kálva volt is, polémiái ezért a tisztesség és jó izlés ellen

ohasem vétettek.

Mint gondolkodó, Szalay egyike volt legderekabb

rdlambölcsészeinknek, kitn jogtudós és történész, kinek

pragmatikus történeti munkái Macaulay magasabb felfogá-

>;'ira emlékeztetnek, s államtudományi fejtegetései Mohi.

Bentham s a legkiválóbl) német tudósok alaposságával

vetekednek. Nagy érdemül tudható be neki gondolkodásá-

nak rendszeressége, mi az idejéig nálunk szokatlan jelen-

ség volt. Eszméihez való következetes ragaszkodása jellemét,

az alapos kutatás és praecis, komoly eladás müveit az

oknyomozó történetirás mintaszer példaképeivé teszik.

Nagyobb iró, mint journalista vagy szerkeszt, de a kinek

mégis nem közönséges érdeme van idszaki sajtónk törté-

netében, mert az alaposabb tárgyú és mélyebbre ható napi

--ajtó keletkezése Szalay nevéhez van fzve.

Igazi vezérczikkirója Szalay Pesti Hirlap-ján'dk báró

Kötvös József volt, szintén doctrinair szellem, kiben a

költ és politikus egyesit anélkül, hogy egyik a másiknak

ártott volna. Politikai rendszerének két alapeszméje volt:

központosítás éi^ felels kormány^ mely eszmék diadaláért

küzdött az irodalomban, az idszaki sajtóban és szószéken

egyforma lelkesültséggel s egyaránt nagy hatással. Yezér-

czikkei e két eszme körül forognak, ezek kell megvilá-

gítása, népszersítése volt czélja, melyért fáradást nem
ismerve, dolgozott bámulatos kitartással, nagy szellemének

minden erejével. Vezérczikkeit összegyjtve, Reform czimen

külön is kiadta, hogy polititkai hitvallásának mintegy káté-

ját rendszeres, összefügg mben nyújtsa a közönségnek.

Már a könyv elszavában kijelenté, hogy a közdol-
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gok központosítását s a kormányi felelsséget tzte ki tár-

saival együtt alapelvül, mert meg voltak gyzdve, hogy a

megyerendszer mellett számos haladási kérdés kivihetetlen,

st az alkotmány is csak gyenge biztosítékkal bir.

Történelmi visszatekintéssel fejtegette megyerend-

szerünknek jelentségét a múltban, s a külföldi állapotok-

kal való összehasonlítás alapján mutatta ki a status quo fen-

tartásának káros voltát ; — mert ha az egyes megyék külön

lehettek az elnyomott nemzet alkotmányának megrzi, a

szabad nemzet biztosítói csak együttesen, központi kor-

mányzat mellett lehetnek. Kimutatta, hogy a mily bizonyí-

tékot nyújt a megyerendszer védelmére a történeti múlt,

oly tarthatatlan a jövt tekintve, mert ellenkezik minden

haladással. Meggyzdése, hogy a jelen szükségeit a muni-

cipium nem elégíti ki, jöv kifejldésünket pedig épen nem

biztosítja.

Vizsgálja, hogy összefér-e megyerendszerünk a hala-

dással ? S azon eredményre jut, hogy nem ; hisz még a tör-

vényhozás sem felelhet meg czéljának, mert oda a megye

küld képviselket utasítással, erre pedig csak a nemesek

folynak be, s így a törvényhozás nem a nemzet, hanem csak

egy osztályának képviselibl áll. Már pedig a törvényhozás

legfbb feladata, hogy az egész nemzet érdekeit képviselje.

Kimutatja, hogy az országgylési határozatok nem a nem-

zet, st még nem is kiváltságos rend többsége által hozat-

nak, mert a nemesség mint a lakosság, általában arány-

talanul oszlik el az egyes megyékben. Gyakorlati példákkal

bizonyítja, hogy a megyei rendszer nem fér össze a rend-

del, hisz a törvényekkel szemben megyei statútumok hozat-

nak s ezekkel akarják a rendet és törvényszerséget bizto-

sítani, miket minden szolgabíró saját önkénye szerint
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alkalmaz. Még az egyéni szabadság biztosítékát sem találta

meg a fennálló rendszerben. Meggyz okokkal sürgette

a népképviselet behozatalát, hogy általa az egész nemzet-

nek befolyása biztosíttassék a törvényhozásra.

Miután kefejtette a minden haladást akadályozó

állapotok tarthatatlanságát, áttért a reformkérdések tárgya-

lására. Minden kifejldésnek és haladásnak els feltételéül

tekintette a központosítást és ers kormányt. Hosszasan

tárgyalta a kormány felelsségének kérdését, valamint a

törvényhozás feladatát és rendeltetését. Arra, hogy miért

nem felel meg a törvényhozás várakozásainknak, két fokot

talált: 1. hogy nem képviseli az egész nemzetet; 2. hogy

nem bir azon függetlenséggel, mely nehéz feladatának kell

betöltésére szükséges. Mindkét ok vizsgálatában sok gya-

korlati érzéket s ers logikai eszmemenetet tanúsít, mik

nem téveszthették el hatásukat az olvasókra. Minden ellen-

fél lefegyverezve érezheté magát azon okoskodások által,

melyekben a megyék követi verificatioja és országgylési

utasításai ellen argumentált, mint a mely jogok gyakorlata

nélkül a törvényhozás illusio.

Érdekes az utasítások elleni következ argumenta-

tioja: »Az utasítási rendszer — mondja — szükségkép

demoralisálja törvényhozóinkat. Az utasítások nemcsak

apostaták által szegetnek meg. Kinek törvényhozói dol-

gainkban legkisebb tapasztalása van, tudja, miként a leg-

több esetekben a követ azért mellzi el utasítását, mert

apostasiát küldi követtek el, midn az elbbivel egészen

ellenkez utasítást adtak. Hogy egyes követek így cselek-

szenek, nemcsak természetes, st valóságos szerencse, mely-

nek jobb törvényeink nagyobb részét köszönhetjük ; de nem
lealázó-e a követ helyzete ily pillanatokban ? Oly ország-

Ferenczy Hirlapirodalojutörténet. 25
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])aii, liol utasítások nincsenek, a követ, ha az, mit a hon

javára szükségesnek gondol, küldinek akaratával ellentét-

ben áll, szabadon kimondja meggyzdését, s miután sza-

vazatát adta, azon meggyzdéssel adja vissza küldinek

megbízását, hogy ha bízodalmukat elvesztette is, legalábl)

polgári kötelességeit teljesíté. Hány ily példát láttunk

Angliában csak az idén is ! De mit tegyen a követ nálunk ?

Küldinek utasításban kimondott akarata reá nézve köte-

lez. Nem mondhatja, hogy midn utasítása meggyzdé-
sével ellentétben áll, annak megszegését kötelességének

tartja. Csrni csavarni kell tehát utasítását, kétértelm-

séget keresni ott, hol kétértelmség nincs
; küldinek akara-

tát tudva meghamisítani ; néhány órával késbb törni fel

a levelet, melyben új utasítást vár, szóval : csalni s hazudni

az egész ország szine eltt ; s váljon ez kedvezleg hat-e

követeink erkölcsiségére? váljon emelheti-e a tekintélyt,

melyben állniok kellene ?« *)

Eötvös eszméit világosan s meggyz eladással tár-

gyalta. Ers meggyzdése szavainak nagy súlyt kölcsön-

zött. Tudta, hogy népszertlen eszméket védelmez, melyek-

nek megvalósítása csak messze jövben történhetik meg,

de azért nem fáradt bele a védelembe, nem a rohanva ha-

ladás volt czélja, hanem higgadt fejtegetése tanainak, min-

den oldalról nyugodt megvitatása, hogy sehol homályt ne

terjeszszen, sehol bizonytalanságban ne hagyja olvasóját.

Társaival együtt lassú elkészítje volt az évekkel utóbb

bekövetkezett eseményeknek ; más vitte diadalra az esz-

méket, miket és társai pendítettek meg elször, ápoltak

és fejtettek ki éveken át. Nem k találták ugyan fel ez

*) Reform 271. 1.
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^zméket, de k voltak els hirdeti Magyarországou, k
alkalmazták hazai viszonyainkhoz, k a parlamentáris fele-

ls kormány eszméjének els apostolai. Senki a centralis-

ták közt ez eszmék fejtegetésében több érdemmel nem bir,

juint Eötvös. Szalay volt a párt publicistája és jogtudósa,

Eötvös politikusa és vezérczikkirója, Trefort a nemzetgaz-

dasági eszmék képviselje. Trefort volt mindhármuk között

a legmozgékonyabb, irta a legtöbb czikket a Hirlapba.

A^olt rá eset, hogy egy számban két önálló czikke is meg-

jelent. Amint Szalay átvette a lapot, már a második szám-

ban a Ijécs-pesti vasútról tette közzé fejtegetését, a párhu-

zamos vonalak káros voltát bizonyítgatván. A jelzett vo-

nalra is két pályázó levén a jobb- és balparti, az utóbbit

vette védelmébe. Ezután hosszú sora következik czikkeinek.

Birálatialá vette Széchenyinek nemzetgazdasági ter-

\ oit. Szólt ismételve az adózás ügyérl, sürgette a közteher-

viselést. A közlekedés ügyének elmozdítására adó kive-

tését indítványozta, mert ezt oly ellegezésnek tekintette,

melyet a nemzet késbb jó kamattal nyerne vissza. A köz-

lekedési eszközök javítása érdekében sokszor felszólalt,

sürgette a jó utak készítését a megyék által, a közmun-

káknak e czélra felhasználását, mert ebben fontos nemzet-

gazdasági tényezt látott. Kölcsönre gyakran rászoruló

földbirtokosaink segélyezése végett, többször kiemelte egy

hitelintézet alapításának s vele kapcsolatban a telekkönyv

londezésének szükségét, mindig kiváló gyakorlati érzéket s

a körülmények alapos ismeretét tanúsítván.

Szorgalmazta a közmunkáknak országgyülésileg meg-

szüntetését vagy a nemességre is kiterjesztését. »A nemes-

ségnek — úgymond — a közmunkákban részt kell vennie,

ez vágyunk, s meg nem szünendünk ily vágyakat mások-
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ban ébreszteni. E vágynak teljesítése volna az els lépés a

teherviselés elvének életbe léptetésére — s ezen elv létesí-

tése nélkül e honnak nincs jövje.« Politikai kérdések vita-

tásába is belement. Yezérczikkekben fejtegette államunk

democraticus átalakulásának halaszthatatlanságát, az aris-

tocratiát, mint politikai intézményt, méltányos határok

közé iparkodott szorítani s hatalmát és befolyását kizáró-

lag a fels házra reducálni. Kezdeményezést a közállapo-

tok megváltoztatására a fels háztól nem várván, reformját

nem is kívánta, annál égetbb kérdésnek tartotta az alsó

ház szervezését népképviseleti alapon s ezt újra meg újra

szóba hozta.

Hangsúlyozta a maga és társai nevében, hogy k az

alkotmányos rendnek barátai s mindnyájoknak közös czélja

ersíteni a törvényhozást, szabályozni a mu^cipiumot. Az
országos munkák igazgatóságáról szólva, kívánatosnak

mondta a kinevezett felels igazgatói állás szervezését az

ajánlatba hozott collegialis testületi igazgatóság helyett.

Gyakran polemizált a Budapesti Híradó s vezére, gróf

Dessewffy Emil ellen, de mindig higgadtan, nem a szen-

vedély hangján. Állításainak bizonyítására többnyire fran-

czia müvek elméleti tanait idézte, s ilynem dolgozataiban

észrevehet volt bizonyos doctrinair modor, mely azonban

csak a szerz elméleti képzettségének, iskolázottságának

bizonyítéka.

Többször behatóan fejtegette az adó és vámviszonyok

kérdését, kimutatva, hogy a vámvonal megszüntetése mind-

addig lehetetlen, mig a nemesi birtok adómentes, mely

adómentesség nézete szerint megakadályozza az ipar és

kereskedelem emelkedését is. Ezért is sürgette a közteher-

viselés behozatalát, kiemelvén, hogy »ki sebesen utazni

^
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<iriikat olcsón szállítani akar, annak a mindennapi ész belá-

tása s a nemzetgaság eddigi rendszere szerint adózni kell.«

Figyelemmel kisérve a nemzetgazdasági irodalom

üj termékeit, ismertette ket s rendszerint fontos közgaz-

dasági jelentség megjegyzéseket tett. így megrótta a

hazai mezgazdák gondatlanságát, midn a statisztikai

kimutatásokból azt látta, hogy szeszes italok behozatalára

volt szükség, holott ezek anyaga itthon oly bven van, hogy

kiviteli czikket képezhetnének. Rámutatott a nagymennyi-

-('gü lenbehozatalra, holott a len termesztésére Magyar-

ország földje és éghajlata kedvez.

Határozott nézeteket nyilvánítva, taglalta a magyar

törvényhozás hiányait. Kimondta bátran, hogy törvény-

hozásunk nem képviseli a nemzetet, az alsó ház csak a

kiváltságos osztály gyülekezete, melytl haladás és reform

nem várható. Összehasonlító ismertetést közölvén a külföld

gyáriparáról, figyelmessé tett hazánk ebbeli hátramara-

dására s haladásra ösztönzött. Czikkeket irt az indirect

adók behozásáról, mit szoros kapcsolatban állónak tekin-

tett a közjólét emelésével. Szót emelt az örökösödési jog

rendezése érdekében, az iparüzlet szabadsága s a czéh-

rendszer megszüntetése mellett, hogy a szabad verseny

lehetvé tegye az életrevaló fejldést és gyorsabb tökéle-

tesedést. Midn Árvamegye népessége nyomorral és éhség-

gel küzdött, országos segélyezést sürgetett számára s helyes

érzékkel javasolta jólétük biztosítására köztök a gyáripar-

nak meghonosítását.

Nagyon tapintatosan szólalt fel Deák Ferencz mel-

lett, midn gróf Széchenyi István a Jelenkorhsm Deák

íszt.-gróti beszédét keser kifakadásokkal bírálta. A kegye-

let és elismerés nyilvánul soraiban Széchenyinek hazafias
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nagy érdemei iránt, de ez nem tartotta vissza ellenkez

meggyzdésének nyilt kimondásától. Kiméletesen és nagy

szakismerettel szedte ivekre Széchenyinek Deák álláspont-

ját rosszaló argun\entatioit s meggyzen igazolta a véd-

egylet létesítésére irányzott mozgalmak jogosultságát.

Czikkei, miket e tárgyban irt, nemcsak szakavatott tájéko-

zottságának tanúságai, de mint polemikus czikkek, valódi

mintái az igaz érdem iránt való szinte hódolattal párosult

jó tónusnak és Ízlésnek.

Midn tapasztalta folyóink pusztítását, erélyesen sür-

gette a vizek szabályozását. Megemlítette az országház

építésének kivánatos voltát. Hangsúlyozta a városok- s ezzel

kapcsolatban a választási rendszer reformját, melynek al.ij)-

jául a censust javasolta. Elitélte tanítási rendszerünket és

az egésznek reformját követelte, különösen kiemelvén a

classicus nyelvek fontosságát. Sürgsen javítandónak

mondta a tanítók fizetését, az intézetek felszerelését, a tan-

tárgyak helyes megválasztását és tárgyalását, megjelölvén

még a forrást is, a tanulmányi alapot, melybl a költségek,

egy része fedezhet volna.

Mint e b részletezések is mutatják, Trefort a cen-

tralisták pártjának legmunkásabb tagja volt. Dolgozatai-

ban nyilvánuló szakismeretetei els alapos szakírónkká

avatják t, irályának könnysége, lelki rugékonysága és

gyors munkássága tevékeny és élénk hirlapiróvá tették.

Mint szaktudós, nem oly mély mint társai, Szalay és Eöt-

vös, de látköre széles, olvasottsága terjedelmes, Ítéletei még
rögtönzéseiben is találóak. Nyelvezete, leszámítva az akkor

még nagyon elterjedt idegen mszókat, világos és tiszta.

Nem oly tömör mint Szalayé, nem oly költi mint Eötvösé,

de mindig szabatos és választékos. Szalay mélyreható okos-
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kodásai, Eötvös terjengs elmélkedései nagyon gyakran

fárasztó hatásúak voltak, Trefort dolgozatain mindig bizo-

nyos üdeség ömlött el, eszmemenete élénk és gyors akár-

mirl irt, fejtegetései rövid, de tartalmas magyarázatok

melyek hosszú hasábokra soha sem terjedtek.

A triumvirátus, mely Szalay szerkesztése idején a

legelterjedtebb magyar közlöny hatalmával rendelkezett?

hirlapirodalmunkban kiváló jelentségre emelkedett. Elsk
voltak k, kik a politikai hirlapsajtó mködésébe rendszert

hoztak be, midn a centralisatiora és a népképviseleti kor-

mányformára való törekvésükben összhangzatos és követ-

kezetes munkásságot fejtettek ki. Mig azeltt a Pesti Hír-

lap hasábjain rendszertelen, de folytonos izgatás folyt,

most a mérséklet határai között jól megválogatott eszkö-

zök segítségével elre megállapított czélokra irányult min-

den törekvés. A centralisták nem a szenvedélyek felizgatá-

sára, hanem a hidegen fontolgató értelem meggyzésére

számítottak. Rendre vették a külföldi alkotmányos tanokat

s tudományos készültségük apparátusával bonczolgatták.

Kimutatták, melyek azon eszmék és intézmények, a miket

átvehetünk, meghonosíthatunk, vagy melyeket kell viszo-

nyainkhoz alkalmazva módosítanunk. Mindent tüzetesen

megmagyaráztak, részleteikben megvilágítottak, mindent

megérlelve készen terjesztettek el. Ok kezdték meg nálunk

a külföldi államtani elméletek philosophiai fejtegetését, k
voltak az elsk, kik a nyugati fejlettebb nemzetek alkot-

mányos tanait behatóan tanulmányozták. Nem elégedtek

meg közügyeink fogyatkozásainak emlegetésével, hanem

megjelölték a javítás módját és eszközeit is. Fejtegetésük

k(')rébe bevonták az állami közigazgatás minden ágát, izekre

szedték alkotmányos életünk egész organismusát. Ural-
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kodó gondolatuk volt mindenben a szabadság és alkotmá-

nyunk biztosítása. Magán- és közjogi kérdések tárgyalásá-

ban szabadelv felfogást tanúsítottak és szigorúan alkal-

mazkodtak a törvényszerség formáihoz.

Tanaik tudományos tárgyalása s a külföldi állapotok

tekintetbe vétele s a rájuk hivatkozások miatt sokféle táma-

dásnak és gúnynak voltak kitéve. Szobatudósoknak, doc-

trinaireknek, plagiariusoknak nevezték ket. De k nem

tördtek vele, a támadások ellen sikerrel védelmezték ma-

gukat, a gúnyt gúnynyal torolták vissza. »Azt mondják —
így szól Szalay — s oly hangon mondják, mintha ez által

elmarasztaló Ítéletet mondtak volna :
— »a Pesti Hírlap

doctrinair lap.« — Igen örvendünk, ha az ; ilyennek szer-

kesztését tztük ki feladatul. Doctrinair lap, azaz : nem
pusztán empirikus, hanem olyas, mely felsbb elvek vilá-

gosságában láttassa a tényeket, mely nem tárgyat tárgyhoz

enyvezni, hanem egyet a másikból kifejleszteni akar. Doc-

trinair lap, azaz : nem az expediensek lapja, hanem olyatén

lap, mely nem kiált hozsannát a bevégzett tényeknek, csak

azért, mert bevégzettek, mely a hatalmasok paripái alá

nem hint virágokat, tudván, hogy az ünnepi díszmenet ma-

gában még nem rnapja. Doctrinair lap, azaz: nem barátja

oly institutioknak, melyeket csak önmagukkal mérhetni,

nem az emberi és polgári jogok mértékével, s nem a min-

den idk és minden alkotmányos népek közéletébl elvont

státusphilosophia nehezékével. Doctrinair lap, azaz : ész-

szer haladás lapja, nem a »pallium ad omne tempus ap-

tum« glossatora, mely köpenyeg, ha rongygyá vált, még
advent és karácsontájban is haszonvehetetlen.« A plágium

vádjára pedig Trefort felelt a következleg: »Mi a plá-

giumot illeti, — igen, mi plagiariusok vagyunk ugyanazon
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rtelemben, melyben az egész civilisatio egy uagy plágium
;

— mi mások tapasztalásain okulni akarunk ; mi nem akar-

juk magunktól eltaszítani azt, mit az emberiség ötven év

(')ta tett s gondolt. « *)

Mint látjuk, még a támadás- és gúnyra is higgadtan

leleltek, nem szenvedélyességgel. Hiányzott bellük a szen-

vendélyesség, ezért nem is tudtak izgatni. Széchenyi, Kos-

suth szenvedélyes természetek voltak s mindkett nagy

izgató volt. Minden nagy agitátor a szenvedély feltüzelésé-

vel izgatta a tömegeket merész terveinek keresztülvitelére,

így tett Kossuth, így Mirabeau, O'Connell vagy a legújabb

idben Gambetta és Gladstone. A centralistákat a fontol-

gató értelem vezette mködésükben,k a szenvedélyre nem

tudtak hatni, ezért népszerségök nem is volt. Mködésök
nem a jelen állapotok rohamos megváltoztatására irányult,

k a jöv fejleményeinek voltak útegyengeti. Az eszmék

('s tanok, miket k hirdettek, nem gyors érleldésre voltak

>zámítva, létesítésök hosszabb idt feltételezett.

Mindhárman nagyobb irók voltak mint szónokok, ez

is magyarázatául szolgál eszméik lassú terjedésének. Az
írott betnek nincs meg az a közvetlen hatása, mint az él
>zónak. Irataikból pedig a szónokias elem teljesen hiány-

zott. Irió érdemeikért mindhárman már korán tagjai let-

tek az akadémiának, s mindhárman a legtekintélyesebb

íiUásra jutottak benne. Szalay mint ftitkár, Eötvös mint

elnök, — késbbi társuk Csengery, mint másodelnök, —
íi^^gyjelentség tudományos és adminisztratív tevékeny-

s(3get fejtettek ki az akadémia munkakörében. A centra-

lista tábornak még él egyetlen tagja pedig napjainkban

') Pesti Hírlap 1845. 449. sz.
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foglalta el benne a culturmozgalmaink iránt érdekld
egész nemzet nagy várakozásai mellett az elnöki széket.

A politikai szereplésük szülte népszertlenséget iro-

dalmi mködésük sikerével ellensútyozták. Eötvös Kar-

thausi-]éNdl meghódította az egész magyar olvasóközönsé-

get, Szalay a külföld legnagyobb államférfiairól irt jellem-

zéseivel a legkitnbb magyar essayiróvá lett, hazája

történetének megírásával pedig késbb az elsrangú prag-

maticus történészek közé sorakozott. Politikai téren is ké-

sbb a legtekintélyesebb állásra jutottak. Eötvös az els
— majd késbb a kiegyezés utáni — független magyar

minisztériumban tárczát nyert, Szalay, Deák igazságügyi

miniszternek osztályfnöke, majd a független Magyaror-

szágnak diplomatiai képviselje lett, Trefort napjainkban

több mint egy évtizede, hogy legfbb re országos közok-

tatásunk ügyének, melyet mint miniszter, európai színvo-

nalra ö emelt.

A negyvenes évek közepén, midn actioba léptek,

senki sem volt kortásaik között, a ki a világirodalomban

való jártasságban velk vetekedhetett volna, a ki a külföldi

állapotok ismeretében velk felért volna. Mindhárman vi-

láglátott, sokat utazott férfiak voltak, kik könyvekbl szer-

zett ismereteiket a közvetlen tapasztalat és megfigyelés

szülte okulással gazdagították. Épen nem volt tehát találó

a rajok alkalmazott szobatuds gúnyos elnevezés, mert

tanulmányozták és ismerték az életet gyakorlati oldalról

i§. Aki politikai hitvallásának népszersítésére oly élénk

színekkel festett képet tudott alkotni az életbl, mint

Eötvös A falu Jegyzje czim regényében, azt csak az elfo-

gultság nevezheti az életet nem ismer pedáns theoretikus-

nak. Theoriákat fejtegettek, elméleteket állítottak fel, igaz,



- 395 —

mert rendszert alkottak a kapkodás és biztosan meg nem

jelölt czélokért való izgatás helyébe, s minden rendszernek

alapja, támasza az elmélet, ily elméletre pedig szükség volt

a negyvenes évek átalaknlási küzdelmeinek idején. Elmé-

leteiket azonban élettapasztalataikból vonták le, helyessé-

güket az események hamarább igazolták, mint maguk vár-

ták. Egy kifogás tehet csak ellenük, az, idszer volt-e a

centralisatio és parlamentaris kormányforma sürgetése

abban az idben, a midn oly ers volt a megye cultusa,

a midn a felels kormányt még a haladás hivei is utópiá-

nak tartották. Az 1848-iki események megadják erre is a

választ. Mi történik vala akkor, ha az 1848-ban egyszerre

történt átalakulás teljesen készületlenül talál bennünket ?

!

E rohamos átalakulás igazolja a centralisták 1844— 45-iki

mködésének idszerségét, noha kortársaik más felfogást

vallottak ; így Pulszky is levelet intézett Eötvöshöz s fel-

szólította benne a centralistákat, hogy hagyjanak fel a

megye ellen intézett ostromukkal, s ne sürgessék a fele-

ls kormányt most, midn az nem egyéb »a jöv zené-

jénél.

«

8 habár Csengery szerkesztése idején felhagytak is

egyidre kissé merev vitatásával tanaiknak, de az eszmét

mindig híven megrizték
;
koronkintk is, valamint késbb

hozzájok csatlakozó társaik is, így Kemény Zsigmond,

meg-megújították. Alkotmányunknak erurópai formál)a

öntése, az érdemök. »A doctrinaireknek köszönjük --

Írja eszméiknek egy mai hirdetje — hogy az európai irány

természetes következményeire felhítták a közfigyelmet.

Ha k nincsenek, ha európai mozgalmaink fonalát nem

kötik bele a nyugoti alkotmányosság szövetébe, 48-iki átala-

kulásunk tán egészen máskép üt ki, talán az exclusiv ma-



396

gyár állambölcseség feltalálta volna az exclusiv magyar

alkotmányosságot, parlamentet, a mely találmánynak aligha

a magyar szabadság nem vallotta volna kárát. « *)

Midn 1845. júliusban a Pesti Hírlap szerkesztését

Csengery vette át, kijelentette,hogy a lap továbbra is határo-

zott orgánuma marad az ellenzéknek, s mint eddig, sürgetje

lesz a gyökeres reformoknak. Iránya a lapnak nem is váltó

zott meg, mert társainak felfogásában is osztozott. Felfüg-

gesztette ugyan egy idre a centralistikus eszmék minden

számban való fejtegetését, de teljesen el nem ejtette, st
külön rovatot tartott fenn nevezetes férfiaknak a közpon-

tosításról vallott nézeteik tolmácsolására, miknek nagy

részét Csengery maga irta.^) Változtatást csak a szerkesz-

tésben honosított meg. Változatosabbá, élénkebbé tette a

lapot. Felhagyott az egyhangú és nehéz vezérczikkek foly-

tonos közlésével s a napi érdekeket közelebbrl is érint

tárgyakról közölt rövidebb, élénkebb modorban irt dolgo-

zatokat. Az újdonságok rovatát, mintegy fszerét a lapnak,

kissé felújította, összevont, a hol valamit terjedelmesnek

talált s bvített, a hol hiány mutatkozott. Egyes rovatok-

nak tágabb korlátokat engedett, vagy új rovatokat is nyi-

tott meg, másokból számzte a feleslegest. Általában na-

gyobb szabatosságot, több élénkséget vitt a lapba.

Csengery határozott szerkeszti talentum volt és

ügyes, jó stilista. Mindkét tulajdonsága éssrevehet volt

nemsokára a Pesti Hirlajo-ham. A beosztás eleget akart

tenni a nagy közönség különböz igényeinek, a czikkek

gondos megválogatása, nyelve és irálya ki akarta elégíteni

a kényesebb izléseket is. E változtatások növelték is a

*) Beksics Grusztáv : A magyar doctrinairek 98. 1.

^) L. Csengery Antal összegyjtött munkái V. k. 422. 1.
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lap elterjedtségét. Az elfizetknek azt a nagy számát^

melylyel egykor Kossuth idejében birt, nem érte ugyan el,

de a Szalay közönségének számát jóval megszaporította,

ííagyon sok közleményén meglátszik Csengery simító keze.

A késbbi Budapesti Szemle szerkesztje tapintatosságá-

nak és ügyességének számos nyomára akadunk a Pesti

Hirlap-híin, mely úgy az , mint a Keménynyel folytatott

együttes szerkesztése alatt ismét a közvélemény legked-

veltebb orgánumává; a jó izlés és valódi mveltség tol-

mácsává lett.

1846. végén kezdett benne közremködni Kemény, ki,

mióta az Erdélyi Hiradó-tól visszavonult, letette a hirlap-

irói tollat, de azért irói hirnevét a Korteskedés és ellensze-

rei czim röpiratával oly fényesen növelte, hogy Széchenyi

is, Csengery is iparkodtak megnyerni közremködését.

Kemény, Csengery meghivását fogadta el, mert a centra-

listák elveivel már rég egyetértett, az egyénekkel pedig

már régen rokonszenvezett.

Budapestre jvén, a centralista táborba állt s annak

nemsokára egyik legtekintélyesebb munkása lett. Mások

is csatlakoztak a párthoz. írtak a Pesti Hirlap-hsi régebbi

közremködi és új hivei. Pulszky több czikkben fejtegette

az örökváltság kérdését, irtak bele Pap Endre, Beöthy

Zsigmond, Irányi Dániel, késbb 1 848-ban Jósika Miklós,

de senki oly jelentékeny publicistái tevékenységet nem fej-

tett ki, mint Kemény. Egy második, új korszakot képez a

centralista párt közlönyének történetében utolsó két év-

folyama, midn Eötvös Teendink czimet visel czikksoro-

zatában az átalakulási kérdések részletei fell fejtegette

nézeteit s Kemény Montesquieu és I. Béla király^ meg az

Idk jele czim czikkeiben mélyreható philosophiai felfo-



— 398 —

gással, s b jog- és törtéiiettadományi ismeretekkel szólt

alkotmányos helyzetünk vitás kérdéseirl. Ha Eötvös és

Kemény soha egyebet nem irnak vala, e czikksorozatok is

elkel helyet biztosítanának nekik publicistáink sorában.

Az a mély politikai bölcseség és államférfiúi tapintat, mely

Eötvös dolgozataiban nyilvánul, valamint Keménynek min-

den ellenvetést megsemmisít ers logikával párosult argu-

mentatioja e korbeli munkálataikat publicistái irodalmunk

gyöngyeivé avatják.

Senki sem volt oly óvatos az alkotmányos utón kiesz-

közölt vivmányok védelmében, mint Eötvös, senki sem ma-

gyarázta a pragmatica sanctiot oly alaposan, mint Kemény.

Mindketten a legerélyesebben kárhoztatták a kivívott jogok

koczkáztatását. Eötvös jó elre felismerte a birodalom hadi

és külügyének közös jellegét, Kemény az érdekek egysé-

gébe helyezte állami megersödésünk, bels megszilárdulá-

sunk feltételét. »Birodalmunk megszilárdulása — irja —
az érdekek egységében fekszik, melyek a monarchia tarto-

mányait összefzik. Mind küls, mind bels viszonyaira

nézve hazánknak és a birodalomnak érdekei ugyanazok;

Külsleg ellenségeink közösek. Bels állapotainkra nézve

a birodalomnak feladata : hogy az egyes tartományok, pó-

tolva egymásnak szükségleteit, közös ervel, anyagi és szel-

lemi érdekeiknek a lehetségig való kifejldése után töre-

kedjenek, s ezen érdekegység, mely birodalmunkat az egész

civilisatio érdekében egy ers, öszszefügg egészszé teszi,

annyival szembetnbb lesz mindenki eltt, ha alkotmá-

nyos függetlenségünk felelsség által biztosíttatván, bizo-

dalmatlanság nyugodt Ítéleteinket nem zavarja többé.

«

Midn Kemény pesti hírlapi els czikkében az erdélyi

úrbér fell mondta el » igénytelen nézeteit «, benne sokan
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( sak az erdélyi viszonyok alapos isiuerjét látták, de a kik

ismerték t, jóstehetség nélkül is nagy szerepet tulajdoní-

tottak neki. Az a felfogás, melylyel a követi utasítások s a

verificatio eddigi módjának czélszertlenségét vitatta, vagy

melylyel az évenkinti országgylést s késbb a teljes hír-

lapi sajtószabadságot sürgette, nem közönséges államfér-

fiúi tehetségre vallottak. A szavazatjog kérdésének vitatá-

>ííban pedig Szalayval együtt a külföld bármely nagyhir

államférfiával egyenrangú. Amint évekkel elbb az Erdélyi

Híradó-n3ik éltet szelleme volt Kemény, akként a centra-

listák között is vezérszerepre jutott. S midn a forradalom

dúlásai közepett letette irói tollát, akkor is nevezetes té-

nyez volt a politikai pártküzdelmekben, szava a club-

tanácskozmányokban is mindig kell figyelemben részesült.

Személyi tulajdonságai között, nagy erkölcsi bátorság jelle-

mezte egyéniségét. A legersebb áramlatok között is meg-

tartotta elfoglalt álláspontját, magát elsodorni soha sem

engedte, soha terrorismusnak nem hódolt, független meg-

gyzdésére oly büszke volt, hogy kimondta a legszigorúbb

ellenzések daczára is. Sem gúny, sem támadás, sem makacs

ellenállás nem riasztotta vissza elveinek nyilt követésétl s

nem volt er, vagy hatalom, mely arra kényszerítse, hogy

a törvényszerség terérl lelépjen. Mint a forradalmi moz-

galmak ellenzje, szilárdul ragszkodott a békés kiegyenlítés

eszméjéhez, rendíthetetlen híve volt a békepártnak, s késblí

vezére a sajtóban, a kiegyezés politikájának.

A sokféle támadás, melylyel kezdetben a centralisták

tanait illették, nem idegeníthették el annyira a közönséget,

hogy kitn elméj védi ne biztosíthatták volna e tanok,

('/ eszmék jövjét, pedig nem egy súlyos vádat hoztak fel

ellenök : így, midn érzékeny szemrehányásokkal támadták
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meg ükét a miatt, hogy a múltban a nemzetiségnek hatal-

mes bástyául szolgáló megyéket megvetés tárgyává teszik.

Ilyenkor bár nem vonakodtak elismerésüket is kifejezni az

institutio iránt, a mennyiben azt nézetük szerint megillette,

de következetesen védett elveikkel soha fel nem hagytak.

S midn ellenfeleik tanaikat megczáfolni nem tudták

^

önérzetesen hirdették, hogy nemcsak álláspontjuk helyte-

lenségét senki be nem bizonyította, hanem oly czikket sem

Írtak ellenök, mely behatóbb czáfolást tett volna részükrl

szükségessé.

A párt minden tagja nyiltan, többnyire neve vagy

legalább neve kezdbetinek aláírásával mondta ki véle-

ményét. Szalay, Eötvös, Trefort kezdetben nevüket irták

ki, késbb minden önálló czikk alá nevök kezdbetit irták.

Szalay Sz. L.-t, Eötvös E.-t, Trefort T. A.-t, Kemény min-

dig kiirta nevét, mint Széchenyi is. Elfordultak ugyan

névtelen vagy álnev czikkek is, mint a trieszti levelek

(Szalaytól) vagy Agricola levelei (Eötvöstl), de e névte-

lenségnek nincs elvi jelentsége. Csengery már meghono-

sította a névtelenséget, mely az szerkesztése óta állandó

lett hirlapi sajtónkban. A névtelenség gyakorlatba vétele

oly idben, midn nem a név varázsa kölcsönöz érdeket a

fejtegetett eszméknek, s nem szennyes érdekek paizsául

szolgál, nem lehet kifogás tárgya, st elnyös a tekintélyek

szava után induló közönség Ítéletének fejlesztésére, hogy

gondolkodásra s tárgyias Ítéletre szokjék. Csak midn
egész nemzetre kiható eszmék foglalkodtatják a közvéle-

ményt s nagy események elkészítésérl van szó, kívánatos

az iró megnevezése. Ilyenkor a közönség nemcsak a zász-

lóra tekint, hanem azt is tekintetbe veszi, ki lobogtatja,
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mert az ö egyénisége és magatartása lelkesedést vagy csüg-

gedést önthet a közönség keblébe.

Csengery követte a névtelenség megtartását, de egyes

munkatársai azért mégis megnevezték magukat, különösen

ha elvi fontosságú kérdésrl szóltak. Rendes körülmények

között különben nem a névvel vagy névtelenül megjelen

ogyes czikkek kölcsönöznek határozott jelleget valamely

kíizlönynek, hanem állandó közremködinek munkássága

s a lap maga képviseli a programmot, mely még válságos

idkben is lehet irányzója a közvéleménynek.

Kossuth volt az els szerkeszt, ki egyénisége bélye-

gét rányomván vállalatára, határozott szint, pártjelleget

adott a Pe^ti Hirlap-níik, utódai a szerkesztésben szintén

az elvi jelentség szinvonalán tartották meg a lapot, más

irányt adtak neki, de határozott iránya mindig volt. És

ámbár ez irány kezdetben több ellenzésre mint méltatásra

talált, utóbb mégis oly általánossá lett, hogy 1848-ban

ismét a Pesti Hirlap volt a legelterjedtebb magyar hirlap.

Ezért választotta a kormány hivatalos közlönyének, mig

rendszeres hivatalos lap kiadásáról gondoskodhatott.

Az év közepén már napi lappá lett s hasábjai hiva-

talos közleményekkel s a hadi mozgalmakra vonatkozó

értesítésekkel töltettek meg, itt-ott egy-egy harczi dalt is

hozva Vörösmarty, Petfi vagy Erdélyi János tollából.

A centralisták elérték merész terveik megvalósulá-

sát, az eszmék, miket éveken át oly nagy elszeretettel ma-

gyaráztak, fejtegettek, diadalra jutottak. Közlönyük, a Pesti

Hírlapi megtette a szolgálatot, melyre kiszemelték, nyu-

godtan bocsáthatták ki kezeikbl, hogy ismét új eszmék

hirdetjévé legyen. November 30-án jelentették a közön-

ségnek Landerer és Heckenast kiadó-tulajdonosok, hogy a

Ferenczy : Hirlapirodalomtörténet. 26
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következ évben Nyári Pál közremködése mellett Jókai

fogja szerkeszteni. Csengery és Kemény 1848. deczember

31-én adták ki az utolsó számot, melyben egyszersmind

búcsút vesznek közönségüktl. Amint ötödfél év eltt nem

elzte meg fellépésüket nagy zaj és lárma, oly csendes volt

visszalépésük. A centralisták elérték, a mit sajtó utján el-

érni lehet, soha párt nem volt még Magyarországon, mely-

nek eszméit az események oly fényesen igazolták volna,

mint a centralistákét.



YI.

A couservativ eszmék közlönyei : Múlt és Jelen, Budapesti Híradó.

SzilágN'i Ferencz, gróf Dessewífy Emil mint hirlapirók.

Erdély legkiválóblj államféríiai már a harminczas

evekben a mindegyre ersöd országos ellenzéki pártnak

voltak hívei. A kormány absolut, erszakos magatartása,

iiz országgylés halogatása mélyen elkeserítette a hazafia-

kat. Oly féríiak, mint gróf Bethlen János, báró AVesselényi

Miklós, Szász Károly, a legélesebb ellentétbe helyezték

nuigiikat a kormány önkényes eljárásával. Még inkább er-

södött az erdélyi ellenzék, midn Méhes megindította lap-

ját s benne Kemény Zsigmond és Kovács Lajos éles bírá-

lat alá vették a közügyek igazgatását s fejtegették a refor-

mok szükségét. A kormánypártnak nem volt orgánuma,

mely érdekeit védje, « az ellenzék befolyását ellensúlyozza.

Szilágyi Ferencz, a kolozsvári ref. kollégium tudós tanára,

már 1838-ban tett lépéseket egy hetenkint kétszer megje-

len lap kiadására, beiiyújtottprogrammjában czélirányos-

iiak hiszi : »ha a szakadozott s csak pillantatnyi újságkívá-

nás kielégítésére számított hiányos, gyakran ellenkez vagy

unalomig ismételt napi tudósítások helyett a történeteket

idszakaszonként p. o. egy holnap elteltével, vagy minek-

utána legalább részint kifejldtek összefüggleg adja el,

s ahoz ragasztja a világosító, magyarázó adatokat, jegyzé-

seket, ismereteket, melyek a históriából, politikából,

26*
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statistikából és geographiából mint az újságolvasás múl-

hatatlan segédtudományaiból lesznek merítve. « *) És ám-

bár vállalkozását örömmel fogadta az erdélyi fkormány-

szék is, az udvari cancellária is, mindkét fórum ajánlása

daczára ' kérelme sokáig elintézetlenül maradt. 1840-ben

már személyesen járt Bécsben kérelmének megújítása

végett, így is csak nagynehezen tudta az engedélyt kiesz-

közölni, pedig az erdélyi udvari cancellária ismételve,

kiemelte, hogy »a szerkeszt józan gondolkozásmódjától

alaposan remélhet, hogy a túlzó szabadelv irányzatnak

helyesebb elveket fog ellenébe állítani. « Sok huza-vona

után az engedély megadatott neki, mirl 1840. október

8-án értesítette a szerkeszt kérelmére az erdélyi fkor-

mányszék a Helytartó Tanácsot. ^)

Szilágyi Ferencz ekként megtette az elkészületet a

Múlt és Jelen czím hirlap kiadásához. 1840. szept. 12-én

folyamodványt nyújtott be a kormányszékhez, melyben a

Hamburger PoUtisches Journal, a Leipziger Allgemeine

Zeitungéi az Ausland járathatására kért engedélyt, becsü-

letszavára fogadván és ünnepélyesen Ígérvén, hogy a szer-

kesztségen kivül senki sem fogja használni vagy olvasni,

mire az engedélyt ezen feltétel alatt meg is kapta. Pár

nappal utóbb beküldvén a kormányszékhez lapja tervraj-

zának nyomtatott példányát, kérte hogy az összes hazai

egyházi és világi hatóságoknak hirdettessék ki a lap meg-

indulása, mit a kormányszék teljesítvén, egyszersmind a

censort is kijelölte Cserey Farkas kormányszéki tanácsos-

*) Szilágyi Ferencz kéziratai a kolozsvári ref. colleginin

könyvtárában. IV. köt.

Orsz. levélt. Helyt. tan. 1840. 36,510. s Evdc'lyi fó'korinány-

8zék 1840, 11,404.
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Lein. Néhány nappal utóbb pedig az erdélyi udvari cancel-

láriához folyamodott, kérve hogy lapja az évenkint kiadni

szokott hirlapjegyzékbe felvétessék. *)

A lap egy negyedrét íven 1841. január 5-én meg is

indult. A Janus-arcz képével díszített lapnak két f szaka-

sza volt: /. Múlt, mely »a közelebbi tized, tehát az Euró-

pát megrázó júliusi revolutiotól fogva eltölt, világra kiható,

nagy következés változásokkal tömött idszakasz érdeke-

sebb történeteivel foglalatoskodik — mondja maga az

Elszóban — és //. Jeleiij melyben a két testvér Magyar

haza mindennem dolgaira, polgári életére különös tekin-

tet és figyelem lesz fordítva, a kinevezéseket, hivatalos

jelentéseket stb. foglalja magában ; továbbá a honi és kül-

földi politikai híreket, s idetartozó mindennem adatokat

czélszer megválasztással, a magyar olvasó közönség szük-

ségéhez alkalmazott gondos kidolgozással s lehet gyorsa-

sággal közli, valamint újabb tudósítások czíme alatt hátul

külön osztálya lesz.«

Tett oly Ígéretet is, melyet — az események fejldé-

sét elre nem látván — meg nem tarthatott. ígérte, hogy

a tollharczokat kerülni fogja, pedig hosszú és szenvedélyes

vitákba keveredett, miket végre már maga is megsokalt.

»Ers és változhatatlan feltétele, — így írt — mirl a tisz-

telt olvasó közönséget ünnepélyesen biztosítja, soha sem

engedni sem egyik sem másik lapját toUharcz mezejévé

válni ; személyeskedési vitatkozások azokból örökösen szám-

zve maradnak.

«

Kezdetben sem maga a flap, a Múlt és Jelen^ sem

melléklapja a Hon és Külföld^ nem vallott határozott elve-

*) Szilágyi F. kéziratai, s erd. korni.íny.sz. levélt. ÍS4Í>. 627.,

10,Ü74. és ei-d. udv. cauc. 1840. 4869. sz.



— 406 —

ket, bár megindulásuk eltt elterjedt már a hír, hogy az.

egész vállalat a kormány kedvezésébe szegdik, st enge-

délyezése is ez alapon ajánltatott, mindamellett az egész

els évfolyam oly színtelen volt, hogy az ellenzék is tarthatta

csakúgy saját orgánumának, mint a conservatív vagy kor-

mány-párt. Els czikke a júliusi franczia forradalomról

szólt, mit több számon át fejtegetett, nem publicistái szel-

lemben, hanem történeti értekezés modorában. A Jelen

czim rovatban pedig az újévi ünnepélyességeket írta le

oly túlzásig men alázatosság hangján, hogy a késbbi

irányt már sejtetni engedte. Pesti levelében Magyarország-

nak politikai helyzete oly módon volt ismertetve, mintha

távoli külföld lett volna. Egyéb apró hírek után ismét két

rövid czikk szólt Francziaországról. E rövid tartalomjegy-

zék is mutatja, hogy hirlapirói jellege épen nem volt.

Hasonlóan voltak összeállítva a késbbi számok is.

Elül rendesen valami történeti értekezés Európa valamely

ismertebb államának közeli történetébl, mit a levelezés

alakjában közölt hazai rövid hirek váltottak fel rendsze-

rint aprózó részletességgel, a legtöbb tért pedig a külföldi

rovat foglalta le, mert ezt a külföld hírlapjaiból könnyen

meg lehetett tölteni. Beosztását már az els negyedév

múlva megváltoztatta ; elhagyta a Múlt rovatot s Honi —
és Külföldi Tudósítások czim két fszakaszra osztotta a

lapot. Ha a censura valamely czikket, vagy egyes kifejezé-

seket törölt, azt rendesen üresen hagyta s midn ezt a

censura megtiltotta, *) nagyobb betkkel nyomott jelen-

*) »A kolozsvári Hon és Külföld czim újság — így szól a

rendelet — apr. 26-ról— 27. sz. a. kiadott lapjában azon okból üresen

hagyott hely találtatván, mivel a biráló egy czikket, minekutána a.

betnk annak kinyomtatásává már el voltak rendezve, kinyomatni
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test közölt a lefoglalt czikk terén. Addig, mig az ország-

gylési közlemények nem adtak elég anyagot, nagyrészt

a külföldi lapokból átvett tudósítások töltötték meg a

hetenkint kétszer megjelen egyes számokat. Határozott

iránya és pártjellege nem volt kezdetben, nem is lehetett,

mert önálló czikk, rendszeres dolgozat, nem fordult elo

benne.

Már az els évben azért folyamodott a szerkeszt,

hogy engedtessék meg neki lapja számára egy külön saj-

tónak beszerzése és közöltessenek vele a fkormányszék

utján a kormánytól származó nyilvános hirdetések és jelen-

tések, hogy kinyomathassa ket a lapban. Els kérelme

megengedtetett azon szigorú kikötéssel, hogy a lapon kivül

nem engedte, és id sem volt amiak helyét mással kipótolni ;
— mint-

hogy pedig a birálati szabályoknál fogva a kinyomtatni nem enge-

dett czikkek vagy kitételek helyét üresen hagyni tilalmaztatik, hanem

azt a nélkül, hogy a meg nem engedett czikkekrl említés tétetnék,

mi a bírálat természetével ellenkezne, más czikkel vagy kitétellel be

kell tölteni ; egyébaránt is szabadságában állván a szerkesztnek, ha

magát a biráló által igen ersen megszorítva érezné, sérelme orvosol-

tatása végett feljebb folyamodni : — méltóztatott Felséges urunk f.

é. apr. 22-rl 1669 udv. sz. a. kelt kegyelmes k. rendeleténél fogva

kegyelmesen parancsolni, hogy ezután ügyelet fordíttasson arra, misze-

rint az újságokban ilyenféle üres helyek többé el ne forduljanak
;

mire nézve arról kell gondoskodni, hogy az illet czikkek elég jókor

biráltassanak, azon czikkek pedig, melyek iránt maga a szerkeszt

könnyen elre láthatja, hogy azok nem kétség alá jöhetnek, sajtó

alá ne tétessenek, mig a kézirat a bírálatot meg nem járta, — mely

kegyelmes kir. rendelet tartalma kegyelmeteknek oly hozzáadással

iratik meg : hogy professor Szilágyi Ferenczet, mint a Hon és Külföld

czim újság szerkesztjét, a szerént utasítsák és annak szoros megtar-

tását tegyék kötelességévé. « Aláírva: gróf Rhédey Ádám. Erd. kor-

mánysz. 1841. 5078 sz. Szilágyi F. kéziratai.
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semmi mást nem nyomathat rajta, de ez utóbbi mint telje-

sen szokatlan kérelem mellztetett. *) Azonban egyidejleg

5399 erdélyi udvari cancellariai szám alatt elnöki jegyzék-

ben közöltetett vele a gubernium utján a felség szigorú

megrovása a 81. s 82-ik számokban foglalt vallást sért

közlemény miatt, hasonló körülmény elfordulása esetén

szabadalmának elvesztésével fenyegettetvén.

Pedig Szilágyiról ekkor már Bécsben az a nézet volt

elterjedve, »hogy oly lap szerkesztje, a ki feladatául tzte,

hogy a közvéleményre a kormány politikája értelmében

hasson. « Egyik elfizetje is kijelentette, hogy nem tartja

tovább a lapot, mert nézete szerint a kormánynak kezd

kedvezni, meg a liberális iránynak híve, mire Szilágyi

alkalmat vett magának értekezni a liberalismusról és a

royalismusról s nagy önmérséklettel és higgadtsággal tár-

gyalta az ellenzéki meg a kormánynyal szövetkez maga-

tartásnak jogosultságát. Mindkét irány hivét jó hazafinak

tartá, csak valóban a hon javára mködjék, ezért felmentve

is érzé magát a hosszas védekezés alól.

1843-ban a Múlt és Jelen ivrét alakot vett fel s még

egy melléklap járult hozzá : Magyar Gyermekbarát czímeii.

Önálló czikkei még ekkor sem voltak,jóllehet erdélyhoni társ-

lapja az Erdélyi Híradó ekkor már e tekintetben az anyaor-

szág legjobb lapjainak színvonalán állt. A Múlt és Jelen

közleményei ekkor is még apró megyei tudósításokra szo-

rítkoztak, az erdélyi országgylés bezártával a pozsonyinak

tanácskozásairól közölt rövid tájékozásokat az anyaor-

szági lapok nyomán, itt-ott egy-egy polémiái vagy más hír-

lapban megjelent tudósításra vonatkozó helyreigazító leve-

Orsz. levélt. Canc. 1841. 79Í
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let közölt, de politikai elvhez ragaszkodó közleményei nem

voltak.

Csak a következ évben kezdett határozottabb színt

vallani. A nemzet^ kormány és tisztújítás czim vezérczik-

keiben vizsgálván a kormány és oppositio eljárását, az utób-

l)it nem tartotta helyesnek, mert a javulás, nézete szerint,

csak a kormány jóakaratától levén várható, rosszalt min-

den oly felfogást, mely intézkedéseivel ellentétbe helyezte

magát. Kormánypárti érzületét gyakran kimutatta az

Erdélyi HiradóxdX folytatott polémiáiban, valamint azon

dicsít hymnusaival, melyekkel minden újév alkalmával

elárasztotta a fejedelmet és az uralkodó házat. A lelkese-

désnek e naiv nyilatkozata akárhányszor ismétldött a lap

hasábjain, valahányszor valami örvendetesebb esemény

fordult elö, mi az uralkodó házzal kapcsolatban állt.

Hogy lapja érdekességét növelje, 1845-ben félívvel

megtoldotta s rendes Tárczarovatot nyitott benne színházi,

irodalmi szemlével s egyéb hasonló tárgyú közleményekkel.

Közölte a többek közt Gutzkovnak egy történeti vígjáté-

kát, mi koráig politikai hírlapnál annyira szokatlan volt,

hogy utánzásra még sokáig nem talált. Tartalmasság tekin-

tetében is iparkodott emelni. Az 1844-iki évfolyam végén

egy czikksorozatban fejtegette : Miért nem halad Erdély ?

de e dolgozat is hiányával van minden publicistái felfogás-

nak. Inkább történelmi értekezésnek válik be, mint egy

politikai hirlap vezérczikkének.

A hirdetésekre elbb külön melléklete volt, de midn
a fkormányszék ezt eltiltotta, a flap utolsó oldalán

közölte ket mindaddig, mig a felség engedelme a hirdetési

mellékletet új életre fel nem támasztotta. Hét évnél tovább

tartó pályafutása alatt a legnagyobb tevékenység és leg
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több eredetiség polémiáiban nyilvánult, mikbe utóbb már

maga annyira beleunt, hogy nyilt levélben szólította fel

Méhest, az Erdélyi Híradó szerkesztjét, hogy egymás

megtámadását és minden személyi versenygést kölcsönösen

szüntessenek meg, a vitatkozást pusztán az elvekre tartván

fenn, mert annyit megmondott nyiltan, hogy a conservativ

iránynak továbbra is hive marad s lépten nyomon ellen-

rzi az oppositio minden tettét, minden szavát, mikre nézve

birálói jogát fenn is kivánta tartani. Yersenygése Méhes-

sel annyira ment, hogy kérte az udvari cancelláriát, tiltsa

meg Méhesnek az Erdélyi Híradó kibvítését, midn ez

történelmi, földrajzi, statistikai és biographiai adatokat

akart közleni lapjában, mi által az melléklapjának a

Hon és Külföld-nk jogát látta sértve. Azonban az udvari

cancellaria kihallgattatván a gubernium általMéhest, s arról

gyzdvén meg, hogy Szilágyi jogát nem csorbítja, ezt kérel-

mével elutasította.

Mint politikus. Szilágyi Ferencz utóbb kissé elfogul-

tan védelmezte álláspontját s nem elég türelmes magatar-

tást tanúsított az ellenzékkel szemben, midn a fennálló két

országos párt jellemzésérl a következig szólt: »Az

Erdélyben szembeálló két politikai párt közül az ellenzéki'

neh elve és iránya — legalább tényeibl Ítélve — haladni

a kormány daczára, s annak minden lehet alkalommal

ellene szegülni — a javításokat rögtön s a fennálló törvé-

nyek és institutiók számba nem vételével végrehajtani igye-

kezni — s befolyása s hatalma megállapítására minden

eszközöket használni, bármely károsok legyenek is, milye-

nek jelesen a kormány iránt tartozó engedelmesség megta-

gadása, annak gyanúsítása, rágalmazása, melyet gyengítni

s kissebbítni munkásságának egyik firánya, mint szintén
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az értetlen tömeg zaklatása és ingerlése,

véleményét és meggyzdését nem tisztel, sok esetben

üldöz türelmetlenség is fjelleme e pártnak, mely a sza-

])adság és zabolátlanság közt felette ritkán tud különbséget

tenni. A conservativ párt a polgári társaság fentartását a

lialkal és józan haladással köti öszve, azt a nemzet lefolyt

í'letére, s a fennálló tíirvényekre alapítja, valamint a kor-

inánynyal egyetértöleg kivánja eszközölni, s az ez iránt

tartozó törvényes engedelmességet, mint egyik legfbb alkot-

mányos kötelességet, mindég szeme eltt tartja, s azt, hogy

a kormány ers és tekintélyes legyen a státus virágzása

egyik alapjának hiszi. « *)

Midn az 1845-ik év végén közönségét további pár-^

tolásra szólította fel, nyiltan bevallotta, hogy »tövises egy

conservativ lap szerkesztjének pályája «, de azért a fegy-

vert, melylyel eddig kitartóan küzdött, nem teszi le, hanem

folytatja a harczot továbbra is, » eddigi meggyzdéséhez
- úgymond — rendíthetetlenül hiv marad «.

És valóban h maradt, daczára a sok zaklatásnak és

támadásnak, daczára az üldözéseknek és fenyegetéseknek,

miknek gyakran ki volt téve. A fkormányszéket és erdélyi

udvari cancelláriát elárasztotta a személye iránt megújuló

bántalmak és fenyegetések miatti panaszaival. Elbb epés

és gylöletes czikkeket irtak ellene az Erdélyi Hiradó-hím,

késbb saját házában támadták meg és vonták felelsségre

lapjának egyes közleményeiért. Gróf Teleki László szemé-

lyét sért czikket írt róla, báró Kemény Zsigmond párbaj-

jal fenyegette, Kovács Lajos, »a vándor táblairó«, — mint

nevezte, — és Szentiváni Mihály behatoltak lakásába s

*) Mull és Jelen 1847. .^8. sz.
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személyes bántalmazásokkal fenyegették, majd gúnyos

pasquillt terjesztettek róla a városban. Már a fejedelemhez

kénytelenült folyamodni elégtételért, panaszosan említvén,

hogy személyes biztonságát csak úgy rizheti meg, hogy

hetekig nem távozik lakásából, s ha kimegy, »zsebében ter-

czerollal, kezében trös bottal « jár.

Kéziratai között egész halom kérvénye van, melyek-

ben ellenfeleinek megfeddését s a támadások ellen való

védelmét sürgette. Különösen sok panasza volt Kovács

Lajosra, kit »bujtogató, rendzavaró, veszedelmes agitá-

tor«-nak jellemzett, és Méhesre, kitl nemcsak szerkeszti

jogainak csorbítását féltette, s emiatt örökösen panaszko-

dott rá, hanem felségfolyamodványában azt is kijelentette,

hogy Méhestl, a befolyásos ellenzéki vezérszerepltl,

tanári állását is veszélyeztetve látja, mivel ö mint szer-

keszt a kormány érdekeit védelmezi.

Panaszaiban rendszerint heves kifakadások voltak

az ellenzék ellen, mindenféle támadásokkal és gyanúsítá-

sokkal halmozta el ket, st ha igazságosnak vélt ügye

kell pártfogásban nem részesült, magát a fkormányszé-

ket vagy közegeit is kemény kifejezésekkel illette, miért

többször dorgálást kapott és a felsbbség iránti kell tisz-

teletre utasíttatott. Gróf Teleki József kormányzó egy ily

kérvényére végzésileg azt írta, hogy »a midn valamely

kérését hozzá intézni szándékozik, ha felhevült állapotban

érzi magát, .... Íráshoz addig ne fogjon, mig vére le nem

csendesedett. « A közingerültség is annyira növekedett

ellene, hogy 1848. áprilisében házát nyiltan megtámadták

s neki menekülnie kellett. A lap ekkor czimét megváltoz-

tatta s Jelen, Politikai Lap-Y3i, de már néhány nap múlva,

május elején, a 37-ik számmal megsznt. Irányán is váltó-
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zás látszott. Míg azeltt mindig az ellenzéket gáncsolta,

most egyszerre a vívmányok dicsérgetését kezdte meg, mi

akkoriban sok gúnyolódásra szolgáltatott tárgyat.

Mint szerkeszt, Szilágyi a kormányszék részérl is

sokféle zaklatásnak volt kitéve. Minduntalan reclamatiók

('rkeztek hozzá, hogy egyes bepanaszolt czikkek szerzit

nevezze meg, mit rendszerint különféle ürügyek alatt

halogatott, s ha csak lehetett, nem árulta el a czikk szer-

zjének nevét. Szemrehányásképen említi a fkormány-

<zékhez intézett egyik hivatalos beadványában az ily sür-

í^etésekben rejl méltánytalanságot. »Egy hirlap fennáll-

liatása — írja — igen sok részben attól függ, ha a szer-

kesztségnek jó és czélszer levelezi vannak. Mennyi bajba

ós fáradságba került nekem conservativ irányú lapom szá-

mára levelezket szerezni ? ennek elsorolásával a Felséges

kir. Kormányszéket terhelni nem akarom, csak azt vagyok

])átor említeni, hogy ismeretes lévén a megyékben uralkodó

ellenzéki túlsúly s ezzel kapcsolatban álló durvább és sze-

lidebb terrorismus, ez a különben is nem könny dolgot

rám nézve sokkal nehezebbé tette és legtöbb levelezmnek

becsület szavammal kellett magamat arra köteleznem, hogy

soha nevöket ki nem adom, st van közöttök néhány olyan

is, kik csak azon feltétellel Ígérték és vállalták a levelezést,

hogy kezök irása soha a nyomdába ne adassék, de én azt

lemásolva küldjem sajtó alá, s még van oly levelezm is, ki

lia postán küld nekem tudósítást, azt a szomszéd városbeli

postára teszi fel, hogy velem levelezését ne is gyanítsák. «
'^')

Szilágyi mint író és történetnyomozn érdemes alakja

irodalmunknak, ebbeli munkássága érdeméül az Akadémia

Szilágj'i F. kézirata
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is tagjai közé választotta, melynek munkakörében szintén

tevékeny részt vett, mint publicista és politikus nem emel-

kedett kiváló magaslatra. Szorgalmas napszámosa volt az

idszaki sajtónak, de e téren se nevének, se vállalatának

népszerséget nem tudott szerezni. Nehéz viszonyok között

lépett a hirlapszerkeszti pályára, sokat küzdött s fárado-

zott, de fáradozásának se irodalmilag, se politikailag nem

volt nagy eredménye. Meggyzdéséhez kitartóan ragasz-

kodott, noha sokszor nagy erkölcsi és anyagi erkifej tésl^e

került is. Fáradozása és sokszor önfeláldozással járó mun-

kássága több méltánylást érdemelt, legalább azon körök-

tl, melyeknek érdekeit oly hségesen védte. Bántotta is

nem egyszer a megérdemelt elismerés hiánya, elkeseredé-

sében ki-kitört, de azért h maradt magához s következe-

tes elveihez. Tanult f s találékony elme volt, mit polemi-

kus iratai és a különféle hatóságokhoz intézett hivatalos

beadványai is bizonyítanak, melyek stilus szempontjából is

sokszor lekötik az olvasó figyelmét, de nyilvános szerep-

lésének hatásából Ítélve, még nem sorozhatni korának nagy-

jelentség publicistái közé, mely kor kiváló tehetségekben

oly feltn gazdag volt.

Szerepét és hatását megnehezítették Erdély akkori

közállapotai is, melyek az anyaországéinál még súlyosab-

bak voltak. A közpálya férfiai Erdélyben még szigorú1)b

felügyelet és ellenrzés alatt álltak, mint Magyarországon.

Mutatják ezt a censurai állapotok is, melyek szigorúab-

bak voltak a magyarországinál, és nagy akadályul szolgál-

tak az erdélyi hírlapirodalom fejldésének. 1841. február hó

25-rl új utasítások adattak ki az erdélyi hírlapok meg-

vizsgálása ügyében, a szerkesztk szigorú meghagyást kap-

tak, hogy hozzájok szorosan ragaszkodjanak. Az utasítások
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kiemelték, hogy hírlapot, csak külön engedély mellett lehet

Iviadni, hogy akár eredeti akár más lapból, vagy bármely

forrásból merített közleményt elleges censurai vizsgálat

alá kell bocsátani, meghagyták, hogy a szerkesztk felsbb

helyrl jöv felszólításra minden czikkirót megnevezni tar-

toznak, az eredeti kéziratokat pedig legalább két hónapig

megrizni kötelesek. A hivatalos lapok közleményeit sza-

Ijad volt átvenni, st a közlés végett átadott értesítéseket

a szerkeszt köteles volt közzé tenni. Tiltva volt minden

vallástsért közleménynek kibocsátása, melyet már a cen-

sornak le kellett foglalnia, hasonlóan tiltva volt a fejede-

lem személyét vagy az uralkodóház valamely tagját kelle-

metlenül érint hir közlése. A szerkeszt felelssé tétetett

összes személyzetéért, de jog adatott neki felfolyamodásra,

ha azt hitte, hogy a censor igazságtalanul bánt vele, belá-

tására és tapintatára is sok rábízatott, mert minden eshet-

séget az utasítások számba nem vehettek. A censornak

felelsség terhe alatt meghagyatott, hogy mindent töröljön,

a mit ártalmasnak talál, s véleménye a felsbb hatóságnak

felterjesztessék, ha ellene reclamatio történnék. *)

Daczára annak, hogy az utasítások minden erdélyi

liirlapszerkesztnek megküldettek, még külön rendeletek-

l)en is folyton ismételve lnek az egyes tilalmak vagy köte-

lezettségek, st rendeletileg utóbb a tilalmak részletezése is

következett. Teleki kormányzósága idején 1836. október

j?6-án rendeletileg meghagyatott a censornak, hogy a köz-

hivatalban álló egyének megrovását és a tiszti tekintély

kisebbítését a lapokban meg ne engedje. Két nappal utóbb

az hagyatott meg neki, hogy tartsa vissza az oly czikkeket,

*) Instvuctio in redigfendis et censurandis Ephemeridil)us Traii-

-\ Ivanns observanda. Szilágyi F. kéziratai.
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melyek a honi nemzetiségek között ingerültséget szülhet-

nek, vagy a kedélyeket felizgatják. Egy hóval utóbb intéz-

kedés történt a törvényesen bevett vallások hitágazatait

sért czikkek lefoglalására. Ezután az urbért tárgyaló

czikkek és levelezésekre bocsáttatott ki a tilalom, majd

elrendeltetett, hogy a közigazgatást érdekl czikkek közöl

csak azok bocsáttassanak ki, melyekért a szerkeszt szemé-

lyesen felelsséget vállal és így tovább. Egymást

érték a sajtó megszorítására czélzó intézkedések, miknek

természetes következménye volt a fejldés lassúsága.

Egyéb akadályok és technikai bajok is gyakran

merültek fel, mik megnehezítették Szilágyi helyzetét. Majd
a kincstár részérl kapott felszólítást, hogy a hirlapok után

fizetni szokott kincstári illetéket fizesse le, mi új folyamo-

dásra ösztönözte, kérve a díjak elengedését ; majd a postahi-

vatal tagadta meg a lapok továbbítását, míg a szállítási költ-

ségeket le nem rója, a censura pedig örökösen talált okot

folytonos zaklatásra. Mondhatni, igazi elszánásra volt szük-

sége annak, ki huzamosabb ideig meg akart maradni a szer-

keszti pályán. Ily körülmények között tartotta fenn Szilá-

gyi a Múlt és Jelen-t melléklapjával a Hon és Külföld-áelj

pedig anyagi haszna alig volt belle, mert elfizeti min-

dig csekély számmal voltak. Megindulásakor 800-ra emel-

kedett ugyan a szám, de csakhamar 200-ra szállt le és sok-

kal többre késbb sem vihette.

Kedvezbb viszonyok között mozgott a magyaror-

szági idszaki sajtó, melynek egyik jobb termékét képezte a

Budapesti Híradó, Mint a Víláq folytatása indult meg gróf

üessewfiy Emil vezérlete alatt 1844. közepén egészen a

Világ szellemében, Szenvey József szerkesztette, mint a

conservativ párt határozott orgánumát. Yezérczikkeiben
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fejtegette a közügyeket, politikai kérdéseket, pártviszonyo-

kat. Szerkezete, beosztása, rovatai az Ízlést és a magasabb

várakozást teljesen kielégíthették. Ügyesen írt közérdek

vezérczikkeken kivül hozott b országgylési és megyei

tudósításokat, közölte az irodalom és mvészet figyelmet

érdeml új jelenségeit. Hírharang czím alatt Nagy
Tgnácz szellemes modorban állította össze a két fváros

apró hireit. Voltak jó forrásból merített külföldi hirei,

/inházi, tzsdei, egyleti jelentések. Szóval meg volt benne

minden, mit egy jól szerkesztett, változatos s mindenrl tájé-

kozást nyújtó fvárosi nagy politikai laptól várni lehetett.

Vezére, gróf Dessewffy Emil, figyelemmel kisérte a

politikai élet mozgalmait, mikhez gyakran hozzászólt, s

minden eszközt felhasznált, melylyel a lap érdekességét és

elterjedését növelni hitte. volt, ki a journalistikát szoro-

sabb kapcsolatba fzte a szépirodalommal, midn a Tárcza-

rovatban regényt kezdett közölni. Az újítás nem volt ere-

ileti, mert Girardin Emilt, a párizsi Presse szerkesztjét

utánozta benne, ki a franczia napi sajtóban honosította

meg ez újítást, melyrl tudomást vévén Dessewffy E. legott

nyílt levélben szólította fel Jósikát Akarat és Hajlam

czim regényének átengedésére, mit ez nem tagadván meg,

az 1845-iki évfolyam Tárcza-rovatát ezzel nyitotta meg a

többi lap és a nagy közönség bámulatára.

A merész újítás szokatlanságával nagy feltnést kel-

tett, a többi lapok ellenezték a szépirodalomnak összekap-

csolását a politikával és sokat gúnyolódtak rajta, a közön-

-(^g pedig épen nem tudta megérteni jelentségét és czél-

ját. Hölgyeink számára ott voltak a divatképekkel diszített

szépirodalmi folyóiratok, a politikával foglalkozók számára

pedig feleslegesnek találták a regények közlését. A változ-

Ferenczy : Hirlapirodulomtörténet. 27
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tatás, mely mai journalistikánkban már annyira meghonoso-

dottj hogy annak kiterjedt részét képezi, kezdetben épen

nem talált utánzásra s maga Dessewífy is felhagyott vele

s helyette egy más tudományos rovatot nyitott, melyet

1846-ban Kisfaludy Károly munkáinak ismertetésével kez-

dett meg.

Az országgylés tartama alatt, 1847. november 9-tl

Pozsonyban jelent meg a lap, a mikor Dessewffy visszalé-

pett a lapvezérségtl, mert elfoglaltsága nem engedte eddigi

szerepét folytatni. Maga mondja: »ísrem unalom, nemkifá-

radás vagy elcsüggedés szülte azon elhatározásomat, hogy

azon szerepemet, melyet eddig a Hiradó-hsm vittem, mától

fogva megszüntessem Csüggedni azon ügy haladása

és kimaradhatatlan diadala felett, melynek gyönge tollam-

mal szolgálni kívántam, okom épen nincs, st örömmel

látom, hogy azon conservativ politika, mely mellett küzdék

és küzdendek,ezentúl is, míg a politika mezején fogok for-

golódni, sokkal jobban és ersebben áll ma, mint ezeltt

három évvel. Mindez tehát nem volt és nem is lehetett

elhatározásomra befolyással. Azon ok, mely eddigi szere-

pem megszüntetésére bírt, igen egyszeren abból áll, hogy

nem rendelkezhetem többé annyi idvel, mennyit eddig a

Híradó vezérletének szenteltem és nem érzek magamban
elég ert, miszerint az országgylés folyama alatt azon

és annyi figyelmet és munkát tudjak a lapra fordítani,

mint melyet és amennnyit eddig fordítottam. Miután élén-

kebb és fontosabb részvétem a politikában magánügyeim

rovására történik, természetes, hogy az országgylés után

sem léphetek a mai nappal megsznt szerepembe ismét

vissza. « *)

*) Budapesti Hiradó 1847. 692. sz.
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1848. január 1-tl napi lap lett, els tehát a Buda-

J/esti Híradó napi lapjaink sorában. Mint ilyen is folyton

gúnyolta a parlamentáris kormány eszméjét, még akkor is,

midn már az országgylésen is felmerült. A márcziusi

napok hatása alatt azonban egyszerre hirtelen átalakult.

Szerkesztését Vida Károly vette át, ki az olvasókhoz inté-

zett rövid nyilatkozatában kijelentette, hogy változván az

idk, változván a dolgok, szükség megváltozni az emberek-

nek is. Tudatta, hogy a szerkesztést fogja folytatni más

szellemben, más irányban, e jelszó alatt : Nemzetiségek és

osztályok közötti béke ! Monarchia ! Alkotmányos szabad-

ság, rend, törvényesség! Július 15-ig tartó rövid szerkesz-

tsége alatt azonban sok gyanúsítást, vádaskodást, üldö-

zést és fenyegetést ért meg. Az uralomra jutott párt részé-

rl oly terrorismust tapasztalt, mely személyes biztonságát

is veszélyeztette, már meggyilkolással fenyegették. Ily szél-

sségekbe csapott a szabadság jelszava alatt Magyaror-

szágon is Erdélyben is a szabadságot sürget túlzók szen-

vedélyessége. Jellemz, hogy Magyarországon is Erdély-

ben is a conservativ párt orgánumát az erszakoskodások

és zaklató fenyegetések szüntették meg. Közös sors érte a

Budayesti Híradót is, a 3Itdt és Jelen-t is szerkesztikkel

együtt, pedig a Szabadság, Egyenlség, Testvériség zász-

laját fennen lobogtatták a két haza gyzedelmes táborának

hivei, de azért a legtöbb részrehajlást, türelmetlenséget és

elfogultságot k tanúsították.

A magyarországi conservativ sajtó, mint e párt

szerepl egyénei is a politikán kívül gyakran behatóan és

komolyan foglalkoztak nemzetgazdasági kérdések fejtege-

tésével is, különösen terjedelmes volt e rész a Budapesti

Hiradó-hsLií. Nemzetgazdasági tekintetben hazánkban

27*
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egész a XYIII-ik század végéig oly csekély mozgalom ész-

lelhet, mely államtudományi szempontból alig érdemel

figyelmet. A mipar terén egyes ágakban koronkint elisme-

résre méltó ügyesség és szakavatott értelmesség mutatko-

zott; így az ötvösség Magyarországon mindig virágzó

állapotban volt, a bányamivelésre idnkint kiváló gond

fordíttatott, a mi azonban a kereskedelmi és közlekedési

viszonyokat illeti, e tekintetben mindig hátra voltunk. Ke-

reskedelmünk — mint még ma is — idegenek kezében

volt mindig, közlekedési eszközeink pedig kezdetleges álla-

potban sínyldtek. Az egész XVIII-ik század országgy-

léseinek tárgyalásaiban nem fordul el egy valamire való

eszme sem, mely a közlekedési állapotok lényeges javítását

eszközölhette volna. F közlekedési vonalnak a vizi utakat

tekintették, ezért csatornák készítését országosan kívántak

létesíteni, a szárazföldi közlekedést illetleg pedig mind-

össze is az utak és hidak jó karban tartására gondoltak,

de ezt már a vármegyére bízták.

A XYIII-ik század végén, a nevezetes 1791-iki or-

szággylésen, lett elször figyelmessé a nemzet a közgazda-

sági viszonyok hátramaradottságára s bizottságot küldött

ki a rendszeres teendk összeállítására, mely bizottság

elször hangoztatta a közlekedési eszközök gyors javításá-

nak szükségét, hogy — Magyarország földmivel állam

levén — termesztményei mindenfelé könnyen szállíthatók

legyenek. Majd az 1825-iki, 1830. és 1832— 36-diki or-

szággylések foglalkoztak sokat nemzetgazdasági állapo-

taink fejlesztésével. Már az 1791-iki országgylésen meg-

kezddött az úrbéri viszonyok minden oldalú taglalása,

mely áthúzódott a XlX-ik század egész els felén. Fejte-

gették követjelentésekben és hírlapi czikkekben, vitatkoz-
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tak róla az országgyléseken, st magán és clubtársasá-

gokban, szóltak róla az országgylési diariuínok stb. Az
úrbéri viszonyokkal együtt tárgyaltattak a velk kapcsola-

tos ügyek is, a nemesi privilégium, a jobbágyi helyzet, bir-

tokszerzés, szabad költözködés, telekváltság stb. stb. Már
1791-ben javasolta a kiküldött bizottság mezgazdaságunk

fejlesztése érdekében, a gazdasági szakiskolák felállítását,

liogy a földmives osztály értelmisége fokoztassék ; hason-

lóan a futó homok lekötésének, a mocsarak és álló vizek

lecsapolásának, a folyók szabályozásának, a legelk felosz-

tásának, a len-, kender- és dohánytermesztés elmozdítá-

sának, az erdkre való felügyeletnek szükségét.

A kereskedelmi ügyek tárgyalásai a jelen század

els tizedeiben, mondhatni, állandóan napi renden voltak.

Pártok keletkeztek a szabad kereskedelem, mint az ipar-

ban a czéhrendszer mellett és ellen, s a szerint, a mint

Smith Ádám vagy List Frigyes hivei voltak az egyes

pártbeliek, iparkodtak ellenfeleiket saját állásuk helyessé-

gérl meggyzni.

Az 1825-iki év gróf Széchenyi Istvánnak nyilvános

fellépésével, általában új korszakot nyit meg nemze-

tünk fejldése történetében, egyszersmind nemzetgazdasági

szempontból is korszakos jelentség. Széchenyi fellépésé-

vel kezddnek nemzetünk közgazdasági átalakulásának

els mozgalmai, melyek teljes anyagi regenerationkat von-

ták maguk után. *) Széchenyi izgatásai és fáradságot nem

ismer tevékenysége adtak új irányt közgazdasági átala-

*) A nemzetgazdasági eszmék történeti fejldésének feltünte-

tésére L. Nemzetgazdasági elvek a XVIII. és XIX. században tartott

országgylési nmnkála'tokból kivonva. Irta dr. Horváth Pál. Buda-

pest, 1871. Atlienaeum.
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kulásunknak s tették állandóvá fokozatos emelkedését.

Hitel czím könyvével rámutatott elhaladásunk legna-

gyobb akadályára s oly reformmozgalmat létesített vele, a

milyent magyar könyv még nem okozott. A Lovakrul irt

müvével a lótenyésztés és nemesítésre hívta fel a közfigyel-

met, mint egyik fontos közgazdasági tényezre. Majd a

gyakorlati térre lépett s egy sereg oly intézkedést létesí-

tett, mindent mint kezdeményez, a mely intézkedések

anyagi gyarapodásunk és nemzetgazdasági emelkedésünk

hatalmas forrásai lettek, vagy politikai jelentségüknél

fogva történeti nevezetességre emelkedtek.

Gzhajói élénk forgalmat hozott Dunánkra, sza-

bályozta a Vaskaput, építette a budapesti lánczhidat, ve-

zette a Tiszaszabályozást, létesítette a balatoni gzhajó-

zást. Nem volt közgazdasági eszme, melynek fejtegetésébe

ne bocsátkozott volna az idszaki sajtóban. Nyomában egy

sereg közgazdasági iró lépett fel, kiterjedt nemzetgazdasági

irodalom keletkezett, mely felölelt minden eszmét, megvi-

tatott minden javaslatot, fejtegetett minden tervet, a melyek

kapcsolatban álltak a nemzetgazdasági átalakulás nagy

kérdésével. Kossuth agitált a vukovár-íiumei vasút érdeké-

ben s hangoztatta kiadott jelszavát : Tengerre magyar

!

Trefort fejtegette a budapest-bécsi vasút bonyolult kérdé-

sét, s mint hirlapiró, szóba hozott és megvitatott minden

jelentékenyebb közgazdasági eszmét. Grróf Dessewffy Emil

éveken keresztül czikksorozatokban tárgyalta a napi ren-

den lev adózási, vám-, és kereskedelmi ügyek fell táplált

nézetét, mely czikkeit késbb kötetekbe foglalva külön is

közzétette.

A korszak három legjelentékenyebb nemzetgazdasági

Írója kétségkivül: Széchenyi, Trefort és Dessewffy Emil
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voltak. Széchenyi köztök a legnagyobb elme, kiben a láng-

észszel bámulatos gyakorlati er egyesült ; Trefort a leg-

tamiltabb, ki a külföld valamennyi elméleti tudósainak

tanait ismerte és ismertette nemcsak az idszaki sajtó

hatályain, hanem az Akadémia ülésein is tartalmas tanul-

mányokban ;
Dessewffy Emil találékony és munkás iró, iró

inkább mint politikus, noha politikával is sokat foglal-

kozott, ki, mig közgazdasági elméleteit fejtegette, egyszer-

smind a gyakorlati gazda szerepét is teljesítette. »A nem-

zetgazdaság körében felmerült kérdések között — irja

felle Eötvös akadémiai emlékbeszédében — nincsen fon-

tosabb, melyrl munkáiban nézeteit ne mondta volna el,

ellenkezésbe lépve sokszor a közvéleménynyel, sokszor

pártjával, melynek e téren saját nézeteit soha nem rendelte

alá, de mindig a tudomány szinvonalán állva, s azért több

esetben — mint pl. a szabadkereskedés kérdésénél — oly

elveket állítva fel, melyeknek helyessége általánosan csak

késbb ismertetett el.«

Mint politikus, Dessewffy E. határozott hive volt a

conservativ pártnak, mi népszerségét csökkentette, de

mint nemzetgazdasági iró ellenfelei eltt is bizonyos tekin-

télyre tett szert. Azonban ily külsségekre soha semmit

nem adott. Nem tördött népszertlenségével, nem kereste

az elismerés küls nyilvánulásait. Mindig csak önmagából

indult ki, meggyzdésével számolt le, ezt soha semmiféle

érdeknek alá nem rendelte, még ha saját pártjával került

is ellentétbe. Szabad meggyzdésére s függetlensége érze-

tére majdnem a cynismusig büszke volt. Ha önmagával meg

volt elégedve, mások véleményével nem sokat tördött.

Dicséret vagy gáncs alig hozták ki egyformaságából. Egy

neme a makacsságnak volt benne, mely engedékenységet
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nem ismert meggyzdésével szemben, ha a legfontosabb

érdekek javalták is. E jellemvonása okozta, bogy ritkán

tudta megnyerni a vele érintkezket, noha jószivségét

mindenki ismerte.

Közgazdasági szereplését már korán megkezdte

Orosz József Hirnök és Századunk czím lapjaiban közölt

Alföldi levelei-Yel, miket bevezetéssel és három függelékkel

megtoldva, Deáknak ajánlva, 1842-ben külön is kiadott.

Bevezetésében kimondja már, hogy »nemzeti nagyság nincs

nemzeti egység nélkül. « Daczára conservativ hajlamainak,

nyiltan reformokat sürgetett, midn a fennálló állapotok

viszásságaira rámutatott: »A nemzeti függetlenség esz-

méje — úgymond — csak illusio, ha vele szemközt 52

részletes függetlenség áll. A nemzet önmagát nem kormá-

nyozhatja úgy, mint legjobbnak gondolja, ha a nemzet

részei önmagukat tetszésök szerint kormányozhatják. A
nemzeti érdek veszélyezve van, ha nálánál fennebb hangon

szólani képes a provinciális érdek. « Elég világos bizonyí-

téka rejlik e szavakban a megyei szerkezettel való- elégü-

letlenségének.

Az úrbér fejtegetésével foglalkozó levelei tárgyának

alapos ismeretérl tanúskodnak s azon széleskör olvasott-

ságáról, mely minden munkáját jellemzi. Nem elégedett

meg csak a hazai állapotok vizsgálatával, hanem összeha-

sonlításokat tett a külföldi viszonyokkal is, így számításba

vette a würtembergi országos tanácskozások eredményét,

hol akkor szintén az úrbéri ügyek szabályozása napi ren-

den volt. Concret számításokra fektetett okoskodásaiban,

miket az úrbér ügyében irt leveleihez told, minden oldal-

ról megmagyarázza az örökváltság keresztülvihetségének

módozatait s mint elvet kívánta kimondatni a törvényhozás
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által, »hogy az úri munkák megváltásának mind azon

esetben helye van, a hol a szabad egyezés megpróbáltatott,

de nem sikerült, és azt vagy a földesúr vagy az úri mun-

kákkal tartozók többsége .... kivánja.« *)

A közállapotok s általuk hazája javát elmozdítani

kivánó hazafi lelkesülésével szól közlekedési állapotainkról.

Fájdalommal mutat rá hátramaradásunkra s javaslatokat

tesz a teendk iránt. Összehasonlító számadatokkal tünteti

fel Anglia, Franczia- és Olaszország, az Egyesült-Államok,

Hollandia stb. költséges beruházásait, melyekkel a közle-

kedési vonalak javítását és gyarapítását végrehajtották s

szánalommal mutat rá ebbeli hátramaradásunkra. Ki-

mondja meggyzdését, »hogy igazság, méltányosság és

józan politika egyformán kívánják a nemességnek a megyei

beligazgatásbeli költségekben való részvételét. « Káros

mulasztásnak tartja, hogy ez ideig errl a törvényhozás

nem tett említést se, pedig ha e javaslat keresztülvitetett

volna, mennyivel megnyugtatóbbak lennének hazai álla-

potaink.

Majd indirect adók kivetését indítványozza, a só

árának felemelését, bélyegjövedelmet, a fényzési czikkek

megadóztatását, mik alapjául szolgálhatnak egy 8—10
milliónyi kölcsöntörlesztésnek, mely kölcsönnel nagy nem-

zeti fontosságú munkálatok volnának létesíthetk nemcsak

nemzetgazdasági téren, hanem a köznevelés terén is.

E tervek és javaslatok nem képezhetik a mai közál-

lapotok szempontjából a bírálat tárgyát, ítéltek felölök

kortársai, s megmutatta az id, mennyi gyakorlati jelent-

ség rejlett bennök, annyit kétségtelenül bizonyítanak, hogy

) Alföldi Levelek 153. 1.
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DessewíFyt hazafias intentiok vezérelték nyilvános mködé-
ben. S mint komoly államférfiú, mindent szakszer megfon-

tolással vett vizsgálat alá, nem a dilletáns felszinességével.

Szakismereteinek bségére vallanak a bank- és hitel-

ügyrl irt levelei is, melyekben mindenütt gyakorlati ala-

pon fejtegeti felfogását; de elfogultság és sok sophisma

van a szeszgyártás érdekében irt védelmében. Alföldi

levelei közül az utolsó a pálinkaivásról szól, melyet Szé-

chenyi kemény szavakkal itélt el s Dessewffy, mint t anya-

gilag közelrl érdekl dolgot, védelmébe vett. Iparkodott

mindenütt az általánosság szempontjából tárgyalni a kér-

dést s az ellene intézett kifogásokat, mint olyanokat tün-

tette fel, melyek egy virágzó hazai iparágat fenyegetnek,

de védelme sem erkölcsi, sem nemzetgazdasági szempont-

ból nem sikerit.

Több tárgyilagosság jellemzi budapesti hiradói czik-

keit a magyar financzia fell, miket a conservativ pártnak

ajánlva, ily czím könyvben bocsátott irodalmi forgalomba

külön is : Fizessünk, mennyit becsülettel elbírunk. A könyv-

ben a korabeli magyar politika feladatainak egyik leglé-

nyegesebb kérdését, egy magyar financzia megalapítását

sürgeti. Emelkedett érzülettel s itt-ott lelkesült hazafias

phrasisokkal agitált eszméje mellett, hogy feltartóztassa

fajunk pusztulását s megakadályozza nemzetünk elsülye-

dését, mely veszélyeket rohamosan közeledni látott. »Or-

szágjavítás tehát nagyban — így kiált fel — mielébb és

összevágólag, tehát ezen szükséggel arányban álló finan-

czia !« Nyíltan és szintén mondja el meggyzdését a

nemzet jogos kivánatai s pótlást váró szükségei fell, hatá-

rozottan kinyilvánítja nézetét a kormány feladata és teen-

di fell. Kiemeli, hogy barátja a kormánynak, mint ezt
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minden szavával és tettével bebizonyította már elbb is^

de ez nem teheti annyira elfogulttá, hogy tartózkodás nél-

kül el ne mondja nézetét a nemzet és kormány viszonyos^

ünancziális politikájának szükségeirl.

Elismeri, hogy nagy terhek nehezülnek a nemzet

vállaira, de ezen nem a teher kisebbítésével akar segíteni,

hanem az erk fokozásával, hogy a meglev nagy terhet

könnyen elbirja. Politikai és társadalmi átalakulásunknak

nagyszabású képét rajzolja meg, midn a közállapotok fej-

lesztésére nagyszer beruházásokat javasol. Sürgeti a köz-

oktatás, börtönjavítás, igazságszolgáltatás, közigazgatás,

kereskedelem javítását. Rosszalja a határozatlan tétová-

zást, kicsinyes javítgatást, apró foltozgatást, melyek mind

financzialis, mind erkölcsi tekintetben a lehet legrosszabb

gazdaságra mutatnak, csak » ilyen — úgymond — fvoná-

silag kijelölt nagyszer és minden további halasztás nélkül

munkába veend beruházások és javítások által lehet ezen

hazát pangásából kiemelni, anyagi jóllétét s közvetve szel-

lemi emelkedését nagyban és így észrevehet közsikerrel

elmozdítani, a nemesi végpusztulást megakadályozni.

«

Minden tervét, nem mint utópiát, hanem mint állam-

férfiúi számításon alapuló javaslatokat kivánta tekintetni,

melyek létesítésének lehetségét tle telhetleg iparkodott

megvilágítani.

Figyelmet érdeml szakszer dolgozatok a vámügy-

ben irt czikkei is, melyeket szintén könyvbe foglalt ily

czím alatt : A magyar vám és kereskedési ügy és annak

végeligazítási módja. Sok elméleti tant fejteget benne, de

nem kevesebb gyakorlati megfigyelést tanúsít, melylyel

kereskedelmünknek az osztrák örökös tartományokhoz és

•A külföldhez való viszonyát mérlegeli. Ismerteti a külön-
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böz vámügyi theoriákat, a legtágabb értelemben vett

szabad kereskedésit, melynek semmi gyakorlati jelentsé-

get nem tulajdonít ; a tilalmi vagy védrendszer ellentétét

képez szabad kereskedést, melynek maga is hive volt,

végre a védvámrendszert, melyben az anyagi érdekek hábo-

rúját látta. Minden ervel a közjövedelmek szaporítását

sürgette, hogy gyümölcsöz befektetéseket tehessünk, ezért

a kormánynyal való békés haladást tartotta folyton szem

eltt, vezérelvül tzvén ki : clara pacta, boni amici.

Dessewífy Emilnek összes publicistái nyilatkozatát

tekintve, bennök szigorú következetességet látunk ; talá-

lóan jellemzi t Eötvös, midn azt mondja : »ha 1839-tl

1856-ig megjelent iratain végig megyünk, ezen hosszú,

csaknem húsz évre terjed id alatt nem találunk egy kér-

dést, melyre nézve nézeteit megváltoztatta volna, nem talá-

lunk egy czikket, mely késbbi nyilatkozataival ellenmon-

dásban állana. « Mint államférfi és publicista, ámbár poli-

tikai, közjogi, st társadalmi kérdések taglalásával is

gyakran foglalkozott, mégis legörömestebb merült el gaz-

dasági kérdések fejtegetésébe. E szakba vágó dolgozatai

foglalják magukban államférfiúi és irói érdemeit és fogyat-

kozásait. Mint financier, részt vett a legnevezetesebb orszá-

gos pénzügyi tanácskozásokban; így ott volt és hallatta

szavát az orsz. földhitelintézet, az els magyar biztosító-

társaság megalakításánál, a tiszai kölcsön részleteinek

megállapításánál és egyéb hasonló vállalatoknál.

Mint a hírlapirodalom tevékeny munkását és jeles

publicistát, az Akadémia is tagjai közé választotta, st az

elnöki székbe emelte s mint ilyen, az absolutismus korában

hazafias buzgalommal és kiváló tapintattal vezette az Aka-

démia ügyeit. Mint iró, elmélyed tudományos szakmun-
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kásságot nem fejtett ki, de az idszaki sajtó terén a negy-

venes években tekintélyes neve volt, s e tekintélyt nem szü-

letési kedvez körülményeinek köszönhette, hanem tevékeny

és határozott irányú szellemi munkásságának. Nevét ezért

hirlapirodalmunk története elismeréssel és kegyelettel

endíti.

Azon évek, melyekre a Budapesti Hiradó pályafu-

tása s benne Dessewífy Emil hirlapirói szereplése esik, a

forrongás, és leghevesebb küzdés ideje volt. Egyrészt a

Pe.s'í/ Hírlap a centralisatio mellett agitált, másrészt a

megyékben az adózás, a közteherviselés kérdésében folyt

nagy küzdelem. S az utóbbi még jobban felizgatta a ke-

délyeket mint a centralisták törekvései, melyeket mindenki

utópiáknak tartott, mig az adózás kérdése az összes kivált-

ságos nemességet közelrl érdekelte.

Még az egy párton levk nézetei is nagyon megoszol-

tak s egymás között folyt az eszmeharcz, a kölcsönös capa-

citálás. A szabadelvek között is sokan voltak, a kik a

közadózást ellenezték, a conservativek közt is voltak, a kik

nemcsak elfogadták és helyeselték e reformot, hanem mel-

lette még agitáltak is. S midn Bezerédy, az els adózó

nemes, önkényt lemondott nemesi kiváltságairól, általános

ln a felindulás, az egyik rész ujjongva ünnepelte a nemes

példaadót, a másik rész kárhoztatta és még makacsabbúl

ragaszkodott privilégiumaihoz. A kérdés sokkal mélyebben

belevágott százados hagyományainkba, semhogy könnyen

keresztül vihet lett volna s hosszas fejtegetéseknek és

vitatkozásoknak ln még tárgya, mig végre a nemesség

közmegegyezésével megoldatott. E fejtegetésekben része

volt a Budapesti Hirad-naik is s hasábjain Dessewffy

Emilnek, ki conservativ meggyzdése daczára, valódi
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szabadelvséggel kelt védelmére a közteherviselés esz-

méjének.

Az elismerés és figyelem méltó tárgyai azon egyéb

felszólalások is, melyek a lapban a közügyek megvitatására

és megvilágítására szolgáltak s mindig a nemzet általános,

nem pedig a helyi érdekek kedvezése szempontjából. A
Budapesti Hiradó hatása ekként sokkal közvetlenebb volt

mint a Múlt és Jelené s amaz mint conservativ közlöny is

nagyobb befolyással volt a haladás kérdéseinek elmozdí-

tására, mint erdélyi társa. Oly kiváló publicisták egyik lap

munkatársai közöl sem emelkedtek ki, a mink az ellenzéki

lapok köré sorakoztak, Dessewífy Emil a legjelentékenyebb

közöttök, a Múlt és JeZen-nek számba vehet irói tábora

nem is volt, ott a szerkesztnek, Szilágyi Ferencznek, buz-

galma és kitartása pótolt mindent, de a conservativ elvek

védelmében mindkét lap kitartott mindaddig, míg a meg-

változott közállapotok háttérbe nem szorították az egész

l^ártot összes szereplikkel együtt.



DIIM

VII.

Imi idszaki sajtó századunk ötödik tizedében. Regél,

Divatlap, Honder, Életképek.

Mióta gróf Széchenyi István politikai, társadalmi és

nemzetgazdasági tárgyú munkáival a nemzetben a köz-

ügyek iránti érdekldést felébresztette, s ez édekldést az

idszaki sajtó folytonos izgatásaival mindegyre növelte,

majdnem minden ügyelem a politikai életre irányult. A
tudományos és szépirodalmi mozgalmak iránt a közönség

oly nagy közömbösséggel viseltetett, liogy az elbb legol-

vasottabb szépirodalmi közlöny, az Athenaeum jórészt a

pártolás hiánya miatt sznt meg. A szépirodalomnak ünne-

])elt nev munkásai politikai szereplést folytattak. Eötvös,

ki Karthausijával az egész olvasó közönséget megnyerte

magának, publicistává lett. Kemény, az egyik legtehetsége-

gesebb magyar regényíró, politikai vezérczikkeket írt.

Kuthy politikai röpiratot adott ki, Garay a Jelenkor és

Hírnök szerkesztségi bureaujába temetkezett, még Vörös-

marty is belevegyült a kor politikai mozgalmaiba, mint

egy másik nagy tehetség költje a kornak, Madách Imre,

ekkor még csaknem kizárólag a politikai mozgalmak iránt

érdekldött.

Szépirodalmunkban egy rövid idre valódi szünetelés

állt be. Kisfaludy Károly, Kölcsey elhunytak, Kisfaludy
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Sándor hallgatott. Cziiczor részint a személye iránt nyilvá-

nuló üldözések miatt vonult vissza, részint tudományos

buvárlatokba merült, Bajza történelmi tanulmányokkal

foglalkozott. Csak a negyvenes években kezd ismét élénkebb

élet mutatkozni, midn Vörösmarty újra gyakrabban meg-

szólal, Jósika állandó munkásságot fejt ki s feltnnek

Petfi és Jókai, mint nagy jövt igér tehetségek. Jelenté-

keny része volt ez örvendetes mozgalomban a szépirodalmi

idszaki sajtónak is, mely kitartó igyekezettel fáradozott

az irodalom népszersítése érdekében. Szerkesztink a

nvilág pártfogásáért versenyeztek, velük és általuk akar-

ták elérni azon hafias czélt, hogy a magyar nyelvet és iro-

dalmat bevigyék a családokba, a magyar társas életbe s

bennük és segítségükkel állandó közönséget szerezzenek

ismét költészetünknek és általában szépirodalmunknak.

Egész sora keletkezett a divatlapoknak, melyek díszesnél

díszesebb divatképekkel és b divattudósításokkal ipar-

kodtak magukat és így követve az irodalmat a hölgyvilág

eltt megkedveltetni.

Midn Mátray 1841-ben felhagyott a Regélö-Hon-

müvész czim lapjával, a folytatás jogát Garay kérte.

Kérelméhez b programmjegyzéket csatolt, mely a tarta-

lom változatosságát következképen ecsetelte: lesznek

benne » Tövisek es virágok mindenféle érdekes, mulattató

kedves apróságok, anekdoták, bon mot-k, élességek, hírlapi

furcsaságok, ötletek, egy-egy jó rejtvény, szójátékok, gon-

dolattöredék, aphorismák, szeszélyszikrák stb. a legkitel-

hetbb változatossággal s mint mondani szokták sóval és

borssal. « Mellékletén pedig a Tárczában Hirlapi soromp-t

Ígért »a lovagiasb szellem s vér irók számára, akár gya-

log akár lovag, karddal vagy gerelylyel, fedett vagy fedet-
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len sisakkal, de nemesen vívandó, aesthetikai törvényszé-

künkre tartozó viták elintézésére a pisztolynak és trnek

egyszer-mindenkorra kizárásával. « '^')

Hogy kérelme gyors és kedvez elintézést nyerjen,

1841. április 21-én Pest megye rendéihez is folyamodott

pártfogásért. A megye szokás szerint Zlinszky szolgabírót

bízta meg a tudakozódással, ki Fáyt szólította fel véle-

ményadásra. Fáy dicsérleg nyilatkozott felle, mint a ki

»kitn elmetehetség mellett tiszta, józan élet, szilárd jel-

lem feddhetlen erkölcs férfiú, « mely nyilatkozatot aláírták

Helmeczy, Szemere Pál, Vörösmarty, Bajza is. A megye

még ugyanazon hóban tartott gylésébl a szolgabirói

jelentés alapján annál is inkább ajánlotta kérelmének tel-

jesítését, mert az elfizetk biztosításáról is gondoskodva

volt. Erdélyi János és neje Vachott Kornélia 8000 frtnyi

vagyonukkal állván jót a vállalatért. ^)

Sok utánjárásba került, míg az engedélyt végre a

vallás és politika teljes mellzésének feltétele alatt meg-

kapta. 1842. január 1-én jelent meg a Eegélö Pesti Divat-

hip els száma. A vállalat kiadója Garay, szerkesztje

Erdélyi volt. A szerkeszti elszó okadatolja, hogy oly

korban, melynek jelszava »politika és ismét politika «, miért

indítják meg a Kegélöt ; mert benne a szépirodalomnak

akarnak közlönyt alkotni, reményelvén » lelkesebb honleá-

nyainknak st finomabb úrhölgyeink s a pamlagkörök mél-

ténylását.« Ocscsét Graray már elre értesítette, hogy mind

korosabb mind fiatalabb Íróinknak oly szép koszorúját

nyerte meg dolgozótársakul, mint még egy belletristikai

*) Orsz. levélt. Helyt. tan. Í841. 32,485.

') Pest megye levéltára 1841. 2294.

Ferenczy : Hirlapirodalomtörténet. 28
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lap sem mondhatott magáénak. »Keménylem — írjaj —
hogy méltólag támasztandom fel hamvaiból a RegélöL«

Harmadfél évig tartotta fenn vállalatát és viselte a

sokféle aprólékos szerkeszti teendk gondját. Programm-

jában tett Ígéretéhez szilárdul ragaszkodott és oly sokféle

selejtes, napi érdek egyveleget halmozott össze a heten-

kint kétszer megjelen lapban, hogy inkább csak a feltett

szándék, a nemes czél után való törekvés szolgálhat alap-

jául az elismerés mértékének, mint a folyóirat tartalmi

becse. Szépirodalmi közleményei közt sok irodalmi becses

termék van, versek, novellák és komolyabb ismertet czik-

kek irodabnunk ismert nev, tehetséges munkásaitól, de

elég kétes becs eredeti és fordított novella, hírlapi cseve-

gés s napi érdek apróság is van felhalmozva benne. Köl-

teményeket találunk Petfi, Eötvös, Erdélyi, Yachott Sán-

dor, Garay, Gryulai, Vajda Péter, Pap Endre jobb nev
költinktl, jobb novellistái Pálífy Albert, Bérezi Károly,

Beöthy Zsigmond voltak. Ismeretterjeszt czikkeket írtak

bele Pulszky, Gorove, Tóth Lrincz, Henszelmann- Imre.

A mulattató apróságokat Frankenburg, Vahot Imre,

Garay irták. Állandó figyelem tárgyát képezték az iro-

dalmi és szinházi élet nevezetesebb mozzanatai, s b vidéki

levelezés szolgálta a vidék érdekeit

Harmadfél év után Garay beleunván a szerkeszti

aprólékos bajokba, kérte a kiadás jogának Erdélyire átru-

házását, mit a Helytartó Tanács az eléje szabott feltételek

alatt— hogy vallást és politikát ne érintsen — teljesített is. *)

Erdélyi Vahot Imrével szövetkezve 1844. közepétl

Pesti Divatlap czím alatt folytatta a vállalatot. Hasonló

^) Orsz. levélt. Helyt. tan. 1843. 36,530,, 1844. 2031.
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rzínieii Híradó és Iralmi Csarnok melléklapokkal már

1841-ben Kiitliy Lajos kért engedélyt, de nem nyújtván

kell biztosítékot, az engedély megtagadtatott.*) Az elv,

melyet az új szerkeszt és kiadó maguk elé tztek, az volt,

hogy a magyar társasélet nemesülését, finomodását else-

liítsék. F figyelmök tehát ily tárgyú czikkek közlésére irá-

nyult. Kijelentették, hogy e nemben Fáy, Székács, Yahot

Imre és Vajda Péter lesznek támogatói a lapnak. Érezték,

hogy a novellairodalom terén már is sok selejtes dolgozat

jelent meg, azért ezeknek is gondos megválogatását Ígér-

ték, különös gonddal kivánván lenni az eredeti müvekre,

mely téren fleg Gaál, Kovács Pál, Kuthy közremködé-

sibe számítottak. A versek közlésében is nagyobb szigorú-

sággal iparkodtak eljárni, amennyiben a zsengék mellzé-

sót luitározták el.

Annyi bizonyos, hogy a Pesti Divatlap haladást jel-

zett szépirodalmunk terén. A szerkeszt, Yahot Imre, nem
tartozott ugyan tehetségesebb Íróink közé, Ízlése sem volt

mintaszer, de volt benne szerkeszti érzék és élelmesség,

t udott oly közremködket megnyerni, kiknek támogatásá-

val a lapot elég magas színvonalon tartotta meg.Legnagyobb

érdeme Vahotnak, hogy Petfit hozta az irodalmi élet köz-

pontjába, a fvárosba, segédszerkesztül vévén maga mellé,

biztosított neki elször gondtalan életet annyi hányódás

után s így oly helyzetbe juttatta, hogy állandóan a költé-

szetnek élhetett. És a Pesti Divatlap fennállása idejére

• sík Petfi munkásságának legtermékenyebb korszaka. Ez

i(l])en írt verseinek nagy részét a Pesti Divatlap-han

közölte, s maga ez egy körülmény is elég volt, hogy a lap

*) Orsz. levélt. Helyt. tan. 1841. 26,73;
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közkedveltségnek örvendjen. A Pesti Divatlap adott szár-

nyat Petfi költi hírnevének s a költ közremködése

tette elterjedtté alapot.

Változatosság és külsség tekintetében is gondot for-

dított Yahot vállalatára. Elszeretettel közölt könny^

mulattató, hölgyeknek szánt olvasmányokat, humorisztikus

(életképeket, mikben Nagy Ignácz jeleskedett, részletes

divattiidósításokkal, melyekkel minden versenyvállalatot

megelzni iparkodott. Divatképeken kívül közölte az egy-

korú írók, mvészek arczképeit, adott egy-egy hangjegy-

mellékletet, rovatot nyitott a történelmi nev jeles magyar

hölgyek életrajzára. Szóval a legjobb igyekezettel fárado-

zott lapjának kedveltségét s ezzel az irodalom iránti érdek-

ldés és rokonszenv terjedését biztosítani. Midn az els

félév elteltével szerkeszti pályájára vissszatekintett, önér-

zettel mondta el, hogy a vállalatban nem anyagi czélok,

nem nyereségvágy vezérelték, hanem társas életünk bajai-

nak gyógyítására irányuló törekvés és azon fájdalmas

tapasztalás, hogy egyáltalában nincs divatlap, mely a

tapasztalható visszaéléseket megróni merészelné. E megro-

vásokat valóban éles formában közölte, néha igazi vaskala-

pos durvasággal fejezvén ki rosszalásait, miket ellenfelei

gyakran csips megjegyzésekkel kisértek.

Yahot tüntetleg kérkedett magyarosságával, min-

denben a nemzeties jelleg kifejezésére törekedett, sokszor

még a jó Ízlés rovására is. Nyíltság és szinteség volt

modorában, szavaiban és irályában, de gyakran nem a

kell finomsággal, hanem modortalan darabossággal páro-

sulva. Radicalis gondolkodásmódja minden zordonságával

érvényesült szerkeszti mködésében, valóságos demokrata

volt az irodalomban, a ki az idegen szokásoknak hódold
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iorangú világot ersen ostorozta, de nem finom, csíps sati-

rákban, hanem egy élesnyelv kortes keresetlen kifejezései-

vel. Került minden hizelgést, üldözött minden idegent, min-

denben választékosság nélküli egyszerség és eredetiség

jellemezte. Lapját 1848. közepéig tartotta fenn a jelzett

irányban, s midn a forradalom eljelei mutatkoztak, is

:i közhangulat szolgálatába állt, elbb mint szerkeszt buz-

dította harczra honfitársait, késbb maga is a küzdk
sorába állt és karddal cserélte fel tollát.

Egészen ellentétes szellem volt Yahottal szemben

Petrichevich Horváth Lázár, a Honder szerkesztje. A
mily nyárspolgári modorú volt amaz, oly szalonias, a

frangú világot utánzó volt emez. Yahot nyersesége Hor-

vát Lázárban alázatos hízelgéssé fajult, míg amaz a túlzá-

sig hajhászta az eredetiséget, emez vakon hódolt a külföld

divatszerségének. Nemes ambitio ösztönözte irodalmunk-

nak a mágnás-körökben való meghonosítására, s ezt bóko-

lással és a külföldi izlés utánozásával iparkodott elérni. A
Honder czím divatlapnak kiadási jogát, melyre 1842-ben

Emich kapott engedélyt, Losonczi báró Bánffy Pál jótál-

lása mellett Pest megye ajánlatára magának szerezvén meg,

1843-ban megindította a vállalatot. x\ vezérszóban a maga-

sabb társadalmi körök hölgyeihez fordult és kérte ket,

hogy nyissák meg »sznyeges szalonjaik« ajtaját a magyar

nyelv eltt, mely bebocsátásért hozzájok eseng.

Hogy rokonszenvöket megnyerje, hízelgett szokásaik-

nak, utánozta modorukat, kedvezett divatszerségöknek.

.V lapot változatos tartalommal állította össze túlnyomóan

szépirodalmi dolgozatokból. Különös figyelemmel volt a

szalonéletre, sok tért nyújtván a zenére, költészetre és hír-

lapi csevegésre. Párizsi divatképei a legdíszesebbek voltak.
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Mindenben a szaloniast, a divatost, a legmodernebbet

kereste. Még egyéni szokásaiban is volt ily különleges divat-

szer. Magatartásában, modorában utánozta a frangn

világot, zte a sportot nem annyira kedvtelésbl, mint

utánzási mániából, öltözéke mindig divatos volt, zenei mati-

néeket rendezett, ünnepelte küls tüntetéssel az írókat és

mvészeket, dicsérte a szinésznket, barátságban állt

néhány mágnás fúrral, gróf Dessewffy Auréllal bizalmas^

levelezést folytatott, s liogy a mágnás világ iránti kedvezé-

sét még inkább bebizonyítsa, lapját Morgenröthe czímeu

németül is kiadta.

Mint szerkeszt különben iparkodott becses müveket

közölni, s el kell ismerni, hogy a Honder nem állt ala-

csony színvonalon, mert benne a legjobb nevekkel találko-

zunk, Vörösmarty legszebb költeményeit közölte benne,,

felkeresték verseikkel Petfi, Tompa, Czuczor, Szemere

Miklós, Lisznyai, Sárosy, Szelestey, Császár, Sujánszky,

beszélyiróink közül Alt Móricz (Jósika), Kuthy, Gaal,

Degré, Karács Teréz és mások. A híres torzképíró,- Bernát

Gáspár, állandó munkatársa volt. Hét évnél tovább állt

fenn a vállalat s mindig legjobb költink és iróink közre-

mködésével jelent meg. Vannak közleményei között cse-

kélybecs és múlékony érdek dolgozatok nagy számmal,

de viszont jeles irodalmi müveket is tartalmaz a lap. Szer-

kesztése gondos figyelemre mutat, de a kell tapintat és

ügyes összeállítás mégis hiányzik belle. Jeles közleményei

daczára sem mondhatjuk valóban jól szerkesztett vállalat-

nak. Fresco-képei, miket egyetlen számból sem hagyott

volna ki, nem mindig érik el a jó ízlés színvonalát, carrica-

tura-rajzai néha inkább boszantók, mint mulattatók. Hír-

rovata b, de nem elég változatos, nem elégített ki minden
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érdeket, mert csak egy bizonyos kör igényeit tartotta szem

eltt. Kritikai rovata sem felelt meg a magasabb várako-

zásoknak. Jósika regényeinek aesthetikai méltatása a szer-

keszttl nagyon középszer dolgozat, mint jobbára többi

ilynem czikkei is.

A lap majdnem kizárólag a szépirodalom szolgálatá-

ban állt, összes évfolyamaiban alig találunk egy-két isme-

retterjeszt dolgozatot a tudományok körébl. Versek, tör-

téneti s szerelmi tárgyú beszélyek, elbeszélések, útirajzok,

frescoképek, a magyar történet egyes kiváló alakjának

ismertetése képezték a fbb közleményeket, mikhez heten-

kint a szokásos hirlapi apróság járult.

Említést érdemel, mert jellemz a szerkeszt Ítéle-

tére és felfogására, hogy Petfit Jámbor Pállal akarta

ellensúlyozni, ki ekkor Hiador név alatt hosszabb költe-

mény-cyklust irt a Honderühen egy frangú hölgyhez inté-

zett Emléklapok czímen. E rivalitás és a Szigligetivel egyik

drámájának plágiuma tárgyában folytatott polémia ártott

legtöbbet Hiador költi hírnevének és okozta, hogy kortár-

sainál a megérdemelt elismerést sem nyerhette el, pedig

említett költemény-cyklusában az érzelgések mellett is sok

fenkölt gondolat és igazi költiség rejlett.

Horváth Lázár sem mint iró, sem mint szerkeszt

nem vívott ki nevének maradandó hírt, az irodalomtörténet

megemlékezik róla, mint az idszaki sajtó egyik inkább

törekv mint tehetséges munkásáról, de törekvése mélyebb

nyomokat nem hagyott, új irányt nem jelölt. Udvarias

bókolás, kicsinyes hizelkedés jellemezte egész nyilvános

pályáját, ezt bizonyítja az is, hogy a kormánykörök kedve-

zését elnyerje, 1847-ben folyamodott az udvari cancellariá-

hoz a hivatalos hirdetések közlésének jogáért. A cancel-
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laria a Helytartó Tanácstól kért véleményt, ez kijelentette,

hogy szépirodalmi lapok körébe az ily hirdetések nem tar-

toznak, de ilyenek a lap programmjában sem foglaltatván^

a kérelmet elutasítandónak javasolta, mit a cancellaria

foganatosított is. *)

Bár a Honder kezdetben meglehetsen el volt

terjedve az aristocratia körében, a nagy közönségnél nem
szerezhetett népszerséget. Politikai és társadalmi életünk-

ben sokkal ersebb volt már a visszahatás az idegenszer-

ségek ellen, semhogy a külföld szokásait utánzó lap köz-

kedveltségre vergdhetett volna. A nemzeties érzés és a

faji jelleghez való ragaszkodás oly ers volt az olvasó

közönségben, hogy jobb szerette a Pesti Divatlap eredeti

nyerseségét, mint a Honder émelygs finomságait, idegen

szaloniasságát. Hiába terjesztette nagyhangon legújabb

párizsi divatképeit, a közönség jobban kapkodta a Pesti

Divatlap mellékleteit, a nemzeti szinház jelmezképeit s a

magyar öltözékek rajzait, miket utóbb már a Honder is

kezdett felkarolni. A negyvenes évek vége felé már .korlá-

tolt népszerségébl is veszített, st midn álnevek alatt

megjelen gúnyos nyilaival személyes bántalmazásokig

jutott, az iróvilágban oly visszatetszést ébresztett, hogy

jobb nev közremködi kezdtek visszavonulni,-^ kiket a

szerkeszt különben is csak áldozatokkal tudott megtar-

tani vállalata mellett. A lap lassanként mind nagyobb

mellzésben részesült, úgy hogy 1848-ban már alig volt

közönsége, mi megsznését is siettette.

Nagyobb hatásra tett szert s irodalomtörténeti szem-

pontból is nagyobb jelentségre emelkedett Frankenburg

*) Orsz. levélt. Cunc. 1848. 55.
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Adolf Életképek czímet visel szépirodalmi folyóirata,

melynek engedélyeért Budapesti Divatlap czímen már

1842-ben folyamodott. *) Engedélye sokáig késvén, 1843-

ban Magyar Életképek czímen, hirlapi jelleg nélkül, havi

Füzeteket bocsátott ki vegyes tárgyú verses és prózai szép-

irodalmi közleményekkel, majd végre 1844-ben vállalatát

rendszeres divatlappá változtatta, melyet az els félÓA^ben

liavonkint kétszer, utóbb hetenkint egyszer adott ki szines

borítékban. Czélja volt szépirodalmunknak határozott becs
dolgozatokkal való fejlesztése, mi végett a legjobb Írókkal

*) Irodalom- s kortörténeti szempontból < idckr^ részletei levén

iz ügynek, közlöm az alábbiakat. Midn az udvari caiicellaria felszó-

lította a Helytartó Tanácsot, hogy adjon véleményt a szerkeszt'

erkölcsi állapotáról és tudományos képességérl, ez 1842. július 5-iki

ülésébl dicsérleg- nyilatkozott felle, irván : »quod moralem ejus

haracterem attinet, liujus intuitu nihil unquam sinistri seu officiose

-t'U privative ad notitiam suam pervenerit, sed etiam supplicandis

-entiendi ratiOnem rectam convenientemque pronunciari posse arbi-

traretur Recurrentem Adolphum Frankenburg velut a prae-

claris qualitatibus bonaque moralitate et sentiendi ratione laudatum,

pro impetrando altissimo indultu Pagellas argumenti potissinmm

iH'Uetristici sub iitnlo Budapesti Divatlap edendi opinione sua eo niagis

rommendandum fre, quod hungaricum totius Regni Publicum do

praesenti solum ad unicas idmodi Pagellas Regél nuncupatas sit re-

strictum*. Csak progi-ammját vélték itt-ott megtoldandónak, pl. ad.

ininct. b) in locum verborum: »a tudomásra méltó mozgaliii;ik;ii. liire-

ket és eseményeket közöllye« haec ponantur : a tudomásra méltó

mvészi mozgalmakat stb. közöUye. Ad pmict. 1. pag. 2. post vocem :

népmondák« inseratur : a menriyire nem politikai színezetek. Ad
' mct. 7. in locum : »mi a világban történik* inseratur : mi a mvészi

ilágban történik. Ad punct. 11. vocibus : »a mi a napi történetekre

w»natkozik« substituatur : nem politikai tárgyú napi történetekre stb.

Aláírva : gróf Keglevich Gábor.

Orsz. levélt. Canc. 1844, 5527.
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szövetkezett. Majdnem minden szám élén komoly ismeretter-

jeszt czikket közölt, kerülve a szakszer fejtegetéseket, de

tanulságos tájékozást nyújtva az irodalom, történet, aesthe-

tika stb. körébl. Novellái többnyire gondosan megváloga-

tott eredeti dolgozatok voltak, nem kezd, hanem ismert

nev irók müvei. Verses közleményei is felértek bármely

egykorú lap költi munkáival. Petfi megválván a Pesti

I)watlap-i6\ az Életképek munkatársává lön s versein

kivül itt közölte úti jegyzeteit Fels-Magyarországon tett

körútjáról, valamint Tóth Lrincz is külföldi utazásáról.

Apró közleményei is gondos figyelemre és választékosságra

mutattak, voltak élénk, mulattató rajzai, genreképei, miket

Kaján Ábel (Pákh Albert), Yas Gereben és a szerkeszt

Írtak, Hirlapi Méh név alatt Garay élénk hirlapszemlét

irt, a színházi szemlét pedigVas Andor (Hazucha) vezette,

kiterjeszkedve nemcsak a színészek játékára, hanem az

eladott darabok aesthetikai méltatására is.

Az elsorolt rendes munkatársakon kivül, többször

találkozunk Pulszky, Beély Fidél, Karács Teréz, Pálífy

Albert, Jókai neveivel, költemények vannak benne Arany,

Tompa, Bajza, Vörösmarty, Garay, Vachott legjelesebb

költinktl. Kezd iró dolgozata csak kivételesen nyert

fölvételt, akkor, ha határozott tehetségnek adta jelét.

Összes évfolyamaiban aránylag kevés oly nevet találunk,

mely ismertebb hirre ne jutott volna. A szigorú mértékre,

melylyel a szerkeszt a beküldött dolgozatokat mérlegelte,

szükség is volt, hogy a gomba módra nyilvánuló termelés-

nek eleje vétessék. Eészrehajlatlan Ítélet, izlés és mgond
vezérelte Frankenburgot a szerkesztésben s így sikerült is

neki törekvésével szép sikert elérnie. Az Életképek a negy-

venes éveknek legtartalmasabb folyóirata volt. Melléklap-
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jában, az In/dalml Orhen tanulságos bírálatok jelentek

meg, maga az Életképek pedig a szépirodalomnak legjol)b

közlönyévé lett.

Frankenburg gyakorlott liirlapir(3 volt, mint vállala-

tának bels munkatársai is : Nagy Ignácz, Garay, Pákh

Albert ; a közremködk pedig, mind határozott irodalmi

tehetségek, köztök csak kevés dilettáns iró. Szerkesztését

1847. közepén Jókai vette át, egy év múlva pedig Petfi-

vel együtt szerkesztették, a mikor a lap a politikai köz-

hangulat tolmácsolásába is belevegyült s jelszóul, Egyen-

lösi'fj^ Szahadsáíjy Testvérise'g feliratot viselt. Iránya és

szelleme folyton megmaradt megsznéséig, mit nem ha-

nyatlása okozott, hanem a harczias bonyodalmak, melyek

mindkét szerkesztt magukkal sodorták.

Ha rövid visszapillantást vetünk századunk- els

felének szépirodalmi közlönyeire, bennök irodalmunk fejl-

désének egész menetét hiven visszatükrözve látjuk. Feltn-

nek bennök a különböz irányok, a különféle izlésáramlatok,

melyek idnkint uralkodtak, látjuk a tartalom és forma

terén nyilvánuló változásokat, felismerhetjük minden kor-

szak uralkodó gondolatát, melynek Íróink és költink hó-

doltak ; észlelhetjük a magyar nyelv fejldésének nyomait

az irodalomban, terjedését a társas-életben. Ha a század

els szépirodalmi közlönyének a Segitö-nek kezdetleges

verses és prózai közleményeit összevetjük az Eletképek-hen

megjelent költeményekkel és novellákkal, egy fél évszázad

rohamos haladásának képe tnik fel elttünk, mely minden

tekintetben kielégít lehet a szemlélre.

A nyelv kivetkezve darabosságából, nehézkességébl,

könnyen folyóvá lett, melyben er és szépség nyilvánult

;

a kezdetleges forma oly technikai gyakorlottságra jutott.
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a milyenre csak Vörösmartyj Petfi és Arany emelhették.

A ki a társasélet nyelvének finomodását érezni akarja,

olvasson el a Hasznos Mulatságok-h6\ egy mulattató köz-

leményt s vesse össze Jókai valamely novellájával, vagy

Nagy Ignácz valamely életképével, s észre fogja venni azt

a meglep különbséget, mely csak gyorsan fejld nemzet

irodalmában tapasztalható.

Költészetünk minden irányát, a költi mfajok fejl-

désének egész történetét magában foglalja századunk els

felének szépirodalmi idszaki sajtója. A század elején a

Szépliteraturai Ajándék és Koszorú minden költeménye a

€lassikus világnézet visszhangja, a Pesti Divatlap^ a Hon-

der^ az Életképek költeményei az uralkodóvá lett roman-

ticismus legtisztább kifejezései. A classicai mformák,
melyek a század kezdetén oly divatosak voltak, lassankint

kezdték veszíteni népszerségöket s helyökbe a romantikus

népies formák léptek, az óda, a dithyramb, az elégia, a

sonett helyét felváltja a ballada, a románcz, a dal. Vörös-

marty, Czuczor, Debreczeni, Graray eposai helyét elfoglal-

ják Jókai, Kuthy, Kovács Pál beszélyei, Jósika, Eötvös

regényei. Az antik mythologia meséivel átsztt költi be-

szélyek helyett népszerségre jutnak Tompa népregéi és

mondái ; a könnyen gördül hexametereket, idmértékes

verseket felváltja Arany és Petfi rhytmusa.

Szépirodalmi idszaki sajtónk fejleszti drámairodal-

munkat, emeli szinmüvészetünket. Mátray Ho7imüvész-éhen

megkezdi az idszaki dramaturgiát, folytatják Garay,

Bajza, Vörösmarty és mások, tanulságos megjegyzéseket

téve a színmüvekre is, az eladók játékára is, s rövid id
alatt a külföld haladottabb nemzeteinek mvészi magasla-

tára jutottunk. A székesfehérvári szinésztársaságnak Bu-
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(Iára ránduló tagjai nemsokára oly alakok által vannak

meghaladva, mint Megyeri, Egressy Grábor. A század kez-

detén divatos repertoirenak többnyire fordított és átdolgo-

zott darabjait eredeti müvek váltják fel, Kisfaludy Károly

vigjátékai, Gaal bohózata s oly eredeti tehetségek jelzik

a félszázad határát, mint Czakó, Szigligeti.

Közlönyeink hozzászoktatják közönségünket a nyil-

vános élet viszonyaihoz, felkeltik érdekldését a közálla-

I)otok iránt, fejlesztik Ízlését, nevelik Ítéletét, tágítják

látkörét. Vágyat ébresztenek benne az utazás iránt, me-

legséget a mvészetek, lelkesültséget a hazafiság iránt,

rászoktatják a komoly tanulmányra, serkentik a kitartó

munkásságra, szóval iparkodnak a haladást minden téren

elmozdítani, hátramaradott állapotaink javulását else-

gíteni. Nincs a nemzeti élet nyilvánulásának ága, melynek

fejlesztését elhanyagolták volna.

Az a fáradhatatlan törekvés, mely szépirodalmunk-

jiak mint általában hírlapjainknak szerkesztit jellemzi,

fényes tanúsága fajunk munkabíró kitartásának és talen-

tumának is. Nemcsak legels hirlapszerkesztink képesek

voltak maguk az egész számot megírni, hanem késbb is^

midn változatosabb s eredeti dolgozatokból álló volt a

lap, gyakran megtörtént, hogy majd az egész szám egy író

müve volt. Mátray Regél Honmüvész-ének egy-egy számát

Garay akárhányszor egyedül irta össze. Az is igaz, hogy

az idszaki sajtó terén mutatkozó élénkség és termékeny-

(''g némileg szakirodalmunk fejldésének rovására történt^

mert elvonta irodalmunk hívatott munkásait a nagyobb-

szabású szakmüvek írásától, már Szalay panaszkodott^

hogy szerkeszti teendi elvonják tudományos munkaköré-

tl. Napjainkban is egy részét a legjobb tehetségeknek
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leköti a napi sajtó, így volt az azeltt is, mert fajunk cse-

kély számánál fogva nem érvényesülhetett nálunk a munka-

megosztás elve, úgy mint más nagyobb nemzeteknél. Egy
személyben összpontosult akárhányszor az iró, költ, szer-

keszt, tudós és államférfiú. Speciális szerkeszti talentum

mint azeltt Csengery, napjainkban Nagy Miklós, a Va-

sárnapi Újság szerkesztje, csak ritkán vált ki. Kossuth,

Szalay államférfiak és szerkesztk voltak, mint szintén szer-

kesztk és költk Vörösmarty, Bajza, Garay és Arany.

Egyik jellemz vonása a magyar idszaki sajtónak

az encyclopaedikus irány, mely minden korszakban többé-

kevésbbé érvényesült, de sehol nem annyira, mint a szép-

irodalmi közlönyökben. Politikai hírlapjaink a század els

felében meglehetsen megrizték feladatuk f irányát, de

a szépirodalmi lapok és folyóiratok mindig vegyes tartal-

múak voltak. Költi és mulattató olvasmányokon kívül,

könnyebb tudományos czikkeket is közöltek, fejtegettek

társadalmi kérdéseket, érintették a politikai mozgalmakat,

közvetítették a külföld nevezetesebb eseményeinek, hireit,

megemlítették a nyilvános élet minden mozzanatát, hogy

egyetemes tájékozást nyújtsanak olvasóiknak. Mai szépiro-

dalmi lapjaink korántsem nyújtanak oly quodlibetet, mint

a korábbiak, melyeknek sokszor egész család összes iro-

dalmi igényeit ki kellett elégíteniök.

Az actualis jelleget politikai lapjaink jobban meg-

rizték, mint a szépirodalmiak. Ezeknek közleményei ke-

vésbbé levén idhez kötve, e tekintetben nagyobb szabad-

sággal járhattak el. Ma hirlapszerkesztinknek általában

alkalmazkodniok kell a villamosság és gz alkalmazása

következtében megváltozott közélet várakozásaihoz, köve-

telményeihez.
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Küls kiállítás tekintetében is szépirodalmi közlö-

nyeink a folytonos haladás jeleit viselik magukon. A zseb-

könyv alaktól negyedrét iv nagyságáig emelkedtek s több-

nyire a tartalomhoz méltó külsben jelentek meg, gond és

Ízlés látszott meg rajtuk mindig, söt a Honder valóban

már díszes kiállításúnak mondható.

Az egymással versenyz szépirodalmi vállalatok egy-

mással éles ellentétben álló pártokat nem képeztek, sok

polémia folyt köztök, de akárhányszor az ellentábor iróit

együtt találjuk ugyanazon vállalat támogatásában. Egyszer

történt,hogy a fiatalabb irói nemzedék tiz tagja közös megál-

lapodásban elhatározta, hogy a fennálló szépirodalmi lapok-

nak egyikök sem ir, hanem egy új vállalat megindítására fog-

nak törekedni, de e tízek társasága is hamar felbomlott s egy-

nek kivételével (Obernyik), nemsokára valamennyit elbbi

munkássága körében látjuk. Termékenységre nézve min-

denik évtized számbelileg is elég munkást tüntet fel s köz-

tök mindenkor egy-egy kiválóbb tehetséget, a kik az illet

korszaknak központjaiként tekinthetk. A húszas években

Kisfaludy Károly és a köréje csoportosult Aurora-kör, a

harminczas években az Athenaeum-kör s benne a legtehet-

ségesebb költ, Vörösmarty, a negyvenes években Petfi

voltak azon központok, kik költészetünk fejldésében új

irányt, új korszakot jeleznek. Az elsnek orgánuma egy

zsebkönyv volt, Kisfaludy K. Auroráyd, a másodiknak az

irodalmi Ízlésnek hosszabb idn át iránytje, egy irodalmi

trias közlönye az Athenaeum, a harmadik idszaké a Pesti

Divatlap és Életképek, melyek az eredeti és tisztultabb

nemzeties érzésnek és gondolkodásnak voltak kifejezi.

Kisfaludy, Vörösmarty, Petfi voltak századunk els felé-

nek legkimagaslóbb költi, kik az idszaki sajtóban is a
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legels helyet foglalták el : az elbeszél próza, több jóakaró

munkásának nyomdokain Jósika Miklósban érte el legma-

gasabb pontját. Jókai munkásságának termékeny és neve-

zetes korszaka késbbi idkre esik, mint Arany és Tompa
liatalmas költi szereplése is.

Századunk els felének szépirodalmi vállalataira elég

dicsség, hogy munkakörük bevégzése oly irók szereplésé-

vel esik össze, a mink Petfi és Jósika, kiknek mindket-

tje örök dísze a magyar irodalom történetének, s kik

mindketten buzgó és tevékeny munkásai voltak szépiro-

dalmi idszaki sajtónknak.



VIII.

A korszak tudouuínyos idszaki sajtója. Tudoináiiyos, egyházi ts gaz-

dasági szakközlönyök.

A negyvenes évek tudományos idszaki sajtója nem

képezett haladást a korábbi idkhez képest^ még annyi

mo/galom sem mutatkozott e téren, mint a szépirodalom-

ban. Tudományos folyóirataink is nagyobbrészt régebbi

pályájukon haladtak, új vállalat, mely más irányelveket t-
zött volna ki, nem keletkezett. A Tudományos Gyjtemény

még élt, dé meglátszott minden füzetén, hogy megsznése

felé siet. A Tudománytár és Orvosi Tár elbbi nyomaikon

haladtak, az utóbbi szorosan megtartotta szakszer jelle-

giét most is, megrizte pályája végéig, miért mindig csak

kis közönséghez szólt, az elbbinek encyclopaedikus tar-

talma több változatossággal birt, de sok élvezetest ez sem

foglalt magában.

A közönség, melynek figyelmét a politikai mozgalmak

foglalták el, a szépirodalomra is keveset ügyelt, még cse-

kélyebb volt az érdekldés a tudományos sajtó iránt. A
-zaklapoknak megvolt a maguk kis közönsége, de midn a

politikai lapok hasábjain oly életbevágó fontos kérdéseket

fejtegettek, melyek mindenkinek érdekeit érintették, s oly

nagyszabású irodalmi harczok folytak, mint a Széchenyi és

Kossuth közötti, igen természetes, hogy a politikai lapok

Ferenczy : Hirlapirodalomtörténet. 29
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kötöttek le minden figyelmet, a szakfolyóiratok közönsége

nagyon leapadt. A Gazdasági TudositásoJcnBk oly kevés

elfizetje volt, hogy csak áldozattal lehetett a vállalatot

fentartani. Mégis épen e téren történt a legtöhb igyekezet,

új meg új közlönyök által a közönségnek figyelmét az ipari

és kereskedelmi fontos érdekekre ráirányozni Egymás után

keletkeztek a Magyar Gazda melléklapjával, a Müipar-iLdX

1841-ben, mely fentartotta magát 1848 közepéig, majd

1843-ban létrejött a Merkúr^ 1845-ben a Hetilap, st

1847-ben már a vidék is figyelemre méltó terméket létesí-

tett. Gyrben Hazánk czimen jól szerkesztett lap indult

meg a kereskedelmi érdekek fejlesztésére és elmozdítására,

felkarolva egyszersmind a szépirodalmat is.

Szakszer jellegét leginkább megtartotta a Török

János szerkesztésében megjelen Magyar Gazda, mely mint

az orsz. gazdasági egyesület hivatalos közlönye, kiterjesz-

kedett a mezgazdaság egész körére. Az egyesület hiva-

talos közleményein kivül hozott tájékozó gazdasági érte-

kezéseket, tanulságos ismertetéseket az állattenyésztés,

kertészet, selyemtermelés, szlmivelés, borkezelés, állat-

gyógyászat, háztartás körébl, hasznos gazdasági tudni-

valókat és hireket, adva koronkint külön mellékletül tájé-

kozó illustratiokat is. Felkarolta a mipart mint fontos

nemzetgazdasági tényezt, mely nálunk nagyon elhanyagolt

állapotban volt.

A kereskedelem érdekeinek elmozdítására töreke-

dett a Hazánk, melyet Gryrben Kovács Pál, az ismert

beszélyíró szerkesztett. Örömmel tudatta olvasóival, hogy

a kormány engedelmébl ezután magyarul folytatja pálya-

futását az eddigi Vaterland s iparkodik a magyar keres-

kedelem érdekeit szolgálni. Hogy nagyobb kedveltségre
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gyen szert, sok szépirodalmi dolgozatot közölt. Mindjárt

ols száma Petfitl hozott költeményt s eredeti beszélyt a

szerkeszttl. A munkatársak között Petfi, Tompa, Lisz-

iiyai, Irinyi József állandó közremködésükkel támogat-

ták a vállalatot, mely lassankint sorra vette a kereskedelmi

szakkérdéseket és beható fejtegetéseket közölt rólok.

Szélesebb körben mozgott az iparegyesület tulajdo-

nát képez Hetilapé a közgazdaságra, m iparra és keres-

kedésre kiterjed encyclopaediai folyóirat, melyet Wargha
István szerkesztett s hetenkint kétszer egy-egy ivnyi terje-

delemben adott ki. A lap 1845-ben Kossuth bevezet sza-

\aival jelent meg, ki saját tulajdonát képez közlönyre

nem kapván engedélyt, a Iletilap-hsiii folytatta journalis-

tai tevékenységét. Kivüle irtak bele Pulszky, ISTendtwich,

igen gyakran ifj. Szabó Pál, a szerkeszt és más álnev

vagy névtelen munkatársak többnyire ipari, kereskedelmi,

technikai, vagy nemzetgazgasági czikkeket, melyek sokszor

inkább politikai lapba valók voltak, mint ily szakközlönybe,

melynek egészen más feladata és rendeltetése lett volna.

Túlnyomóan kereskedelmi és közgazdasági kérdésekkel fog-

lalkozott s magas szinvonalú politikai fejtegetésekbe, st
vitákba és polémiákba bocsátkozott a Pesti Hírlap és Bu-

dapesti Hiradó-YSilj a m- és gyáripar érdekeit pedig csak

gyéren képviselte, körükbl önálló, elméleti dolgozatokat

vajmi ritkán közölt, többnyire csak a rövid hirek és levelezés

között emlékezett meg mozgalmaikról, vagy egyszer-más-

szor Kossuth hangoztatta nagy fontosságukat.

Elszeretettel szólt a magas politika hangján, kivált

mióta Kossuth meghonosította benne a vezérczikkeket,

melyekben nemzetgazdasági elveit fejtegette. A szerkeszt

büszkén hivatkozott is Kossuth közremködésére, ki kéír

29*
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ségkivül emelte a lap szinvonalat, valamint az iránta való-

érdekeltséget is. Néha egy számban két czikke is megje-

lent, s volt id, midn legtevékenyebb mukatársá volt. Czik-

keiben fleg nemzetgazdasági kérdéseket fejtegetett, mik

azon idnek uralkodó eszméi voltak. Szólt az úrbéri és

adózási ügyekrl, a Tisza szabályozásáról, melyet társa-

dalmi egyesülés segítségével hitt legkönnyebben keresztül-

vihetnek, többször valódi apológiát irt az ipar fejlesztése

mellett, mint a melyetakor legfontosabb eszméjének tekin-

tett is, mely irányt ad azon idbeli civilisationak. Meg-

emlékezett a földmivelési érdekekrl, sürgetvén a kiviteli

kereskedés elmozdítását s Fiume által a világpiacz elnye-

rését.* A vámrendszerrl szólva, rosszalta az ellenpárt ne-

gatív magatartását, mivel nem jelölte meg, a vámkérdés^

mily megoldását tartja üdvösebbnek hazánkra, elbb maga

is csak általánosságban fejtegette a védvám és sz.abad-

kereskedés rendszerét s csak késbb tört lándzsát a véd-

vámrendszer mellett.

Kossuth mködésének súlypontja a Hetilaphíin avu-

kovár-fiumei vasút létesítésére irányúit. A legtöbbször és

mindig a legnagyobb lelkesültséggel errl szólt. Ismertette

a vasút létesítésére alakult társaság irányeszméit, mködé-
sét, közölte az elmunkálatok feladatát, czélját és irányát,

szólt a helyszini szemle eredményérl s valódi elragadta-

tással rajzolta a vasútvonal fontosságát, a tengerrel való

egyenes összeköttetést. Bár ez idbeli czikkei tárgyilagos-

ság és a nyugodt hang tekintetében össze sem hasonlít-

hatók a korábbi Pesti Hirlapheli vezérczikkeivel, a rheto-

rikai ömlengés itt is uralkodik rajta, valahányszor a ten-

gerrel való összeköttetés gondolata elragadja. » Tengerhez

magyar! homokod porából s fekete sarad ragadalmiból !

—
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Jdált fel egyik vezérczikkében*)— Tengerhez magyar! mely-

nek viharában, a brit költnek érczszava szerint, istennek

képe tükrözi magát, melynek azúr homlokára ránczot nem

Írtak végtelen idk, mely olyan ma is, mint minnek látta

a teremtés els hajnala; melynek habhátán tizezer hajóhad

nyomot nem hagyva hömpölyög tova, a mig e földnek vize-

nys sarában nyomot hagy hátra minden gyáva nyúl. —
Kit az örökkévalóság emez arczképének szemlélete sem

gyjt lelkesedésre, ki itt sem képes egy cseppjét merítni

ama férfias határozottságnak, mely emberekbl titánokat

edz : az magát bizvást eltemetheti, neki ez élet többé nem

v;llÓ.«

Semmiféle kérdés sem volt eltte oly fontos, mint a

tervezett vasúté, bár érdekkel szólt hozzá a közügyekhez,

bár könyörületes szive érzékenységével hivta fel a hatósá-

gokat, hogy a nyomorban tengd és éhséggel küzd mun-

kás néposztályt méltányos támogatásban részesítse, de

semmi sem találta czikkirásra oly készen, mint a vukovár-

fiumei vasút ügye. Ennek érdekében kész volt vitázni a

Budapesti Hiradóysil, vitatkozni a terv ellenzivel, lelkesí-

teni a csüggedket, biztatni a kétkedket, megvívni érte

— mint maga mondta — ha kell, a poklokkal is.

Midn a mohács-pécsi vonalrész kiépítése szóba ke-

rült az érdekelt vidék részérl a vukovár-fiumei vonal ellen

liangoztatott fenyegetdzéssel, elszedte minden argumen-

tumát, hogy bebizonyítsa, mennyire nem veszélyezteti a

vukovár-fiumei vonal a tervezett mohács-pécsit. Felhozta

terve védelmére az országos érdekek fontosságát, melyek

eltt el kell némulniok a helyi érdekeknek, appellált a

') Hetilap 1846. 8. sz.
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józan ész belátására, az elsorolt bizonyítékok súlyára, a

hazafiságra, csakhogy elejét vegye a terve végrehajtását

veszélyeztet ellenzéseknek.

Czikkeit rendszerint neve aláirásával közölte, noha

megtörtént, hogy álnevet is használt, vagy a szerkeszt

nevében irt valamit. Álneve a Hetilaphsin Romvay volt.

Hogy a censurával néha meggyült a baja, azt a kéziratai-

ban történt javítások is mutatják, st nemcsak egyes kife-

jezéseket törölt a censor, hanem egész czikkeit is lefoglalta^

egyik czikkének szélére valamely ismerse számára ráirta

:

»ezt kedves komám, ha legény vagy, vidd keresztül, hogy

a censor megengedje,« de komolyabb tiltakozásig soha sem

jutott a dolog, mint ez az erdélyi sajtónál oly gyakran meg-

történt.

A Hetilap eszerint, legalább egyes évfolyamaiban^

mint politikai közlöny jöhet számba, mely egyedüli volt a

szaklapok közt, hol tisztán politikai szempontból tárgyal-

tattak a nemzetgazdasági szakkérdések is. E jelleget kü-

lönben csak Kossuth közremködése adta meg a lapnak,

mert egyéb dolgozatai többnyire megmaradtak az ellege-

sen adott programm korlátai között. Feladatának buz-

galommal iparkodott megfelelni, mert rá annál inkább

ösztönözve érezte magát, mivel nem magán-tulajdon volt a

vállalat, hanem oly testület hivatalos orgánuma, mely

többé-kevésbbé szintén felels volt a vállalat jó irányáért,

s a benne ápolt szellem és felfogás helyességeért. Annyi

kétségtelen, hogy a Kossuth közremködésével megjelen

évfolyamok — köztök különösen az 1846-iki — emelkedtek

legtöbb fontosságra.

Az egyházi és oktatásügyek terén sem mutatkozott

nagyobb tevékenység jele, de mind a katholikusok, mind a
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protestánsok egyesültek egy-egy komoly vállalatra s gon-

doskodtak érdekeik nyilvános képviseltetésérl. Katholikus

folyóiratot Somogyi Károly indított meg 1841-ben Eeligio

és Nevelés czim alatt, mely hetenkint kétszer jelent meg

Danielik, a késbbi szerkeszt, Hoványi, Fejér György,

Majer István, Jámbor Pál, Tarkányi s mások támogatásával.

Közleményeit többnyire egyházi értekezések, a lelkipásztor-

kodásra vonatkozó útmutatások, javaslatok és tájékozó

magyarázatok képezték. Volt benne b levelezés a hazai,

valamint részletes ismertetések a külföldi egyházi mozgal-

mak fell. Mélyebb philosophiai fejtegetéseket, dogmatikai

vitázásókat vagy magyarázatokat nem közölt, de annál

gyakrabban foglalkozott az egyházi élet külsségeivel,

mint a coelibatiis és apostasia kérdéseivel, vagy egyház-

szertartási ügyekkel. Hozott néha neveléstani, vagy okta-

tásügyi dolgozatot is, de mélyebb paedagogiai tanulmányra

valló munkálatot nem igen találunk összes évfolyamaiban

;

legalaposabb szakszer közleménye volt, midn közép-

iskolai oktatásunk állapotairól szólt, mely a szaktanítás

elnyeit és hátrányait szakértelemmel fejtegette.

Mellékletül elbb Egyházi Tudósítások czimen min-

den vasárnap egy ivnyi hirgyüjteményt adott a bel- és kül-

földi egyházi élet körébl, melyet Szaniszló Ferencz szer-

kesztett ; utóbb pedig Egyházi Literatúrai Lap czimen egy

más toldalékot a hazai és külföldi egyházirodalmi müvek

rövid ismertetésével. Egyiknek sem volt semmi üdvös ha-

tása, a szellemtelen, üres lapok még csak gondolkodásra

való anyagot sem nyújtottak, egyházpolitikai irányt vagy

önálló tudományos álláspontot maga a flap sem képviselt.

Hasonló irány és szellem vezette a protestánsok egy-

házi közlönyét is, melyre 1841-ben Székács, Török Pál és
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Taubner Károly kértek engedélyt. Az udvari cancellaria

a szerkesztk tudományos képzettségét teljesen kielégít-

nek találván s anyagi szempontból sem lévén a vállalat

ellen semmi kifogás, mert gróf Zay Károly 4000 peng
frtig jót állt érte, az engedélyt megadta reá.*) így indult

meg 1842. április 7-én hármas szerkesztés mellett a Pro-

testáns Egyházi és Iskolai Lap. Mint a szerkesztk az el-

szóban kijelentették, protestáns egyházi és iskolai történe-

tet, statistikai adatok gyjteményét és az egyházjog- és

törvények tárházát kivánják benne nyújtani, figyelemmel

levén egyszersmind az egyetemes kereszténységnek napi

történeteire s a külföldön megjelen egyházi tárgyú folyó-

iratok és könyvek tartalmának ismertetésére. ígérték, hogy

»a keresztyén szeretettl ihletett józan, komoly szellem

leend az egész lapnak vezérszelleme. « Kimondták azt is,

hogy csak oly dolgozatokat közölnek, melyekben mindhár-

man megegyeznek, de elfogadnak latin és német munkála-

tokat is, magukra vállalván lefordításukat.

A folyóirat hetenként egyszer jelent meg másfél Ív-

nyi terjedelemben elég változatos tartalommal, de kevés

alapvet magvasabb dolgozattal. Legbuzgóbb munkásai a

szerkesztk voltak, kiket idnkint Hetényi, Yandrák, Bal-

lagi s a két protestáns felekezet egyházi féríiai és tanítói

támogattak. Költeményeket Tompa, Kiss Áron, Losonczy

László, Medgyes Lajos írtak bele, Baksay Dániel pedig

Szenczi Molnár Albert nyomán zsoltárfordításokat közölt.

Az egyes évfolyamok tartalma nagyon megegyez,

egyháztörténelmi, hitágazati, nevelés- és oktatásügyi érte-

kezések, hasonló tárgyú könyvismertetések, b hazai és

*) Orsz. levélt. Helyt. tan. 1841. 33,451, 44,249. sz.
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külföldi egyházi hirek képezik, mihez az egyházkerületi

gylésekrl és zsinatokról szóló tudósítások járulnak, mint

a melyek közönségesen nagy figyelemre tarthattak számot,

kiváló érdekldés kisérvén a protestáns felekekezeteknél

az egyházi élet minden mozzanatát.

Az iskolaügyet figyelemmel kisérte folyton, de tar-

talmas paedagogiai dolgozatokat nem közölt, didactikai

elvek nem kerültek szóba, a tanítás fogalma nem képezte

eszmecsere tárgyát. Hunfalvy Jánosnak dolgozatai inkább

csak az iskolai élet küls körülményeivel foglalkoztak, de

mélyebb elvi fejtegetésekbe sem bocsátkozott. Evröl-évre a

megszokott nyomokon haladt a vállalat anélkül, hogy lé-

nyeges változás történt volna rajta, akár tartalom, akár

forma és kiállítás tekintetében, mindössze is a szerkeszt-

ségben történt változás, a mennyiben Taubner kilépett a

szerkesztségbl s 1844-tl csak Székács és Török Pál ve-

zették a folyóiratot.

Midn 1848-ban a márcziusi mozgalmak szabaddá

tették a sajtót, ezt a fontos vívmányt k is lelkesülten üd-

vözölték s a politikai és társadalmi életünkben beállt

örvendetes változást, Székács Ima czim versében énekelte

meg. 1848. deczember 31-én adták ki a lap utolsó számát

és kijelentették, hogy megszüntetik a vállalatot, mert a

haza veszélyben van s ilyenkor minden érdeknek el kell

némulnia. Székács intézett búcsúszót a közönséghez, buz-

dítván t az összetartásra, a haza védelmében való közös

részvétre.

Mind a katholikus, mind a protestáns idszaki sajtó

a negyvenes években közepes színvonalon állt, felülemelke-

dett a kezdetlegesség színvonalán, de nem jutott oly kiváló

magaslatra, hogy a késbbi ez irányú mozgalmak felett is
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kiemelkedett volna, mint ez a szépirodalom terén már ko-

rábban is észlelhet volt. A fejldés menetében oly fokot

képez mindkét vállalat, mely nem hanyatlás ugyan a ko-

rábbi mozgalmakhoz képest, de a késbbiek ezekhez képest

szintén nem képeznek visszaesést. A nemes törekvés és

jóakaró buzgalom mindenesetre elismerésre méltó, melyek-

nek eredménye, a korszak egyéb irányú vállalataihoz mérve^

kielégítnek mondható, st egyes szakokban mutatkozó

eredményt jóval meg is halad. Ekkor keletkeztek például

az els magyar könyvészeti és humorisztikus folyóiratok

:

a Bíbliographiai Értesít és Lauka Gusztáv Dongó-jsí^

mely mindkett a kezdetlegesség jeleivel oly alacsony fokon

tnik fel, hogy alig mondhatnók számbavehet jelenségnek.

A szorosabb értelemben vett tudományos idszaki

sajtó terén két vállalatnak kezdete esik a negyvenes

évekre ; egyik a Múlt és Jelen melléklapja, sl Hon és Kül-

föld^ a másik a Kisfaludy Társaság közlönye, a Magyar

Széjpirodalmi Szemle^ amazt Szilágyi Ferencz szerkesztette,

emezt Erdélyi János. Amily különböz a két vállalat irá-

nyára nézve, oly nagy a különbség tartalmi becsük között.

K Hon és Külföld kezdetleges történelmi, földrajzi, stati-

stikai dolgozatokból állt, a Magyar Szépirodalmi Szemle

elsrangú kritikai, aesthetikai folyóirat volt. Maguk a szer-

kesztk, ámbár kortársak voltak, két különböz tudomá-

nyos irány hivei. Szilágyi a régi iskola tudósa, száraz, el-

avult rendszer történetbúvár. Erdélyi, modern mveltség
gondolkodó és iró, költ és philosophus volt. E két külön-

böz felfogás és szellem folyóirataikon is, mint jellemz

sajátság vonul keresztül.

Megindulásakor a Hon és Külföld nagyon szkkor,
korlátolt folyóirat volt, mely tartalom, szerkezet és kiállí-
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tás szempontjából is gyarló kísérletül mutatkozik. Legin-

kább Erdély történetét kisérte figyelemmel, melynek köré-

bl maga a szerkeszt tömte meg értekezéseivel, itt-ott

hozzászólván a külföldi államok történetéhez is. Már a

második évfolyamnál tágított korlátain, ezután találunk

l)enne gyakrabban ethnographiai leírásokat, változatosabb

történeti, földrajzi ismertet czikkeket. 1843-ban elhagyta

czimét s csak mint a flap Toldalék-jsi jelent meg, mig

késbb ismét felvette elbbi czimét, és közölt többnyire

külföldi tárgyú dolgozatokat, hozott a legtávolibb vidékek-

rl történeti, földrajzi, helyrajzi leírásokat, ismertette Su-

matra, Mexikó, Arábia, Sudan stb. népeit, a chinai, japánig

amerikai népszokásokat, közölt mulattató vadászkalando-

kat, egy-egy elefánt- vagy bölényvadászat leírását, közben

magyar történeti értekezéseket, végül utolsó évfolyamába

már szépirodalmi dolgozatokat is felvett, verseket és be-

szélyeket.

Mint tudományos folyóirat kezdte meg pályáját, de

csakhamar silány becs, vegyes tartalmú közlönynyé lett^

biztos irány és határozott czél nélkül. Sem anyagot nem

gyjtött a történetíráshoz, sem feldolgozott müvekkel nem

vitte elbbre történettudományunkat, így becse és érdeme

nagyon határozatlan, eredetisége pedig oly csekély, hogy e

tekintetben csak a múlt század hírlapjainak szinvonalat

éri el.

Dicséretet és legteljesebb méltánylást érdeml volt

a Kisfaludy Társaság törekvése, midn oly magyar folyó-

irat kiadását határozta el, mely nemesebb irodalmi Ízlést

és a mübecs szónoklat ápolását terjeszsze, valamint a szép-

tan elméleti müvelését s a külföldi szépirodalom ismerte-

tését mozdítsa el. Ily feltétellel indult meg a Magyar Sze^)-
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irodahni Szemle 1847-ben Erdélyi szerkesztésében s min-

den vasárnap megjelen számában érdekes és tanulságos

dolgozatokat hozva, nagyban hozzájárult irodalmi állapo-

taink emeléséhez, a tisztultabb izlés és felfogás terjedésé-

hez. Névtelenül közölt birálatai szigorú mértékhez voltak

szabva, irodalmi s aesthetikai dolgozatai a legmagasabb

igények kielégítésére voltak szánva, kisebb rovatai pedig a

hazai és külföldi irodalmi és mvészeti fontosabb mozgal-

mak fell tájékozták a közönséget.

Birálataiban oly szigorú hang, oly magas követelés

nyilvánult, mint egykor Bajza és Kölcsey mbirálataiban,

a hibák és fogyatkozások, irodalmunk legkiválóbb munká-

sainak müveiben is, kiméletlen szinteséggel, majdnem túl-

zott szigorral rovattak meg, elnézésnek és kedvezésnek,

hely nem adatott. Eötvös és Jósika regényei, Czakó, Szigli-

geti és Hugó Károly drámái. Tompa, Vachott, Garay el-

beszél müvei. Berzsenyi, Petfi lyrai költeményei, oly szi-

gorú birálat alá vétettek, a mink Kölcsey és Bajza birá-

latai óta szokatlanok voltak irodalmunkban. Fel is zúdultak

a többi irodalmi közlönyök a Szemle ellen szelidebben és

hevesebben, gúnynyal és tiltakozással, de a szerkesztség

mindezeket figyelembe sem vette, hanem kimondta nyiltan,

hogy » kritikára nem azért szövetkeztünk, mintha benne

paradicsomi gyönyört éreznénk, vagy épen kárörömet lel-

nénk, hanem hogy szóljunk magunk szerint, a mint tud-

nunk adatott Mi nem akarunk lenni irodalmi

tányérnyalók. — Embereink megszokták az egyoldalúsá-

got, s e bn mélyen vásott csontjaikba, verkbe ; s még

olyanra sem felejtenek el tanítani, hogy a kritika is alkal-

mazkodjék, mikép utazók idegen országban ! És mi igen



— 461 —

jól tudjuk, hogy szinte, emberileg igaz szónak, irodalmunk

valóban idegen ország. « *)

Erdélyi a nemzetiességnek erélyes sürgetje volt, a

mint maga eredetiségnek hódolt tartalomban és formában,

úgy üldözte az idegenszert másokban. Berzsenyit csak

azért Ítélte el oly túlzott szigorúsággal, mert egész költé-

szetében az eredetiség hiányát látta, még ott is utánzást

fogott rá, a hol tényleg eredeti volt. Yerselését pedig kiváló

siker technikája daczára sem tudta méltányolni, csak

azért, mert idegen volt. Ez aesthetikai álláspontjában nem
elfogultság, vagy kicsinyes szempont nyilvánult, mintha

akár a külföldi civilisatio ellen akart volna állást foglalni,

akár a nemzeti hiúságnak tömjénezni; ellenkezleg a kül-

föld haladását maga legélénkebb figyelemmel kisérte s

mint irodalomtörténetire, els volt, ki nemzetközi mértéket

alkalmazott Íróinkra, költinkre, absolut tehetség jeleit

kereste bennök az egyéni és nemzeti sajátság vonásaival s

nem elégedett meg a relativ érdem jelentségével. Ily fel-

fogás és gondolkodásmód szabta meg saját kritikáinak

irányát, ezt a szellemet juttatta uralomra a folyóirat-

ban is.

Mint iró és szerkeszt, mindenben a szép eszméjé-

nek hódolt, mely kapcsolatos a jó és igaz fogalmával, mint

költ és mbiró kutatta, kereste és feltüntette az eredetit,

a sajátságos nemzetit, ezért viseltetett oly elszeretettel a

népies iránt. Irodalmi s poétikai munkálataiban nemzete

érzületét, — bölcsészeti tanulmányaiban gondolkodása

módját figyelte meg, a mint azok költészetében, vagy poli-

tikai, társadalmi és tudományos életében nyilvánultak.

*) Magyar Szépirodalmi Szemle 1847. 17, sz.
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Egyike volt az elsknek, kik irodalmi világunkat a népköl-

tészet szépségeire figyelmeztették s gyjteményes mun-

káival is elsegítette a költészetünk történetében leg-

utóbb kifejlett, úgynevezett népies költi iskola uralomra

jutását.

Habár maga, mint költ, nem is volt termékeny Er-

délyi, de elméleti dolgozataival lényegesen befolyt a tisz-

tább mformák meghonosodására s a közönség érdekldésé-

nek a nemzeti népies költészet iránti fokozására. E hatása

részben a Szépirodalmi Szemle lapjairól indult ki, mely

felfogásának és eszméinek orgánuma volt, levén a válla-

latnak intézje, irányzója és legszorgalmasabb munkása.

Az eredeti müvek bírálatain kivül közölt a folyóirat

érdekes kritikai dolgozatokat, idegen irodalmakból való

mfordításokról is, így az akkor kiválóan ápolt görög és

latin mfordításokról és a modern nemzetek népköltészeté-

rl, értekezési rovatában pedig ismertette a külföldi iro-

dalmak nevezetebb eszmeáramlatait, a kiválóbb alakok

mködését. Aesthetikai tárgyú dolgozataiból érdekesek s

tartalmasok a regényköltészetrl, a zenérl, a romanticis-

musról irt értekezések. Bendes tudósításokat hozott a Kis-

faludy Társaság üléseirl, mint annak hivatalos közlönye,

s rövid hirei között elsorolta az irodalom és mvészet figye-

lemre méltó újabb eseményeit.

A folyóirat irányára nézve az egykorú vállalatok közt

egyedüli levén, nem képezheti összehasonlítás tárgyát más-

sal, de a rokonirányú korábbi vállalatokhoz képest, haladást

jelöl, a korabeli szaklapok közt pedig kétségkívül els helyen

áll. Határozott elv és biztos meggyzdés uralkodik benne,

Ízlés és szakértelem jellemzik minden számát. Hangja ko-

moly és választékos, még a hol nagyobb szigorúsággal szól
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i>, kerüli a nyers és darabos modort. Szakszer iránya da-

czára sem unalmas és nem fárasztó, közleményeiben válto-

zatosság van s valamennyinek stilusa és eladása kellemes,

tanulságos.

Tudományos idszaki vállalatainknak ez idbeli gyér

száma bizonyítja legjobban, mily kevés fogékonyság volt

közönségünkben ekkor a komoly irodalom iránt. Oly ma-

gas szinvonalú folyóirat, mint a Szépirodalmi Szemle, nem

élhetett tovább egy évnél, pedig megsznése irodalmi tekin-

tetben veszteségnek mondható. A szépirodalom iránt volt

mégis némi csekély érdekldés, pedig közönsége a verseny-

vállalatok közt megoszlott, mindamellett három is fenn

tudta magát tartani, a szorosabb értelemben vett tudo-

mányos sajtónak nem volt közönsége. A politika mindent

elnyel hatalma absorbeált minden tehetséget, lekötött

minden érdekldést. Nemcsak az idszaki tudományos iro-

dalomban érezhet e hatás, hanem a könyvirodalom terén

is, nagy jelentség tudományos munka ez egész évtized-

ben alig jött létre, a mi termékenység volt is, azt egyes

értekezések, kisebb önálló munkák és nagyobbrészt tan-

könyvek töltik ki, melyekbl a legtöbb a jogtudomány terén

jelentkezett.

Mig egyik téren nagyszabású szellemi munkásság s

azt követ kiváló siker mutatkozik, más téren medd tö-

rekvés vagy tétlenség jellemzi az egyoldalú mveltséget s

a közönség korlátolt érdekldését. Századunk egész els
felének tudományos munkássága nem produkált egyetlen

^gy öly nagyobb tudományos müvet sem, mely a külföld

nagy nemzeteinek irodalmában is megállhatná helyét, a

mi európai hirnévnek örvendhetünk máig is irodalmi tekin-

tetben, azt költészetünknek köszönhetjük, európai szinvo-
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nal tudományos müve irodalmunknak máig is kevés van,

Nem ide tartozik azon egyéb okoknak fejtegetése, melyek

a világirodalomban való szereplésünk akadályait képezik,

azonban annyi tény, hogy egyik ok erre tudományos

irodalmunk meddségében is rejlik. Nem a magyar
szellem kisebbítését akarja ez jelenteni, nem fajunk pro-

ductiv talentumának keveslését, jól tudjuk, hogy a mi Ré-

vaink másfél évtizeddel megelzte Grimm Jakabot, a tör-

téneti nyelvészet megalapítóját; jól tudjuk, hogy Eötvös

Uralkodó Esz7néi-Yel a franczia akadémia figyelmét is ma-

gára vonta, de köztudomású tény, hogy Eévai neve a világ-

irodalom történetében említésre is ahg talál, s a világiro-

dalomban csak egy hangzatos név van a mieink közül —
Petfié. Tudományos munkásságunk kevés számot tesz a

világirodalomban máig is, 1850-ig pedig épen nem tett.

Ügy látszik, a legutóbbi évtizedeknek s napjainknak

jutott a feladat a tudományos idszaki sajtó terén oly ter-

mékeket létrehozni, melyek a külföld hasonló vállalatai

mellé tehetk. Ma már a szaktudományok minden ágában

kitn vállalataink vannak, mely körülmény nemcsak tudo-

mányos hivatottságunknak szolgál bizonyítékául, hanem
magas fokú igényeink mellett is tanúskodik, de századunk

els felében nem jutottunk még tovább az igyekezet és tö-

rekvés jeleinél. S a mi ezen kivül jellemz, az, hogy az

exact tudományokban soha sem volt valami különös- ered-

mény. Tisztán természettudományi vagy épen mathemati-

kai folyóiratunk nem is volt. Ma sem képezik ez ágak szak-

tudományunk mveltebb részét. Majdnem minden tudo-

mányos mozgalom irodalmi közlönyeinkben összpontosult.

Voltak encyclopaediai tartalmú folyóirataink mindig

maga a Tudományos Gyjtemény majdnem egy negyedszá-



— 465 —

zadot ért meg és ámbár minden tudományszakot felölelt,

az exact tudományok körébl aránylag nagyon keveset

közölt, a természettudományoknak is mindig inkább csak

egyes ágai örvendettek müvelésnek, de nem egész terjedel-

mük, nem minden iránj'uk. Chemiai értekezést, a mely nem
orvosi, gyógyszerészeti vagy mezgazdasági czélokért Íra-

tott, mindössze is nagyon keveset tudnánk kiválasztani va-

lamennyi folyóiratunkból. Ez mutatja, hogy munkásságun-

kat nem tudományos elvek, nem biztosan megállapított

módszerek vezérelték, hanem utilitarius eszmék, melyek

sohasem lehetnek a tudományos haladásnak hathatós el-

mozdítói.

A mint a század elején tudományos idszaki sajtónk

irodalmi közlönynyel vesz lendületet, akként záradékát is

a félszázad végén irodalmi folyóirat képezi. Négy évtized

folyt le az Erdélyi Múzeum pályafutásától a Magyar Szép-

irodalmi Szemle megindulásáig, mely id a folytonos emel-

kedés kora vnlt, a mi Döbrenteinél csak kedvez jövt

Ígér sejtelem volt, az Erdélyinél megvalósult ténynyé lett.

Idszaki sajtónk a müveit nemzetek idszaki sajtójának

színvonalára emelkedett.

Ferenczy: Hirlapirodalomtörténet. 3



IX.

Idszaki sajtónk állapota 1848—49-ben. A fontosabb \ áll.ibit!.;:

iránj-a s jellemzése.

Az 1848-iki mozgalmak alkalmával idszaki sajtónk

terén is lázas élénkség tnt fel, soha nem ismert termé-

kenysége a lapoknak jelezte a változatos politikai élet hul-

lámzásait. Egész özöne keletkezett a különféle pártok ér-

dekeit képvisel közlönyöknek, s hasábjaikon a legszenve-

délyesebb viták és harczok, a legkíméletlenebb személyes

támadások váltották fel egymást. Mióta a sajtó szabadd',

lett s a censura és hirlapszabadalom eltöröltetett, egymást

érték az új meg új vállalatok, valóságos vásári program-

mal iparkodván a közönséget táborukba csdíteni, a leg-

hangzatosabb jelszavak alatt hirdetvén a haza közboldo-

gítására irányzandó törekvésük önzetlenségét, hazafias

buzgalmuk szinteségét. Ha már a megelz idszakban a

politika tartott lekötve minden figyelmet, még inkább kö-

vetkezett az be most. midn a nagy nemzeti vívmányok

lázas idegességbe hozták az egész nemzetet s a politikai

láthatáron nemsokára mutatkozó borús felhk beláthatat-

lan kimenetel vihart jósoltak.

Mint varázsütésre hirtelen változott meg politikai

helyzetünk, mely maga után vonta a közvélemény organu-



-- 467 —

inainak megváltozását is. Eltntek a politikai közlönyök

liasábjairól az érdekes politikai discussiok, a fontos elvi

vitatkozások, a nagyszabású publicistái tanulmányok, s

helyökbe nagyrészt vásári lárma, piaczi feleselés és a de-

magógia féktelenkedése lépett. A democratia uralomra

jutásának diadalát ünnepelte. Az aristocratia, mely néhány

i^vvel ezeltt vezérszerepet vitt journalistikánkban, teljesen

visszavonult. Gróf DessewíFy Aurél, gróf Széchenyi István,

gróf Majláth János, báró Eötvös József, báró Kemény
Zsigmond, gróf Dessewífy Emil helyét a Madarászok

Táncsicsok, Vas Gerebenek, Sárosyk foglalták el, a szigorú

rend és törvényesség hangoztatóit, a féktelen szabadság

szóvivi váltották fel, a monarchikus eszmék képviselinek

szavát túlharsogta az antidynastikus áramlat zaja, az

uralkodó ház iránti loyalitás védit elnémította a vörös

republikánusok terrorismusa. A régebbi közlönyök a Nem-

p:cti Újság, a Jelenkor^ a Budapesti Híradó^ a Múlt és

Jelen^még a mérsékletet tartó ellenzékiek is a Pesti Hírlap

és Erdélyi íTiVaJo megszntek s helyet engedtek a Radí-

cdllapy Respublica, Reform^ Esti Lapok, Szabadság stb.

stb. új vállalatoknak, melyek valamennyien a megváltozott

közhangulat tolmácsai voltak.

Költk, novellisták, tudományos és szépirodalmi irók

beálltak politikai lapszerkesztknek s fenhangon hirdették

tanaikat, lelkesítették, izgatták, st bujtogatták a népet.

Jókai, Pálfíi, Bajza, Erdélyi politikai lapot szerkesztettek,

Peth, Arany politikai czikkeket irtak vagy forradalmi

ilalokat zengtek, Czuczorral, Garayval, Lévayval, Tompá-

val, Yajda Jánossal. A szabadság mámora elkábította a

legjózanabb fket, lázas izgalomba hozta a legnyugodtabb

kedélyeket, majd a szemlátomást növekv veszély aggó*

30*
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dalma ideges tevékenységre ösztönözte a legridegebb fon-

tolgatásra hajlandó elméket is. A közélet minden mozza-

nata a politikai eseményekkel hozatott kapcsolatba, a

nyilvános körök és magán társaságok beszédtárgyát a po-

litika képezte, még a ni szalonokba is betolakodott a

politika, mert közlönyeik mindegyre hangoztatták a hon-

leányi kötelességek teljesítését. Az a másfél év, mely a

sajtószabadság kivívásától a világosi fegyverletételig ter-

jedt, maga több vállalatot szült, mint az egész évtized,

melynek záradékát képezte. De e termékenység irodalmi

tekintetben alig érdemel figyelmet, napi érdekeknek szol-

gálván, maradandó becse nem is lehetett.

A fváros példáját követte a vidék is, és az ország

minden részében támadtak lapok, melyek, ha önálló irányt

és nézetet nem követtek is, variálták a fvárosi hirlapok

hangját, terjesztették a közérzést és közhangulatot s velük

kapcsolatban az olvasási kedvet és többé-kevésbbé a ma-

gyarosodást. Helyi érdekekrl akkor nem igen volt szó,

mert az ország, a haza közérdeke elnyomott minden más

partikuláris érdeket, így a vidéki közlönyöknek is egészen

más feladatuk volt, mint békés, csendes idkben, midn
egy-egy megye vagy város érdekei képviseletében fontos

hivatást teljesíthetnek. Népies közlönyök támadtak, melyek

a nép felvilágosítását tzték ki czélul, közöttök józan fel-

fogást, nemes szórakozást, komoly gondolkodást iparkod-

tak terjeszteni, hogy elejét vegyék félrevezetésüknek s

megismertetvén velk a megváltozott viszonyokat, nekik

megnyerni, irántok bizalmat ébreszteni igyekeztek bennök.

E feladat teljesítésében kiváló része volt a Nép Ba-

rátja czím vállalatnak, mely Yas Gereben szerkesztésé-

ben legkiválóbb költink támogatásával jelent meg. írtak



— 469 —

Ijele költeményeket Petfi, Arany, Tompa, Garay, Lévay,

Vajda János, itt kezdte meg Sárosy az Arany Trombita

czím forradalmi tárgyú elbeszél költeményének közlését.

Jó szolgálatot tett a lap népies modorú tájékozó czikkei-

vel, melyekben ügyesen szólt a nép felfogásához mérten, az

nyelvén az országgylésrl, a nemzeti szinrl, az ország

czimerérl, a sajtószabadságról, a nemzetrségrl stb.

Báró Eötvös József vallás- és közoktatásügyi miniszter

600 példányt rendelt meg belle s egyes távoli szegényebb

falvak lakosainak ingyen olvasmányul küldte. A kormány

maga is pártfogásban részesítette, lefordíttatta a hazai

különféle nemzetiségek nyelvére s terjesztésérl rendeleti-

leg intézkedett. A mérsékl hatás, melyet a csekélyebb

mveltség közönségre azon mozgalmas idkben gyakorolt,

nagy fontosságot adtak a vállalatnak és meglehetsen

ellensúlyozták a felizgatására irányuló törekvéseket, midn
kigúnyolta a túlzó párt vezéreit, kik közül különösen

Táncsics a Munkások Ujsdgd-Yal iparkodott feltüzelni a

szenvedélyeket.

A radicalis iránynak élén állt egy ügyesen, de sok

gúnynyal és felületességgel szerkesztett napi lap, mely

mint a szabaddá lett sajtó els terméke, Márczius Tizen-

ötödike czímen PálfFy Albert beszélyíró szerkesztésében

jelent meg. Nem volt benne emelkedett publicistái szellem,

határozott politikai irányt sem követett, mert sem eszmék

fejtegetésébe, sem politikai elvek vitatásába nem bocsátko-

zott. Csak afféle piaczi közlöny volt, melynek közönsége

íiem volt állandó és biztos, hanem naponkinti vevi tartották

fenn, de pikáns modoráért olvasták mindenfelé. Kossuthot

kivéve, az egész minisztériumot csipkedte erélytelensége s

habozó politikája miatt, különösen üldözte berezeg Eszter-
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liázyt, ki a magyar érdekekért még soha ki nem tette ma-

gát s mint miniszter is legcsekélyebb hatású mködést fej-

tett ki. Midn a kormány Debreczenbe vonult, ott jelent

meg a lap, mig késbb ismét a fvárosban folytatta pályá-

ját. Yezérczikkeit Csernátoni irta maró gúnynyal, s a

hirlapirodalmunkban általa meghonosított kiméletlen mo-

dorral, mely sok vitára és megbotránkozásra szolgáltatott

okot. Tomor Ferencz köztársasági leveleket irt benne

respublikái irányú izgatással, de minden politikai tájéko-

zottság nélkül. Vas Gerebentl pedig politikai tárgyú köz-

leményeket hozott a nép számára. A lap oly mértékben

zte cynismusig terjed üldözését, hogy a kormány 1849

közepén kénytelen volt betiltani.

Hasonló irányt követett a kolozsvári Ellenr^ mely-

ben a leggorombább forradalmi kifakadások jelentek meg
a legkeresetlenebb kifejezésekkel, miktl a jó izlés csak

megvetéssel fordulhatott el. Védelmére kelt ugyan a mér-

séklet hangján számos pártolást érdeml eszmének is, mi

érdemét képezi, de csak néhány hónapra terjed fennállása

semmi kiváló hatást nem gyakorolt.

Csak napi érdekeltségre tudtak szert tenni a többi

radikális, republikánus irányú lapok is, mint a Radiccdlap^

Madarászok Népelem-e s a Reform, mely három vállalat

késbb egygyé olvadt, de így sem tudott botránykelt hatá-

sánál nagyobb jelentségre vergdni s hosszabb életet élni.

Sorrend szerint els volt a Reform, mely a Honder ham-

vaiból kelt életre két jelentéktelen iró szerkesztésében.

Nagy hangon hirdette a szabadság és egyenlség védelmét

s különösen a közigazgatás és igazságszolgáltatás ellenr-

zését, programmja pedig a legváltozatosabb tartalmat

Ígérte, de ígéreteibl nem sokat váltván be, közönség nél-
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kül maradt. így a RoAllcallap is, mely közölt forradalmi

szellem irányczikkeket, változatos tárgyú Tárczákat, hi-

vatalos és országgylési közleményeket, hirlapszemlét, híre-

ket, de politikai belátáson alapuló dolgozatai épen nem

voltak. A legnagyobb túlzás azonban a Népelem hasábjain

nyilvánult, hol a Madarász testvérek valóban minden ildo-

mosságot és politikai eszélyt mellzve, a leggúnyosabb

támadásokkal illették a kormány tagjait párthíveivel együtt

egyénenldnt s Összevéve. A franczia republikánusok terro-

rismusa a legféktelenebb önkénynyel párosulva nyert kife-

jezést a lapban, melynek korlátozására s befolyása csök-

kentésére a miniszteri párt mindent elkövetett a sajtó

utján, st más téren is. Még szélsbb túlzásig jutottak a

szerkesztk, midn a három lap egyesült s közönségük e

miatt lassankint annyira megfogyott, hogy kénytelenek

voltak megszüntetni vállalatukat.

A köztársasági eszmének, mely egy id óta gyakori

emlegetés tárgyát képezte, egyszerre nagyon is sok védje

akadt. Lapok és röpiratok keletkeztek, melyek úton-útfélen

emlegették a köztársasági államforma megalkotásának

szükségét. E divatos láz még a mérsékelt felfogásúakat is

annyira elfogta, hogy a kik tegnap még a magyar nemzet

monarchikus érzületét vitatták, másnap már a köztársasági

államformától vártak minden üdvöt. Túlzásoktól ment

csendes tudósok és költk, minden felforgató eszméket

kerül, békés, józan polgárok vezérszerepet kezdtek telje-

síteni a köztársaság eszméjének népszersítésében.

Bajza József 1849. közepén megindítja a Futár

czim politikai napilapot s programmjábanígy szól: »Azt,

hogy a Futár a republikánus eszmék terjesztje lesz, talán

felesleges is bevallanom. En óhajtom a köztársaságot az
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egyéni szabadság legtágasabb fügetlenségére és a polgári

jogok teljes egyenlségére alapítva. « De agitatióját meg

sem kezdhette, mert a Futár els számával azonnal meg-

sznt. Ugyan ily sors érte Szemere Bertalan közlönyét,

mely Respublica czímen Erdélyi János szerkesztésében

jelent meg. Tartalma komoly és változatos volt, de iránya

túlzásokra hajolt. Voltak hivatalos rovatán kivül terjedel-

mes belföldi tudósításai, külföldi politikai hírei, Tárczája

többnyire forradalmi versekkel és czikkekkel, de rövid,

fél hónapi pályafutás után megsznt. Egy-két szám jelent

meg csak a Forradalom czim vállalatokból is, melyeknek

egyikét Hatvani Imre, másikat Erdélyi Arthur szerkesz-

tette a czímben megjelölt szellemben a forradalmi hsök
dicsítésével, st Táncsics hasonló czímen idhez nem kötött

röpiratokat bocsátott ki, hogy a forradalom eszméjét a

népnél is megkedveltesse, de mélyebb nyomokat egyik sem

hagyott, mint a Birányi Ákos szerkesztésében megjelen

Köztársasági Lapok sem, mely alig néhány szám után szin-

tén megsznt.

A kormánynak és párthiveinek támogatására, védel-

mezésére s a féktelenked ellenzék túlzásainak korlátozá-

sára több mérsékelt szellem közlöny támadt, melyek vagy

határozott orgánumai voltak a kormánynak, vagy legalább

vele ellenkezésben nem álltak. Hivatalos lapja volt a Köz-

löny^ mely Gyurmán Adolf szerkesztésében 1848. június

1-én indult meg. Kezdetben csupán arra szorítkozott, hogy

általa a nemzet és kormány között folytonos összeköttetés,

állandó érintkezés legyen. Hivatalos formában volt kije-

lentve, hogy a kormány nem irtózik a nyilvánosságtól, st
érezvén, hogy hirlapi orgánumra szüksége van, azért indít-

tatja meg a Közlönyt hivatalos, félhivatalos és nem hivata-
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talos részszel. Egyideig nem is állt egyébbl mint hirdeté-

sek, rendeletek, nyilt parancsok közlésébl minden politi-

kai elv hirdetése nélkül. Késbb 1849. elején kezdett

önálló czikkeket közölni, melyeket nem a kormány, hanem
egyéni felfogás sugalt s nem egyszer a kormányt helyette-

sít honvédelmi bizottmány intentióival ellenkez nézete-

ket pártfogolt, miért is ez az önálló politizálást megszün-

tette, de azt meg engedte, st elmozdította, hogy a nép

felvilágosítására irányuló czikkek jelenjenek meg benne s

maga gondoskodott, hogy kell elterjedést is nyerjenek az

egyes számok. 1849. júliusában Emdi Dániel lett szer-

kesztjévé, kinek kezében már határozott forradalmi irá-

nyú, köztársasági pártlap lett belle, mely híven tolmá-

csolta a kormányzást vezet férfiak politikáját, kiknek ván-

dorlását is nyomról-nyomra követte s majd Pesten, majd

Debreczenben, Szegeden vagy Aradon jelent meg, st utolsó

száma Lúgoson került sajtó alá, de a zavarok miatt nem
küldetett szét.

A Közlöny a legelterjedtebb lapok egyike levén, befo-

lyással volt a közvéleményre, mert a külügyek minden ala-

kulásáról részletes tájékozást terjesztett a közönségben.

Küls alakja is haladást jelzett. Nagyság és küls czím

tekintetében meghaladott minden elbbi hirlapot, s addig,

mig pártczélok zászlójává nem lett, rendeltetését és fel-

adatát mint hivatalos közlöny megfelelen töltötte be.

A mérséklet és politikai türelmesség korlátai között

mozogtak a Figyelmez és Szabadság. Amaz Yida Károly

szerkesztésében felváltva majd Budapesten, majd Pozsony-

ban jelent meg, emezt Kolozsvárott Krizbay Miklós szer-

kesztette. Mindkett a józan felfogás és valódi szabadság

terjesztésére törekedett. A Figyelmez ámbár gyakran
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antiministerialis hangon szólt, de a rendnek és törvényes-

ségnek h re volt. Midn a felsház eltörlésérl volt szó^

fentartását sürgette, és a respiiblica emlegetésekor védel-

mére kelt a monarchiciis államformának. Csíps megjegy-

zéseivel mindegyre boszantotta a kormány tagjait, kiknek

mködésében lanyhaságot látott, de minden zavartól és fel-

forgatástól óvakodott. A lapnak Szilágyi Sándor volt egyik

legszorgalmasabb munkatársa Falk Miksa pedig itt kezdte

meg a késbbi Pesti Napl-hsin nagy hírre kapó bécsi leve-

leveleit. A Szabadság-hói csak néhány szám jelenvén meg,

jelentségre nem jutott.

A függetlenségi harcz változatos mozgalmai is sok

közlönynek adtak létet. Nevezetesebbbek voltak a kolozs-

vári Honvéd s a Komáromi Értesít és Komáromi Lapok,

Az elbbi Bemnek volt hivatalos jelleg lapja, mely

csupa hadi tudósításokból állt s tele volt fleg az erdélyi

hadjáratra vonatkozó értesítésekkel, egyéb hírei is csaknem

mind Erdélybl származtak, de a politikát mellzte. Az
utóbbiak nagyobbrészt helyi érdekek voltak, szintéxi a har-

czok változatos eseményeinek leírásaival. Mack tüzérrnagy

buzgó lelkesedése hozta létre a Komáromi Értesítt s általa

élesztette a reményt és kitartást a csüggedni kezdk keb-

lében, melyre költött kedvez hirei különösen jó szolgála-

tot tettek, midn elzárva a világtól, semmiféle hiteles érte-

sülést nem kaphattak. A folytatásul szolgáló Komárom

l

Lapok Friebeisz szerkesztésében jelent meg, nemcsak apró

híreket közölt, hanem önálló politikai közleményeket is,

respublikái szellem vezérczikkeket, de hatása nem volt,

Nagy és fontos szerepe volt a Nyári Pál vezérlete

alatt álló mérsékelt ellenzéki párt közlönyének, az Esti

L.apok-jiak. Elén mint szerkeszt Jókai állt, ki Kovács
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Lajos, az ismert publicista, támogatása mellett élénken és

ügyesen állította össze az egyes számokat. Debreczenben,.

a kormány akkori ideiglenes székhelyén, indult meg 1849-

február 22-én, késl)b Budapesten nyert folytatást. A lap

bevezet soraiban a béke és mérséklet hangján szólt, kész-

nek nyilatkozott az ellenséggel is kibékülni, hogy ne kocz-

káztassa a haza sorsát. Benne adott elször életjelt a ki-

egyezést szervez békepárt, melynek szószólói Kemény Zsig-

mond, Hunfalvy Pál, st maga Jókai is minden szolidari-

tást megtagadtak a republicánus elvek hirdetivel, st a

legszigorúbban ostorozta a lap Madarászt, Pálffyt, Tán-

csicsot.

Xyiltan hirdette, hogy a harcz, melybe keveredtünk^

]iem forradalom, hanem »az alkotmány és nemzetiség

védelmi harcza a fegyveres támadás ellen «. Nem tagadta

meg a magyar nemzet védelmi állásának jogszerségét, de

nem is habozott ápolni a reményt a békés alkuvás és kiegyen-

lítés lehetsége iránt. Csak midn az orosz interventio tény-

leg bekövetkezett, változtatta meg politikáját és az ellen-

]íárt szemrehányásaira, hogy a lap hajlamot mutat a

(lynastiával való egyezkedésre, nyilatkozott Jókai tiltako-

/ólag e felfogás ellen. Ezután már kezdett felhagyni mér-^

>ékelt szellemével s május 8-iki r54-ik számában nyiltan

respublikái irányt tzött ki és a köztársaság mellett

agitált.

Ez új szerepe azonban nem sokáig tartott, hatásra

-om ért fel a korábbi számokkal, melyekben a komoly elem

kellen váltakozott a humorossal. Kovács Lajos mint

komoly publicista a nála megszokott alapossággal, Hun-

falvy Pál és Kazinczy Gá])or higgadt Ítélettel szóltak a

helyzetrl, fejtegették a teendket, javasoltak követendc^
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irányt. E czikkek a komoly olvasmányt váró közönség igé-

nyeit kielégítették, a lap fszerét Jókai szolgáltatta egész-

séges humorának ki nem apadó forrásából. Szellemes iró-

nia, csips gúny, soha egy számból sem hiányzottak s míg

egyrészrl derült mosolyt és mulatságot szereztek, más-

részrl boszankodást és visszatorlást keltettek. A találó

adomák és élezek ügyesen voltak alkalmazva a napi ese-

ményekre s a bennök szerepl egyénekre, az szinteség

pedig, melylyel a személyek válogatása nélkül alkalmazva

volt, elvette a részrehajlás látszatát is, a mi a hatást még
inkább gyarapította. Sok zaklatás és támadás közt folyt

pályája, de leszorítani e térrl nem sikerült, mig a hadjá-

rat bonyodalmai el nem idézték megsznését. A lap két-

ségkívül egyike volt e mozgalmas idk legolvasottabb köz-

lönyének.

A sok különféle gondolkozású és mveltség vállal-

kozó között Kossuth is újra a hirlapirói pályára lépett.

1848 július 1-én megindította a saját nevét visel eddig

legnagyobb politikai napi lapot, melyet mint miniszter sem

állásánál sem rendkívüli nagy elfoglaltságánál fogva maga
nem szerkeszthetett, de befolyását rá folyton érvényesítette.

Bajza volt a Kossuth Hírlapja szerkesztje s Ábrányi

Emil, Hunfalvy Pál, Szeberényi Lajos, Kolmár József s

maga Kossuth vezérczikkirói. A lap a legnagyobb formá-

tumban tömött hasábokkal jelent meg ismét oly elragadó

vezérczikkekkel, mint egykor a Pesti Hírlap Kossuth szer-

kesztésében, változatos Tárczával, élénk újdonsági rovattal,

b külföldi tudósításokkal. Voltak benne terjedelmes érte-

sítések a megyei élet jelenségeirl, hivatalos közlemények,

állandó tudósítások a harczi készületekrl és a hadviselés

mozgalmairól, hirdetések stb. Kossuth neve oly népszer-
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>(iget szerzett neki, mely minden más vállalatot meghala-

dott, gyújtó czikkei pedig még inkább fokozták elfizetinek

számát, mely az ötezerét csakhamar meghaladta.

A bevezet sorokban Kossuth miniszteri ressortja

nehézségeirl szólt, kimondta, hogy állásához nem ragasz-

kodik, hogy kész lemondani, ha a körülmények kívánják,

de mig hivatalát viseli, elkövet mindent, az alkotmányos

-szabadság s az alkotmányosan kivívott függetlenség bizto-

sítására. ígéri, hogy gondot fordít administrationalis ügyek

javítására de egyszersmind a védelmi képesség fokozására

is, hogy »Magyarhon szabad földe kevés évek alatt para-

dicsommá « legyen. Hírlapja feladatáról s saját hírlapírói

mködésérl az elragadó lelkesülés hangján emlékezett

ismét, mely mindannyiszor ert vett rajta, ha nagy közön-

séghez szólva, benne lelkedesedést akart ébreszteni s t
valamely eszméje támogatásának megnyerni. »Miként a

pálmafa — úgymond — teher alatt n, ügy örvend a jog-

ban, szabadságban s honszeretetben egyesült nemzet az

igazságos önvédelemnek kedves terhe alatt, s mint én aczé-

losodní érzem roncsolt testemnek mindeji idegét e gondo-

latra, úgy fog e nemzet óriássá magasulní, midn a haza

hozzá kiáltand, és én végezve hivatalomnak napi szakmá-

iiyát, pihenés helyett szívem lángjába mártandom tollamat^

hogy hírlapom hasábjai megvigyék országszerte a nemes

lelkesítés hangjait s visszhangot költsenek, ellenállhatat-

lant, mint a holtakat támasztó tárogató visszhangja

loszen.«

Bajza nyilatkozatot tett közzé a lapban, hogy a szer-

kesztésért egyedül felels, mert Kossuth a szerkesztésre

semmi befolyást sem gyakorol, csak a neve alatt írt czik-

kek övéi. Azonban iratai azt bizonyítják^ hogy számos név^
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telén vagy idegen betk alá rejtez czikke is van. Így írt^

midn a szerzségnek még gyanúját is el akarta hárítani

magáról, mert önmaga nem tartotta állásával, összefér-

nek liogy akár a bécsi kormány egyes tagjai, akár a horvát

bán, akár az osztrák sajtó támadásai ellen mint miniszter

maga folytasson polémiát.

A közállapotoknak egyre vészesebb irányban fejld

bonyodalmaira gondos figyelemmel volt. Élénken festette

le az illyr pártütést véres következményeivel, s hogy ezek-

nek eleje vétessék, sürgette az udvarnak Budára költözé-

sét. I> sürgetést többször megújította, valahányszor a

monarchia szláv népeinek mozgalmaiban veszélyt látott a

trónra és uralkodó házra nézve. Utóbb már a trónutód

megkoronázását emlegette, és sürgette, hogy ez, mint ifjabb

király, Budára tegye székhelyét. A bécsi minisztérium ellen

folytonos harczot vívott. Fejtegette a két kormány egymás-

hoz való viszonyát, többször felszólalt a külön külügymi-

nisztériumért, miben elhibázott politikai számítást köve-

lett. Egy számban két st három czikke is jelent meg néha,

melyek némelyikeben néha inkább az osztrák miniszterek-

hez s udvari körökhöz akart szólni, mint saját közönsé-

géhez.

1848. szeptember 14-én alap 65-ik számában tudatta

az olvasó közönséggel, hogy nem miniszter többé, hogy

ezután tehát munkás journalista s lapjának vezére lesz.

Néhány nap múlva meg is kezdte szivekig ható rhetorikai

czikkeivel felizgatni s Jellasich ellen fegyveres ellenállásra

i)sztönözni a nemzetet. Czikkei is, mint ez idbeli szónok-

latai, telve vannak a felizgatott szenvedélynek magát mér-

sékelni nem tudó haragos kitöréseivel, az agitátornak a

szenvedélvek feltüzelését czélzó kifakadásaival. Ekkor
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yt's ült benne legnagyobb mértékben a népszónok és a hír-

lapi agitátor bvös ereje, mely tollával tömegeket volt képes

íanatizálni, szavával hadseregeket létesíteni. Elbvölten

liallgatta a nép ajkának cseng hangú kellemes szózatát s

mohó lelkesüléssel olvasta idegeket ingerl czikkeit. Sem
eltte sem utána soha senki sem volt képes szavával oly ural-

kodó hatásra szert tenni nemcsak a néptömegek eltt, hanem

magában a nemzetgylésen is, soha senki sem tudta a

a nyelvnek és stílusnak azon szívreható phrasisait alkal-

mazni irataiban, mint . Igaz, hogy nyelvi és stilisztikai

szempontból phrasisok voltak ezek, a mit egy gondos sti-

lista sem vegyítene el komoly müvébe, de a pillanatnyi

liatásra törekv izgató czéljának ezek felelnek meg, s hogy

Kossuth zengzetes phrasisai czéljokat nem tévesztették,

azt az önkénytes csapatok létszámának ezrenként növekv
szaporodása fényesen bizonyította. Kifejezésének kereset-

lenségét, st akárhányszor goromba szólásmódjait az aes-

thetika és jó izlés nem hagyhatja megrovás nélkül, még
ethikai szempontból is nagyon gyakran kifogás alá esnek,

de a nemzet létének fenyegetett helyzete, az önfentartás

ösztöne a legmerészebb phrasisok használatára is feljogosí-

totta, a melyek teljesen értelem nélküliek volnának csendes

idk békés viszonyai között.

Midn mint népszónok körútra indult, hogy a Tisza-

menti magyar lakosságot fegyverre szólítsa, abbanhagyta

hirlapirói mködését, ezután már csak ritkán szólalt meg
a sajtóban, országkormányzói munkaköre elfoglalta min-

den idejét, lekötötte minden erejét. Utolsó czikke, mely

hírlapja 136 számában jelent meg, melyben a történt trón-

változás eseményét taglalja, már az uralkodó háznak ki
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nem békíthet ellenségét mutatja, a régen szellztetett köz-

társasági államforma kérdésének megvalósítására gondol.

Yisszavoniüása alatt is megtartotta a lap régebbi

irányát és szellemét, nem voltak ugyan még a közömbössé-

get is megérzékenyít vezérczikkei, de annál több alapo-

sabb fejtegetés jelent meg benne. Hunfalvy Pál szigorúan

megfedte a pánszláv üzelmeket és elnézés nélkül taglalta a

bécsi minisztérium magatartásának törvénytelenségét.

Maga még nem volt híve a köztársaság eszméjének, de a

lap többi munkatársai már fennen hirdették, s a szerkeszt

sem volt idegen tle. Mint említve volt, késbb e czélra

külön vállalatot kezdett meg, de sikertelenül.

A Kossuth Hírlapja a hivatalos Közlöny után legel-

terjedtebb, legolvasottabb lap volt az országban, mely-

nek szava a külföldre is elhatott ; azt osztrák tartományok-

ban belle Ítélték meg a magyarországi közvélemény han-

gulatát. Forradalmi közlöny volt a szó legtágabb értelmé-

ben, mely hallani sem akart a békés kiegyenlítésrl, st
minden lehetségének útját vágta túlzó követeléseivel. írói

köre nem volt nagy, st kiváló diplomaták és publicisták

sem támogatták, egy pár tudományos foglalkozású férfiú,

mint Hunfalvy, Szabó Károly, néhány dillettáns politikai

irók voltak állandó munkatársai, de Kossuth neve pótolta

a legismertebb nevek tömörülését is, különben sem volt

kedvez az id államtudományi tanok, bölcsészeti mélység

politikai eszmék fejtegetésére. Az ephemer érdek hirek

változatos összeállítása egy-egy hangzatos vezérczikkei

megtette a kell hatást, ennyit pedig adott a Kossuth Hír-

lapja, ezért nem is mondható hatástalannak.

Hogy a vidéki hírlapirodalom is 1848—49-ben vett

nagyobb lendületet, már említve volt, vidéki nagyobb váró-
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sainkban egymás után keletkeztek a legkülönbözbb vál-

lalatok. Az Alföldi Hírlap, Brassói Lap, Arad, Kolozsvári

Híradó, Tíszavídékí Újság, Szegedi Hirlap, Székely Hir-

mondó stb. stb. rövidebb-hosszú élettartamuk alatt több-

nyire igyekezettel fáradoztak feladatuk teljesítésében, s ha

nem volt is a közmveltség teljesítésében nagy szerepök, a mi

az idk viharai közt nem is lehetett, de legalább a magyar

nyelv ápolása és terjedése tekintetébl a többnyire áldozat-

tal járó igyekezet elismerést érdemel.

Majdnem teljesen elnémult a szépirodalmi és tudo-

raányos sajtó. 1848-ban még élt egy része a régebbi válla-

latoknak, de az olvasó közönség nagyon megfogyatkozott

száma a fentartási költséget nem fedezte és így egymás

után kezdtek megsznni. Uj vállalat alig jött létre. Kolozs-

várott keletkezett Kis Követ czímen egy szépirodalmi s

vegyes tartalmú hetilap, de alig egy hónapot ért meg.

31 agyarországon csak 1849. végén indult meg Nagy Ignácz

Hölgyfutár-2i, mely késbb az ötvenes években, mint szép-

irodalmi napi közlöny, legkedveltebb lapja lett a közön-

ségnek.

A tudományos és szakfolyóiratok hasonló körülmé-

nyek között tengdtek. A régiek, küzdve a nehéz idk
bajaival s a közönség közönyével, fennálltak egy ideig, míg

az áldozattal járó költséges fentartást kibírták, azonban

egy részök hamarább, a többi késbb elenyészett, feledésbe

merült. Ujak nem igen támadtak, volt egynéhány mint a

KafJiolíJcus Néplap, Ggógyszereszi Hírlap, Magyar Aka-

démiai Értesít, de ezek is csakhamar megszntek, s néme-

lyik csak hosszú id múlva kelt új életre, másik pedig soha.

Mint soha és sehol sem kedvezett a fegyverzörej a múzsák-

nak, úgy nálunk is elnémították az 1848 —49-iki hadjárat

Ferenczy : Hirlapirodalonitörténet. 31
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vérengz pusztításai, fegyvercsattogásai. íróinknak és köl-

tinknek is nagy részét elnyelte a szabadságharcz, mert a

kik a szabadságot és honszeretetet tollal hirdették, lehetet-

len volt, hogy a veszély idején védelmökre fegyvert ne fog-

janak. Nem ok nélkül jelentette ki egyik szerkeszt, hogy

a lapot, melyet egy id óta, napról napra más szerkesztett,

kénytelen megszüntetni, mert valamennyi munkatársa fegy-

verre kelt védeni a hazát.- Nem csoda, ha sem szépirodalmi,

sem tudományos közlönyeink nem tudtak jelentékeny ered-

ményt felmutatni, hanem egyik a másik után megsznt.

A nagy átalakulás, mely az alkotmányosság létrejöt-

tével politikai helyzetünkben beállt, egészen megváltoztatta

a politikai pártviszonyokat is. A volt conservativ párt,

mely azeltt folyton az udvarral tartott s makacsul elle-

nezte a nemzeti reformokat, most ezek diadalával, teljesen

elnémult, visszahúzódott. Yagy megadta magát és meghó-

dolt a dolgok új rendjének, vagy teljes közömbösséget

mutatva, titkon h maradt régebbi elveihez, de nyilt ellen-

tétbe nem merte magát helj-^ezni az uralomra jutott democ-

ratikus iránynyal. Megszntek a pártharczok, elnérnultak

a pártközlönyök s új fractiok keletkeztek, melyek az egy

párton levk nézeteltéréseibl szervezdtek, csakhogy

midn ezek kezdetben alattomos fondorlatai késbb nyilt

támadásokban nyilvánultak, sajnálatos személyes gylöl-

séggé fajultak, melyek sokkal keserbb következményeket

vontak maguk után, mint a korábbi idk politikai vitatko-

zásai. H tükrét látjuk ennek a negyvenes évek hirlapiro*

dalmi mozgalmaiban.

Ha századunk els felének journalistikájára rövid

visszapillantást vetünk, sok nemes törekvés és sok küzdelem

jeleit látjuk benne. Tudományos, társadalmi, politikai és
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alkotmányos átalakulásunk története a legszorosabb kap-

csolatban áll idszaki sajtónkkal. Ennek haladása szoro-

san összefügg amazok emelkedésével. Mig nyelvünk készü-

letlensége, fejletlensége útját állja a tudományok rendsze-

resebb müvelésének, tudományos folyóiratainkon is meglát-

szik a kezdetlegesség minden jele. Mig az önkényes kor-

mány bilincsek közé szorította a sajtót, nem fejldhetett

egészséges, egységes közvélemény, mert a hirlapok nem

adhattak hangot a közérzésnek. Mig a hatalom összeeskü-

vésektl félve, megszorította a gyülekezési és szólási jogot,

felügyelet alá helyezte és üldözte a szabad szó hangoztatóit,

lehetetlen volt minden társadalmi mozgalom. Hiába kelt

ki a kiskorúságra kárhoztatott nemzet a gyávaság ellen,

a hatalom szava, vagy nyers ereje elnémította.

Csak lassan ébredt hivatása, ereje öntudatára a nem-

zet s ébredésével lépést tartott idszaki sajtója is, melyben

mindig híven ki voltak fejezve törekvései, aspiratiói. Min-

den korszaknak megvoltak kiemelked vezérférfiai a tudo-

mány, irodalom politika terén, így az idszaki sajtó terén

is, és sehol oly nagy számmal, mint épen itt. Ez szülte poli-

tikai átalakulásunknak oly váratlanul gyors létrejöttét,

melyet ha siettettek is az európai mozgalmak, azok nem

hozhattak volna létre, ha készületlenül találnak ben-

nünket.

A mint hazánk patriarchális középkori állapotaiból

egy szökkenéssel az újkori civilisált nemzetek sorába emel-

kedett, akként öltött egyszerre európai formát journalisti-

kánk is. mely ha a harminczas években még össze sem volt

liasonlítható a müveit külföld sajtójával, a negyvenes évek-

ben megállta helyét bármelyik nemzet idszaki sajtója mel-

let. És az életre ébredt nemzet törekvése minden téren

31*
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gyors haladást jelzett. Igazságszolgáltatása humánusabb

formákat nyert, közigazgatása kivetkezett a patriarchális

szokásokból, közlekedési eszközei minden irányban javul-

tak, a köznevelés terén reformok hozattak be. Az ipar fej-

lesztésére társulatok, egyletek alakultak, létrejött a magyar

tudományos Akadémia, mozgalom indult meg a kereskede-

lem és gyáripar emelésére, minden téren a tevékenység, a

haladás, az élet jele volt észrevehet. Mindezen mozgalom-

nak nyomában járt, st a legtöbbet világító fáklyaként-

vezetett, az idszaki sajtó.

Megindulása óta a legélénkebb volt a mozgalom a

szépirodalmi és politikai téren, mi fajunk characteristikus

vonásait is jellemzi. Keleti nép levény mindig gyönyörköd-

tünk a költiségekben, költészetünk szerzett is világiro-

dalmi hírnevet számunkra ; a politika iránt pedig kiváló

hajlam van bennünk. Szakfolyóirataink voltak legkevesebb

számmal. Tudományos vállalat csak nehezen tudott meg-

ersödni, akárhány sikert igér a részvéthiány miatt mind-

járt a kezdetnél elakadt, s sajátszer, hogy oly buzgó vál-

lalkozási kedv mellett egyes szakokban kísérlet sem tör-

tént, mint a speculativ philosophia terén, hol a kezdet folyó

évszázadunk utolsó negyedére esik.

Ha vizsgáljuk a külföldi idszaki sajtó befolyását a

miénkre, nem vitathatjuk el, hogy fejldését többé-kevésbbé

elsegítette, de e fejldés oly lassú volt, hogy még hosszú

évekig tartott volna a negyvenes évekbeli magaslatra való

eljutása, ha egyszerre nem kap oly lökést, a mint Kossuth

adott neki. Az angol, franczia és német politikai lapok

már régen hoztak jól irt vezérczikkeket, alapos bel- és kül-

földi szemlét, változatos és tartalmas közleményeket a

l^olitika és társadalom, a tudomány és mvészet körébl,.
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de a mi, szerkesztink szellemet és irányt nem, csak anya-

got merítettek bellök. Kulcsár és vállalatának folytatói,

úgyszintén Méhes, Helmeczy nem sok érzékkel birtak egy

jól szerkesztett hirlap feladatai iránt, a régebbi szerkesz-

tkbl pedig csaknem teljesen hiányzott ez érzék.

Nem idegen befolyás tette tehát journalistikánkat

európai színvonalúvá : hanem segítségével önmagunk emel-

tük arra a magaslatra már a század els felében, melyre

mai kiterjedtsége és fejlettsége mellett is büszkén tekint-

hetünk. Csaknem ugyanezt mondhatni a külföldi revuek

hatásáról a magyar tudományos folyóiratok emelkedésére.

Már Szalay Budapesti SzemU-]Q a legtartalmasabb angol

és franczia revuek színvonaláig jutott, de elterjedésüknek

nagy akadályára szolgált általános müyeltségünk hiányos-

líága. E téren a productiv er meghaladta a receptív haj-

lamot.

Sok akadálylyal, nagy nehézségekkel kellett megküz-

denie az idszaki magyar sajtónak, de munkásai csüggedés

nélkül fáradtak s kitartásuk bámulatos eredményt szült.

Az idszaki magyar sajtó már a század els felében meg-

haladta valamennyi európai kisebb nemzetekét, s sok tekin-

tetben felért a legmveltebb nagy nemzetek hírlapirodal-

mával. Virágzását az a nagy nemzeti catastropha hervasz-

totta el rövid idre, mely Világosnál ért bennünket. A
szabadság és függetlenség elnyomásával a sajtó is békókba

került újra s még szigorúbb ellenrzés alá vettetett, mint

valaha volt. Az alkotmányos függetlenség elvesztésével új

korszaka kezddött állami életünknek, s a gyászos esemény

liirlapirodalmunkra nézve is korszakos, hatású volt.

Elnémultak a sajtó munkásai, elhallgatott a közvéle-

mény, csaknem teljes szünet állt be a hirlapsajtóban. Az
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egyetlen Dehreczen-Nagyváradi Értesít folytatta megsza-

kítás nélkül pályáját. Volt egy rövid idköz, midn ez az

egyetlen magyar lap jelent meg Magyarországon.

Addig, mig az államügyek majdnem kizárólag csak

a kormány bureauinak képezték foglalkozása tárgyait, mig

politikai általános meggyzdés, közvélemény, nem volt^

politikai sajtó sem lehetett, mert idszaki sajtó és közvéle-

mény egymással szoros kapcsolatban álló fogalmak. Az
országgylési tárgyalások 1832. eltt a politikai közélet-

nek halvány kifejezi voltak. Nyilvánosság pedig nem
levén, az egész politikai élet a tanácsterem falai közé szo-

rult. A mi, a politikára vonatkozó közlemény megjelent a

hirlapokban, ez nem volt egyéb apró híreknél, melyek nagy

része idegen lapokból volt kölcsönözve. Annál változato-

sabbak voltak azonban a korábbi évtizedek közlönyei irá-

nyukra nézve. Egy és ugyanazon lap hasábjain a leghete-

rogenebb közlemények jelentek meg, a mikre késbb, a

század második felében, külön-külön közlönyök jöttelv

étre, azok korábban mind megfértek egy lap hasábjain.

Ily encyclepoediai összehalmozás még az úgynevezett

irodalmi közlönyökben is uralkodott. Csak midn a censura

szigora enyhült, midn a nyilvánosság s vele a sajtó sza-

badságának bizonyos neme életbe léphetett, csak ekkor

lehetett szó egy-egy irányhoz való szorosabb ragaszko-

dásról.

A negyvenes években ersen külön vált a politikai

sajtó a szépirodalmitól, mindegyiknek határozott program-

mal biró közlönyei levén, nem lépett át egyik a másiknak

mezejére. Az idben élénk politikai élet fejlett ki, az id-

szaki sajtóban a politikai irány jutott uralomra, századunk

ötödik tizede tehát valóban a politikai sajtó korszakának
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tekinthet. Ekkor támadnak els igazi politikai journalis-

táink, a kik késbb is irányadó munkásságot fejtenek ki,

st ekkor jut el közéletünk arra a forduló pontra, mely

után állami és politikai átalakulásunk következik be.

Az idszaki sajtó és közélet terén új korszak nyilt

meg a forradalom lezajlása után, midn a nemzet életének

minden ága mélyebbre ható fejtegetés tárgya kezd lenni.

A politikai sajtó speczialis közjogi tételek magyarázatába

bocsátkozik, napirendre kerülnek a legváltozatosabb tár-

sadalmi kérdések fejtegetései, élénk tevénység nyilvánul a

szépirodalmi és tudományos sajtó terén s beáll az az id,

midn az idszaki sajtó h kifejezjévé lesz egy modern

culturnemzet nagyszabású szellemi mozgalmainak.



X.

Befejezés. A közállapotok és a sajtóügy jellemzése. A politikai pártok

és pártközlönyök. A Pesti Napló jelentsége és hatása. A szépirodalmi

és tudományos idszaki sajtó iránya 1867-ig.

A világosi gyásznapok után új, szomorú korszaka

kezddött nemzetünk történetének. Mély sötétségbe bukott

nemzetünk, és tizenhét év telt el, mig kibontakozhattunk

belle. Soha oly nagy megpróbáltatáson nem ment keresz-

tül a magyar, mint e korszak alatt, soha fenyegetbb er-

szaknak és elnyomásnak nem volt kitéve, mint ekkor. Szer-

vezettebb támadást nemzetisége megsemmisítésére nem

intéztek még soha ellene, de a nemzet összetartó ereje meg-

hiúsított minden erszakos kísérletet. Minél nagyobb volt

a fenyeget veszély, annál inkább növekedett az egyetértés

és összetartás. Bekövetkezett az a nemzetünk egész törté-

netében alig tapasztalható eset, hogy veszély idején össze-

tartottunk, és ez összetartás csodát müveit, mert megtörte

az önkény erejét, lehetetlenné tette törekvéseinek, czéljai-

nak keresztül vitelét.

Nem érkezett el még e korszak története megírásá-

nak ideje, sokkal közelebb állnak még hozzánk az egyes

mozgalmak, semhogy elfogulatlan Ítéletet mondhatnánk

felölök. Az utókor lesz hivatva megítélni a kort s a benne

szereplket, mert ítéleteit nem fogják pártszenvedélyek el-
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liouiályosítaui, mert elttük fog feküdni az anyag, melyre

Ítéleteit alapíthatja. Nekünk csak össze kell hordanunk az

anyagot, feljegyeznünk a tényeket, mikbl a história készül.

Az utókor úgyis keveset hagy jóvá a kortársak Ítéleteibl.

Egy dolog van, melyre nézve határozott Ítéletet mond-

hatunk ma, a melyet helyeselni fog az utókor is, és ez : egy

középeurópai ers politikai birodalom megalkotásának

szüksége. Azok törekvését, kik ennek létesítésén fáradoz-

tak, már is igazolták az európai események. Sem egy Ausz-

triától elszakított független Magyarország, sem az örökös

tartományokból ~ de magában álló Ausztria, sem semmi-

féle confoederation alapuló államkapcsolat nem biztosí-

totta volna Európa jelenlegi helyzetét s benne hazánk

létét és alkotmányos szabadságát. Ez az egy körülmény

nagy fontosságot kölcsönöz az 1850-nél kezdd korszak-

nak, bármily meddnek tnjék is fel különben tevékeny-

sége küls nyilvánulásaiban.

A magyar politikai idszaki sajtónak korlátolt hely-

zete daczára, nagyfontosságú szerep jutott e korszakban,

melyet a közvélemény az ahsolutismus korának nevezett el.

A nagy közönség soha annyira nem figyelt a sajtó int sza-

vára, még az 1848—49-iki mozgalmak közepett sem, mint

koronkint ez idszak alatt ; biztatást, vigaszt, reményt ke-

resett benne, hogy fékezze kitörni készül szenvedélyét,

vagy táplálja lankadni kezd kitartását. Szerepe sokkal

fontosabb, jelentsége sokkal nagyobb volt, semhogy kell

méltatását, történetének beható rajzát e sorokban csak

meg is kisérthetném. Csak a nevezetesebb mozzanatok

megemlítésére szorítkozom az idszaki sajtó más irányú

termékeinek felemlítésével együtt. Egész kötetet kívánna

meg csupán e korszak rajza.
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A politikai, a szépirodalmi és tudományos sajtóterén

egyaránt kiváló figyelemre méltó termékek jelentek meg e

tizenhét év alatt, pedig a sajtó ellenrzése soha szigorúbb,

az irodalmi viszonyok soha kedveztlenebbek nem voltak.

Amint a harczok zaja elnémult, valóságos rémura-

lom vette kezdetét. Egymást érték a perbefogások, és a

hadi törvényszékek kíméletlen szigorúsággal Ítéltek. Yisz-

szaállíttatott a censura a legkorlátlanabb hatalommal és

jogkörrel, mely eljárásában valódi üldözést tanúsított Íróink,

költink ellen. Hiába burkolóztak álnevek vagy a névtelen-

ség leple alá, hiába sztte Tompa hazafias bánatát allego-

rikus dalokba, hiába fejtegette Falk Miksa a haza köz-

állapotait China és Japán ügyeinek színében, a hatalom

keze utolérte ket s mindkettejket bebörtönözte, mint bör-

tönbe juttatta Jókait, Tóth Kálmánt, Greguss Ágostot és

sok másokat, kik a megsértett közérzület panaszának kife-

jezést adni merészkedtek. Egy mód volt csak, mely beavat-

kozás nélkül kifejezhette a nemzet elégületlenségét a fenn-

álló viszonyokkal szemben — a hallgatás. A tüntet hall-

gatással valódi hatást tett a korábbi idkbl már ismert

s ezen korszaknak is legnagyobb publicistája, báró Kemény
Zsigmond.

1850. márczius 9-én Császár Ferencz megindította

a Szenvey József szerkesztésében megjelen Pesti Xapl-t,

mely még máig is fennáll, s mint az egész id alatt

mindig egyik legtekintélyesebb politikai közlöny, a kor-

szak történetének egyik legtanulságosabb és leghitele-

sebb forrása. A Pesti Napló sokféle változáson ment ke-

resztül, koronkint egészen ellenkez állást foglalt el elbbi

irányával, de a közvéleménynek mindig tekintélyes orgá-

numa volt, st idnkint a nemzet nagy többségének meg-
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gyzodését egyedül képviselte. Yolt id, a niidon a nemzet

majd minden számbavehet politikai kitnségét maga
köré csoportosította s ezáltal szavának oly nagy súlya

volt, mint a régi PeHi Hlrlap-ot kivéve, napjainkig soha

egyetlenegy pártközlönynek sem. Programmja, melyet az

alkotmányos kiegyezés létrejöttéig mindig hangoztatott, a

megzavart politikai és társadalmi béke helyreállítása és

inoííszilárdítása volt.

>A csaták zaja elhangzott ~ irta megindulásakor

legels vezérczikkében. — Hazánk, mely közel két rövid év

alatt, majd egy emberkorra elég eseményeket élt keresztül^

népében megfogyva, természeti s ipari gazdagságában majd

kimerülve, szellemében hullámzatig korbácsolva, béke után

sóhajt, csend után sóvárog, jólétért eseng. « Nem kárhoz-

tatta a lezajlott forradalom emlékét, de nem is dicsítette,

fátyolt borított a közelmúlt évek dicsséges és gyászos

eseményeire, s minden törekvését a hatalom visszaéléseinek

megszüntetésére, az elbbi alkotmányos állapotok helyre-

áll ítására irányozta.

A lap kezdetben igen csekély pártfogásban részesült.

A közönség boszús nehéztelessel fordult el tle, látva, hogy

még az 1850. márczius 4-én kibocsátott alkotmány ellen

sem foglal állást, ezért nem volt megelégedve Császár ha-

zafias magatartásával. Nemcsak közvetlen kortársai Ítélték

el t, de utóbb is kicsinyelve emlegették politikai szereplé-

sét. Hírlapjának közönsége elenyész csekély számú volt.*)

=^) E sorok megírása után jelent meg Csengery Antal Össze-

gyjtött Munkái-ní\k ötödik kötete, melynek a Pesti Napló történe-

térl szóló egyik czikke — nagy megnyugvásomra — igazolja felfo-

gásom helyességét. ^Kezdetben iránya — irja Csengery a Napióvói —
a Bach-progi-ammja : ellenséges hangulat az úgynevett ó-conserva-
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Pedig törekvése több méltánylást érdemelt. A lapnak veze-

tése, igazgatása és irányozása a névleges szerkeszt mellett

az vállaira nehezedett, és nagy tapintatosságot kivánó

s felelsséggel járó szerepét valóban súlyos viszonyok kö-

zött viselte. Yezérczikkeit hazafias szellem sugallta, az újra-

éledt conservativ párt ellen elég erélyesen sikra szállt, s

folyton azt hirdette, hogy ne essünk kétségbe hazánk jövje

felett. Kiváló figyelemmel kisérte a bécsi politikai körök han-

gulatát és intézkedéseit, miket Falk Miksa ismertetett élénk

tollal irt, szellemes levelezésében. A Tdrczdhsin (A Pesti

Napló Miitára) is iparkodott érdekes közleményeket adni,

közölve jól irt, tanulságos irodalmi s mvészeti czikkeket,

eredeti és fordított beszélyeket, majd feleleveníté Jókai

Erdély aranykord-Yíd a regénytárczákat stb. Volt ezeken

kivül változatos hírrovata, élénk lapszemléje, tájékozó kül-

földi és tzsdei tudósításai, miket nagy terjedelm hirdeté-

sek váltottak fel. S mindennek daczára elfizetinek száma

ötszázra sem emelkedett, annyira népszertlen volt Császár

politikai magatartása.

Pedig, ha egyebet nem tett volna is, mint hogy a jobb

jövben való reményt ápolta s a conservativ törekvéseket

ellensúlyozni iparkodott, már ez is érdemül tudható l)e

neki. Igaz, hogy a belügyekrl szóló fejtegetéseinek a híi-

talmi körök felfogását feltüntet színezete volt, de hallgat-

nia nem lehetett rólok, mert nyilvános tárgyalásukra kény-

tivek ellen, színlelt democrata irán}'', birodalmi szoros centralis;uii).

mely a német nyelvet az egyes országokban is közigazgatási nyelvvé

akarná emelni. E programm mellett alig 3—400 elfizetje. Szerkesz-

tt szerkeszt után változtatott, de pénzüg3-e nem javult. A bécsi kor-

mány nem tartotta eléggé határozottnak ; s a magyar közönség utálta

A mi az érintett irányból benne koronkint feltnt. « 440. 1.
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szeritve érezte magát. Még így is folyton attól kellé tartania^

hogy lapja tulajdonjogától megfosztatik, a mi alig másfél

év alatt be is következett. A kormányzat új szerkesztt

rendelt a laphoz Récsi Emilben, hiába tiltakozott ez ellene,

Császárnak szerkeszttársával, Bánffy Simonnal együtt

vissza kellett vonulnia. Midn egy reggel »Csengery czik-

ket vitt a szerkesztségbe, — irja Gyulai — Bánfai helyett

Récsit találta ott, a ki mentegetzött, hogy t nevezte ki

Gehringer szerkesztnek ; hogy mi jogon rendelkezik a más
lapjával, nem tudja, de mint egyetemi tanár, kénytelen

volt engedelmeskedni a rendeletnek, egyébiránt, mihelyt

teheti, megszökik, addig pedig jobbra-balra, teljes közöny-

nyel szerkeszt. « *)

Ez idben a Pesti Napló-t kitn irók támogatták.

Kemény, Csengery, Falk, Jókai, Gyulai, Pompéry, Bérczy,

Erdélyi, késbb Lévay, Danielik, st Eötvös is rendes mun-

katársai voltak, kiknek közremködése a lapot magas szín-

vonalra emelte s lassankint a közönség is nagyobb figye-

lemben és pártfogásban részesítette. A közönség érdekl-

désének növekedésével egyszersmind a rendri és censurai

felügyelet szigorúsága is növekedett. Ez számos bonyoda-

lomra és az irók elkedvetlenítésére adott okot, és nemsokára

ismét szerkesztváltozást vont maga után.

1855-ben Török János, a gazdasági egyesületnek

egykori tevékeny titkára s közlönyének szerkesztje vette

át a lapot, ki maga a conservativ felfogás felé hajolt s a

lapot is ez irányba terelte. A pártok egykori elkülönülése

most már nem volt meg. A régi szabadelv és reformpárt

megsznt. A republikánusok teljesen elnémultak, részint

Emlékbeszédek 308. 1.
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szétszóródtak s mint párt nem létezett. Az 1848. eltti

conservativ s az 1849-iki békepárt tagjai kezdtek lassan-

kint szervezkedni. Amazok, mint az udvarnak állandó hivei,

hamarább adhattak életjelt magukról, és magukat ó-con-

servativeknek nevezve, az új állapotok bekövetkezése után

nemsokára mozogni kezdtek, a békepárt hivei csak lassan

tömörültek egységes párttá. Hiányzott az alap, melyre

helyezkedjenek, az elv, mely összefzze ket. Csak lassan

tisztázódtak az eszmék. A conservativek az 1847-iki hely-

zet visszaállítására törekedtek. Kemény az 1848-at tzte

zászlajára, s körülte rövid id alatt tekintélyes párt szer-

vezdött, mely domináló hatást akkor kezdett gyakorolni,

midn Kemény 18.55. június 16-án átvévén a Pesti Napló

szerkesztésit, publicistái pályájának legmaradandóbb em-

lék korszakát kezdte meg. Kemény és párthívei emelték

a lapot arra a színvonalra, a melyrl az mondhatni az egész

nemzet közérzületét tolmácsolta. Az szerkesztése idején

a Pesti Napló legszebb virágzása korát élte. Kemény fel-

tétlen hive volt a kiegyezésnek, mely eszme keresztülvite-

lén Deák Ferencz államférfiúi bölcseséggel fáradozott.

A két férfiút szoros barátság és nézetegység fzte egymás-

hoz. Tehetségük kiegészítette egymást. Deák nagyobb

államférfiú volt, Kemény nagyobb publicista. Deák egy-

két esetet kivéve, épen nem irt, eszméit Kemény populari-

zálta, így lett a Pesti Napló a késbbi Deákpárt közlönye,

melynek megmaradt a hetvenes évekig, mig a vele ugyan-

azon közjogi alapon álló ellenzékkel nem fusionált.

Kemény a szerkesztéstl többször megvált, majd

Pompéry, majd Királyi Pál, majd az neve alatt jelent

meg a lap, de közremködésével állandóan támogatta, noha

utóbb meg az történt meg, hogy neve, mint szerkeszté.
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akkor is szerepelt rajta, midn sem nem dolgozott már bele,

sem szerkesztésébe nem folyt be. A lap iránya mégis min-

dig következetes maradt. Annyira megegyez gondolkodás-

mód, közösen vallott meggyzdés vezette munkájukban a

lap munkaköréhez tartozókat, hogy Kemény számtalanszor

el sem olvasta elre a lapjában megjelent dolgozatokat.

Helyreigazatásra vagy egyes állítások visszavonására azért

soha sem volt szükség.

Szorosabb értelemben vett pártlappá, csak a hat-

vanas években lett a Pesti Napló^ Török János még mint

szerkeszt, nyiltan hirdette, hogy nem pártlapot szándékozik

benne adni, hanem magyar lapot, mely az egységes magyar

közvéleménynek legyen kifejezje. Csak midn az 1861-iki

országgylés tagjai két táborra oszoltak fel, a felirati

pártra, melynek vezére Deák volt, és a Teleki László vezér-

sége alatt megalakult határozati pártra, lett a Pesti Napló

a felirati pártnak pártközlönyévé. Szerkesztje ekkor már
másod- st harmadízben Kemény Zsigmond volt, ki ez id-
tl fogva az ország belügyeit és a birodalom mindkét

államát érdekl közös államügyeket is gyakrabban fejte-

gette vezérczikkeiben. Néhány évvel ezeltt még ritkán

szólt a belügyekrl, mert meggyzdését nyiltan nem hir-

dethetvén, inkább hallgatott, de az irodalmi közlemények,

mikre mindig nagy tér volt hagyva a lapban, folyton meggy-
zen bizonyították a nemzet életrevalóságát. Tárcza-rova-

tában közölte Jókai, Jósika regényeit, Toldy irodalomtör-

téneti eladásait, hazafias verseket Aranytól, Tompától.

Állandó rovat volt a tudományos irodalom ismertetésére,

Csengery, Gyulai, Salamon nagybecs dramaturgiai, kriti-

kai dolgozatokat közöltek benne, irodalmunk régi jelesei-

nek életrajzaival pedig a szerkeszt és a munkatársak a
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nemzetnek önmagában való hitét iparkodtak éleszteni és

ébrentartani. S ekként a Pesti Napló bár nem kerülhette

ki az absolut kormány megintését, st a rövid ideig tartó

felfüggesztést sem, de a viszonyokhoz mérten, feladatát

mégis tapintatosan és sikerrel töltötte be.

Az 1861-iki országgylés megnyiltával s annak

folyama alatt behatóan ismertette Kemény az országgylés

tevékenységét s közben gyakran fejtegette a belügyek ren-

dezésének módozatait, a kiegyezés müvének részleteit, a

nemzet törekvéseinek jogos voltát, az alkotmány helyreállí-

tásának feltételeit, egyszersmind mérsékletre és tapintatra

buzdítván a túlzókat. Kemény a belügyeket tárgyalta, Falk

a külügyekrl vezérczikkezett, k ketten voltak ekkor nem-

csak a AvipZo-nak, de az egész magyar idszaki sajtónak

legkiválóbb és legmunkásabb publicistái. Heteken, hóna-

pokon keresztül néha alig volt egy száma a lapnak, melybe

ne Írtak volna, st néha két-két czikkük is megjelent egy

számban.

Fáradhatatlan kitartásukat semmi sem törhette meg,

még az országgylés eredménytelen feloszlása sem, melyre

különben Kemény elre el volt készülve. Midn az ország-

gylés összehivatott, mindenki azt hitte, hogy a kiegyezés

létrejvén, koronázó országgylés lesz. Deák és Kemény

elre tisztában voltak vele, hogy a kiegyezés eszméje még

nem ért meg teljesen, azért nem is jöhetett még létre, csak

1867-ben, miután súlyos hadi veszteségek árán Bécs ha-

talmi körei belátták, hogy a birodalom tekintélyének és

hatalmi erejének érdekében múlhatatlanul szükséges a

Magyarországgal való kiegyezés.

Az eszme, melyet Deák 1861-iki felirati nagy beszé-

dében oly hazafias lelkesedéssel védett, melyért sikra szállt
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a Pesti Napló-han megjelent hires húsvéti czikkében, végre

diadalt nyert. 1867-ben csakugyan létrejött a kiegyezés.

Magyarország visszanyerte önrendelkezési jogát.

És e jog kivívásában a politikai idszaki magyar

sajtó, s annak élén a Pesti Napló egyik legfontosabb szere-

pet teljesítette.

A Pesti Napló nem sokáig állt egyedül az idszaki

sajtó terén. 1853-ban Szilágyi Virgil megindította s. Buda-

pesti Hirlap-ot, két évvel utóbb pedig Török János szer-

kesztésében a meglehetsen elterjedt Magyar Sajtó indult

meg, melyek a Napló-Yal ellentétes állást foglaltak el, miért

koronkint polémiába is keveredtek egymással, de ersebb

küzdelem nem fejldött ki, mint a Hajnik szerkesztésében

megjelen Hirinondó-YSil sem. Valamennyi meg volt gy-
zdve a fennálló helyzet tarthatatlanságáról, csak a kibon-

takozás módozataira nézve tértek el egymástól. Mig SiMa-

(jijar Sajtó folyton az alkudozás hive volt, a Pesti Napló

sokáig passiv magatartást tanúsított, s hallgatag ellenál-

lásával akadályozta a jogok megcsonkítása árán is egyez-

kedk törekvéseit. 1860-ban egyéb j vállalatok is kelet-

keztek. Megindult a Sürgöny^ melyet elbb Vértéi, utóbb

két Ízben is Kecskeméthy Aurél szerkesztett, hatása azon-

ban csekély volt, mint a klerikális irányú Idk Tanujáé

is, de bizonyos jelentségre emelkedett a Szabó Lajos szer-

kesztésében 1860-ban megindult Pesti Hirnök, mely acon-

servativek párt közlönyévé lett. Mint ilyen, pártprogram-

mot képviselt s szintén a megalkuvást és kiegyezést sürgette.

A lap szerkesztje csakhamar Török János lett, a Napló-

nak egykori szerkesztje, ki journalistai ügyességgel és

határozott politikai meggyzdéssel teljesítette feladatát.

Nemcsak aristocratikus körökben talált pártfogásra és

Ferenczy : Hirlapirodalomtörténet. 32
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támogatásra, hanem a nagy közönségben is számosan vol-

tak hiveij mindazok, kik a legsúlyosabb áldozatok árán is

a megalkuvás politikáját hirdették. A lap az 1847-iki

álláspontra helyezkedett s mindaddig, mig Deák és párt-

hivei a negyvennyolczas alapon a kiegyezést létre nem hoz-

ták, némi hatással volt a közvéleményre, amint azonban a

kiegyezés ténynyévált, elvesztette befolyását, pártja is meg-

bomlott s a véleményekben elágazó töredékekre szakadt.

Nagy jelentségre jutott s a hatvanas évek politikai

küzdelmeiben kiváló szerepet játszott az 1861-iki ország-

gylés határozati pártja, mely a késbb kormányra jutott

Deákpárttal, mint balközép, ellenzéket képezett. Állás-

pontja kezdetben mint határozati pártnak, igen merev

volt. Kerülte az alkudozást, noha a kiegyezést is óhaj-

totta, de áldozatokról hallani sem akart, valamint a kieg3'e-

zési alkudozások kezdeményezését is rosszalta. Bár vezérét.

Teleky Lászlót, hamar elveszítette, de azért fel nem bom-

lott, hanem ers ellenzéki párttá tömörült. Elfogadta ugyan

a kiegyezés közjogi alapját, a dualistikus államformát, de

sokalta az áldozatul hozott concessiokat s követeléseihoz

szigorúan ragaszkodott. Orgánuma A Hon czim politikai

napi lap volt Jókai, majdUrházy, késbb ismét Jókai szer-

kesztésében, mely, mint határozott pártlap, csaknem egy

évtizeden keresztül védte a párt programmját s képviselte

elveit.

Politikai sajtónk a nehéz viszonyok daczára, elég

tevékenység és életrevalóság jeleit mutatja. Fejldését

azonban hátráltatta az erszakos elnyomás és az önkényes

ellenrzés, melyben sem rend- sem szabályszerség nem

volt. Hirlapiróink látva az ellenrzésben nyilvánuló követ-

kezetlenséget, megtanultak képletesen irni s megtanították
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a közönséget a sorok között olvasni, így képesek voltak

többé-kevésbbé kijátszani a hatalomnak ellenrz közegeit,

de a megintés és az ezt követ felfüggesztés aggodalma,

mégis akárhányszor chablonszer eljárásra kényszerítette

ket, mi tényleg káros hatással volt az idszaki sajtó emel-

kedésére.

Szépirodalmunk is nagyon megérezte az absoliit

hatalom igáját. Szerkesztink sokféle zaklatásnak voltak

kitéve s örökös bajuk volt a censurával, a rendrséggel és

a hadi törvényszékkel. Kezdetben Nagy Ignácz Hölgy-

futdr-íi egyedül képviselte a szépirodalmi idszaki sajtót.

Közleményei nagyobbrészt beszélyek és apró lyrai versek

voltak, késbb mint napi lap élénk újdonsági rovattal

bvült meg s a közönségnek legkedveltebb közlönyévé lett.

Mindjárt 1850-ben Szilágyi Sándor tett kísérletet szépiro-

dalmi vállalataival egymás után indítván meg a Magyar

Emleklapok-sit, a Pesti Röjnvek-et, majd a Pesti Ivek-et^

melyeket a hatóság sorba lefoglalt és eltiltott. Erdemük e

vállalatoknak abban volt, hogy a közönség figyelmét fel-

keltették az irodalom iránt, s a visszavonult írókat mun-

kásságra ösztönözték. Bár közleményeik között legjobb

nev íróink dolgozatait találjuk, de a vállalatok közül

tartós életnek egy sem örvendhetvén, nagyobb irodalmi

jelentségre nem jutottak.

Inkább irodalmi napi szükséget pótoltak az ötvenes

évek kezdetén megindult többi szépirodalmi közlöny is,

mint a Budapesti Visszhang^ Családi Lapok, Divatcsarnok,

Délihdh, melyeknek érdeme leginkább az olvasáskedv ter-

jesztésében fekszik. Magasabb színvonalt nem értek el, de

feladatuk betöltésére komoly igyekezettel törekedtek. Ki-

sérletszer, kezdetleges közleményeik között mindig voltak

32*
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becsesebb termékek is, s hatásuk legalább annyiban elisme-

rést érdemel, amenynyiben a hivatalos használatból kiszo-

rított magyar nyelvet a társadalom és család körében ápol-

ták s terjesztették. St e czélra Brassai Kolozsvárott, Grön-

czy Pál Budapesten már az ifjúság számára is közlönyt

szerkesztettek, Brassai 1851-ben a Fiatalság Barátjáig

Gönczy 1853-ban az Ifjúság Lapjá-t, melyek els iljaiem

vállalatok voltak irodalmunkban.

Magasabb mbecs jellemezte a Pákh Albert és

Gyulai Pál szerkesztésében megjelen Szépirodalmi Lapok-

éit és az els illustrált szépirodalmi hetilapot, a Vasárnapi

Ujság-ot. Az elbbi rövid, csak fél évig tartó életnek örvend-

hetett, de tartalmas dolgozatai nagy elismerést biztosíta-

nak neki. Költi részében közölt Petfi hátrahagyott müvei-

bl, Arany, Tompa, Erdélyi, Gyulai, Szász Károly, Lévai

legjobb költi munkáiból, beszélyeit szintén a legjobb nev
elbeszélk irták. Irodalmi rovatában Kemény közölte esz-

méit a regény és dráma körül. Erdélyi a népdalköltésze-

tet fejtegette stb. Megsznése igazi veszteségnek volt

tekinthet.

Pákhnak másik vállalata a Vasárnapi Újság^ melyet

1854-ben indított meg Jókaival mint fmunkatárssal, egyike

volt a legsikerültebb vállalatoknak. Közérdek, inkább

népies mint szakszer közlönynek mondható. Kezdetben

minden számot egy-egy fametszet díszített, késbb az illus-

tratiók szaporodtak, melyek között sok becses arczkép van

régi és újabb költink, tudósaink és államférfiainkról. Köz-

leményeinek változatossága nagyon kedveltté tette a lapot

és évrl évre nagyobb elterjedtséget biztosított neki. Pákh

Albert, mint egyike legügyesebb szerkesztinknek, gondo-

san megválogatta a közlendket s kiváló figyelmet fordí-
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tott közönsége igenjeinek kielégítésére. Tanulságost és

mulattatót tapintattal és a várakozásoknak megfelelen

tudott elvegyíteni lapjában. Ifjak és felnttek, magasabb

^s alacsonyabb müveltségek egyaránt élvezetet találtak

benne, s a köztetszés, melyben részesült, évrl-évre nagyob-

l)Oclott.

Mindjárt a második évfolyam mellékletéül megindí-

totta a Politikai Ujdonsdgok-3it hetilap alakjában, össze-

foglaló áttekintést adva benne liétrl-hétre az elfordult

fontosabb politikai események fell. A súlyosabb sajtó-

viszonyok idején jórészt a külföld politikai helyzetét ismer-

tette, Magyarország belüg^-eirl említést is alig tett. Hosz-

szas leirásokat adott a krimi, majd az olasz-osztrák, majd

a porosz-olasz-osztrák hadjáratokról s azok mindenféle

apró részleteirl. Csak midn 1866-ban az osztrák-magyar

kiegyezés ügye oly kedvez fordulatot vett, hogy az önálló

alkotmányos kormányzat visszaállítását rövid id alatt

reményelni lehetett, csak ekkor kezdett gyakrabban, majd

késbb állandóan a belügyek ismertetésével is foglalkozni.

Pákh mindkét vállalatának nagy népszerséget biz-

tosított s velk nevének elismerést az idszaki sajtó terén.

1867-ben bekövetkezett haláláig a legéberebb gonddal

szerkesztette s midn a halál kivette kezébl a szerkeszti

tollat, hozzá hasonló utód vette kezébe, ki máig is folytatja

a szerkesztést. Három évtizedet tölt már be a Vasárnapi

Újság és a Politikai Újdonságok, mely egész id alatt csak

két szerkesztjük volt. Ezért mindkét lap iránya, beosztása

és szelleme oly megegyez, következetes, hogy hozzá hasonló

esetet egész idszaki sajtónk története nem mutat fel. A
hatvanas években kezdett virágzásra kapni a közönség

részérl mindig tetszéssel fogadott humoristikus sajtó is.
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Jókai Üstökös-e és Tótli Kálmán Bolond Míská-jSi, a leg-

népszerbb vállalatok voltak, melyek az idk viszonya^

között fontos missiot is teljesítettek, mert a nemzetiségünk

ellen intézett bureaucratikns eljárást nevetséggé tevén,

nagyban fokozták fajunk kitartásának és ellenállásának

szívósságát. Mint irodalmi vállalatok, kevés jelentségek,

de azért szerepük az idszaki sajtó történelmében említést

érdemel.

A szépirodalmi és tudományos sajtó között foglalnak

helyet Arany vállalatai: a Szépirodalmi Ficjyelö és a

Koszorú. Mindkett korunkig a legtartalmasabb közlöny
;,

mely egy-egy szám szk terjedelméhez mérten nagysza-

bású aesthetikai, kritikai, irodalomtörténeti tanulmányokat

közölt. Szépirodalmi részében pedig legjobb költink és

elbeszélink szerepeltek. Arany nemcsak mint alkotó költ

volt elsrangú tehetség, hanem mint mbírálót is élénk

megfigyelés és kitn Ítélet jellemezte. ítéleteinél és Ízlésé-

nél fogva egyaránt hivatva volt a közönséges színvonalt

meghaladó folyóiratot szerkeszteni, mint a milyen mindkét

vállalata valóban volt is. Harmonikus egységbe hozta a

szerkeszt a lap szelid lyrai verseit komoly tudósok, mint

Hunfalvy Pál, Brassai, Imre Sándor tanúságos czikkeivel

s ekként oly közép-utat tudott megtartani, kikerülve az

egyoldalúságot, hogy vállalatai minden várakozásnak meg-

feleltek.

Még örvendetesebb haladásról tanúskodnak, mert

tartós hatást gyakoroltak, szakközlönyeink és tudományos

folyóirataink. Nemes irányú, buzgó igyekezet párosult leg-

jobb nev tudósaink és Íróink tevékenységével tudományos

idszaki sajtónk virágzásának biztosítására, és az ered-

mény elismerést érdemel. Danielik Religio-jsi magvas tar-
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tcilinával lueglialadja az elbbi évfolyamokat, Korizraics a

Gazdasági Lapok-Sit tudományos szivonalra emelte, a Heti-

lapok (szerkeszté Berde), a Sárospataki Füzetek mind vál-

tozatos tartalommal és irodalmi jelentség dolgozatokkal

jelentek meg, melyek a magyarnál nagyobb nemzet irodal-

mában is számot tennének. De hatásra és jelentségre

nézve legnevezetesebbek voltak Toldy: Uj Magyar Mú-

zeum-ií. Csengery : Budapesti Szemlé-je és Himfalvy : Ma-

f/yar Xyelvészet-e. Ez utóbbi egy új tudományágnak, az

összehasonlító nyelvészetnek volt nálunk els líttörje, mely

alapvet szakszer közleményeiért ma is keresett forrás-

munka.

Mindhárom szerkeszt irodalmunknak ünnepelt nev
munkása. A legnagyobb tudós köztük Hunfalvy Pál, a leg-

gondosabb stilista Csengery Antal volt, a legtevékenyebb

munkás Toldy Ferencz. A két els vállalat encyclopaediai

jelleg, az utóbbi szorosan vett szakfolyóirat volt. Toldy, a

fáradhatatlan irodalombúvár és adatgyjt, nagybecs iro-

dalmi anyagot halmozott össze az Üj Magyar Múzeum év-

folyamaiban. Csengery, a jeles magyar essayiró, ki irataiban

a legválasztékosabb stilust, igazi franczia elegantiát alkal-

mazott, a Budapesti Szemle füzeteiben a tartalom és forma

tekintetében legszebb dolgozatokat közölte, Hunfalvy pedig

íi maga és közremköd szaktársai alapos, tudományos

készültségre valló munkálataival, alapját vetette meg a

tudományos magyar nyelvészetnek, mely Eévai után csak

dilettánsok müvelésében részesült.

Mindhárom folyóirat idszaki irodalmunk legbecse-

sebb gyjteményes munkája, bennük és általuk mind tudo-

mányos szakképzettségünket, mind irodalmi állapotaink

fejlettségét, méltóan látjuk képviselve. Különösen jótékony
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hatása volt irodalmunkra a Budapesti Sze7nlé-nek ivó- és

olvasóközönségünk fejlesztésére egyaránt. Egyrészt írókat

nevelt a magasabb és szakszerbb tudományosság élvez-

liet tárgyalására és eladására, másrészt a közönséget

tartalmas, komoly dolgozatok olvasására szoktatta. Felada-

tul tzte ki benne Csengery a tudományok különféle ágai-

nak müvelésén kivül, a szépirodalom emelését is s összes

irodalmi tevékenységünk kritikai méltatását. »A magyar
irodalom és tudományos miveldés elmozdítására —- irja

a Budapesti Szemle tervrajzában — semmi sem oly szük-

séges jelenleg, mint egy tudományos folyóirat alapítása.

Revue, mely a tudományok és szépmüvészetek hazai

és külföldi állását képviselné
;

a tudományokat (fleg a történeti, bölcseimi, nemzet-

gazdasági és természeti tudományokat) kellemes alakban

megkedveltetvén, a tudósabb müvek olvasására közönséget

készítne el

;

egyszersmind Írókat képezne ily tudományos müvek

Írására

;

a most szétszórt tudományos erket egy központ körül

gyjtene össze

;

s míg a tudós száraz eladását kedveitet alakban

vezetné a közönség elé : a stylistának eszméket adna fel-

dolgozás végett ; s ekkép

gyülpontja lenne a régibb tudományos erknek, isko-

lája a fiataloknak.

Egészen eredeti czikkeken, történeti és úti vázlato-

kon és tudományos értekezéseken kívül, úgynevezett essay-

ket is hozna a vállalat. Neme az irodalomnak, mely a hír-

lapi czikkek és a könyvírás közt foglal helyet s egész köny-

vek tartalmát, kritikai felfogással, szép alakban adván^
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a termékenyít eszméket tömegestl ülteti át az irodalomba.

Másutt is hasznos foglalkozásnak tartják az irók is, mint

Macaulay. S mi sokkal inkább vagyunk utalva az irodalom

e nemére, hol a külföldi jelesebb müvek közül is csak ritka

jelenhet meg fordításban.

A világ tudományos mozgalmai mellett figyelemmel

kisérné e szemle a politikai eseményeket is. E részen a

journalisticánál magasabb, mondhatni történetírói állást

foglalna el, fölvüágosítván a kérdéseket a történet és nem-

zetközi jog szempontjából.

A szépirodalomra kétképen hatna e vállalat: 1. pél-

dákul közölvén legjelesebb szépirodalmi íróink (Eötvös?

Kemény, Arany) müveit ; 2. havi vagy évnegyedes kritiká-

val kisérvén a hazai és külföldi szépirodalom termékeit.

Míg külön zenészeti és festészeti folyóirat támad: e

rovatokat is képviselné az e szakban felmerült tehetsé-

gek által."

íme, ily terv lebegett Csengery szemei eltt, midn a

Budapesti Szemle megindítására gondolt, s hogy e kétség-

kívül mély belátásra mutató tervet meg is tudta való-

sítani, azt a szerkesztésében megjelent évfolyamok meggy-
zen tanúsítják. Valóban a Budapesti Szemle koronája hír-

lapirodalmunk legkomolyabb irányú vállalatainak.

A hirlapsajtó történetében említhet meg oly gyj-
teményes munkák megjelenésénekjótékony hatása is, melyek

részben a korlátok közé szorított napi sajtó feladatát is

teljesítették, midn ismeretterjeszt dolgozatokban részint

politikai kérdéseket tárgyaltak, részint államtudományi

oktatást adtak a nagy közönség számára. Ilyen volt Csen-

gerynek A magyar szónokok és államférfiak könyve^ még
inkább a Pákh Albert szerkesztésében megjelen Ujabb-
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kori Ismeretek Tára^ mely utóbbi sok oly tanulságos czikket

hozott, melyeket a napi sajtó hasábjain nem lehetett volna

közölni. E gyjteményes vállalatoknak tehát a napi sajtó

részleges pótlása is feladatul jutott.

Mint ezen, a részletek fejtegetése nélkül közölt ada-

tok is mutatják, az 1850 töl az alkotmányunk visszaállítá-

sáig, 1867-ig terjed korszak politikai, történeti és irodalmi

szempontból egyaránt érdekes idszaki sajtótermékeket

produkált. A ki e korszak történetének megirását fogja

magára vállalni, nemcsak nem nélkülözheli hirlapirodal-

mát, hanem benne a legtanulságosabb forrást fogja fel-

találni.

És ezt általánosságban hírlapirodalmunk egész tör-

ténetére nézve mondhatjuk. A magyar idszaki sajtó tör-

ténete nemzetünk pohtikai és mveldési történetének

egyik jelentékeny része. Tanulmányozása nem kevésbbé

érdekes, mint tanulságos, benne hiven visszatükrözve lát-

juk nemzetünk tespedésének és törekvésének, haladásának

és visszaesésének képét. Egyes részleteiben úgy mint ösz-

szescgében bizonyítjanemzetünknek a civilisatio mozgalmai

iránt mindig tanúsított érdekldését s koronkint a hazafias

érzület nyilvánulásainak megható képét rajzolja.
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