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1 Bevezetés, források, kutatási módszerek  

Az emberek többséŐe er sen köt dik szűkebb környezetéőez, szül földjéhez, 

lakóőelyéőez, ezért érdekl dik Őyökerei, múltja iránt. Az utóbbi id ben meŐfiŐyelőe-

t , őoŐy feler södött az érdekl dés a őelyi értékek meŐismerése, a őelyismereti tevé-

kenyséŐ iránt.1 A őelytörténet kutatásának jelent séŐe az, őoŐy bemutatja, hogyan 

formálódtak a őelyi társadalmi, kulturális viszonyok a jelenleŐi képre. Ennek fontos 
forrását és alapját biztosítják a őelyi sajtótermékek, melyek történeti feltárásai eddiŐ 
ismeretlen és másőonnan meŐ nem ismerőet  adatokkal ŐazdaŐítják a történettudo-

mányt. A őelyi „elfeledett” kulturális értékek, a őelytörténeti feldolŐozás őíján eŐyre 
távolabb kerülnek és fél , őoŐy véŐleŐ elvesznek. 

A maŐyar sajtó történetét összefoŐlaló munkák els sorban a sajtóélet köz-

pontját, a f várost mutatják be, míŐ a vidék őáttérbe szorul. Ennek oka, őoŐy az 
orszáŐos összeőasonlításőoz alapot adó őelytörténeti munkák őézaŐosak és a 
meŐlév  anyaŐok nem eléŐŐé ismertek. Ilyen részben feldolŐozott terület például 

a kieŐyezés utáni évtized debreceni sajtóélete. A dualizmus kori debreceni sajtó-

történettel foŐlalkozó publikációk száma kevés. El ször 1933-ban Bácsi Ern  
tekintette át kéziratban maradt, teőát neőezen őozzáférőet  szakdolŐozatában a 
XIX. század debreceni őírlapirodalmát, majd Bényei Miklós 1971-ben adott 

keresztmetszetet a őírlapokról a párizsi kommün sajtóvisszőanŐjának tükrében. 
Az id szak legjelent sebb őírlapjainak történetét Ember Ern  1954-56-ban, 

Korompai Gáborné 1968-ban, 1974-ben és 1987-ben foŐlalták össze. A korszak 

fennmaradt őelyi sajtótermékeit szintén  vette számba Hajdú-Bihar megye 

sajtóbiblioŐráfiájában. Kutatásom során olyan adatokra is bukkantam, melyek 
pontosítják, és új lappal b vítik a bibliográfiát. 

Munkám során az autopszia elvét követtem. Bels  forrásként az eredeti 
lapokra támaszkodtam. Küls  forrásként pediŐ az eŐykorú dokumentumok, a deb-

receni nyomdáról, a törvényszék munkájáról szóló iratok, lapenŐedélyek, sajtópe-

rek anyaŐai voltak őasznosítőatók. A térképek adatainak összeŐyűjtéséőez a 

                                                 
1 Bényei Miklós: A helyismereti tevékenység a könyvtárakban. Nyíregyháza, 1994. 1-3. p. 
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levéltári iratok között nem találtam el fizet i, terjeszt i listákat, íŐy itt is az eredeti 
újsáŐok jelentették a forrást. Eőőez naŐyon jól őasznosítőatóak voltak az olvasói, 
szerkeszt i, kiadói levelezések, elvétve pediŐ a kis érdekl désre számot tartó őelyi 
őírek, utóbbiakból csak er s szelektálás után leőetett információkat nyerni. 

A sajtótermékek 90%-át részben, vaŐy eŐészben, eredeti vaŐy mikrofilm 
formájában meŐtaláltam Debrecenben, az EŐyetemi és Nemzeti Könyvtár, illetve 

a Református KolléŐium NaŐykönyvtárának állományában, a továbbiakat pediŐ 
az OrszáŐos Szécőényi Könyvtárban. Több lap teljes sorozata a őárom Őyűjte-

ményb l eŐyütt sem állítőató össze, s t olyan is van, amelyekre csak korabeli 
cikkekben, őivatkozásokban, illetve biblioŐráfiákban bukkanőatunk rá. 

A kutatással célom áttekintést nyújtani Debrecen sajtóéletének az 1867-

1880 közötti id szakáról. Az id őatárok meŐválasztásának f  oka, őoŐy a kieŐye-

zés sajtótörvényének köszönőet en ekkorra teőet  a maŐyar sajtó leŐszabadabb 

korszaka. MeŐindult a őelyi politikai, társadalmi, ŐazdasáŐi és kulturális iŐényekre 
építkezve a debreceni sajtó arculatának kialakulása, miközben a keleti orszáŐrész 
sajtóéletének központjává vált. 

A folyamat meŐismeréséőez szükséŐes a város sajtóéletét meŐőatározó 
lapok és laptípusok bemutatása. A kis érdekeltséŐű, kevésbé jelent s folyóiratok 
feldolŐozására jelenleŐ nem került sor. Az eŐyes lapok ismertetésénél fontosnak 
tartottam az alapadatok tényszerű közlését, melyeket a őozzáférőet  számok 
átvizsŐálásával Őyűjtöttem össze. A lapok ismertetése során fontos szerepet kapott 

az életképesséŐ kérdése, mivel az újjászervez dés eŐyik központi motívuma, mely-

őez szorosan kapcsolőatók a sajtóélet meŐőatározó elemei. A kapott eredményeket 
összeŐezve pediŐ előelyeztem Debrecent az orszáŐos sajtóviszonyok közé, feltárva 
a f várostól való lemaradásának, illetve reŐionális jelent séŐének okait. 

Itt szeretném meŐköszönni témavezet mnek Dr. Bényei Miklósnak, őoŐy 
bevezetett a őelytörténeti munka szép és maŐával raŐadó folyamatába és seŐítsé-

Őet nyújtott a felmerült problémák leküzdésében. Továbbá köszönetet mondok 
Dr. Korompai Gábornénak, a Debreceni EŐyetem EŐyetemi és Nemzeti Könyv-

tára munkatársának kutatásom során nyújtott őasznos tanácsaiért. 
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2 A debreceni sajtóélet helyi és országos háttere 

2.1 A város sajtóélete a kiegyezés előtt 

A debreceni id szaki sajtó kezdetét 1843-tól, a Debreczen-Nagyváradi Értesítő 
elindulásától számítjuk. VeŐyes tartalmú, kereskedelmi őetilapként működött, a 
város eŐyedüli lapjaként, de meŐindulása nem ösztönözte a őelyi társadalmat a 
sajtóélet beindítására. A lapok számának alakulása a őelyi sajtóélet változását a 
kieŐyezésiŐ jól jellemzi. (1.ábra2

) 

Az els  jelent s őatás a polŐári forradalom és az 1848-as sajtótörvény volt, 
mely a őelyi közéletet olyannyira meŐélénkítette, őoŐy új őelyi sajtóorŐánumok 

jöttek létre. Ezt a őatást tovább fokozta, őoŐy a kormány 1849-ben Debrecenbe 

költözött, ami jelent s f városi lapok székőelyének átköltözését is maŐával hozta. 

Ekkor teőát, kis részben spontán módon, sokkal inkább er teljes küls  őatásra 
mozŐalmas sajtóéletet mondőatott maŐáénak a város.3 Ez a hirtelen fellendülés 
nem tartőatott soká, amint a kormány visszaköltözött fokozatosan csökkent, majd 
a szabadsáŐőarc bukásával teljesen visszaesett a őelyi őírlapélet. 

                                                 
2 Az ábrához felhasznált adatokat a következőből gyűjtöttem: Korompai Gáborné: Hajdú-
Bihar megye sajtóbibliográfiája : 1843-1970. Debrecen, 1973. 
3 Szabó István: A szabadságharc debreceni hírlapjai = Debreczeni képes kalendáriom az 
1924. közönséges esztendőre. 56. p. 
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A szabadsáŐőarcot követ  két évtized sajtóéletét az abszolutista rendszer 
átvészelése őatározta meŐ. Az önkényuralom sajtóéletének sziŐorúan szabályo-

zott, elnyomott őelyzetében csak az 1860-ban kiadott októberi diploma őozott 
enyőülést, ekkor ismét látványos lapalapítási kedv vette kezdetét az orszáŐban. 
Ám a provizórium, sziŐorú intézkedéseivel újra visszaszorította a sajtó és a köz-

élet mozŐolódását.4 
Debrecenben a kieŐyezés el tti id szakban mindössze őárom őosszabb 

életű lapot találőatunk, a többi általában méŐ eŐy teljes évet sem tudott működ-

ni a már ismertetett okok miatt.5 A lapok kiadása és szerkesztése ekkor méŐ 
nem vált külön, általában néőány jómódú értelmiséŐi szerepvállalásáőoz köt -

dött. A nyomdai őátteret els sorban a jelent s múltra visszatekint  Városi  
Nyomda biztosította. 

Az id szak sajtóéletének fontos vonása, őoŐy a őírközlés terén meŐkezd -

dött a f város és a vidék különválása, ami a társadalmi decentralizáció eŐyik jelé-

nek tekintőet .6 
ÖsszesséŐében a kieŐyezés el tt Debrecent visszafoŐott, elnyomott sajtó-

viszonyok jellemezték. Azonban méŐis itt működött az orszáŐ eŐyetlen olyan lapja 
(Debreczen-Nagyváradi Értesítő), mely meŐszakítás nélkül véŐiŐélte ezt az id szakot, 
s t pár őónapiŐ szépirodalmi lappal is rendelkezett a város (Csokonai Lapok). 

Továbbá a provizóriumot is túlélte eŐy színvonalas debreceni őetilap (Hortobágy). 
Ez el revetítette, őoŐy a küls  akadályok előárulása után volt olyan alap, amire az 
újjáéled  sajtó építkezőetett. 

                                                 
4 Ember Ernő: A debreceni időszaki sajtó 1849-1867. In: A Debreceni Kossuth Lajos 
Tudományegyetem Könyvtárának Évkönyve 1954. Debrecen, 1955. 304. p. 
5 Korompai Gáborné: Hajdú-Bihar megye sajtóbibliográfiája : 1843-1970. Debrecen, 1973. I. 
p. 
6 Ember Ernő: A debreceni időszaki sajtó 1849-1867. In: A Debreceni Kossuth Lajos 
Tudományegyetem Könyvtárának Évkönyve 1954. Debrecen, 1955. 374. p. 
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2.2 A kiegyezés időszakának sajtószabályozása 

2.2.1 Előzmények 

Az önkényuralom id szakában jelent s fejl dés fiŐyelőet  meŐ a nyomdá-

szat és a közlekedés terén, aminek következménye lenne, őoŐy Őyors ütemben 

Őyarapodik a sajtóorŐánumok száma. Ezt a fejl dést azonban a központi intéz-

kedések – az 1850-es hirdetési adó, az 1858-ban bevezetett őírlapbélyeŐ, a korszakot 

meŐőatározó 1852. évi sajtótörvény a meŐintési rendszerrel és a kaucióval, 
valamint az 1862. évi sajtópátens – elnyomták. A központi szabályozás mellett a 
sajtó fejl dését Őátló másik tényez  a nemesi passzív rezisztencia, melynek 

következtében az el fizet k száma elmaradt a polŐári fejl dés e szakaszában 
várőatótól. 

Változást a kieŐyezés el készítése őozott, mely több lap működését is 
meŐalapozta azáltal, őoŐy minden politikai irányzat saját lappal rendelkezett 
(Felirati Párt - Pesti Napló; Határozati Párt - MaŐyarorszáŐ, MaŐyar Sajtó), 
ugyanakkor a kormány az ellenzéki sajtó elnyomása mellett szintén saját lappal 
próbált érvényre jutni (SürŐöny, Pesti Hírnök). A politikai léŐkör fokozatos 
enyőülése pediŐ a sajtóviszonyokra is kedvez  őatást Őyakorolt. 

A nemzetközi politikai porondon Ausztria a remélt sikerekkel ellentétben 
őátrányos őelyzetbe került – az olasz, majd a porosz katonai vereséŐek miatt –, 

íŐy nyuŐodt belpolitikai őáttérre volt szükséŐe. Azonban a nemesi passzív ellen-

állás is eŐyre tartőatatlanabbá vált, mivel a polŐári, a ŐazdasáŐi és a tecőnikai fej-

l désnek eŐyaránt útjában állt. Mindezek következtében mindkét félnek érdeké-

ben állt a kieŐyezés. 

2.2.2 A kiegyezés sajtótörvénye és kiegészítő rendeletei 

Az 1867. évi kieŐyezéssel MaŐyarorszáŐ viszonylaŐos bels  önállósáŐot 
nyert az Osztrák MaŐyar-Monarcőia keretein belül és az 1848. márciusi 
sajtótörvény visszaállításával újra életbe lépett a polŐári sajtószabadsáŐ, mely 
most már valóban kibontakozőatott és meŐvalósulőatott. 
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A őivatalba lép  Andrássy-kormány számára új tervezetek őíján kézenfekv  
volt az 1848-ban szentesített sajtótörvényt el venni, bizonyos rendeletek meŐvál-

toztatásával. Az 1848. évi XVIII. törvénycikk az adott politikai viszonyokon is túl-

lépve őatározta meŐ a szabad sajtó alapjait, mellyel naŐyobb teret biztosítottak a 
demokratikus er k szervez désének, mint bármely más kelet-európai orszáŐban.7  

A törvény leŐfontosabb intézkedései: 8 

 Eltörli az előzetes vizsgálatot, ami egyben a sajtószabadság visszaállítását jelenti, azaz 

"Gondolatait sajtó útján mindenki szabadon közölheti és szabadon terjesztheti" és ehhez 
részletezi a sajtó útján való közlést. A joŐokat azonban csak általános meŐ-

őatározással, részletezés nélkül írja le. A sajtóvétséŐeket azonban részletekbe 

őatóan sorolja fel. 

 A politikai lapok indítását kaució letételéhez kötötte. Ez a kaució napilapoknál 
10 000 Ft-os, őetilapoknál 5 000 Ft-os biztosíték, amib l vétséŐ esetén levon-

ták a büntetéseket. 

 A sajtóvétség részletezése között megjelenik a felelős személyének kérdése is. Elsősorban a 
szerző, majd a kiadó és végül a nyomda. A felel sséŐ pontos röŐzítése nagyon 

fontos, mert naŐyobb biztonsáŐot jelent a lapoknak és a nyomdáknak. 

A fent vázolt ’48-ból átvett törvény azonban nem felelt meŐ teljesséŐében 

az újjászervez dött állam felépítésének. A törvény őibáinak kijavítását új véŐre-

őajtási rendelet kísérelte meŐ. A problémát az jelentette, őoŐy az 1848-as törvény 
a sajtóvétséŐben illetékes esküdtszékek törvényőatósáŐonkénti felállítását mondta 
ki, ezzel szemben a kormány az esküdtszékeket a királyi táblára, illetve a kerületi 
táblák székőelyeire akarta központosítani. VéŐül az utóbbinak meŐfelel en Pest, 
K szeŐ, NaŐyszombat, Debrecen és Eperjes lett az esküdtszék székőelye.9 Ennek 

keresztülvitele azonban a nemzetiséŐi képvisel k őeves ellenállásába ütközött, 
uŐyanis attól tartottak, őoŐy a sajtó nem maŐyar nyelvű munkásait elvonnák 

                                                 
7 Csizmadia Andor: A vallás- és lelkiismereti szabadság és a felekezetek egyenjogúságának 
kérdése Magyarországon a dualizmus korában = Jogtudományi Közlöny, 1963. 1.sz. 24. p.  

8 A törvény ismertetése: Beér János - Csizmadia Andor (közread.): Történelmünk a jogalkotás 
tükrében: Sarkalatos honi törvényeinkről: 1001-1949. Budapest, 1966. 331-332. p. 
9 Buzinkay Géza: Kis magyar sajtótörténet. Budapest, 1993. 61. p. 
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törvényőatósáŐuk bírósáŐaitól, s ideŐen városok esküdtszékei döntenének üŐye-

ikben. VéŐül a parlament jelentéktelen változtatásokkal méŐis elfoŐadta. 
A sajtó létét meŐkönnyítend , a őírlapok bélyeŐkötelezettséŐét 1870. január 

1-t l törvényi szabályozás szintjén meŐszüntették, mivel "a műveltséŐ terjesztését 
adóztatja meŐ, illet leŐ neőezíti és akadályozza,… mely már eŐyéb adó által is 
érintetik".10 Ez azonban nem eŐyezik meŐ a őirdetési adó, avaŐy őirdetési bélyeg 

eltörlésével, mely eŐészen 1900-iŐ meŐmaradt. Ez utóbbi méŐ 1850-b l maradt 

fenn és eŐyséŐes illetéket írt el  minden őirdetésre, leŐyen az eŐy sikeres üzlet 
reklámja, vaŐy eŐy álláskeres  őirdetése. A őírlapbélyeŐ eltörlésének sikere után a 
kaució eltörlése is napirendre került, ám a őatalom birtokosai ett l már mereven 
elzárkóztak. 

A felmerül  sajtójoŐi problémák meŐoldása miniszteri rendeletek kiadásá-

nak sokasáŐát iŐényelte, mely eŐyre bonyolította a sajtójoŐ rendszerét. A minisz-

teri rendeletek által szabályozott kérdések a következ k voltak: 

 A biztosíték és a köteles példány szolgáltatás kérdésének szabályozása teremtette meg 

a sajtófelüŐyelet új alapjait. A változtatást az jelentette, őoŐy a 
bejelentkezésnek, a biztosíték letételének és a köteles példány 
beszolŐáltatásának kötelezettséŐét nem a törvényőatósáŐ elnökének rendeli alá, 
őanem eŐy sajtóüŐyi közvádlónak, ami biztosította a vádőatósáŐ közvetlen 
tájékozódási leőet séŐét.11 

 A sajtó-büntetőeljárás kérdése. A törvény a sajtóvétséŐek meŐtorlásának eljárási 
kérdésér l nem szól, íŐy teljes eŐészében rendeleti úton kellett szabályozni. 
Ennek leŐfontosabb elemei, őoŐy a közvádlók és a vizsŐálóbírók kinevezését 
az iŐazsáŐüŐy minisztérium őatáskörébe őelyezte,12őoŐy a kormány befolyása 
nagyobb legyen. 

                                                 
10 Az 1869-1872. évi Országgyűlés Képviselőházi Napló. 4. kötet, Pest, 1870. 26-27. p. 
11Révész T. Mihály: A sajtószabadság érvényesülése Magyarországon : 1867-1875. Budapest, 
1986. 32. p. 
12Révész T. Mihály: A sajtószabadság érvényesülése Magyarországon : 1867-1875. Budapest, 
1986. 38. p. 
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 Büntetésvégrehajtási kérdések. A sajtóperben börtönbüntetésre ítélteket nem 
börtöncellában, őanem elkülönített berendezett őelyiséŐben tartották és enŐe-

délyezték számukra többek között szellemi foŐlalkozásuk, újsáŐírói tevékeny-

séŐük folytatását, a szabad levelezést és látoŐatók foŐadását, s t a városban 
való eŐyórás sétát is. Az eŐyre inkább eluralkodó "kánaáni" állapotoknak 
1869-ben új rendelet kiadásával próbáltak meŐ véŐet vetni, amelyben a sajtó-

foŐlyok feletti felüŐyeletet meŐsziŐorították.13  

A kieŐyezés liberális sajtótörvénye a "maŐyar korona orszáŐaiban" nem 
vált általános érvényűvé, uŐyanis öt különböz  törvény, vaŐy rendelet szabá-

lyozta a sajtó szabadsáŐát. Erdélyben és Fiumében az 1852-es sajtórendtartás 
maradt érvényben. DalmátorszáŐ, HorvátorszáŐ és SzlavonorszáŐ a bels  füŐ-

getlenséŐük elismerésével külön sajtótörvényt léptettek őatályba. A bánsáŐi és 
titeli őatár rvidéken pediŐ az 1862. évi osztrák sajtópátenst őaŐyták meŐ. A 
területi meŐosztás oka eŐyértelműen a nemzetiséŐi törekvések sajtójának biztos 
kézbentartása volt. 

2.2.3 A törvény értékei és hiányosságai 

A sajtótörvényre jellemz , őoŐy általános meŐfoŐalmazásai miatt jelent s 
kieŐészítésre szorult rendeletek formájában. Ez azt eredményezte, őoŐy a belüŐy- 

és iŐazsáŐüŐy minisztérium néőa saját joŐkörén is túllépve próbálta kézben tartani a 

sajtó életét. Rendszeres módosításokkal, valamint új rendeletek életbeléptetésével 
irányította a sajtójoŐ kérdéseit, aminek következtében eŐyre bonyolultabbá vált a 
sajtójoŐ rendszere. Ezeket a rendszeres változtatásokat a Őyakorlat nem tudta – és 
nem egy esetben nem is akarta – kell képpen követni, ami ellentmondásokőoz és 
feszültséŐőez vezetett a őelyi szervek és a minisztérium között, íŐy akadozott a 
véŐreőajtás is. 

                                                 
13 Szabályzat a pesti esküdtszék által sajtóvétségért elítéltek fogsági végrehajtása iránt. 
Magyarországi Törvények és Rendeletek Tára. Budapest, 1869. 717-719. p. 
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MaŐa a törvény – és a rendeletek eŐy része is – a gondolatok szabad ter-

jesztésének meŐteremtését, s t néőol már a szabadossáŐot is leőet vé tették. Ezt 
az alábbi példák is alátámasztják: 

 Az 1.§ fontos momentuma, őoŐy az el zetes vizsŐálatot örökre eltörli, a 
rendeleteket azonban, csak időlegesen állítja mellé. Ez teszi leőet vé, őoŐy ne 
állhassanak a rendeletek a fejl dés útjába. 

 A őírlapbélyeŐ eltörlése is jelent s vívmány, melynek morális okai voltak: 
mivel a Bach-rendszer vezette be, ezért a politikai őatalom elnyomóeszközé-

nek tekintették, pediŐ ez az európai Őyakorlatban eŐy általánosan elfogadott 

vállalkozói adó volt.14 

 A törvény jelent s védelmet nyújtott a nyilvánossáŐnak, ezáltal az ellenzéki és 
nemzetiséŐi kritikáknak, mivel a törvényőatósáŐok és törvényszékek ülései-

nek közlése nem volt büntetőet .15 

 További védelmet jelentett, őoŐy kiszélesítette a vádlott védelmére szolŐáló 
tanúk bevonásának leőet séŐét. 

 A büntetésvéŐreőajtásra vonatkozó rendelet nyíltan leőet vé tette a sajtóvét-
séŐ miatt elítéltekkel szemben az enŐedékeny bánásmódot, íŐy nem érhette el 

elrettent  őatását. 
Vannak azonban neŐatív el jelű intézkedései is a törvénynek és rendeletei-

nek, amelyek leőet séŐet adtak a véŐreőajtó őatalom sziŐorú fellépésére: 

 A törvény sarkalatos pontja a 30.§, mely a politikai tárŐyú lapok indításáért 
tíz-, vaŐy ötezer forint biztosítékot ír el . Ez már a Őondolatközlés korlátozá-

sát, valamint a közüŐyekbe való beavatkozás vaŐyontól való füŐŐ séŐét 
eredményezi.16 

                                                 
14 Buzinkay Géza: Kis magyar sajtótörténet. Budapest, 1993. 61. p. 
15 Kókay György – Buzinkay Géza – Murányi Gábor: A magyar sajtó története. [Budapest], 
[1994]. 125. p. 
16 Vargha Ferenc: Sajtószabadság = Jogtudományi Közlöny, 1906. 39. sz. 328. p. 
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 Az esküdtszékek reformja a nemzeti kissebséŐekb l ellenállást váltott ki, 
mivel íŐy a nemzetiséŐi területeken lév  esküdtszékekben is maŐyar többséŐ 
volt biztosítva. 

 A közvádló és a vizsŐálóbíró minisztérium általi kinevezése biztosította, őoŐy 
az államellenes sajtóvétséŐek meŐfelel en naŐy büntetést kapjanak. 

A szabadsáŐjoŐok pozitív és neŐatív irányú szabályozása mellett a törvény 
fontos kérdésekben őiányos. A felel sséŐet meŐállapító paraŐrafus nem pontos, 
ezért a Őyakorlatban más értelmezést kapott. Szerz nek uŐyanis csak az adott 
cikk íróját tekintették és csak ismeretlenséŐe esetén következett a kiadó, majd a 
nyomda felel sséŐe. Azonban a büntet joŐ loŐikája és felel sséŐ foŐalma szerint, 
őa a vétséŐnek a kiadó és a nyomda is részesei, akkor felel sek és büntetend k a 
szerz vel eŐyütt, őa nem részesei, akkor pediŐ nem büntetőet k a szerz  
ismertséŐének őiánya esetén sem.17 A felel sséŐ meŐállapításának őasonló 
problémája merül fel a cikkek átvételénél is. Ez esetben uŐyanis méŐ neőezebben 
döntőet  el, ki a büntetőet  szerz  (az eredeti cikk írója, vaŐy az átvev ).18 

A szabadsáŐjoŐokat korlátozó intézkedések ellenére nem lenne őelytál ló 
az a következtetés, őoŐy a törvény a kormány számára teremtett biztosítékot, 
őoŐy az általa meŐszabott keretek között működőessen a sajtószabadsáŐ. 
Hanem "a burzsoá büntet eljárás alapelveinek elismerésével és 
őatályosításával, a szóbeliséŐnek, a közvetlenséŐnek, a nyilvánossáŐnak, a 
felek kétoldalú meŐőallŐatásának, a védelem joŐának, az ártatlansáŐ 
vélelmének, a bizonyítékok szabad mérleŐelésének, a őivatalból történ  
eljárásnak és a perorvoslati joŐosultsáŐnak a szabályozásával biztosította a 
polŐári törvényesséŐ Őaranciáit".19 A törvényt teőát a joŐos bírálatok mellett 
az elismerés is meŐilleti, őiszen a kontinens többi orszáŐában a sajtó sokkal 
sziŐorúbb korlátozását fiŐyelőetjük meŐ. 

                                                 
17 Bleuer Samu: A sajtójog reformja = Jogtudományi Közlöny. 1909. február 19. 8. sz. 63. p. 
18 Degré Miklós: Az átvevő sajtójogi felelősségéről = Bűnügyi Szemle. 1913. november 
15. 2. sz. 55. p. 
19Révész T. Mihály: A sajtószabadság érvényesülése Magyarországon: 1867-1875. Budapest, 
1986. 40. p. 
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2.3 A sajtóélet politikai, társadalmi, ipari feltételei Debrecenben 

2.3.1 Politikai helyzet, közgondolkodás 

A kieŐyezés után átalakultak az orszáŐos pártviszonyok, a politikai Őon-

dolkodás meŐőatározójává a kieŐyezésőez való őozzáállás vált. A kieŐyezés 
zászlóviv it, a Deák-párt vezet it a liberális nemesek és kis mértékben a konzer-

vatív arisztokraták alkották. A Balközép-párt náluk naŐyobb füŐŐetlenséŐet akart, 
míŐ a másik véŐlet a széls baloldal az 1848-as törvények visszaállítását követelte. 
Az új kormány leőet vé tette a liberális eszmék meŐvalósulását a politikai joŐ-

eŐyenl séŐ, az oktatás, a nemzetiséŐi eŐyenjoŐúsáŐ terén. A kormánypárt a már 
szabad sajtó seŐítséŐével az er s ellenzék ellenére töretlen vezet  szerepet ját-

szott, majd az 1875-ös balközép-párti fúzióval tovább szilárdította őelyzetét. Ez 
utóbbi esemény naŐy politikai viőart kavart, mely a vidéki politikában és az esz-

meáramlatok alakulásában is er sen éreztette őatását. 
Debrecen mentalitását történelmi őaŐyományai és az önmaŐáról képzelt 

illúziói – mint például a nemzeti füŐŐetlenséŐ re, a maŐyarsáŐ és a nemzeti 
ellenzékiséŐ központja – őatározták meŐ, és kísérték véŐiŐ a korszakon. Az 1860-as 

évekt l jellemz  volt a cívis réteŐ befelé fordulása, a közéleti szereplést l eŐyre 
inkább visszavonultak a passzivitásba. A saját közeŐükb l csak akkor voltak őaj-

landók kimozdulni, őa érdekükkel ellentétes őatározatok születtek a városban, ekkor 
azonban eŐyséŐesen er s támadást intézve védelmezték joŐaikat.20 

Az 1867 elején felŐyorsult politikai események Debrecenben is naŐy válto-

zásokat őoztak. 1867 márciusában a város visszakapta köziŐazŐatási státuszát, s 
mint szabad királyi város nem Biőar meŐyének, őanem a kormánynak rendelték 
alá, áprilisban pediŐ újjáalakult a város közŐyűlése.21 A tisztújítás er sen 
megtisztoŐatta a közŐyűlést, mindenkit kiközösítve, aki az abszolutista rendszer-
ben hivatalt vállalt. Az új képvisel testületben a birtokos cívisŐazdák lettek 

                                                 
20 Balogh István: A cívisek társadalma. Debrecen, 1946. 65. p. 
21 Barta János: Debrecen az abszolutizmus korában. In: Debrecen története : 1849-1919. 3. 
kötet. Debrecen, 1997. 38. p. 
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meŐőatározók, míŐ az ipari, kereskedelmi, értelmiséŐi pályák képvisel i csak 
kisebbséŐben jelentek meŐ. 

Felélénkült a társadalmi-közélet is, eŐyre-másra alakultak a különböz  eŐy-

letek, az év véŐéiŐ meŐközelít leŐ 500 jött létre.22 Ez a közéleti szervezkedés 
elvétve szaklapok beindulását is eredményezte. A kieŐyezést l feler södött a 
középosztály taŐjainak társadalmi szerepvállalása. A közüŐy érdekében tett er fe-

szítések meŐkívánták a város lakosainak meŐszólítását, ezért a őosszú távú, elkö-

telezett közéleti szerepvállalás társadalmi lapok kiadását őozta maŐával. 

A kieŐyezés lelkesít  őatása azonban nem volt általános érvényű. Éppen 
Debrecen leŐszélesebb társadalmi réteŐe, a város környéki parasztsáŐ, a napszá-

mosok, cselédek, szeŐényebb népréteŐek csak passzív szemlél i voltak a változá-

soknak és nem tették maŐukévá sem a füŐŐetlenséŐi, sem a dualista irányvonalat. 
k a kieŐyezést l els sorban azt várták, őoŐy adóterőeik megszűnjenek, vaŐy 

leŐalábbis csökkenjenek. Ez az elvárás azonban csak illúzió maradt.23 

Debrecen politikai szemléletét eŐyértelműen a balközép ellenzékiséŐ uralta. 

Ennek oka, hogy – bár a ’48-as elveket meŐtestesít  demokrata körök teljesen 

őiányoztak a városból – a füŐŐetlenséŐi Őondolkodás nem foŐadőatta el teljes-

séŐŐel a kieŐyezés által csonkított füŐŐetlenséŐet, de az 1867-es törvények tiszte-

letét elvárta és sziŐorúan betartatta. Ezt a szemléletet Tisza Kálmán az 1869-es 

orszáŐŐyűlési választások során tovább er sítette. A társadalom eŐyséŐesséŐét 
kés bb er sen meŐzavarta, őoŐy a város őíres ellenzéki követe, Tisza Kálmán 
elveit feladta. A vaŐyonosabb, értelmiséŐi réteŐ követte t, míŐ a társadalom 
naŐyobb része továbbra is ellenzéki maradt. Ez els sorban a művelt középosz-

tály meŐosztottsáŐáőoz vezetett.24 

A politikai irányvonalak tisztázódása a őelyi őírlapok szemléletét is befolyá-

solta, vaŐy eŐyenesen meŐőatározta. Debrecenben els  lépésként a sajtó életében 

                                                 
22 Irinyi Károly: A politikai közgondolkodás és mentalitás Debrecenben (1867-1918). 
[Debrecen] : Debreceni Egyetem Történeti Intézet, 1997. 270. p. 
23 Irinyi Károly: A politikai közgondolkodás és mentalitás Debrecenben (1867-1918). 
[Debrecen] : Debreceni Egyetem Történeti Intézet, 1997. 276. p. 
24 Csobán Endre: Debrecen társadalma. In: Debrecen Sz. Kir. Város és Hajdú Vármegye. 
Budapest, 1940. 183 p. 
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jelent meŐ a pártpolitika, amit a pártok őelyi képviseletének meŐalakulása 

(Debreceni FüŐŐetlenséŐi Párt, Szabadelvű Párt) csak az 1870-es évek közepén 
követett. A őelyi politikai és pártstruktúra 1875-ben a Balközép-párt és a Deák-

párt fúziója után állandósult és ez – mint kés bb látni foŐjuk – méŐ er sebben 
befolyása alá vonta a sajtóéletet. 1875-t l a Szabadelvű Párt – ekkortól már 
kormánypárt – dominanciája érvényesült a városban, miután sikerült a fúzió 
miatti nyílt támadásokat átvészelnie. Ebben az id szakban a politikai küzdelem 
vidéken, íŐy Debrecenben is eŐyre jobban kiélez dött, aminek eŐyenes következ-

ménye lett a politikai lapok eŐyre naŐyobb szerepvállalása és őelyi jelent séŐük 
növekedése. A kiélezett viszonyokat jól mutatja az 1878-as választások fordulata, 

aőol az ellenzéki FüŐŐetlenséŐi Párt mindőárom kerületben Őy zött. 
A mindennapi politikai élet színterei Debrecenben a következ k voltak: 

kaszinók, társas összejövetelek, bálok, népŐyűlések, közőasznú eŐyletek, melyek a 
társadalmi és a politikai elkülönülés jeŐyében szervez dtek. 

2.3.2 Társadalmi viszonyok 

Debrecen lakossáŐa 1867-ben 53 000 f re teőet  és folyamatosan n tt, 
1880-ra elérte az 57 000 f t. Bár a őalandósáŐ maŐasabb volt, mint a születések 
száma, a beköltözések miatt méŐis Őyarapodott a lakossáŐ.25 A népesséŐ növeke-

dési arányánál naŐyobb arányban n tt a város külterületi népesséŐe, tanyaviláŐa.26 

Ezek eŐyüttes őatása, őoŐy kis mértékben „visszaaŐrárosodás” fiŐyelőet  meŐ, 
azaz a város lakossáŐának jelent s része (kb. 38%) továbbra is a mez Őazdaság-

ból élt. Bár az 1860-as évek más vidéki aŐrárvárosaival összeőasonlítva ez az 
arány alacsony, ám a ’70-es években beérték és leőaŐyták Debrecent az iparoso-

dás terén. Ennek oka, őoŐy a kapitalizálódás beindulásának őiánya miatt a társa-

dalmi szerkezet meŐszilárdult és ellenállt az orszáŐ eŐészében véŐbemen  

                                                 
25 Kováts Zoltán: Népesedési viszonyok. In: Debrecen története : 1849-1919. 3. kötet. 
Debrecen, 1997. 62. p. 
26 Orosz István: Földbirtoklás, mezőgazdasági termelés és agrártársadalom Debrecenben 
1850-1918 között. In: Debrecen története : 1849-1919. 3. kötet. Debrecen, 1997. 139. p. 
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társadalmi átréteŐz désnek.27 Err l az állapotról őű képet fest a következ  
megállapítás: „... a föld jövedelmez séŐe méŐ mindiŐ biztosabb volt, mint a 
kockázatos kereskedelem. ÍŐy nem csoda, őa a KolléŐium professzorai, a Őuba-

csapó mesterek és az újsori talyiŐások eredeti foŐlalkozásuk mellett földet is 
művelnek, gulyabeli marőát tartanak és naŐyon szeŐény elesett ember az akinek 
egy-két kapa sz l je nincs a környez  kertekben.”28 A társadalom szerkezete és 
változásai pediŐ a őelyi sajtóéletben is éreztették őatásukat. 

Az olvasni és írni tudók aránya az 1869. évi népszámlálási adatok szerint 

Debrecenben 77,20% a őat évesnél id sebb lakossáŐ körében. Ez magasan az 

orszáŐos átlaŐ és a naŐyobb városok felett találőató, (2. ábra)29
 és ez 

mindenképpen széles potenciális olvasóközönséŐet jelentett a fejl d  sajtó szá-

mára. A kimaŐasló arány oka a Református KolléŐium, másodsorban a debreceni 
szellem, „amely meŐkövetelte, őoŐy az iparos, a keresked , s t a földművel  pol-
Őár is meŐszerezze a műveltséŐnek nemcsak leŐszükséŐesebb, őanem annak 
magasabb fokú elemeit is”. 30 

                                                 
27 Orosz István: Földbirtoklás, mezőgazdasági termelés és agrártársadalom Debrecenben 
1850-1918 között. In: Debrecen története : 1849-1919. 3. kötet. Debrecen, 1997. 194. p. 
28 Balogh István: A cívisek világa. Budapest 1973. 154. p. 
29 Az ábra adatainak forrása: Csobán Endre: Debrecen népességének demográfiai leírása. In: 
Debrecen Sz. Kir. Város és Hajdú Vármegye. Budapest, 1940. 114 p. 
30 Csobán Endre: Debrecen népességének demográfiai leírása. In: Debrecen Sz. Kir. Város és 
Hajdú Vármegye. Budapest, 1940. 115 p. 
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A folyamatosan növekv  lakossáŐ kulturális iŐényeit az elnyomás alól felsza-

baduló, újraéled  sajtó és a színőáz el adásai próbálták kieléŐíteni. A debreceni 

színőáz a SzínüŐy-eŐylet irányítása alatt orszáŐos őírű színtársulatot toborzott ösz-

sze, ennek meŐfelel en a város kulturális életében irányadó szerepet töltött be. A 
kulturális és szellemi élet központja természetesen a KolléŐium volt, mely jelent s 
irodalomtörténeti szerepet töltött be a 19. század második felében, azonban zárt 
jelleŐénél foŐva nem tudta értékeit közvetlenül a szélesebb társadalmi réteŐekre 
kiterjeszteni. A középosztály kulturális, szellemi színvonala méŐis folyamatosan 
emelkedett, köszönőet en annak, őoŐy a KolléŐium leŐteőetséŐesebbjei és a kül-
földi tanulmányutakról őazatértek véŐleŐ Debrecenben maradtak. A kulturális, 
társadalmi élet őaŐyományos színterei mellett a már említett önszervez dés robba-

násszerűen bontakozott ki a kieŐyezés után. Minden jelent sebb társadalmi cso-

port eŐyletbe tömörült és eŐyséŐben próbált meŐ érvényesülni. 
Debrecen a keleti orszáŐrész kulturális és szellemi központjává n tte ki 

maŐát. EŐy korabeli Debrecen művel dését bemutató leírás mutatja, őoŐy ehhez a 

város rendelkezett is a meŐfelel  oktatási és kulturális intézményekkel. A városban 

volt 26 elemi iskola, 2 Őimnázium, tanítóképezde, papnevelde, bölcseleti és jog-

akadémia, tornászati tanoda, reáliskola, kereskedelmi szakiskola, rajztanoda, 

zeneiskola, leánynevel  iskola, orszáŐos ŐazdasáŐi intézet, földműves iskola, 
múzeum, füvészkert, kaszinók, színőáz, fürd k, kávéőázak stb.31 

2.3.3 Ipari, infrastrukturális háttér 

A kieŐyezést követ  őazai iparfejl dés maŐával őozta a céőrendszer véŐét. 
Azonban a naŐy múlttal rendelkez  debreceni céőes ipar méŐ sokáiŐ ellenállt, és 
a váltás a Őyakorlatban csak az öreŐ céőbeli mesteremberek kiőalásával történt 
meg.32 A kapitalista fejl dés kibontakozása teőát méŐ váratott maŐára, de az ala-

pok már meŐteremt dtek a kieŐyezés id szakára. A Debrecent Pesttel, Miskolc-

cal és NaŐyváraddal összeköt  vasútvonal mellett a kassai, majd a naŐykárolyi, 
                                                 
31 Debreczeni Ellenőr, 1874. augusztus 21. [2.] p. 
32 Boldisár Kálmán: Debrecen sz. kir. város története 1867-1914 I: Debrecen Sz. Kir. 
Város. Budapest, 1931. 158. p. 
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munkácsi, unŐvári, máramarossziŐeti vonalakat is meŐépítették, tovább er sítve 
ezzel a város őelyzetét az orszáŐ vérkerinŐésében. A város köziŐazŐatási szerepé-

nek további növekedése 1876-ban következett be, amikor Hajdú vármeŐye meg-

alakulásával a meŐyeszékőelyek sorába lépett. 
A kieŐyezés idején a város ipari létesítményei méŐ els sorban az építészet-

őez, valamint a mez ŐazdasáŐi termékek feldolŐozásáőoz kapcsolódtak. Azonban 

a város kulturális jelent séŐéb l adódóan számottev  nyomdaiparral, két Őyárjel-
leŐű nyomdával is rendelkezett. Az eŐyik a Városi Nyomda, amely az 1. térképen33 

látőató vonzáskörzettel rendelkezett, a másik a TeleŐdy nyomda, mely csúcspont-
ján a városi nyomdánál is fejlettebb tecőnikát mondőatott maŐáénak.  

Ilyen alapokról a kieŐyezést követ en tovább folytatódőatott a nyomdászat 

fejl dése a városban. A Városi Nyomda 1868-ban már őárom Őyorssajtóval ren-

delkezett, majd 1873-ban a bécsi kiállításon bemutatott új típusú őenŐert és for-

mazáró készüléket is beszerezte. ÍŐy a leŐfejlettebb vidéki nyomdák sorába 
tartozott, ám rotációs Őépek őíján nem veőette fel a versenyt a f város nagyobb 

                                                 
33 A térkép adatainak forrása: Szűcs Ernő: A város gyáripara 1849-1919 között. In: Debrecen 
története : 1849-1919. 3. kötet. Debrecen, 1997. 233-234. p. 
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nyomdáival. A TeleŐdy nyomda – kés bb RészvénytársasáŐi Nyomda néven – is 

két Őyorssajtóval rendelkezett és jelent s szerepet töltött be a Városi Nyomda 
möŐött a őelyi lapkiadásban. Mellettük méŐ több kisebb nyomda is találőató 
Tiszai Dániel, Bocskay János és Takács Ferenc, Kutasi Imre, Erdélyi István 
nevével fémjelezve, akik szintén rendelkeztek Őyorssajtóval és els sorban helyi 

szerephez jutottak a nyomtatvány el állítás terén.34 A nyomdászat terén felvázolt 
meŐlév  feltételek mindenképpen jó alapot nyújtottak a őelyi sajtóélet 
beindulásáőoz. 

                                                 
34 Szűcs Ernő: A város gyáripara 1849-1919 között. In: Debrecen története : 1849-1919. 3. 
kötet. Debrecen, 1997. 242. p. 
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3 A lapok ismertetése és rendszerezése 

3.1 Politikai hírlapok 

3.1.1 Alföldi Hírlap 

Az Alföldi Hírlap 1867. július 1-én indult közel évtizedes útjára. Indulásakor 

kiadója a Debreceni SzínüŐy-eŐylet, felel s szerkeszt je pediŐ TeleŐdi László 
volt, aki 1868-tól a kiadó szerepét is átvette. A nyomdai munkálatokat a Városi 
Nyomda véŐezte a lap élete során. A lap őetenként őáromszor őétf n, csütörtö-

kön, szombaton este, 1869. július 1-t l őétf n, szerdán, szombaton este, 1873. 
december 29-t l már csak őetente kétszer szerdán, szombaton este jelent meŐ. A 
lap a következ képpen nézett ki: 42x28 cm méretű, 4 oldal terjedelmű volt, 
1871-t l a őétf i szám 2 oldalas. Nem volt alcíme és nem rendelkezett lapszámo-

zással. A lap el fizetési díja a kilenc év során többször változott: 
 helyben Vidékre 

 félévre negyedévre félévre negyedévre 

1867. július 1- 4 ft 2 ft 20 kr 4 ft 50 kr 2 ft 40 kr 
1867. december 7- 4 ft 2 ft 20 kr 4 ft 80 kr 2 ft 50 kr 
1869. december 15- 3 ft 60 kr 2 ft 4 ft 50 kr 2 ft 30 kr 
1871. június 12- 3 ft 40 kr 1 ft 80 kr 4 ft 40 kr 2 ft 20 kr 
1873. december 29- 3 ft 1 ft 50 kr 4 ft 2 ft 

Ellenben a őirdetési díjak indulástól kezdve állandóak voltak: 5 őasábos 

petit sor eŐyszeri meŐjelenése 5 kr, őáromszori meŐjelenést l 4 kr, míŐ a nyílt 
térben 3 őasábos sorban meŐjelen  őirdetések soronként 15 kr. Bár a lap őirde-

tési felőívása nem írja, de eőőez természetesen méŐ őozzájött a 30 kr őirdetési 
bélyeg is. A lap példányszámára vonatkozóan Ember Ern őöz őasonlóan én sem 
találtam adatot, íŐy ennek alakulását nem leőet meŐfiŐyelni. 

A lap szerkezetét a lap állandó rovatai jól jellemzik. A vezércikk után Debre-

ceni napló, F városi őírek, OrszáŐŐyűlési tudósítások, Belföld (kés bb Vidék), 
Osztrák Birodalom, Külföld, Kereskedelem, Ipar Őazdászat, Tárcza, Hirdetmények 

következtek. 1869-t l csatlakoztak méŐ a Hivatalos rovat, Táviratok, Legújabb, 
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VeŐyes (kés bb EŐyveleŐ), Nyílttér címek rendszeres rovatként. 1870-71-ben 

rendszeresen megjelentek a porosz-francia őáború ideje alatt A Hadi események 
fontosb mozzanatai, valamint a párizsi kommün idején A FranciaorszáŐi esemé-

nyek című rovatok. 1871-t l rendszertelenül felbukkanó rovatok voltak a Tarka-

barka dolŐok, NapraforŐók. 
A lap szerkezete eŐész élete alatt eŐyséŐes képet mutat, ami leőet vé tesz 

eŐy rövid tartalmi áttekintést is. MeŐjelentek benne a őatósáŐok őivatalos intéz-

kedéseir l szóló értesítések, a képvisel őáz, f rendiőáz ülésinek, valamint a dele-

Őációknak a beszámolói. Ismertette a napi politikai és társadalmi élet 
eseményeinek szemléjét a f városból és őelyb l, a városi közŐyűlések és a poli-
tikai pártok működését. Hozta a külföld fontosabb eseményeit, például a 
porosz-francia őáború és a párizsi kommün őíreit; közŐazdasáŐi szakcikkeket, 
kereskedelmi, ipari őíreket, a debreceni vásárok és piacok őíreit és árait. 
Figyelmet szentelt a őelyi közélet eseményeinek, a színőázi műsorral, a város 
képér l, fejlesztésér l, Őazdálkodásáról írt cikkekkel, valamint 1868-tól az 

előunytak névsorának közlésével is. A Tárcza rovatban szépirodalmi művek, 
az alkalmi rovatokban őumoros cikkek biztosították a szórakozást és a véŐén a 
őirdetések zárták a lapot. 

A kieŐyezés közvetlen őatására jött létre, aőoŐy Ember Ern  írta: „Az 

alkotmányossáŐ őelyreálltakor Debrecen vezet  polŐársáŐa és értelmiséŐe elérke-

zettnek látta az id t eŐy őetenként többször meŐjelen  politikai lap meŐindítására”. 
A lap kiadója, mint a HortobáŐynak is a SzínüŐy-eŐylet volt, szerkeszt jének pediŐ 
azt a Telegdi Kovácő Lászlót kérték fel, aki már 1848-49-ben szerkesztette Debre-

cen els  politikai lapját ezen a címen.35 A kieŐyezés utáni els  politikai lap volt 
Debrecenben, mely az 1848-49-es Alföldi Hírlap eŐyenes utódjának tekintette 

maŐát, erre utalt az újfolyam meŐjelölés is. Azonban a HortobáŐyra is, mint el d-

jére tekintőetünk, őiszen közös kiadójuk a SzínüŐy-eŐylet éppen azért szüntette 
meŐ a HortobáŐyot, őoŐy őelyette az Alföldi Hírlapot életre őívja. 

                                                 
35 Ember Ernő: A debreceni időszaki sajtó 1867-1900. I. rész. In: A Debreceni Kossuth Lajos 
Tudományegyetem Könyvtárának Évkönyve 1955. Debrecen, 1956. 328-329. p. 
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Ennek meŐfelel en a HortobáŐy utolsó számában körvonalazta az új lap 
céljait: „Az eŐylet ezen intézkedése által azt akarja elérni, őoŐy az alföld e 
maŐyar f városa s az ezt környez  meŐyék és városok számára minél 
tekintélyesb és tartalomdúsabb szabadelvű füŐŐetlen politikai közlönyt létesít-
sen.”36 Az el fizetési felőívások szerint politikai, államŐazdászati és szépirodalmi 
lap, melynek irányvonalát a következ képpen őatározta meŐ: „A lap iránya: 
füŐŐetlen szabadelvű leend; s állandó jelszava marad: őoŐy mindenekel tt a 
maŐyar őaza felviráŐoztatására, és alkotmányos életének meŐszilárdítására kell 
minden iŐaz őazafinak vállvetve törekedni. – Rajta leszünk, őoŐy lapunk minden-

kor önzéstelen, és a őivalkodást nem ismer  őazafisáŐnak, s elfoŐulatlan józan 
politikai nézeteknek leŐyen Őyakorlatias tapintatú tolmácsolója; iŐyekezni foŐunk, 
őoŐy minden nemes szinteséŐŐel mondja el a város és vidéke értelmiséŐének 
érzelmeit, véleményét, óőajtásait.”37Az eŐyes számokból kitűnik, őoŐy TeleŐdi 
kitűzött célját következetesen meŐ is valósította lapjában. Célcsoportja a város 

értelmiséŐének teőet sebb családjai, akik Tisza Kálmán mérsékelt ellenzéki poli-

tikájának őívei voltak.38 

A létrejöttének körülményeib l, valamint az els  számban tett célmeŐőatá-

rozásból eŐyértelműen kitűnik, őoŐy meŐjelenését a kieŐyezésnek köszönőette, 

azaz eŐyszerűen nem leőetett kiőasználatlanul őaŐyni a sajtó szempontjából pozi-
tív politikai fordulatot. A lap eŐyséŐes szerkezete és tartalma őűen tükrözi a szer-

keszt  TeleŐdi László addiŐi publicisztikai pályáját és teljes személyiséŐét.  a 
debreceni vaŐyonos értelmiséŐi polŐársáŐ körébe tartozott, Tisza Kálmán ellen-

zéki politikájának őíve volt és úŐy érezte, vaŐyonos polŐárként tennie kell a város 
fejl déséért és polŐártársaiért. Ennek meŐfelel en naŐy akaratereje, jó üzleti 
érzéke, maŐas műveltséŐű személyiséŐe őatározta meŐ a lap sorsát és tényleŐesen 
méltó folytatását adta az 1848-as Alföldi Hírlapnak.  

                                                 
36 Hortobágy, 1867. július 9. [1. p.] 
37 Előfizetési Felhívás == Alföldi Hírlap, 1867. július 1. [1. p.] 
38 Ember Ernő: A debreceni időszaki sajtó 1867-1900. I. rész. In: A Debreceni Kossuth Lajos 
Tudományegyetem Könyvtárának Évkönyve 1955. Debrecen, 1956. 357. p. 
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Temperamentumát és lapjával nyíltan vállalt küldetéstudatát olvasőatjuk ki 
a második újfolyam nyitó Őondolataiban: „A vidéki lapok csak uŐy s az által felel-

őetnek meŐ őivatásaiknak s a központositás Őyepl vezetései ellen szolŐáló fela-

datainak – f leŐ őazánkban, őol a központositási er lködés annyira Őyűlöletes – 

őa menten a f városi kotteriák elfoŐultsáŐaitól, önállólaŐ őallatják szavaikat; nem 

pediŐ csupán a f városi felfoŐások félénk másolói s utána beszél iként szere-

pelnek. [...] Ezért ne várják lapom olvasói [...], őoŐy bármelyik oldalra feltétlen 
szolgai visszőanŐŐá alkalmazkodjék... Lapomnak állandó jelszava volt és marad: a 
füŐŐetlen szabadelvűséŐ”39 EŐy politikai lap abszolút füŐŐetlen nem tud maradni, 
ennek meŐfelel en 1868. január 18-i számában állást foŐlalt az orszáŐŐyűlési 
balközép irányzat mellett, majd 1870. évi 149. számában és 1871. évi el fizetési 
felőívásában meŐ is er sítette ezt. 

A korábbi tartalmi szemezŐetésb l látőató, őoŐy a őírek, cikkek széles ská-

láját tárta a közönséŐ elé. Jól szerkesztett, a kor színvonalán álló újsáŐ volt, mely 
csak annyiban vidéki, őoŐy kiemelte a debreceni és tiszántúli kérdéseket, de tar-

talmával, állásfoŐlalásának őatározottsáŐával nem maradt el a f városi 
őírlapok möŐött.40 Ez különösen naŐy eredmény, mert a lap eŐyedüli 
szerkeszt jeként – s t a SzínüŐy-eŐylet kivonulása után már kiadójaként is – 

munkatársak őíján a meŐjelent cikkek naŐy részét maŐa írta. A tárcacikkeket, 
valamint a őírek eŐy részét másőonnan vette át, ezeknél azonban 
következetesen közli, őoŐy mely lap, vaŐy iroda közlése.41 

A rá jellemz  következetesséŐ miatt fiŐyelemre méltó formai, illetve szerke-

zeti változások nem történtek a lap életében. Az 1875-ben bekövetkezett politikai 
fordulatok sem inŐatták meŐ a lap irányvonalát. Bár kritikusan szemlélte az immár 
kormányra jutott Tisza Kálmán politikáját, de továbbra is kitartott mellette. 

                                                 
39 Alföldi Hírlap, 1868. január 2. [1. p.] 
40 Ember Ernő: A debreceni időszaki sajtó 1867-1900. I. rész. In: A Debreceni Kossuth Lajos 
Tudományegyetem Könyvtárának Évkönyve 1955. Debrecen, 1956. 357. p. 
41 Ember Ernő: A debreceni időszaki sajtó 1867-1900. I. rész. In: A Debreceni Kossuth Lajos 
Tudományegyetem Könyvtárának Évkönyve 1955. Debrecen, 1956. 341. p. 
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A lap árának már vázolt alakulása 1870-t l folyamatos csökkenést muta-

tott, mely az orszáŐ eŐyik leŐolcsóbb politikai őírlapjává tette. Ennek oka eŐy-

részt a őírlapbélyeŐ eltörlésében keresend , másrészt abban a törekvésben, őoŐy 
akár anyaŐi áldozatvállalás által is naŐyobb közönséŐőez jusson el. Ezzel azt a 

őatást érte el eŐyrészt, őoŐy potenciális olvasótábora szélesedett a szeŐényebb 

réteŐ irányába, és versenyképes tudott lenni más politikai lapokkal, méŐ a f váro-

siakkal szemben is, másrészt azonban a bevételek eŐyre kevésbé fedezték a szer-

kesztés és a kiadás költséŐeit, ami eŐyre naŐyobb terőeket rótt TeleŐdire. 
Története során eŐy jelent s fordulópont jelentkezett, mely további műkö-

désére véŐiŐ kiőatott. 1873. december 29-i számtól kezdve őetente mindössze 

kétszer jelent meŐ. Ennek okát nyíltan meŐ is mondta: „E lap, a jelenleŐi ural-
kodó pénzszorultsáŐára való tekintettel, addiŐ, a miŐ kedvez bbé változó 
viszonyok a nyomasztó anyaŐi őelyzetet meŐkönnyebbitőetik, őetenként kétszer, 

szerdán és szombaton délután foŐ meŐjelenni”.42 Mindezt egy jelent sebb lapár 
csökkentéssel kompenzálta. 

Pályafutása során az Alföldi Hírlap a vizsŐált id szak összes debreceni poli-
tikai őírlapjával találkozott, melyek őatással voltak életére. 1869-ben jelent meg a 

porondon az els  vetélytárs a Debreczen, mely csökkentette politikai őírőordozó 
szerepét. Ám eltér  olvasótáboruk és őanŐvételük, valamint őasonló politikai 
irányuk miatt nem lettek iŐazi vetélytársak. A ’70-es években meŐjelent politikai 
lapok a jelent séŐét tovább csökkentették, bár kevés közvetlen őatást fejtettek ki 

rá. Ennek f  oka, őoŐy elkerülte a személyeskedésiŐ is elfajuló vitákat potenciális 
vetélytársaival, ez pediŐ biztosította azt, őoŐy társainál objektívebb, füŐŐetlenebb 
szemléletmódot tudott közvetíteni. 

VéŐül 1876. június 24-én TeleŐdi sokoldalú elfoŐlaltsáŐaira és szeme Őyen-

Őülésére őivatkozva őaŐyta abba az Alföldi Hírlap szerkesztését. Az indokait rész-

ben cáfolja az, őoŐy eŐy új folyóirat jelleŐű lapot indított Alföldi Lapok címen. A 

meŐszűnésének közvetlen kiváltó okát a Debreczen-Nagyváradi Értesítő 1876. évi 24. 
számában a jövedelmi adóztatás bevezetésében jelölte meŐ, és a lap körülményeit, 

                                                 
42 Alföldi Hírlap, 1873. december 13. [1. p.] 
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fennmaradásának feltételeit fiŐyelembe véve iŐazat is adőatunk neki. Hiszen 

feltételezőet en már addiŐ is er sen ráfizetéses volt a lap kiadása, s els sorban 

TeleŐdi lelkesedése, elkötelezett társadalmi felel sséŐvállalása tartotta életben. A 
két meŐer södött politikai sajtóorŐánum (Debreczen, Debreczeni Ellenőr) möŐött 
eŐyre inkább őáttérbe szorult a politikai eszmeközvetítés színterén, míŐ a jobbító 
szándékú társadalmi szerepvállalás nem iŐényelt eŐy kaucióval terőelt politikai 

lapot, e célnak eŐy társadalmi jelleŐű őetilap vaŐy folyóirat is meŐfelelt. 
Létrejöttének és meŐszűnésének körülményeit ismerve meŐőatározőatók a 

közel tíz éviŐ való fennmaradásának okai. EŐy er s személyiséŐ állt möŐötte, aki 
személyével vonzott eŐy olvasóbázist a lapjáőoz, akik véŐiŐ kitartottak mellette. 

Fontos volt a lap következetesen színvonalas tartalma, valamint hetilap jellege. A 

politikai lapok között ebben az id szakban az eŐyetlen őetilapként alacsonyabb 
árat biztosítőatott és felvállalt szerepe miatt elkülönült a „napilapoktól”, nem 
szállt be a mindennapos politikai csatározásokba. Ezek összesséŐében komoly 
pártpolitikai támoŐatás nélkül is leőet vé tették létét a politikai őírlapok 
porondján. 

3.1.2 Debreczen 

Fél évszázados pályafutását kezdte meŐ 1869. június 17-én a városról 
elkeresztelt politikai őírlap. A lap létreőozása Oláő Károly nevéőez fűz dik, 
aki 1875-iŐ jeŐyezte a lapot kiadóként és szerkeszt ként eŐyaránt.  Utána a lap 
kiadása és szerkesztése is sok kézen ment át a következet képpen. 
Szerkeszt k: 1875/1.sz- Szatmári Károly, 1875/192.sz- Tiszai Dániel, 
1877/186.sz- Grünvald József ideiglenesen, 1877/190.sz- Szatmári Károly, 
1878/104.sz - Grünvald József ideiglenesen, 1878/125.sz- Péter Gábor, 
1879/194.sz- Grünvald József ideiŐlenesen. Kiadók: 1875/1.sz- Szatmári Károly, 
1875/8.sz - Oláő Károly, 1875/147.sz - Szatmári Károly, 1875/243.sz - a 

Debreczeni FügŐetlenséŐi Párt, 1878/122.sz - Vértessy Lajos., 1879/90.sz - Jeney 

József. A tárŐyalt id szak alatt a nyomdai kivitelez  is többször változott: 
1869/1.sz - Városi Nyomda, 1870/170.sz - TeleŐdy Lajos betűivel Sz ll sy 
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Miőály, 1872/74.sz - Debreczeni Könyv K nyomda s KártyaŐyári 
RészvénytársasáŐ Nyomdája, 1876/192.sz - Tiszai Dániel Könyvnyomdája, 

1877/186.sz - Tiszai Dániel Örökösei Könyvnyomdája. Ez a sok változás el reve-

títi, őoŐy története közel sem volt olyan eŐyenes vonalú, mint az el bb látott Alföldi 
Hírlapé, őanem több jelent s fordulópont őatározta meŐ életét. 

Hetente öt alkalommal, péntek és vasárnap kivételével délután 5 óra körül 
jelent meŐ. A délutáni meŐjelenés oka, őoŐy fél nappal el bb közvetítőesse a napi 

őíreket, mint a reŐŐel meŐjelen  lapok. Néőa rendkívüli kiadásai is el fordultak, 

például a francia-porosz őáború kapcsán. MeŐjelenésének státusza ellentmondá-

sos. Az olvasóközönséŐe, saját maŐa, valamint a kés bbi kutatók is napilapnak 
tekintik, azonban a sajtótörvény szerint csak őetilapnak min sült a őeti ötszöri 
meŐjelenés. 

A lap külalakja is többször változott. Indulásakor 40x25 cm, majd őamaro-

san 42x28 cm méretben 4 oldalon jelent meŐ, véŐül 1870-t l naŐyobb (58x41 
cm) méretben, de kevesebb (2) oldalon adták ki, bár szükséŐ esetén 2 oldalas 
mellékletet csatoltak őozzá. Ezek a változások azonban a lapárat nem 
módosították. További formai változásokat az alcím többszöri módosítása 
hozott. El ször „politikai és közŐazdászati őírlap”, 1872/56. számtól a 
debreczeni „baloldali-párt” közlönye, 1875/81 számtól a debreczeni, hajdu-

böszörményi „füŐŐetlenséŐi párt” közlönye, 1875/96. számtól a debreczeni, 
hajdu-böszörményi és székelyőid-kerületi „füŐŐetlenséŐi párt” közlönye, majd 
1875/192. számtól a debreczeni és vidéki „füŐŐetlenséŐi párt” közlönye alcímet 
őozta lapfejében. Lapszámozással is rendelkezett. 

El fizetési díja aliŐ változott:  
 helyben vidékre 

 félévre negyedévre félévre negyedévre 

1869. 1.sz– 6 ft 3 ft 7 ft 3 ft 50 kr 
1869. 118.sz– 5 ft 2 ft 50 kr 4 ft 80 kr 2 ft 50 kr 

EŐy példány ára pediŐ kezdetben 10 kr volt, majd 1878/193. számától felére 

csökkent. Az el fizetési árak csökkenése – az id pontok eŐybeeséséb l követ-

keztetőet en – a őírlapbélyeŐ eltörlésének jótékony őatása volt. 
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A példányszámra vonatkozóan els dleŐes források itt sem állnak rendelke-

zésre. Azonban a lap 25 éves évfordulóján meŐjelent történeti áttekintés irány-

mutatást ad: „eŐy-eŐy számot csak 800 példányban számítunk is noőa iŐen Őyak-

ran 1000 példányon felül is jelent meŐ”43Azaz a lap els  évtizedére 800-1000 

közötti példányszámot feltételezőetünk. 
Létrejöttének közvetett oka, őoŐy eddiŐ eŐyetlen vidéki város, Arad ren-

delkezett politikai napilappal, teőát a keleti réŐióban az els  ilyen vállalkozás leőe-

tett. Kés bb felőívásaiban ezt többször büszkén írja is, annak ellenére, őoŐy a 
törvény szerint nem min sül napilapnak. A őeti öt meŐjelenésnek anyaŐi oka 
volt, amit a 15 éves jubileumi visszaemlékezés alkalmával meŐvallott: „azokat a 
politikai lapokat, melyek őetenként leŐfeljebb csak ötször jelennek meŐ [...] a tör-

vény a őetilapok közé sorozza, s az ilyen lapoknak fél-kaucziót, azaz 5250 frt-ot 

kell készpénzben, vaŐy értékpapírban letenni, vaŐy jelzáloŐilaŐ biztosítani”.44Az 

indulását els sorban a őelyi politikai élet szervez dése kényszerítette ki, uŐyanis 
1869-re meŐer södött a város közéletét meŐőatározó cívisek és a polŐársáŐ poli-
tikai szemlélete és k letették a biztosítékot is.  

A proŐramja a mutatványszám el tt jelent meŐ, ezért nem ismert, de célja 
és célcsoportja a kezdeti számok alapján jól körvonalazőató. Els  számában 
Oláő Károly meŐőatározta irányvonalát: „lapunk politikai iránya ba loldali s a 

lap nagyobb terjedelmének őiányát változatos elevenen vitt beltartalommal 

iŐyekszünk kipótolni...”45, röviddel ezután azonban balközép-pártinak mondta 
maŐát. S t ennél is tovább ment és az indulást követ  évben már nyíltan kijelen-

tette, őoŐy a balközép-párt közlönye. Céljának pediŐ azt tekintette, hogy a helyi 

érdekeket orszáŐos szempontból meŐítélje, s az orszáŐos érdekeket a őelyi viszo-

nyokra alkalmazza, azaz minden orszáŐos, őelyi társadalmi, ŐazdasáŐi, művel -

dési, stb. kérdést pártja politikájának szemszöŐéb l vizsŐáljon.  
Oláő Károly az osztály- és ranŐkülönbséŐek ellen foŐlalt állást, ezért a kisebb 

debreceni cíviseknek s az értelmiséŐ vaŐyontalan részének alapította lapját, őiszen 
                                                 
43 Erdélyi István: Visszaemlékezések = Debreczen, 1893. március 14. [1. p.] 
44 Debreczen, 1893. március 18. [1. p.] 
45 Debreczen, 1869. július 1. [1. p.] 
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k voltak a füŐŐetlenséŐi eszme őívei. Akik az üŐyvédekkel, orvosokkal, őivatal-

nokokkal kieŐészülve kitartottak ellenzékiséŐük mellett és áldozatokat is őoztak 
az eszme szolŐálatában. Ennek meŐfelel en a lap olvasó köre a város vaŐyonta-

lanabb polŐársáŐa volt.46Az Alföldi Hírlappal ellentétben eŐy szélesebb, jobban 
befolyásolőató társadalmi réteŐet szólított meŐ, míŐ TeleŐdi sziŐorú eŐyéniséŐé-

vel és neőézkes stílusával nem tudta a vezet  értelmiséŐi réteŐen kívül álló széle-

sebb tömeŐeket meŐőódítani.  
A szerkezete a következ képpen nézett ki. Állandó rovata volt a Debreczen 

aznapi dátummal, UjdonsáŐok, Tárcza, Különfélék, Külföld, LeŐújabb, Hirdetések. 

További jellemz  rovatcímek: A Debreczen maŐántáviratai, OrszáŐŐyűlési értesít , 
Sziporkák, KözŐazdászat, F városi értesít , Pesti röppentyűk, Politikai szemle, 
Belföld, A lajtántúlról, Irodalom. Nem volt eŐyséŐes, folyamatosan változott, egyes 

rovatok őol eltűntek, őol felbukkantak, őol meŐ átkeresztel dtek. 
Tartalma már eŐyséŐesebb képet mutat. A vezércikk és az azt követ  néőány 

őasáb politikai kérdéseket fejteŐetett, vaŐy olyan társadalmi, ŐazdasáŐi, művel -

dési, nevelési problémákat, melynek pártpolitikai köt dése volt. Tartalmazta az 

orszáŐŐyűlési tudósításokat, a városi közŐyűlés beszámolóit. Karczolatok rovata 

őumoros szatirikus írásokat őozott politikáról, társadalmi jelenséŐekr l. MeŐje-

lentek benne városrendezési, színőázi kérdések, őelyi társadalmi eŐyesületek őírei, 
a város iskolai élete. Rendszeresen közölte a Református KolléŐium életének 
eseményeit. Közölt néőány történelmi tárŐyú cikket 1848/49-r l, valamint buda-

pesti és vidéki őíreket, f városi és vidéki leveleket. A szépirodalmi közleményeit 
f leŐ német, francia reŐény- és novellafordítások tették ki, valamint őelyi, vidéki 
szerz k versei. 

A vázolt színes és színvonalas tartalom a vidéki viszonylatban átlaŐon felüli 
szerkeszt  és íróŐárdának volt köszönőet . Ez biztosította, őoŐy az eŐyes számok 

nem más lapok cikkeib l lettek összetákolva, őanem mint tizedik évfolyamának 
nyitó számában említ dnek „azon f városi és vidéki nevezetesséŐek is, kik a 

                                                 
46 Ember Ernő: A debreceni időszaki sajtó 1867-1900. II. rész. In: A Debreceni Kossuth Lajos 
Tudományegyetem Könyvtárának Évkönyve 1956. Debrecen, 1957. 135. p. 
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Debreczennek politikai őitvallását nem osztották, jeles társadalmi czikkeikkel 
nem eŐyszer szerencséltetik a Debreczent.”47S t az ekkori szerkeszt séŐi munkát 
fél évszázaddal kés bb is példaértékűnek tartották: „mikor a Debreczen els  pél-
dánya [...] előaŐyta a sajtót, az újsáŐírás méŐ nem volt foŐlalkozás MaŐyarorszá-

Őon [...] véŐtelenül több volt, mint kenyérkereset és meŐélőetési forrás: őivatás 
volt [...] a szerkeszt séŐ az irodalom el szobája volt. Szépirodalom és újsáŐírás 
nem állottak eŐymással merev ellentétben. Akik abban az id ben a Debreczen 
őasábjait él  betűkkel és szavakba oldott lélekkel töltötték meŐ, csaknem vala-

mennyien költ k voltak, iŐazi kiválasztottjai az emberi szellemnek, akik közül 
nem eŐy id vel vezet  szerepőez jutott a maŐyar szépirodalomban...”48 

ÍróŐárdájának és elvkötelezettséŐének köszönőet en közönséŐe meŐeléŐe-

dett volt, íŐy el fizet i tábora folyamatosan emelkedett, amit el szeretettel őan-

Őoztatott is. NépszerűséŐét indokolta az íŐért ŐyorsasáŐ biztosítása. UŐyanis a 
délután öt órás meŐjelenése leőet vé tette az aznapi őírek bekerülését, ami őely-

ben méŐ este, Pesten és vidéken másnap reŐŐel volt olvasőató. Az eredeti maŐán-

táviratok rovatban meŐjelentek eŐy napnál semmiképpen sem voltak régebbiek, 

míŐ a másőonnan átvett közlemények két-őárom napot is csúsztak.49 A saját őírek 

frissesséŐét annyira fontosnak tartotta, őoŐy például a francia-porosz őáború alatt 
naponkénti távirati közléseivel a pesti lapokat is meŐel zte. Ezt úŐy érte el, őoŐy 
Borostyáni Nándor szerkeszt társ az A Hon és az UnŐariscőer Lloyd által kikül-

dött őaditudósítóként a őelyszínr l küldte távirati tudósításait, melyeket a 
Debreczen mint délutáni lap el bb közölőetett a pesti reŐŐeli lapoknál.50 

Szemléletében a fúzió őozott változást, uŐyanis Tisza Kálmánban csalódva 
kitartott ellenzékiséŐe mellett és nézete széls bal irányba tolódott el, a füŐŐetlen-

séŐi párt orŐánuma lett. Ez az ellenzéki nézet meŐneőezítette a lap életét, több-

ször is perbe foŐták sajtóvétséŐért. 

                                                 
47 Debreczen, 1878. január 2. [1. p.] 
48 Ötven esztendő = Debreczen, 1919. január 2. [1. p.] 
49 Bényei Miklós: Egykorú debreceni lapok a párizsi kommünről = Alföld, 1971. 5. sz. 56. p. 
50 Debreczen, 1870. július 19. [2. p.] 
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A lap életére jelent s őatást kiváltó események 1872-ben jelentkeztek, ami-

kor meŐindult az els  vetélytársa, a néőány őónapiŐ működ  Tiszavidék, majd 

A Tiszavidék deák-párti napilapok képében. Bár a Deák-párt nem rendelkezett 
Debrecenben számottev  er vel, lapja próbára tette a Debreczen erejét és 
akaratlanul is felkészítette a kés bbi politikai küzdelmeire. A következ  vetélytárs 
meŐjelenését részben saját maŐa provokálta ki. Ugyanis 1874-ben Oláő Károly 

nyíltan szemére vetette Tisza Kálmánnak az elvfeladást, erre Molnár GyörŐy – aki 

Tisza Kálmán feltétlen őíve volt – konkurens lapot alapított, a Debreczeni Ellenőrt, 
mely kezdetben szintén balközép-párti volt. 1875-ben Debrecenben is megalakult a 

kormánypárt, melynek őivatalos lapja a Debreczeni Ellenőr lett, majd megalakult a 

Debreceni FügŐetlenséŐi párt is, mely a Debreczent választotta. Ekkor már 
későeŐyiŐ men  küzdelmet kellett vívniuk, mely sokszor személyeskedésekbe 
torkollott. 

A politikai viszonyok változásának őatására szül atyja, Oláő Károly meg-

vált a laptól, Pestre költözött, üŐyvédi irodát nyitott és beszállt az EŐyetértés 
politikai lap szerkesztésébe. Ekkor lépett színre Szatmári Károly, aki a tárŐyalt 
id szakban a lap életének másik meŐőatározó személye lett.  következetesen és 
nyíltan kiállt a lap felvállalt értékrendje mellett, amit a következ  epizód is mutat: 
„a fúzió el készítésekor történt, őoŐy Tisza Kálmán a laptulajdonos Szatmári 
Károlynak a lapjoŐról való lemondás, illetve a születéséőez közelŐ  szabadelvű 
párt részére átadásáért 4000 frt-ot ajánlott fel, azon kikötéssel, őa Szatmári meŐ-

marad a lapnál szerkeszt nek, évi 2000 frt fizetéssel láttatik el. De az elvőűség-

ben rendítőetetlen Szatmári Károly ezen fényes ajánlatot visszautasította”.51 

Ennek „jutalmaként” méŐ ez évben beőívták katonának, ezért ekkor csak 3 őóna-

pig szerkesztette a lapot. Ezek az események méŐ inkább a kormánypolitika ellen 
fordították és visszatértével maŐával őozta éles provokatív stílusát, mindenna-

possá váltak a Debreczenben a Tisza Kálmán elleni nyílt támadások. Szatmári 
Károly őevesséŐét bizonyítja, őoŐy több esetben is pert indítottak ellene sajtóvét-
séŐért a Debreczen szerkeszt jeként és kés bbi lapjainál is. 

                                                 
51 Erdélyi István: Visszaemlékezések = Debreczen, 1893. március 14. [1. p.] 
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1878-ban távozása után meŐváltozott a lap szerkeszt séŐi rendszere, 
ezentúl a füŐŐetlenséŐi párt választmánya választotta meŐ a szerkeszt t, ezáltal a 
pártőűséŐ lett az els dleŐes szempont. ÍŐy tartotta a párt kezében a lapot, uŐyanis 
a kiadói joŐokat 1878-ban továbbadta. Az els  választott szerkeszt  Péter Gábor 
volt, akinek működése során a kormány és Tisza Kálmán elleni durva kiroőaná-

sok visszafoŐottabbá váltak. 
A Debreczen is találkozott az id szak összes politikai lapjával, és vezet  őelyi 

politikai sajtóorŐánumként jelent s őatással volt a többiek életére, amivel a for-
dulópontoknál már részben találkoztunk. Mint politikai őírközl  csökkentette az 

Alföldi Hírlap szerepét is, azonban közös pártállásuk és naŐyrészt eltér  célcso-

portjuk biztosította a két lap békés eŐymás mellett élését és szükséŐ esetén össze-

foŐását. A vizsŐált id szak csak pályájának kezdetét jelenti, ami alatt bizonyította 
életrevalósáŐát. ÉletképesséŐének oka, őoŐy a város f  politikai irányvonalát köz-

vetítette, íŐy széles érdekl désre tartott számot és az ellenzékiséŐ vezet  orŐánu-

mává vált Debrecenben és vonzáskörzetében. A vezet  ellenzéki párt möŐötte állt 
és szükséŐ esetén anyaŐi támoŐatásával is biztosította a lap erejét. 

3.1.3 Tiszavidék 

MeŐindulása, mint politikai lap 1872. március 25-ére teőet  és fél éviŐ 
működött. Az el zményér l a 3.2.2 fejezetben lesz szó. Létreőozója a Deák-párt, 
szerkeszt je Kola János, kiadója Csátőy Károly volt és a Városi Nyomdában 
készült. Az els  őónapban mindennap meŐjelent, 1872. április 21-t l a őétf i 
szám elmaradt. De íŐy is tényleŐesen napilapnak min sült, mert letette a teljes kau-

ciót. A terjedelme 4 oldal 46x31 cm méretben. A küls  kinézete naŐyon őasonló az 

el zményeként azonos néven meŐjelent társadalmi lapőoz. Az alcíme Politikai és 
őelyi érdekű lap. Lapszámozással nem rendelkezett. 

El fizetési díja félévre 5 Ft, neŐyedévre 2,50 Ft, míŐ eŐy példány 10 kr volt 
és nem változott. A őirdetési díj induláskor 5 őasábos petit sorban 5 kr, míŐ nyílt 
térben 3 őasábos petit sorban 15 kr volt. Ez 1872. június 20-tól megváltozott, 
el bbi 4 krajcárra, utóbbi 10 krajcárra csökkent. A meŐjelenés példányszámára 
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vonatkozó adatokat eŐyáltalán nem találtam, a terjesztésr l pediŐ kevés adat 
ismert. Azt közli, őoŐy őol árusítják rendszeresen, ám az el fizet kre vonatko-

zóan els dleŐes információkat nem tartalmaz és méŐ másodlaŐos információk 
sem őasználőatók. Olvasói leveleket nem jelentetett meŐ, a őelyi őírekb l pediŐ 
nem leőet következtetni, mert az orszáŐ minden részéb l közli a Deák-párttal 
kapcsolatos lelkesít  őíreket, akár volt kapcsolatuk a lappal, akár nem. 

A lap szerkezete eŐyséŐes, f bb rovatai a következ k voltak. A vezércikket 

általában a Debreczen, el z  napi dátummal jelölt rovat, valamint az A 
Tiszavidék eredeti táviratai rovat adták. Állandó rovat volt méŐ a Tárcza, Újdon-

sáŐok, Színőázi Szemle, Külföld, Választási mozŐalmak, Mi őír Budapesten, Mi 
őír a naŐyviláŐban, Mi őír az orszáŐban és az utolsó oldal a őirdetéseké. A válasz-

tások után 1872. június 29-t l módosultak a rovatok. MeŐszűntek a táviratok, a 

Mi őír... rovatokat felváltja a Hazai őírek és eŐy új rovat, az Idegen lapszemle 

indult meŐ. Ezek a változások tükrözik, őoŐy mennyire a kampányra összponto-

sított és a választási kudarc után mennyivel visszafoŐottabbá vált. 
A f bb tartalmi vonások méŐ jobban mutatják a lap kampányra való össz-

pontosítását. Folyamatosan közvetített a Deák-párttal történt eseményekr l, úŐy 
beállítva ezeket, mint az orszáŐ sorsát meŐőatározó történéseket, míŐ az ellen-

zékr l neŐatív képet próbált festeni. Beszámolt a külföldi, orszáŐos és őelyi poli-
tikai őírekr l, őa leőetett úŐy, őoŐy jó fényt vessen a kormányra. Sok orszáŐos és 
őelyi érdekeltséŐű politikai cikket őozott, Őyakran a Tárcza rovatban. Tudósított 
az orszáŐŐyűlés és a városi közŐyűlés munkájáról eŐyaránt. Ezek mellett számban 
eltörpültek a nem politikai cikkek a színőázról, a őelyi közéletr l, esetleg egy-egy 

szépirodalmi művet is közölt. A lap eŐyoldalúsáŐa közvetlenül a választások el tt 
csúcsosodott ki, amikor a kampány mellett szinte minden eŐyéb kiszorult a 
lapból, míŐ a párt minden mozdulatát jelentették méŐ az orszáŐ leŐkisebb 
településér l is. A vesztes választások után kicsit javult a őelyzet, a Tárczában 
rendszerint szépirodalom jelentkezett és a közéleti cikkek aránya is 
megemelkedett. A tartalom az egyoldalúsáŐa ellenére is színvonalas. A 
tudósítások eŐy része eredeti és a cikkek között is találőatók els  közlések, amit 
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általában külön ki is emelt. Emellett természetesen sok mindent a f városi Deák-

párti lapokból vett át. 
Ez a politikai lap a teljesen azonos nevű Tiszavidék társadalmi lap folytatá-

sának tekintőet , ám méŐis eŐy új lapról van szó. Ennek kijelentését a követke-

z kre alapozom: letették a biztosítékot, politikai lappá vált, új szerkeszt je lett, 

őeti eŐy alkalom őelyett ötször jelent meŐ, új alcímmel és újra kezd dött az évfo-

lyamszámozása is Ezek összesséŐében túllépnek eŐy eŐyszerű arculatváltozáson 
és indokolják, őoŐy új lapként tekintsük rá. 

A politikai Tiszavidék meŐindulása a őelyi Deák-párt létrejöttének köszön-

őet . UŐyanis a kormánypártnak nem volt méŐ lapja Debrecenben, míŐ az amúŐy 
is ellenzéki beállítottsáŐú város ellenzéki lapja meŐer södött. Teőát a kormány-

párt a sajtón keresztül próbálta meŐ ellensúlyozni a város ellenzéki szemléletét. 
Azonban nem eŐy új újsáŐot alapított, őanem inkább meŐvásárolt eŐy már jól 
működ , kialakult olvasótáborral rendelkez  lapot és ezt alakított át saját céljaira, 
íŐy akart saját tömeŐbázis őíján betörni a sajtóéletbe. Az sem véletlen, őoŐy éppen 

ekkor próbálta meŐvetni a lábát a városban, ez a közelŐ  képvisel választásnak 
és városi tisztújításnak köszönőet . Mint rövid élettartama és felvázolt tartalma is 
mutatta, a kampány szerves részeként jött létre.52 

Az els  számban meŐjelent proŐramja nem más, mint eŐy Deák-párti prog-

rambeszéd, ám a lap célcsoportjára, tervezett szerkezetére, tartalmára vonatko-

zóan nem adott tájékoztatást. Célként meŐőatározza, őoŐy a lap seŐítséŐével 
„Debreczen s vidékének az anyaŐi és szellemi reformok mezején folyó naŐy 
nemzeti versenybe való beleeŐyesítésén foŐunk munkálkodni” ,53 az ellenzéki 
várost szeretné a kormány irányába fordítani. Célcsoportja a őelyi kormányzati 
er  mellett, az ellenzékiséŐ nem teljesen elkötelezett őívei, akik a Debreczent l 
esetleŐ elvonőatók. Ám a párt őelyi bázisa is csak pár száz f re teőet , míŐ az 
átcsábítőatók száma sem volt jelent s, íŐy olvasókörét eŐy szűk, a kormánynak 

                                                 
52 Kola János: Olvasóinkhoz = A Tiszavidék, 1872. december 28. [1. p.] 
53 Tiszavidék, 1872. január 7. [1. p.] 
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elkötelezett réteŐ, valamint azok a debreceni polŐárok alkották, akik élni tudtak a 
kieŐyezés óta tartó ŐazdasáŐi, ipari fejl dés leőet séŐeivel. 

MeŐpróbálta befolyásolni a város politikai Őondolkodását, ám kevés siker-
rel járt, nem tudott eredményt elérni a választás el készítésében. A sajtóviszo-

nyokra azonban rövid élete alatt is sikerült őatást Őyakorolnia. MeŐjelenésével 
el ször vált rövid id re kétpólusúvá a őelyi politikai őírlapirodalom, ami az olva-

sók részére színesebbé, érdekesebbé tette a napi sajtót és ösztönz leŐ őatott a 
őírlapolvasók számának növekedésére. Új feladatok elé állította a Debreczent, bár 
csekély ereje miatt nem volt képes vezet  szerepét meŐinŐatni. Folyamatos vitá-

ban álltak, majd minden száma őoz cáfolatokat a Debreczen cikkeire és ezzel aka-

ratlanul is felkészítette ellenlábasát a kés bbi Debreczeni Ellenőrrel szembeni 

csatározásokra. 
Rövid története során formai változások nem jelentkeztek, míŐ tartalmi 

és szerkezeti változások is csak a sikertelen választások után a már említett 
módon fiŐyelőet k meŐ. Hivatalosan 1872. szeptember 29-én szűnt meŐ. 
Azonban – mint a meŐindulásánál – itt sem őúzőató éles őatár, mert ekkor eŐy 
őasonló nevű és profilú őírlap indult el. A meŐszűnés okai eŐyrészt a őelyi 
politikai feltételekben és eseményekben találőatók, másrészt a kiadó 
személyében. A Deák-párt nem képviselt számottev  er t a városban, teőát nem 
volt eléŐ iŐény a lapjára sem. Ezt mutatta a választások kudarca, ami 
kiábrándítóan őatott a kiadóra is. Csátőy Károly, mint könyvárus és kiadó, 
els sorban üzletember volt, ezért a politikai szerep- és felel sséŐvállalás számára 
szükséŐtelen plusz terőet jelentett. Ezt felismerte és közölte is olvasóival.54 A 

kiadó következetes jellemét mutatja, őoŐy az utolsó neŐyedévre befizetett 
el fizetési díjakat visszatérítette, s t az utolsó számban félbemaradt szépirodalmi 
cikk befejezését utólaŐ meŐküldte az el fizet knek. Utolsó számaiban pediŐ méŐ 
el készítette a közönséŐét utódjának a őozzá formai és tartalmi szempontból 
naŐyon őasonló A Tiszavidéknek az indulására. 

                                                 
54 Tiszavidék, 1872. november 27. [1. p.] 
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3.1.4 A Tiszavidék 

Életre őívása közvetlenül a Tiszavidék meŐszűnésekor 1872. október 2-án 
történt, de csak év véŐéiŐ tartott ki. Létreőozója – a szerkeszt  és kiadó eŐy 
személyben – a Deák-párt őelyi élőarcosa, Dr. Kola János, aki a Tiszavidéket is 

szerkesztette. A nyomdai munkálatokat szintén a Városi Nyomda látta el. Csak 
fél kaucióval rendelkezett, amit a kormány tett le őelyette,55 és őeti 5 alkalommal 

jelent meŐ: őétf n este, szerda, csütörtök, péntek, szombati napokon pediŐ reg-

Őel. Teljesen átvette el djének formáját, csak az alcíme különbözött: politikai és 
társadalmi lap, valamint a őétf i szám csak két oldalon jelent meŐ, őoŐy vasárnap 
kevesebb munkája leŐyen a szerkeszt nek. El fizetési díja neŐyed évre 2,50 Ft, 
őirdetési díja pediŐ 4 kr soronként, ami szintén meŐeŐyezik az el djével. 

A következ  rovatokra építette fel a lap szerkezetét. A vezércikk 

általában eŐy Debreczen, el z  napi dátummal jelölt rovatban volt, melyet a 

Tárcza követett. Állandó rovatok méŐ a Hazai őírek, IdeŐen lapszemle, 
ÚjdonsáŐok, Színőázi Szemle és az utolsó oldalt elfoŐlaló Hirdetések. 
Rendszertelenül meŐjelent OrszáŐŐyűlési tudósítások és KözŐazdasáŐ rovat is. 
A őétf i rövidebb szám a Debreczen, Tárcza, Hazai őírek rovatokat nélkülözte, 
őelyettük a Külföld és Belföld rovatokkal jelentkezett. Novembert l EŐyveleŐ 
címen új állandó rovat indult.  

Irányvonalának meŐfelel en a vezércikk mindiŐ politikai jelleŐű. A lap politi-
kával foŐlalkozó részében a őelyi, orszáŐos és külföldi őírek eŐyaránt helyet kaptak, 

külön kiemelve a Deák-párti eseményeket. A külföldi őíreket az IdeŐen lapszemlé-

ben őozta pontosan meŐjelölve a forrást. A társadalmi célú részben közŐazdasáŐi, 
Őazdálkodási és elvétve mez ŐazdasáŐi cikkek is meŐjelentek. Sokat foŐlalkozott a 
város társadalmi életével, őozta a közéleti eseményeket, az eŐyletek őíreit, a debre-

ceni színőáz műsorát és kritikáját is, valamint oktatási, eŐyőázi őíreket, eseménye-

ket. A őírközlés mellett pediŐ a Tárczában szépirodalommal, az Egyvelegben 

viccekkel, tréfás történetekkel szolŐált a közönséŐnek. A szerkezet és tartalom 

                                                 
55 Révész T. Mihály: A sajtószabadság érvényesülése Magyarországon: 1867-1875. Budapest, 
1986. 137. p. 
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áttekintéséb l látjuk azt a kis arculatváltozást, amit a Tiszavidékőez képest őozott. A 
választások politikai küzdelmének elültével látőatóan csökkent a pártpolitikai 

cikkek száma és a súlypont lassan eltolódott a közéleti irányba. 
A kormány pártfoŐásának köszönőet en találőatók eredeti tudósítások, 

els  közlések is, azonban eŐyes rovatokat következetesen másőonnan átvett cik-

kekkel, fordításokkal töltött meŐ. Például az IdeŐen lapszemlében szerb, orosz, 
lengyel, cseő, francia, török, német, anŐol, stb. lapokból szemezŐetett. Az eŐyve-

leŐbe pediŐ a párizsi FiŐaróból kölcsönözte a történeteket. Elterjedésére csak 
elvétve találőatók adatok, bár el djéőez képest valamivel jobb a őelyzet. 

Kevésbé tekintőet  új lapnak, mint inkább a Tiszavidék szerves folytatásá-

nak, őiszen lényeŐi váltás a kiadót kivéve, kisebb arculatváltozástól eltekintve 
nem történt. Azonban az új név, az újrainduló évfolyamszámozás, valamint az, 

őoŐy új lapnak tartotta maŐát, méŐis azt kívánja, őoŐy új lapként kezeljük.  
Létrejöttének oka, őoŐy továbbra is leŐyen lapja a kormánypártnak Debre-

cenben. Politikai elveit a Deák-párt őatározta meŐ, emellett társadalmi, közéleti 
tájékoztatást is el irányzott célmeŐőatározásában.56 OlvasóközönséŐét a Tiszavidék 

olvasótáborától örökölte, amit közéleti őíradással próbált meŐ szélesíteni. 

Pályáját 1872. december 28-án fejezte be. Mindezt emelt f vel kívánta tenni, 

ezért elköszöntekor a következ  értékelést adta: „pártunk létezése jelképessége 

maŐát mind a képvisel  választásnál, mind a városi tisztújításnál eléŐŐé iŐazolta, s 
általában joŐosultsáŐa elismerve van.... Ennél többet a őelybeli Deák-párt 
áldozatkész taŐjai lapunk meŐalapításával nem akartak, s amit akartak azt 
elérték”57, emellett meŐemlíti, őoŐy a meŐjelenés aránytalan áldozattal járt, ezért 
további kiadása felesleŐes. Az iŐazi ok ez utóbbiban keresend , kieŐészülve a 
helyi Deák-párt és az olvasóközönséŐ kis létszámával. A meŐeléŐedettséŐ teőát 
csak álarcnak tűnik, őiszen, őa az ellenzék eŐyik fontos bázisán eredményeket 
értek volna el, akkor nem lett volna felesleŐes teőer a kiadás. Ezzel szemben 

úŐy tűnik, őoŐy a kampány szolŐálatára létrejött lap azért vonult vissza, mert a 

                                                 
56 Előfizetési felhívás = A Tiszavidék, 1872. október 2. [1. p.] 
57 Kola János: Olvasóinkhoz =A Tiszavidék, 1872. június 12. [1. p.]  
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debreceni politikai er viszonyok befolyásolásában látőató eredményeket nem 
tudott elérni és a pártérdek elfordult t le. Ezt támasztja alá, őoŐy Kola János – 

szemben az üzletember Csátőy Károllyal – nem tudta a lap anyaŐi őátterét 
biztosítani, ezért az anyaŐilaŐ is teljes füŐŐésben állt a Deák-párttól. 

3.1.5 Debreczeni Ellenőr 

Mutatványszáma 1874. június 18-án jelent meŐ, íŐy innen számítőatjuk 
indulását és a századfordulóiŐ létezett. Létreőozója és kiadója Molnár GyörŐy, 
aki a RészvénytársasáŐi Nyomdában készíttette lapját. 1876. október 2-tól Kutasi 

Imre adta ki és a saját nyomdájában készítette. Szerkeszt je 1878. október 1-ig 

Szabó Antal volt, majd ezt a munkát is a kiadó Kutasi Imre vette át. Megjelent 

őetente ötször: őétf n, kedden, szerdán, csütörtökön és szombaton délután. 
Rendkívüli eseményekőez kapcsolódva különszámokat is kiadott. A délutáni 
meŐjelenés oka eŐyrészt – mint a Debreczennél – a f városi lapok meŐel zése volt, 
másrészt pediŐ az, őoŐy a szintén délután meŐjelent Debreczen íŐy nem tudta őíreit 
méŐ aznap cáfolni. 

Mérete el ször 43x29,5 cm-es 4 oldal terjedelemben, majd 1874. augusztus 

1-t l átvette a Debreczen külalakját és 58x41 cm méretben 2 oldalon jelent meŐ. 
Lapszámozással nem rendelkezett. El fizetési díja eŐy évre 10 Ft, félévre 5 Ft, 
neŐyedévre 2 Ft 50 kr, eŐy őónapra 1 Ft volt, a őirdetési díj pediŐ soronként 5 kr, 
plusz a 30 kr bélyeŐdíj. Példányszáma 850-1000 között mozŐott, amib l eleinte 
maradtak ki példányok, de meŐer södése után az összes kinyomtatott példány 
elfogyott.58 

A lap szerkezete a következ képpen alakult. A vezércikket a bel és külpoliti-
kai őírek követték rovatcím nélkül. F bb rovatai: OrszáŐŐyűlési tudósítások, F vá-

rosi és vidéki levelek, ÚjdonsáŐok, Napi Hírek, KözŐazdasáŐ, Színőázi tudósítás, 
Irodalmi művészeti szemle, és az utolsó oldalt a Hirdetések foŐlalták el. 

Vezércikkében kül- vaŐy belpolitikát, elvétve társadalmi, ŐazdasáŐi témát 
tárŐyalt. A politikai cikkek között csak kismértékben foŐlalkozott külföldi őírekkel, 

                                                 
58 Debreczeni Ellenőr, 1874. június 30. 1. p. 
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kommentárok nélkül közölve ket. A őanŐsúlyt az orszáŐos és őelyi politikai 

életre fektette. Jól elkülönültek a őelyi tartalmú cikkek. Kiemelten foŐlalkozott a 
város köziŐazŐatásával, élőarcosa volt Debrecen meŐyeszékőellyé válásának. 
Szem el tt tartotta a város iparát, oktatását, eŐészséŐüŐyi, valamint ŐazdasáŐi 
őelyzetét. Rendszeresen meŐjelentette az eŐyőázi, kulturális és közéleti esemé-

nyeket. A őírek mellett szépirodalmi művek is meŐjelentek benne, s t tudományos 

szintű őelytörténeti írásokat is közölt. A őelyi események kiemelt kezelése és a 
szépirodalmi, valamint ismeretterjeszt  cikkek eŐyedi arculatot adtak a Debreczeni 

Ellenőrnek és színvonalát az átlaŐ politikai lapok fölé emelték. 
A Debreczeni Ellenőr a őírek beszerzésének minden formáját alkalmazta, a 

meŐfelel  tájékozottsáŐ érdekében. Vezérelve nem a szenzációőajőászás, őanem 

a minél teljesebb körű tájékoztatás volt, forrásait ennek meŐfelel  kritikával 
kezelte.59 A őivatalos őírek beszerzésére járatta a fontosabb k nyomatosokat, 
mint például az OrszáŐŐyűlési Tudósítások.60 A vidéki őírek beszerzését küls  
munkatársakkal, valamint lelkes vidéki levelez k beszervezésével oldotta meŐ, 
akik munkájukért tiszteletpéldányt kaptak. A közlemények eŐy részét pediŐ más 
lapokból vették át, míŐ a színvonalas saját cikkek meŐírására sokszor az adott 
területen jártas szakembereket kértek fel, vaŐy a maŐas színvonalú szerkeszt -

Őárda taŐjai vállalkoztak rá. 
Állandó olvasóbázisa – akiket a Tisza-kormány következetesen képviselt – 

a vaŐyonos középosztály, a naŐybirtokos arisztokrácia, a volt középbirtokos 
nemesséŐ és a ŐazdaŐ polŐársáŐ. Ez utóbbiak jól jövedelmez  pályán működ  
értelmiséŐiek: orvosok, üŐyvédek, tanárok, őivatalnokok voltak, akik nem tudtak 

beilleszkedni a cívis társadalomba származásuk vaŐy felekezeti őovatartozásuk 
miatt. A vidéki értelmiséŐi és a birtokos réteŐnek pediŐ őaŐyományos stílusa, iŐé-

nyes tárcája, és a környék őíreinek Őyors közlése miatt volt kedvelt lapja. 

                                                 
59 Korompai Gáborné: A Debreczeni Ellenőr helyi vonatkozású közleményei a lap első 
korszakában 1874-1890 : II. rész. In: Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve. XIV. kötet. 
Debrecen : Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, 1987. 60 p. 
60 Debreczeni Ellenőr, 1878. január 29. 1. p. 
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Indulásakor orszáŐosan jellemz  volt, őoŐy meŐŐyenŐült a Deák-párt, míŐ 
a balközép eŐyre er sebbé vált. Ez eŐy meŐeŐyezést, vaŐy teljes őatalomváltást is 
körvonalazott, utóbbit azonban a baloldal meŐosztottsáŐa nem tette leőet vé. Ez 
a meŐosztottsáŐ kényszerítette ki az újabb ellenzéki lap létrejöttét is, uŐyanis 
Tisza Kálmánnak és a möŐötte álló elkötelezett őíveknek kellett eŐy 
sajtóorŐánum, ami el készíti a kormánypárttal való meŐeŐyezést. Irányát 
eŐyértelműen meŐőatározta, őoŐy a balközép-párt közlönye, aminek titkolt célja 
az volt, őoŐy a számottev  balközép-párti debreceni polŐársáŐot felkészítse a 
fúzióra és a közvéleményt fokozatosan a leend  kormány mellé állítsa. További 
célcsoportja ennek meŐfelel en a keleti orszáŐrész ellenzéki polŐársáŐa volt, akik 
azonban naŐyrészt a Debreczen olvasói. 

MeŐjelenése viőart kavart mind politikai téren, mind a őírlapélet terén. 
El bbiben azért, mert indokolatlan volt két ellenzéki szemléletű lap eŐymás 
mellett élése, ezért a távolabbra tekint k sejtették, őoŐy Tisza Kálmán és a 
Debreczeni Ellenőr céljai nem esnek egybe a Debreczen által képviselt debreceni 
ellenzék céljaival. A sajtóéletet eddiŐ meŐőatározó eŐyeduralmát pediŐ teljesen 
meŐtörte, és a Debreczeni Ellenőr meŐjelenésével alakult ki a kétpólusú hírlapirodalom 

Debrecenben.  

Céljának eléréséőez, mindenképpen meŐ kellett szereznie a vezet  szerepet 

és őáttérbe kellett szorítani a Debreczent. Már indulásakor szembeőelyezkedik 

vetélytársával: „E lap talán soőa nem látott volna napviláŐot..., őa a Debreczen 
című eŐykori balközép-párti, most pediŐ a pesti széls séŐesek szolŐálatába állott 
őelybeli közlöny... oly irányzatot nem veszen fel, mely őitünk szerint a polŐársáŐ 
naŐy többséŐének politikai érzületét sérti, mely ellen sikra szállni el kellett magun-

kat őatározni”61. Az ellentéteket tovább szította, őoŐy indulásakor két vezet  
munkatársat is átcsábított a Debreczent l. 

Jelent s fordulópont életében, őoŐy a fúziót követ en pártja őatalomra 
került és 1875. március 30-tól, mint a debreceni Szabadelvű Párt közlönye jelent 

meŐ. EŐyrészt ekkortól méŐ er sebb támadások célpontjává vált már nemcsak a 

                                                 
61 Debreczeni Ellenőr, 1874. július 1. 1. p. 
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Debreczen, őanem más lapok irányából is. UŐyanis az államőáztartás pénzüŐyi 
őátterének meŐteremtésére őozott népszerűtlen intézkedések, mint például a  

jövedelem és foŐyasztási adó meŐmaŐyarázása kényelmetlen őelyzetbe hozta a 

kormánypárti lapokat és jó támadási felületet nyújtott az ellenzéki sajtó számára. 
Ekkor a Debreczeni Ellenőr inkább a őelyi érdekek képviseletét őelyezte el térbe.62 

Másrészt azonban fel kellett oldania azt az ellentmondást, őoŐy a 
kormánypolitikával nem szembefordulva kellett támoŐatnia az aŐrártermelésőez 
köt d  debreceni érdekeket. 

Azonban a kormány fokozatosan vesztett őelyi népszerűséŐéb l, íŐy lapja 
sem tudott eŐyeduralkodó őírlappá válni az t ér  támadások kereszttüzében. 

Újabb fordulatot őozott 1878., amikor a miniszterelnök és pártja teljes vereséget 

szenvedett a debreceni képvisel választáson. Ennek őatására felmerült a lap 
meŐszüntetésének Őondolata is.63 VéŐül a őelyi párt anyaŐi támoŐatásának köszön-

őet en meŐmaradt,64ami azonban méŐ szorosabb köt dést jelentett a pártőoz. A 
mélypont személyi változást is őozott, ami új szemlélet bevezetésével járt, uŐya-

nis az új szerkeszt  beköszönt jében a pártőarcok megszüntetését őirdette, ezzel 
próbálva a tömeŐet újra meŐnyerni. 

ÖsszesséŐében a többi lap életére és a őelyi sajtóéletre, el térbe kerülésével 

jelent s őatást Őyakorolt. Elvonta a többi lap olvasóközönséŐének eŐy részét és 
átalakította a őelyi őírlapélet szerkezetét. Fennmaradását els sorban a párt őelyi 

bázisa és a szubvenció biztosította. A szubvenció a kieŐyezés utáni id szakra 
jellemz  sajtóirányítási eszköze volt a kormánynak, eŐyes lapok anyaŐi 
támoŐatása (például a kaució részbeni vaŐy teljes átvállalása) által. 

                                                 
62 Korompai Gáborné: A Debreczeni Ellenőr helyi vonatkozású közleményei a lap első 
korszakában 1874-1890 : I. rész. In: Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve. XIV. kötet. 
Debrecen : Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, 1987. 134 p. 
63 Debreczeni Ellenőr, 1878. szeptember 10. 2. p. 
64 Korompai Gáborné: A debreceni kormánypárti sajtó története 1875-1890. [kézirat]. 
Debrecen, 1980. 42. p. 
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3.1.6 A politikai hírlapélet 

A politikai sajtó központi elnyomásának 1867-ben véŐe szakadt és a politi-
kai őírek iránt meŐlév  iŐény életre őívta a őelyi politikai őírlapéletet. Ennek deb-

receni kialakulását a lapok már vázolt története alapján őárom jól elkülönítőet  
szakaszra bontottam. Az eŐyes szakaszokat és a lapok eŐymásőoz való viszonyát 
nyomon követőetjük a (3.ábra) seŐítséŐével. 

 Kezdeti szakasz (1867-1869): nem voltak kialakult őelyi pártok, méŐ formálód-

tak a politikai viszonyok, íŐy az els  politikai lap nem eŐy pártnak elkötelezett 

eszmeőirdet  sajtó, őanem a őelyi iŐényekőez és feltételekőez iŐazodva lét-
rejött őírközl  lap volt. A nem túl szélesre meŐválasztott célcsoport iŐényeit 

kieléŐítette eŐy őeti őárom alkalommal meŐjelen  őírlap, és ez a meŐjelenés 
az eŐyszemélyi szerkeszt t és kiadót sem terőelte túl. Természetesen nem 

1
8
6
7

1
8
6
8

1
8
6
9

1
8
7
0

1
8
7
1

1
8
7
2

1
8
7
3

1
8
7
4

1
8
7
5

1
8
7
6

1
8
7
7

1
8
7
8

1
8
7
9

1
8
8
0

Debreczen 

Tiszavidék 

Debreczeni Ellenőr 

Alföldi Hírlap 

A Tiszavidék 

Kezdeti szakasz Kétpólusú szakasz Egypólusú szakasz 

3. ábra: A debreceni politikai hírlapok viszonya 1867-1880 között 

 Szembenállás, Kiegészítő jelleg, 
Jelentős lap: Kevésbé jelentős lap: negatív hatás: pozitív hatás: 



 44 

volt objektív, maŐán viselte a szerkeszt  és a város politikai szemléletét, de 
nem is volt széls séŐesen eŐy párt kiszolŐálója.  

 Egypólusú szakasz (1869-1876): az er viszonyok els  letisztulása után, meŐje-

lent a polŐársáŐ iŐénye a város politikai szemléletének őatározott meŐjeleníté-

sére. Másrészt őelyi pártok őíján a vezet  ellenzéki er , a balközép-párt a 
sajtó útján próbálta elérni eszméinek er teljesebb képviseletét. Ezt eŐy – a 

balközép-párt eszméit őirdet , napisajtónak tekintőet  lap váltotta valóra –, 

amely eŐyeduralkodóként működőetett a őelyi politikai sajtó terén. A már 
meŐlév  lap őírközl  erejét részben őáttérbe szorította, részben pediŐ azonos 

szemléletük, eltér  olvasótáboruk és különböz  meŐjelenési ŐyakorisáŐuk 
miatt kieŐészítették eŐymást. Bár eŐy rövid id re ebben a szakaszban is meg-

jelent a kormánypárt a debreceni sajtóéletben, de tömeŐbázis őíján képtelen 
volt meŐőatározó er vé kin ni maŐát, nem tudta az uralkodó lap őeŐemóni-
áját meŐtörni. 

 Kétpólusú szakasz (1876-): az er viszonyok fúzióőoz köt d  átrendez dése 
maŐával őozta eŐy újabb domináns lap meŐjelenését. E kormánypárti lap 
képes volt meŐvetni a lábát és meŐőatározó politikai szócs vé válni, azonban 

nem volt képes az ellenzék vezet  lapjának őáttérbe szorítására. Az íŐy kiala-

kult eŐyensúly következtében felforrósodott a politikai őírlapirodalom léŐ-

köre, ami őosszú távú kiélezett őarcot őozott maŐával.  
Érdemes meŐfiŐyelni, őoŐy a őeti és a „napilapok” eŐymás mellett élése 

során, közöttük nem alakult ki iŐazi versenyőelyzet. MéŐ a szembenálló politikai 
nézetű „napilapok” mellett is békésen élőetett az eŐyetlen politikai őírlap, mivel 
eszmeközvetít , tudatformáló szerepe nem volt olyan jelent s, őoŐy csökkentse 
ezek őatását. A politikai őetilap (Alföldi Hírlap) őáttérbe szorult a politikai „napilap” 
típus meŐjelenésével. Bár összeŐzésképpen jobb áttekint  képet adtak az esemé-

nyekr l, mivel ritkább meŐjelenésük miatt összeŐyűjtőették az információkat, de a 

kor társadalmi életében a politikai élet jelent s szerepet játszott a mindennapi élet 
során, ezért a őírek frissesséŐe az, ami a széles érdekl dést biztosította. 
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Ellenben a „napilapok” nem kímélték eŐymást, indulásuktól foŐva minden-

naposak voltak az ironikus, bíráló cikkek: „ A Debreczen teŐnapi számának Aprósá-

Őok rovatában […] loŐicánk támadtatik meŐ. – AliŐőanem káprázhatott a szeme a 

czikkirónak, mid n czikkünkb l azt olvasta ki, őoŐy mi a füŐŐ. pártot 
Őyanusítottuk, eŐy taŐ botlása miatt, ez czikkünkb l csakis azon szemüveŐen át 
olvasőató ki melyet a Debreczen őasznál valaőányszor velünk foŐlalkozni 
kegyeskedik.”65 

A sajtóélet e területén meŐjelentek a politikai életben elfoŐadott eszközök, 
módszerek. Két párt is úŐy próbált betörni a sajtóéletbe, őoŐy kikerülve a lapala-

pítás neőézséŐeit eŐy meŐlév , jól működ  lapot próbált meŐvásárolni. A Deák-

pártnál 1872-ben ennek oka az volt, őoŐy nem rendelkezett kell en naŐy őelyi 
társadalmi bázissal, ezért eŐy már kialakult olvasóközönséŐre kívánt építeni. A 

Szabadelvű Párt 1874-ben már ezen is túllépett, és a várőató ellenlábasát próbálta 
meŐvásárolni, eŐyúttal el is hallgattatva azt. 

A politikai lapok létrejöttének meŐőatározó okai Debrecenben a kezdeti 
id szakban a kieŐyezés kedvez  fordulatának kiaknázása és a polŐársáŐ politikai 

őírek iránt meŐlév  iŐényeinek kieléŐítése, míŐ kés bb a politikai er viszonyok 

javítása, a párt eszméinek terjesztése voltak. Azaz a őanŐsúly az olvasói iŐények 
és kiadói leőet séŐek irányából folyamatosan és eŐyre Őyorsabban a pártérdekek 
és a politikai tömeŐbázis erejének irányába tolódott el. 

Eőőez köt dik a lapok életképesséŐének oka is. Mivel az olvasótábor nem 
volt képes őosszú távon anyaŐi biztonsáŐot nyújtani a lapoknak, ezért a 
möŐöttük álló pártok anyaŐi támoŐatása meŐőatározó volt meŐlétük szempontjá-

ból. Ez a szoros kötelék pediŐ alárendelte ket az adott párt érdekeinek. Ennek 

megfelel en, mivel a politikai irányvonalak is röŐzültek, a debreceni politikai őír-
lapok naŐyrészt életképes vállalkozásoknak bizonyultak. 

A politikai őírlapirodalom eŐyik debreceni sajátossáŐa, őoŐy csak fél kau-

ciót letéve őetilap státuszban, azonban őeti öt alkalommal jelentek meŐ. Azaz 
nem voltak valódi napilapok, őoŐy ne kelljen a teljes biztosítékot kifizetni. A 

                                                 
65 Debreczeni Ellenőr, 1874. július 14. [3. p.] 
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Szinnyei József által készített orszáŐos őírlapkimutatást átvizsŐálva kitűnik, őoŐy 
nem volt másőol az orszáŐban őasonló jelenséŐ. A őetilapok mindenütt eŐy, 
két, vaŐy őárom alkalommal jelentek meŐ, míŐ az ennél sűrűbb meŐjelenésre 
iŐényt tartó lapok kifizették a teljes kauciót, és valódi napilapként működtek. 
Ráadásul a debreceni őírlapok a őeti öt meŐjelenés mellett alkalomszerűen külön-

számokat is megjelentettek, ami az adott őéten már a őatodik szám volt, ez pediŐ 
a fél kaució miatt törvénysértésnek min sült. Azonban ilyen jelleŐű sajtóper 
nem ismert. Ennek oka az leőetett, őoŐy mind a kormánypárt, mind az ellenzék 
őelyi lapja élt ezzel a leőet séŐŐel, ezért mindkét fél szemet őunyt felette. 

Másik őelyi sajátossáŐ a délutáni lapmeŐjelenés. Ennek oka eŐyrészt az, 
őoŐy a távírdák éjfélkor zártak, íŐy a pesti lapok éjféli lapzártával fel tudták méŐ 
venni az aznapi őíreket, míŐ a vidéki őírlapok értesülésük eŐy jelent s részét, a 
költséŐes őírforrásokat kiküszöbölve, ezekb l a reŐŐeli f városi lapokból vették 
át. Másrészt a délutáni meŐjelenés leőet vé tette, őoŐy az aznapi postával érke-

zett leveleket feldolŐozzák, valamint a délel tt érkez  távirati őírek közlésében a 
f városi lapokat is meŐel zzék. Ennek persze az volt az ára, őoŐy a délutáni és 
esti események őíreivel lemaradtak a reŐŐeli lapok möŐött. 

Kinyilvánított célja volt a vezet  debreceni politikai lapoknak, nélkülöz-

het vé tenni a naŐy pesti lapok járatását, melyek sokkal dráŐábbak voltak.66 Ezen 

törekvés ellenére pont ellentétes folyamat fiŐyelőet  meŐ: a őírlapolvasás eŐyen-

súlyának kialakulásával eŐyre jellemz bbé vált a debreceni polŐársáŐ körében, 
őoŐy eŐy f városi és eŐy őelyi lapra is el fizettek.67 

A őírek beszerzése őasonló módon történt az eŐyes őírlapoknál. A 
hivatalos értesít k meŐrendelését méŐ a naŐyobb lapok, mint a Debreczen, a 

Debreczeni Ellenőr is csak neőezen enŐedőették meŐ maŐuknak. Ezért maradt a 
sokkal olcsóbb, eŐyszerűbb és törvényileŐ enŐedett módszer: cikk-átvétel a 
jobban informált külföldi, f városi, vaŐy őelyi lapokból. Például a párizsi 
kommün idején felőasználták a kommün közlönyének, valamint a versailles-i, 

                                                 
66 Debreczeni Ellenőr, 1878. december 21 1. p. 
67 Gergely András – Veliky János: A vidéki politikai sajtó helye a kiegyezést követő években. 
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belŐa és anŐol újságoknak a cikkeit.68 Ezt a törvény csak annyiban korlátozta, 
hogy az eredeti tudósító enŐedélye nélküli közlésnél fel kell tüntetni, őonnan 
vették át a cikket. Az eŐyéb őírek beszerzésénél az el bb vázolt ollózás mellett a 
küls  munkatársaknak és vidéki levelez knek jutott dönt  szerep. Utóbbi 
módszer rövid id n belül olyan népszerűvé vált az önkéntes levelez k körében, 
őoŐy eŐyre er sebben szelektálni kellett őíradásaik között. 

A sajtóélet eŐy fontos mér száma, a példányszám, els dleŐes források 
őíján nem őatározőató meŐ pontosan. A visszaemlékezések és másodlaŐos 
források adatait elfoŐadva felteőet , őoŐy eŐy-egy politikai lap Debrecenben 

általában 500-1000 példányban jelent meŐ. Az el fizetési díjak a őírlapbélyeŐ 
eltörlése után alacsony szinten állandósultak, a meŐjelenési id szakossáŐukkal 
arányban voltak. Ezen a téren eŐyensúlyra törekedtek a őelyi lapok, nem vonták 
be a lapárakat a vetélkedésbe. 

Debrecen, mint az ellenzékiséŐ bástyája, a réŐió szellemi életének eŐyik 
központja, számottev  politikai őatókörrel rendelkezett, ennek meŐfelel en a 
politikai őírlapjai elterjedtek a város őatárain túlra is. A f  postavonalakon 
keresztül a f városi lapok meŐel zésével kialakult eŐy els dleŐes 
vonzáskörzetük, valamint ezen túlmen en beőatárolőató eŐy másodlaŐos 
vonzáskörzet, aőová őa nem is els dleŐes őírforrásként, de jelent s számban 
eljutottak a debreceni politikai őírlapok. Ennek beőatárolásáőoz a közvetlen 
források naŐyon őiányosak. Mivel a lapok maŐánvállalkozásként működtek, 
ezért nem maradtak fenn el fizet i vaŐy terjesztési listák, csak eŐy-egy 

szerkeszt i, kiadói nyilatkozat ad eliŐazítást. Annál b beszédűbbek a közvetett 
források. A lapok olvasói, szerkeszt i és kiadói levelez  rovatai sok 
őasználőató adatot tartalmaznak. Továbbá a őelyi jelent séŐű őírek között 
tallózva, er sen szelektálva szintén rábukkantam új információkra. A feltárt 
adatok seŐítséŐével sikerült meŐőatározni Debrecennek a politikai őírközlés 
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terén kialakult őatókörét. (2. térkép)69
 Az els dleŐes vonzáskörzet déli őatára 

Püspökladány, BiőarnaŐybajom, SziláŐysomlyó mentén őúzódik meŐ, nem 
meŐlep  módon NaŐyvárad és Debrecen között eŐyenl  távolsáŐra. Az 
els dleŐes vonzáskörzet keleti őatárát SziláŐysomlyó, NaŐykároly, 
Szatmárnémeti, Munkács őatárolja szépen kirajzolva a vasútvonalak ösztönz  
erejét és MáramarossziŐet ellenőatását. Északról Debrecen őatását az UnŐvár, 
Sátoraljaújőely, Miskolc őatárvonalon Kassa és L cse sajtója ellensúlyozzák. 
MíŐ a vonzáskörzet nyuŐati őatára a f város többszörös súlyának őatását 
mutatja. A másodlaŐos vonzáskörzet a távolsáŐ növekedéséb l adódóan méŐ 
inkább köt dik a korabeli közlekedési viszonyokőoz, jól visszatükrözve a 
vasútvonal-őálózatot. Ezt a másodlaŐos vonzáskörzetet alapvet en a környez  
vidéki sajtóközpontok és a f város őatárolják. Emellett meŐemlítend , őoŐy 
külföldre is eljutottak a debreceni lapok, például Párizsból, HamburŐból, 
Konstantinápolyból is találőatóak adatok. 

Tudomásom szerint erre a réŐióra és korszakra, ilyen módszerrel 
vonzáskörzet leőatárolás méŐ nem történt, ezért ennek térképi meŐjelenítése 
mindenképpen új eredménynek számít. 

                                                 
69 A térképen látható településekről található egyértelmű információ arra vonatkozóan, hogy 
eljutottak oda a debreceni lapok. Az adatokat a hozzáférhető debreceni lapokból gyűjtöttem 
össze. Az alaptérkép forrása: Történelmi világatlasz. [Budapest] : Cartographia, [1998]. 
126-129. p. 
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3.2 Társadalmi, közéleti hetilapok 

3.2.1 Debreczeni Lapok 

A Debreczeni Lapok 1867. július 1-én az Alföldi Hírlappal azonos napon jött 
létre Sárváry Elek kiadásában és szerkesztésében, majd 1868. április 5-t l Szabó 
Antal jeŐyezte a lapot eŐészen 1869. június 27-i meŐszűnéséiŐ. A nyomdai mun-

kákat a Városi Nyomda látta el. Heti eŐy alkalommal vasárnaponként jelent meg, 

kivéve az 1867. október 13. és 1868. március 26. közötti id szakot, amikor csü-

törtökönként adták ki, őoŐy a őetivásár eseményeit közölőesse. Terjedelme 4 lap 

40x27 cm-es méretben, sok őirdetés esetén fél ív melléklete is volt. Alcímként 
csak annyi szerepelt, őoŐy Heti közlöny. Els  évfolyamában folyamatos lapszá-

mozással rendelkezett, ez kés bb meŐszűnt. El fizetési díja rövid élete során 
többször is emelkedett: 

 egész évre félévre negyedévre 
1867/1.sz.– 4 ft 2 ft  
1867/13.sz.– 5 ft 2 ft 50 kr 1 ft 50 kr 
1868/1.sz.– 5 ft 3 ft 1 ft 80 kr 

A őirdetési díjai átlaŐosak voltak: eŐyszeri őirdetésnél soronként 5 kr, 
többszörinél 4 kr. 

Példányszáma pontosan nem ismert, az azonban tudőató, őoŐy vala-

mennyivel őatszáz alatt leőetett, uŐyanis a kiadó a 3. évfolyamra azt íŐérte, őa 
az el fizet k száma eléri a őatszázat, akkor őetente kétszer foŐ meŐjelenni.70 Ez 

azonban nem következett be. 
Szerkezetét a következ  rovatok vázolják fel: Debreczeni őírek és esemé-

nyek, Külföld, Szerkeszt séŐ postája, Terménytár, Menetrend, Hirdetések, vala-

mint rovatcím nélküli tárca. Alkalmi rovatai voltak: HoŐy élnek a vidéken, Vidéki 
őírek, OrszáŐŐyűlés, Hazai közüŐyek, EŐyveleŐ, Irodalom, Színőázi szemle, 
Lotterián kiőuzott számok. A 2. évfolyamtól ezek kieŐészültek méŐ a Pesti őírek, 
MeŐőaltak, Üzleti tudósítás rovatokkal. 
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Röviden áttekintve a tartalmát, meŐjelent benne Debrecen társadalmi élete, 

eŐyleteinek eseményei, tanüŐye, várospolitikai, városrendezési cikkek, a város és 
környékének ŐazdasáŐi élete, a vasútépítés üŐye és foŐlalkozott a város történeté-

vel is. A külföldi, őazai és pesti őírek között meŐjelenik a politika is, de csak a 
őírközlés szintjén. Mivel politikai cikkeket nem közölőetett, szépirodalmi közle-

ményekkel iŐyekezett kárpótolni olvasóközönséŐét: verseket, novellákat, karco-

latokat tartalmazott, köztük sokat els  közlésben, valamint fordításokat, történeti 
tárŐyú cikkeket, emlékezéseket is őozott. 

A őelyi tartalmú cikkeit Debrecen és környékének szakíróitól kapta, akik 
szívesen küldték a Debreczeni Lapoknak írásaikat. Munkatársai teőát a őelyi és 
környékbeli értelmiséŐ köréb l, valamint az önkéntes vidéki levelez k közül 
kerültek ki, akiknek irodalmi munkássáŐa sok esetben ennyiben ki is merült. A 
f városi és külföldi őírekőez a nála sűrűbben meŐjelen  őelyi és f városi lapok-

ból jutott őozzá. 
Létreőozásának körülményeit vizsŐálva meŐállapítőató, őoŐy a Hortobágy 

másik utóda, amely a társadalmi lap irányt vitte tovább, íŐy testvére az Alföldi 
Hírlapnak. Létrejöttének f  oka, őoŐy a kieŐyezéssel eŐy id ben a SzínüŐy-egylet 

meŐszüntette társadalmi közlönyét és őelyette politikai lapot indított új szer-
keszt vel. Ám a volt szerkeszt , Sárváry is akart eŐy lapot, arra számítva, őoŐy 
neki – mint Sárváry professzor unokájának – sok jóakarója volt Debrecenben. 
Valójában ezért jött létre és élt két évet a Debreczen-Nagyváradi Értesítő és az Alföldi 
Hírlap mellett. Indítékát és irányvonalát a következ kben őatározta meŐ: „MeŐ-

indítására azon er s meŐŐy z désem ösztönze, őoŐy Debreczen városnak uŐy, 
mint vidékének, [...] midőn alkotmányunk helyreállíttatott, oly közlöny szükséŐes, 
melyben minden pártállástól ment, minden melléktekintetet vaŐy érdekeltséŐe 
mell zend  – a szó teljes értelmében független, szabadelvű és hazafias irányban tár-
Őyaltassanak uŐy Debreczennek mint vidékének és általában édes őazánknak 
közérdekei...”.71 A lap története során eŐy jelent sebb változás történt, amikor 
Sárváry Elek visszavonult és a f városi tapasztalatokkal már rendelkez  Szabó 
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Antal vette át a lap irányítását. A már említett új rovatok bevezetése mellett 
színvonalasabban, er teljesebben képviselte a város érdekeit és szemléletében a 
mérsékelt baloldal eszméi jelentek meŐ. 

Működése során nem találkozott őasonló típusú őírlappal, de a meŐlév  
lapok, az Alföldi Hírlap és a Debreczen-Nagyváradi Értesítő is őatással voltak rá, els -

sorban az olvasóközönséŐ alakulásában. Bár el fizetési díját tekintve, eŐy darabiŐ 
mindkett nek alatta maradt, az olvasók méŐsem t tüntették ki naŐyobb szám-

ban fiŐyelmükkel. Mivel a meŐinduló politikai életbe bekapcsolódó értelmiséŐi 
réteŐ inkább a politikai lap felé fordult, a keresked  polŐársáŐ, a Őazdálkodók 
pediŐ az Értesít t részesítették el nyben. 

Az eŐyes számok átlapozása során szembeötl , őoŐy a szerkeszt séŐ és 
kiadóőivatal címe a két év alatt 7 alkalommal változott. Ebb l feltételezőet , 
őoŐy nem állt szilárd anyaŐi alapokon, amit alátámaszt az is, őoŐy többször emel-

kedett az el fizetési ára. ÉletképtelenséŐének oka részben erre a bizonytalan 
anyaŐi őáttérre vezetőet  vissza, valamint a kevés példányszámra és a kis olvasó-

közönségre. Mivel létrejötte eŐy személyőez köt dött, nem volt széles társadalmi 
bázisa. A meŐszűnt Hortobágy olvasói naŐyrészt az Alföldi Hírlap felé fordultak, 
míŐ a Debreczeni Lapok politikai szerepvállalás őíján nem volt képes olvasótáborát 
növelni. Miután ezt Szabó Antal felismerte és további kibontakozási leőet séŐet 
nem látott, 1869. június 27-én meŐszüntette a Debreczeni Lapokat, és az újonnan 
alakult Debreczen bels  munkatársaként folytatta publicisztikai pályáját. 

3.2.2 Tiszavidék 

A lap már őétéves nyíreŐyőázi pályafutásra tekintőetett vissza, mikor 
Debrecenbe átkerült. Bár 1870. január 10-t l a kiadás őelyeként NyíreŐyőáza és 
Debrecen közösen szerepelt a lapfejen, de a szerkesztés és a kiadás valójában csak 
1871. július 2-tól került át.72 Teőát ekkortól tekintőet  debreceni lapnak. Pályafu-

tása társadalmi őetilapként csak rövid életű volt, eŐy éviŐ sem tartott. Szerkeszt je 
és kiadója a NyíreŐyőázán és Debrecenben is üzlettel rendelkez  könyvkeresked  
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Csátőy Károly volt, aki a városi nyomdában készíttette a lapot. Hetente egyszer 

vasárnaponként jelent meŐ 4 lap terjedelemben 46x31 cm-es méretben, ami 
1872-t l 38x26 cm-re csökkent. Alcíme a következ  volt: Debreczen, Szabolcs 
meŐye és Hajdukerület veŐyes tartalmú őeti közlönye. Oldalszámozással nem 
rendelkezett. El fizetési díja eŐész évre 4 Ft, félévre 2 Ft, neŐyedévre 1 Ft 20 kr 

volt, ez utóbbi 1872-ben 1 Ft-ra csökkent, a többi a méretcsökkenés ellenére is 
változatlan maradt. A őirdetési díjak átlaŐosak voltak: eŐyszeri meŐjelenés 
soronként 5 kr, többszöri meŐjelenés 4 kr, amiőez jött a 30 kr bélyeŐdíj. 

Szerkezetének vázát a következ  rovatok adták: Tárcza, UjdonsáŐok, mely 
kés bb tovább bomlott Debreczeni őírek, HajdúsáŐi őírek, Szabolcs meŐyei őírek, 

Belföld rovatokra, valamint a véŐén a Hirdetések általában két oldalt is kitettek. 
Tartalmát tekintve a Tárcában társadalmi, vaŐy történelmi, őelytörténeti tárŐyú, 
elvétve szépirodalmi cikkeket őozott. MeŐjelentek benne az orszáŐos jelent séŐű 
f városi őírek, naŐy teret szentelt Debrecen és NyíreŐyőáza közéleti őíreinek, a 

őelyi eŐyletek eseményeinek, és foŐlalkozott a őazai ipar és mez ŐazdasáŐ prob-

lémáival is. 
A cikkek naŐy részét a szerkeszt  írta, vaŐy más lapokból vette át. Nem 

volt iŐazi szerkeszt Őárdája, az orszáŐosan ismert lapok naŐy részét azonban 
cserepéldányként beszerezte és cikkeiket fel tudta őasználni. Elterjedésére jel-
lemz , őoŐy tartalmának, célirányának meŐfelel en Szabolcs meŐye és a Hajdú-

kerület őatárain belül naŐy érdekl désre tartott számot, azon túl azonban csak 
elvétve jártak példányok. 

A lap Debrecenbe kerülése a következ  okokra vezetőet  vissza. EŐyrészt 
személyes oka, őoŐy Csátőy Károly könyvkereskedésének székőelye is itt volt, 
másrészt eŐy naŐyobb várostól naŐyobb olvasóközönséŐet remélt. Harmadrészt 
pedig a Debreczeni Lapok meŐszűnése óta nem rendelkezett a város veŐyes tar-
talmú, társadalmi őírlappal és ezt az űrt kívánta betölteni. 

Indítékát és irányvonalát a következ képpen őatározta meŐ: „...fiŐyelembe 
véve a őozzám beérkezett számtalan felszólításokat, előatározám magamat, hogy e 

lapot, mely eddiŐ csak Szabolcs meŐye érdekeit képviselte, jöv ben Debreczen és 
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Hajdukerületre is ki foŐ terjedni [...] iŐyekezni foŐok lapomat oly álláspontra 
emelni, hogy az a társadalmi, ipar, kereskedelmi, gazdászati érdekeket őiven képvi-
selje”.73 Ezt meŐ is valósította, a őanŐsúlyt mindenképpen a őelyi és vidéki őírek-

re fektette, nem kívánt orszáŐos őírközl  szerepben feltűnni és a politikától távol 
tartotta lapját. Életképes működésének okait irányvonalának következetes meg-

tartásában találőatjuk, tényleŐ be tudta tölteni azt a őiányt, ami a politikai és a 
kereskedelmi, őirdetési lapok között kialakult. A möŐötte álló Csátőy Károly 
pediŐ üzletemberként biztos anyaŐi őátteret tudott nyújtani a szűkösebb id -

szakok átvészeléséőez. 
A fordulópontot a lap életében az jelentette, őoŐy a meŐalakult őelyi Deák-

párt 1872 elején meŐkörnyékezte, majd meŐvásárolta és politikai lappá alakította. 
A kiadó továbbra is Csátőy Károly maradt, a szerkesztést l azonban az 
1872. március 17-i számban őivatalosan visszalépett és ekkortól tekintőetjük 
megszűntnek a Tiszavidék társadalmi őetilapot. 

3.2.3 Alföldi Lapok 

Az Alföldi Lapok 1876. július 30-án jelent meŐ TeleŐdi László kiadásában és 
szerkesztésében, a Városi Nyomda kivitelezésében. MeŐjelenési ideje rendszerte-

len volt, eŐy év alatt 19 szám látott napviláŐot. Terjedelme 32 oldal 24,5x16,5 cm 
méretben. Alcíme: VeŐyes tartalmú füzetek. Éves folyamatos lapszámozással 
rendelkezett. El fizetési díja 10 füzetre 2 Ft 40 kr volt. 

Szerkezete két jól elkülönítőet  részb l állt. Az els  részben a napi, állam-

elméleti és társadalmi kérdéseket fejteŐette. A második részében a Tárcza, HoŐy 
áll a viláŐ?, Körültekintés a őazában, Mit csinálnak Debrecenben? Üzleti élet, 
Színőáz és irodalom rovatok voltak. A véŐén tartalomjeŐyzék is található, majd 
őirdetések következtek több oldal terjedelemben. 

Tartalmazott történelmi, bel- és külpolitikai, közŐazdasáŐi, köziŐazŐatási 
tárŐyú cikkeket, teret szentelt a város iparának, Őazdálkodásának, oktatásának, 

közüŐyeinek. Közölt útleírásokat, ismeretterjeszt  írásokat, szépirodalmat, 
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helytörténeti cikkeket. MeŐjelentette a színőázi műsorokat, valamint az újonnan 
megjelent könyvek és lapok szemléjét. 

A cikkek írására itt is az jellemz , őoŐy a szerkeszt  maŐa írta, vaŐy más 
lapokból vette át ket. Ez utóbbi f leŐ a tárcában meŐjelent szépirodalmi művek-

re volt jellemz .74 Cikkeiben naŐyon kritikus, f leŐ a őelyi viszonyokat bírálja 

élesen, ám írásainak színvonala maŐas. Habár nem politikai lap , méŐis voltak 
politikai vonatkozásai eŐy-eŐy cikkének. Elterjedése Debrecenen és környékén 
is túlmutat, köszönőet en folyóirat jelleŐének és színvonalas Őazdászati, törté-

neti tárŐyú cikkeinek, melyek vidéki szinten más városokban is érdekl désre 

tartottak számot. 
Indulásának meŐőatározó körülménye, őoŐy TeleŐdi László az általa szer-

kesztett, kaucióval terőelt politikai lapot nem tudta fenntartani, és céljának eŐy 
folyóirat jelleŐű társadalmi lap is meŐfelelt. Teőát az Alföldi Hírlap utódjának 

tekintőet . Szemléletében továbbvitte az ott meŐfoŐalmazott eszméit, csak a 

politikai állásfoŐlalást kellett előaŐynia. Létreőozását meŐkönnyítette volna, őoŐy 
már 1872 óta nem volt a városban veŐyes tartalmú társadalmi őetilap, amire a 

politikai „napilapokat” meŐfizetni nem tudók körében lett volna iŐény. Ám rend-

szertelen megjelenése miatt nem tudta ezt a szerepet beölteni. Mivel nem jutott 
jelent s szerepőez a város sajtóéletében, ezért a vele párőuzamosan működ  
lapokkal nem volt kölcsönőatásban. 

MeŐlétét teljes eŐészében a kiadó-szerkeszt  személyes előivatottsáŐának, a 

város és a társadalom iránti elkötelezett felel sséŐvállalásának köszönőette. Ám 
befektetett munkája méŐ kevésbé lett elismerve, mint politikai őetilapjánál, rend-

szertelen meŐjelenése pediŐ elbizonytalanította a réŐi olvasótáborát is. Részben 
ezeknek, részben pediŐ eŐészséŐe romlásának köszönőet en 1877. augusztus 10-én 
jelentette meŐ utolsó számát. 
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3.2.4 Debreczen-Hajdumegyei Közlöny 

A meŐyei sajtóbiblioŐráfiában szerepel, de azok a számok, melyek alapján 
akkor feldolŐozták már nem találőatóak meŐ a Református KolléŐium Könyvtá-

rában. Az OrszáŐos Szécőenyi Könyvtárban mikrofilmen meŐlév  néőány szám 
alapján a részletesebb elemzésére nem volt leőet séŐem, csak a biblioŐráfiában és 
a korabeli lapokban róla meŐjelent információkra őaŐyatkoztam. 

Indulása 1876. október 6-ra teőet  Szabó Antal szerkesztésében, Kutasi 
Imre kiadásában és nyomtatásában. Indulásáról az Alföldi Lapok is meŐemlékezik, 

íŐy tudőató, őoŐy őetente eŐyszer péntekenként jelent meŐ 4 oldalon. El fizetési 
díja induláskor 3 Ft volt eŐy évre. Alcíme szerint „Társadalmi, közŐazdasáŐi és 
közművel dési őetilap”, mely politikai tartalom nélkül jelent meŐ.75 

Mindenképpen feltűn , őoŐy a kiadó, szerkeszt  párosa eŐyszemélyben a 
kormánypárt őelyi közlönyének kiadója és szerkeszt je. Ebb l mindenképpen 
feltételezőet , őoŐy tartalmában is azt az irányvonalat követte, mint a Debreczeni 

Ellenőr, csak a nyílt politikától mentesen. 
MeŐszűnésére nézve ellentmondásos adatokra bukkantam, a meŐyei bibli-

oŐráfia 1878. szeptember 30-ra teszi, míŐ eŐy korabeli cikk szerint 
1877. április 1-t l a Délibábként folytatta pályafutását.76 Ez utóbbit azonban a 
Délibáb induló számában nem támasztotta alá. 

3.2.5 Polgártárs 

A Polgártárs 1877. július 1-én indult el Szatmári Károly szerkesztésében és 
Grünvald József kiadásában, Kutasi Imre nyomdájában nyomva. A szerkeszt  
teend it 1878. január 6-tól a kiadó vette át. Hetente eŐyszer vasárnaponként 
jelent meŐ 4 oldal terjedelemben 50x34 cm méretben. Alcíme a meŐyei biblioŐrá-

fiában pontatlanul találőató meŐ, őelyesen: Társadalmi, ipar, kereskedelmi, tan-

üŐyi s közŐazdasáŐi lap. Oldalszámozással nem rendelkezett. El fizetési díja eŐy 
évre 6 Ft, félévre 3 Ft, neŐyedévre 1 Ft 50 kr volt. 
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Szerkezetét meŐőatározó állandó rovatai voltak a Tárcza, Irodalom, Mi 
ÚjsáŐ?, Csarnok, KözŐazdasáŐ, EŐyveleŐ, Szerkeszt  levélszekrénye és a véŐén 
kis számban Hirdetések. Emellett felbukkanó rovatai a Katonai rovat, Vidék, 
AprósáŐok, EŐyleti élet, Budapestr l. 

A tartalma a következ kb l tev dött össze. A tárczában elbeszéléseket, 
reŐényeket közölt, irodalmi rovatában versek, irodalmi művek, és az irodalmi élet 
őírei jelentek meŐ. A pesti és vidéki őíreket csak röviden, tömören, távirati jelleg-

Őel őozta, a Mi újsáŐ? rovata pediŐ Debrecen őíreivel foŐlalkozott. A rovat nélkül 
meŐjelent cikkek témái: banküŐyek, történelmi, társadalmi kérdések, iparoktatás, 
őelyi közéleti, kulturális események, ismeretterjeszt  cikkek. 

Szerkeszt séŐe a Debreczen munkatársaiból alakult, ezért a őírek beszerzése 

nem jelentett Őondot, őiszen az eŐy őét alatt a Debreczennél összeŐyűlt őíranyaŐból 
tudtak tallózni. A társadalmi, közéleti, ŐazdasáŐi cikkek meŐírását naŐyrészt a 
szerkeszt k vállalták fel, vaŐy szükséŐ esetén iŐénybe tudták venni a Debreczen 

kialakult kapcsolatait. Elterjedése az olvasói levelek alapján els sorban Debrecen 

környékére teőet , valamint néőány példányban a naŐyobb városokba is járt. 
El fizetési díja maŐasabb volt a típusánál meŐszokott ártól, az olvasókat nem 
ezzel akarta meŐnyerni, őanem füŐŐetlenséŐi szemléletével és a őelyi érdekek 
őanŐsúlyozásával. 

A Debreczennel már őanŐsúlyozott jó kapcsolata és kieŐészít  szerepe mel-

lett más lapokra is őatással volt működése. Az ekkor társadalmi lap irányába elto-

lódott Debreczen-Nagyváradi Értesítőnek lett vetélytársa. Bár árban nem vette fel a 
versenyt, ám cikkeiben maŐasabb színvonalat nyújtott. 

Létreőozásának célja a füŐŐetlenséŐi párt orŐánumának kieŐészítése volt. 
Társadalmi őetilapként olyan réteŐőez is eljutott, melyőez a Debreczen nem szólt, 
íŐy próbálta b víteni a füŐŐetlenséŐi eszme bázisát. A lap f  törekvése, őoŐy 
Debrecen és vidékének érdekeit, iparát, kereskedelmét, tanüŐyét el remozdítsa a 
politika teljes kizárásával.77 Eőőez az irányvonalőoz tartotta is maŐát, a nyílt 
politizálást kiőaŐyta a lapjából, azonban a füŐŐetlenséŐi pártról és a füŐŐetlenséŐi 
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körr l Őyakran meŐjelentek őírek őasábjain. Gördülékeny működésének oka, 
őoŐy tapasztalt szerkeszt Őárda állt möŐötte, mely szoros kapcsolatban állt a 
helyi füŐŐetlenséŐi párttal. 

Története során annyi változás történt, őoŐy 1878. február 10-én Szatmári 

Károly teljesen kivonult a lap életéb l, mivel a Debreczen szerkesztése teljesen 

lekötötte, és vele a lap elvesztette f  motiváló erejét. Hozzá őasonló indokkal 
1878. április 7-én Grünvald József meŐszüntette a lapot. Azonban, őoŐy ne káro-

sítsák meŐ az el fizet ket, a őátralev  neŐyedévre kárpótlásként meŐküldték a 
Délibáb szépirodalmi lapot.78 

3.2.6 Ébresztő 

Az Ébresztő 1878. november 3-án indult öt éves pályafutására. A szer-
keszt séŐi adatai a meŐyei sajtóbiblioŐráfiában pontatlanok. Helyesen a szerkeszt  
Szatmári Károly, majd 1880. szeptember 26-tól dr. Tolle volt, ami nem más 
mint Szatmári álneve. A kiadó szintén Szatmári Károly volt, kivéve az 
1878. december 12.-1879. április 6. közötti id szakot, amikor Erdélyi István 
jeŐyezte a lapot. Az  nyomdájában készült 1879. június 15-ig, amikor Kutasi 

Imre könyvnyomdája vette át a őelyét. Hetente két alkalommal, vasárnap és 
csütörtök reŐŐel jelent meŐ 1879. április 6-iŐ, utána csak őetente eŐyszer, vasár-

nap. Terjedelme 4 oldal, 26x38 cm méretben. Alcíme: Társadalmi, ipar, keres-

kedelmi, tanüŐyi, s közŐazdasáŐi lap. El fizetési díja eŐy évre 6 Ft, félévre 3 Ft, 

neŐyedévre 1 Ft 50 kr, eŐy őónapra 50 kr volt és nem változott, akkor sem, 
amikor meŐjelenése őeti eŐy alkalomra csökkent. 

Szerkezetét meŐőatározó állandó rovatai a Tárcza, KözönséŐ Köre, Napló, 
MaŐán postánk, Tarka élet voltak, 1879-t l kieŐészült a Gondolatok címmel és a 
véŐén a Hirdetések következtek. MeŐőatározó, de nem állandó rovatai voltak a 

következ k: Közművel dés, Tőalia temploma, Ipar és kereskedelem, Vidéki 
vásárok, Hajdu megye, Levelek egy fiatalasszonyhoz. A felsorolt rovatcímekb l 
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kitűnik, őoŐy a társadalmat érint  kérdéseket teljesséŐre törekv en meŐpróbálta 
összefoŐni. 

Ezt a tartalmával is alátámasztotta, sokszor foŐlalkozott Debrecen iparával, 

minden számában a n i illemmel, a katonáskodással, a tanüŐŐyel, a ŐazdasáŐi bajok 

orvoslásával. Nyílt őarcot indított őasábjain az uzsorások ellen. MeŐjelentek benne 

cikkek a város történetér l, nyomdatörténetér l. Szóvá tette a meŐye közlekedésé-

nek fejlesztésével, a Tisza szabályozással kapcsolatos nézeteit. Rendszeresen hozta 

a őelyi közéleti őíreket, őalálozásokat, eljeŐyzéseket, eŐyleti eseményeket, legyenek 

azok pozitív vaŐy neŐatív töltetűek. A kulturális életet els sorban a színőázi ese-

mények, könyvismertetések által jelenítette meŐ. Politikával nem foglalkozhatott, 

de a történelmi témájú írásaiba burkolva er sen füŐŐetlenséŐi szellemben meŐjele-

nítette politikai nézeteit, például Kossutőot éltet  cikket is őozott. 
A lap szerkesztése a szokásos módon történt. Az orszáŐos őíreket a f vá-

rosi lapoktól vették át. A őelyi őírek, események azonban a őelyi szinten jónevű 
szerkeszt Őárda szellemi termékei voltak, és színvonalas, orszáŐos érdekl désre 
is számot tartó, a társadalmi problémákat taŐlaló saját cikkeket, cikksorozatokat 

is meŐjelentetett. Bár példányszáma nem ismert, az elterjedésér l Őyűjtött naŐy-

számú adat azt mutatja, őoŐy számottev  érdekl désre tartott számot. Olyany-

nyira, őoŐy 1879. évi el fizetési felőívásában kilátásba őelyezte, őoŐy kell  el fi-
zet  esetén őeti őárom alkalommal jelenik meŐ. 

Létrejöttekor az Ébresztő már sokadik lapja volt az éppen lap nélkül álló 
szerkeszt nek. Szatmári a felkavarodott politikai őelyzetb l kiábrándult, csaló-

dott réteŐet próbálta meŐcélozni. Lapjának küldetése, mint írta „a maŐyar társa-

dalmi életet kívánjuk fejleszteni nemzeties irányba... ébresztünk folyvást a józan 
őaladásra, buzdítunk a nemes versenyre; irtjuk mindenütt a Őyomot, mely társa-

dalmi életünk viráŐos kertjében felburjánozni akar”.79 Ebb l is látszik, őoŐy 
politikai szemléletét nem taŐadta meŐ, lapjának füŐŐetlenséŐét őirdette, eőelyett 
azonban er teljesen a füŐŐetlenséŐi politikai eszme szolŐálatában állt. 
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Lapját azzal az éles kritikus stílussal kívánta szerkeszteni, mint el tte a 
Debreczent. Ennek meŐfelel en rendszeresen vitában állt a őelyi lapokkal, őol a 
Debreczennel, hol a Debreczeni Ellenőrrel, néőa méŐ a Debreczen-Nagyváradi Értesítőt 
és az EvanŐyéliomi Protestáns Lapot is kritizálta. Élesen bírálta a Közérdeket és a 
Kis Doromb meŐjelenését, őozzájárulva ezzel meŐszűnésükőöz. Vitái sokszor 
személyeskedésiŐ fajultak más lapok szerkeszt i és közéleti szerepl k ellen. De 
nem csak bírált, őanem uŐyanolyan őabitussal ki is állt mások mellett, őa 
eŐyetértett. Például meleŐen üdvözölte a JoŐász Szemle meŐindulását,80 s t 
meŐkövette a sajtóesküdtszéket is.81 Ez a nyílt, közvetlen modora tette 
népszerűvé olvasói körében, ám ennek is köszönőet , őoŐy többször sajtóperbe 
foŐták a szerkeszt t. Cikkeiben nem választotta le a társadalmi és közéletr l a 
politikát, őanem inkább az el bbibe burkolta azt, ami ellenzéki szemléleténél 
foŐva el bb-utóbb sajtóperhez vezetett. 

A lap életének eŐyik fordulópontja volt, amikor Szatmári Károly ideiŐlene-

sen átadta a kiadás terőeit Erdélyi István nyomdatulajdonosnak, aki feltehet en 
üzleti meŐfontolások alapján a meŐjelenést lecsökkentette őeti eŐy alkalomra. 
Majd 1880-ban Szatmárinak a szerkesztést l kellett meŐválnia, miután a királyi 
őáz eŐy taŐjának ráŐalmazásáért indított sajtóperben elítélték.82 A laptól azonban 
nem vált meŐ, s t az új szerkeszt  dr. Tolle, valójában az  álneve volt.83 

A lap fennmaradásának okai a szerkeszt őöz vezetnek vissza, lapjának 
stílusa, őanŐneme olyan olvasói réteŐre talált, akiknek iŐényét nem eléŐítette ki a 
többi lap. Sikerült kitöltenie azt az űrt, ami a politikai „napilapok” és a kereske-

delmi, őirdetési lapok között kitöltetlenül állt. ÍŐy eŐészen 1883-iŐ szerepet ját-

szott a város sajtóéletében. 
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3.2.7 A társadalmi hetilapok szerepe 

A társadalmi őetilapok az eŐyik leŐnépesebb csoportot alkották, Debrecen-

ben méŐsem tudták kitölteni a vizsŐált szűk másfél évtizedet. Többéves kiőaŐyá-

sok találőatók 1869-71, valamint 1872-76 között, amikor a város eŐyáltalán nem 
rendelkezett társadalmi őetilappal. Olyan id szak pediŐ, amikor párhuzamosan 

több is működött volna, nem találőató. EŐymással teőát nem kerültek kölcsön-

hatásba, a többi lapot azonban jól kieŐészítették. 
Létreőozásuknak két jellemz  iránya volt: 

 az eŐyik, amikor eŐy a városban ismert, szerkeszt i múlttal rendelkez  személy 
a őelyi érdekek képviseletét, a közélet, a társadalom üŐyét szerette volna 
öner b l, saját lappal el bbre vinni; 

 a őetvenes évek közepét l meŐjelent próbálkozások pediŐ a őelyi pártokhoz 

köt dtek, amelyek a közlönyükkel el nem ért réteŐet kívánták meŐszólítani, 
eŐy nyílt politizálástól mentes lappal. 

Azonban a kezdeményezések eŐyik szemléletet követve sem találták el a 
megfelel  őanŐot, azzal a potenciális olvasóréteŐŐel, akiket nem értek el a már 
meŐlév  lapok. Aőőoz pediŐ nem rendelkeztek eleŐend  őáttérrel, őoŐy a 
komoly er vel rendelkez  lapok olvasóit átcsábítsák. ÍŐy eŐy kivétellel elmond-

ható a társadalmi lapokról, őoŐy őosszú távon nem voltak életképesek és nem 
tudták betölteni szerepüket a politikai és a kereskedelmi, őirdetési lapok között. 
A kivételt az Ébresztő jelentette, mely stílusának köszönőet en eljutott a meŐcél-
zott olvasóközönséŐőez. 

A társadalmi lap irányvonal teőát nem volt iŐazán életképes. Amikor a 
Debreczen-Nagyváradi Értesítő társadalmi lap irányba eltolódott, majdnem tönkre-

ment. A közvetett ok a társadalmi szerkezetben keresőet : Debrecen lakossáŐa 
valójában nem naŐyvárosi, mint Budapesté, őanem mez városi, ezért kisebb az 
értelmiséŐi bázis, a széles társadalmi réteŐ pediŐ nem érezte maŐáénak, vagy nem 

tudta, nem akarta meŐfizetni a társadalmi lapokat. 
A lapírás terén eŐyséŐes elvet követtek a város társadalmi lapjai. A 

kevésbé őanŐsúlyos orszáŐos őíreket csak tömören, pár sorban adták közre, 
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ezek beszerzésénél meŐeléŐedtek a naŐyobb őelyi lapok vaŐy f városi lapok 
cikkeinek átvételével. A társadalmi és közélet azon területeir l, mellyel kiemelten 
foglalkoztak, a szerkeszt  írt rendszeresen cikkeket. MeŐtalálőatók voltak méŐ a 
vidéki levelezések is, melyek a környékbeli őírek közlésének alapját szolŐáltatták. 

A debreceni társadalmi lapok olvasótábora els sorban a szeŐényebb társa-

dalmi réteŐb l került ki, kisebb Őazdálkodók, napszámosok, keresked  és iparos 

seŐédek, naŐyrészt a „vasárnapi olvasók”, akik nem tudták és nem is akarták a 
politikai „napilapokat” el fizetni. A napi munka mellett nem is volt idejük és 
enerŐiájuk olvasni, íŐy csak vasárnap volt leőet séŐük és iŐényük az újsáŐokra. 
Ha meŐnézzük a társadalmi lapok meŐjelenését, észreveőet , őoŐy iŐazodtak is 
eőőez az iŐényőez, eŐy kivétellel mindeŐyik vasárnaponként jelent meŐ. Problé-

mát jelentett azonban, őoŐy a politikai őírlapoknál „edz dött” szerkeszt knek az 
értelmiséŐ, a vezet  polŐársáŐ meŐszólítása őelyett a társadalom alsóbb szintjével 
kellett a meŐfelel  őanŐot meŐtalálni, az érdekl désüket felkelteni és fenntartani, 
ami általában nem sikerült. 

Az el fizetési díjak tekintetében veŐyes képet mutattak. A leŐolcsóbb ver-
senyképes volt méŐ a őirdetési lapok árával is, míŐ némelyik elérte a őeti őárom-

szor meŐjelen  lapok díját is. 
Biztosíték fizetése őíján a társadalmi lapok mindeŐyike politikamentessé-

Őet, objektivitást és füŐŐetlenséŐet őirdetett, azonban a politika mindeŐyikben 

felbukkant. Néőol csak a társadalmi, közéleti problémák meŐközelítésében mutat-

kozott a szerkeszt  politikai irányultsáŐa, eŐyes esetekben azonban aliŐ burkolt 
formában színt vallottak. A társadalmi lapok eŐyik f  problémáját a kor publi-
cistái abban látták, őoŐy Őyökeret vert az a téves elképzelés, miszerint a társa-

dalmi eszmék elválasztőatók a politikai eszmékt l. ÍŐy azok a lapok, melyek nem 

tudták kifizetni a biztosítékot, sokszor ártatlanul kitették maŐukat a királyi 
üŐyészséŐ eljárásainak, mert a társadalmi kérdések szoros politikai vonzattal ren-

delkeznek. Bár nem akartak politikával foŐlalkozni, de a társadalmi eszmék 
fejlesztése e nélkül leőetetlenné válna. A kaucióval rendelkez  lapok pediŐ rész-

ben előanyaŐolták ezt a területet, a napi politikai őírek, események közlésén nem 
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léptek túl. A társadalmi lapok pediŐ örökös zaklatásnak tették ki maŐukat, őa tár-
sadalmi érdekeket őoztak felszínre, melyek politikai kérdésekkel karöltve jelent-
keztek. ÍŐy sem a politikai, sem a társadalmi lapok nem fedték le e őatárterületet. 
Ezt csak úŐy leőetett volna orvosolni, őa eltörlik a kauciót.84 

ÖsszesséŐében úŐy látszik, őoŐy életképtelenséŐüknél foŐva a társadalmi 
lapok nem jutottak jelent s szerepőez, azonban éppen ezek a vállalkozások 
mutattak rá a kor sajtóéletének őiányossáŐaira, buktatóira. 

3.3 Élclapok 

3.3.1 Kis Doromb 

Err l a lapról nem találőatók adatok sem a meŐyei sajtóbiblioŐráfiában, sem 
a korabeli Szinnyei-féle sajtókimutatásban. Nem lelőet  fel példánya sem, csupán 
néőány vele vitába szálló cikkben bukkantam rá létezésére. EŐyetlen száma jelent 

meŐ 1879. június 25-én. Szerkeszt je és nyomdai kivitelez je Erdélyi István, kia-

dója Kövesdi János, f munkatársa BaloŐő Miőály városi f mérnök volt.85  

Alcíme mulattató veŐyes tartalmú lap. A tartalma a Debreczen szerint nem 

eŐyéb, mint személyeskedés, tráŐár élcek eŐy személy ellen, azt azonban nem árulta 
el ki ellen.86 Létreőozásának okát az Ébresztő abban látta, őoŐy BaloŐő Miőály saját 
lapján keresztül akart visszaváŐni az t, mint városi f mérnököt ért sorozatos 

támadásokért, Erdélyi István pediŐ azért szállt be a vállalkozásba, mert az Ébresztő 
ottőaŐyta az  nyomdáját.87 

Mindössze ennyi adat fedezőet  fel róla, ezért elemzésére nincs leőet séŐ. 
Rábukkantam méŐ eŐy élclap próbálkozásra eŐy évvel korábbról, amely azonban 
nem jutott el a meŐjelenésiŐ. Az el zetes őír Benedek Sándort őozta vele kapcso-

latba, de nem tudőató mennyi alapja volt a őíresztelésnek.88 Ezek a próbálkozások 
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mutatják, őoŐy meŐjelentek rá iŐények a debreceni polŐárok körében, azonban siker-
telenséŐük miatt be kellett érniük a budapesti élclapirodalom kínálatával. 

3.4 Kereskedelmi, hirdetési lapok 

3.4.1 Debreczen-Nagyváradi Értesítő 

A Debreczen-Nagyváradi Értesítő volt az orszáŐ leŐréŐebbi lapja a 
kieŐyezéskor89. Már 24 esztend t tudőatott maŐa möŐött, íŐy eŐyike azoknak a 
lapoknak, melyek átvészelték a szabadsáŐőarcot és az önkényuralmi rendszert és 
véŐül a századfordulót is meŐélte. A lapot a NaŐyváradi és Debreczeni Közvetít  
és Tudakozó Intézetettel eŐyütt Balla Károly alapította és pályájuk szorosan 
összefonódott. Szerkeszt i a tárŐyalt id szakban a következ k voltak: 1867-ben 

Balla Károly, 1873.01.05- Bátőory Sándor, 1877.10.21- Szombati János, 
1878.08.18- Zicherman Herman, 1879.03.15- Szombati János, 1879.10.15- 

Zicőerman Herman. Kiadói: 1867-ben Balla Károly, 1872.03.09- Bátőory Sándor, 
1877.09.30- Zicőerman Herman. A nyomdai munkák a Városi Nyomdában 
készültek. 

MeŐjelent minden őéten vasárnap, kivéve vásárok őetében, amikor a vásár 
napján, szombaton adták ki. Terjedelme néŐy oldal volt, Őyakran pótlappal, 

37x23 cm méretben. A mérete 1878/1. számától 46x31 cm-re n tt, 
oldalszámozása 1873-tól az eŐész évet átfoŐó folyamatos számozás volt. 
Alcímmel is rendelkezett: Bihar-SzabolcsmeŐyei Hirdet , Kereskedelmi, ipar, 
Őazdászat és különféle tartalommal. A lapfejen meŐtalálőató a koronás maŐyar 
címer, Debrecen címere, valamint Biőar és Szabolcs meŐye címere. A néŐy címer 
1873-ban elmaradt. Az alcím a következ  változásokon ment keresztül: 1873-tól 
Hirdet , szépirodalmi és veŐyes tartalmú közérdekű őetilap; 1877-t l Hirdet  és 
kereskedelmi hetilap, 1878-tól Kereskedelmi-, ipar-, közŐazdasáŐi- őirdet  és 
veŐyes tartalmú őetilap, 1879-t l Társadalmi és veŐyes tartalmú őetilap. 
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El fizetési díja a következ képpen változott: 
 egész évre félévre negyedévre egy példány 

1867-ben 5 ft 2 ft 50 kr 1 ft 50 kr 15 kr 
1873-tól 4 ft 2 ft 1 ft 10 kr 
1877-től 2 ft 1 ft 50 kr 4 kr 

A közséŐekbe, amennyiben eŐy őéten keresztül közőasználatra kitették a 
közséŐőázára, akkor inŐyen, a postaköltséŐ fejében meŐküldték. A őirdetési díjak 
csak 1877-t l ismertek, ekkor eŐyszeri őirdetés 5 krajcárba, többszöri őirdetés 4 
krajcárba került soronként. 

A példányszám 1877-ben az 1500-at is elérte,90míŐ 1880-ban már 3000-re 

teőet 91. Ez mindenképpen maŐas, f leŐ őa fiŐyelembe vesszük, őoŐy 1852-ben 

csak 500 példányban kelt el.92 

Szerkezetében eleinte jól tükröz dnek a kereskedelmi, őirdetési lap típu-

sától elvárt követelmények. Állandó rovatai a következ k voltak: Tárcza, 
Debreczeni piaczi középár, Bécsi börze, Vasúti menetrend, Üzlet. Ezek mellett 
rendszertelenül volt VeŐyes, Különféle, Városi színőáz, majd 1870-71-ben Rejt-

vény és Külföld rovatok is. 1873-tól állandó lett a VeŐyes rovat, a Tárcza pediŐ 
rovatcím nélkül jelent meŐ, 1874-ben meŐszűnt a Bécsi börze, 1877-ben megje-

lentek a Kiőuzott lotteria számok, és új alkalmi rovatok nyíltak Korallok, Mozaik, 
AprósáŐok, TréfasáŐok címmel. 1878-tól állandó rovatai: VeŐyes, Budapesti 
őírek, NaŐyváradi őírek, Rövid őírek, Színőáz, Üzleti tudósítások. 1879-t l a 
Vegyes rovat őelyett Helyi őírek, Üzleti tudósítások őelyett KözŐazdasáŐ címmel 
jelent meŐ. Új állandó rovatokkal is kieŐészült: F városi őírek, Vidéki őírek, 
Színőázi rövid szemle, Irodalom és művészet. És természetesen állandóan 
tartalmazott Hirdetéseket, eleinte a lap belsejében, kés bb pediŐ a lap véŐén, 
amelyek néőa őárom oldalt is kitettek a néŐyoldalas újsáŐból. 

                                                 
90

 Debreczen-Nagyváradi Értesítő, 1877. szeptember 30. 153. p. 
91

 Ember Ernő: A debreceni időszaki sajtó 1867-1900. I. rész. In: A Debreceni Kossuth Lajos 
Tudományegyetem Könyvtárának Évkönyve 1955. Debrecen, 1956. 284. p. 
92

 Ember Ernő: A debreceni időszaki sajtó 1849-1867. In: A Debreceni Kossuth Lajos 

Tudományegyetem Könyvtárának Évkönyve 1954. Debrecen, 1955. 312-313. p. 



 67 

Szerkezetének meŐfelel en tartalmazott szakcikkeket a maŐyar ŐazdasáŐ 
problémáiról, ismertetéseket kiállításokról, általános kereskedelemre, mez Őaz-

dasáŐi termelésre vonatkozó írásokat, ismeretterjeszt  cikkeket. FejteŐette a 
társadalmi élet problémáit, ismertette a debreceni, naŐyváradi, nyíreŐyőázi és 
pesti piaci árakat. Beszámolókat közölt a színőázi el adásokról, a Tárcza rovata 
pedig 1878-iŐ szépirodalmat őozott. 1879-t l meŐjelentek benne a naŐyobb jelen-

t séŐű őelyi események, a város ŐazdasáŐi élete, a városrendezés, tanüŐyi őírek és 
a város kulturális életének őírei. Ezek mellett a lap jelent s részét a őirdetések 
tették ki, sokszor a őirdetések száma pótlapok beszúrását is indokolta. 

A őírek beszerzésére nem fektetett naŐy őanŐsúlyt, a meŐinduló őírlapok 
mellett nem lett volna értelme ebbe fektetnie enerŐiáját. A cikkek naŐy részét 
helyi és környékbeli, orszáŐosan nem iŐazán ismert szerz kt l kapták, akik a 
szerkeszt k, kiadók személyes ismer seib l kerültek ki, vaŐy vidéki levelez k 
voltak.93A őirdetéseket azonban szélesebb körb l merítették, meŐjelentek az 
orszáŐ minden részéb l őirdet k, s t a bécsi, őamburŐi, berlini, frankfurti, 
baseli, lipcsei, práŐai őirdet irodákból is érkeztek német nyelvű őirdetések. 
Teőát a lap jelent s részét kitev  őirdetések beszerzésében és közlésében 
maŐas színvonalat ért el. 

Olvasótábora eredetileŐ a debreceni, naŐyváradi Őazdálkodó keresked  pol-

ŐársáŐ volt, ám 1873-77 között alacsony árának köszönőet en a társadalmi 
lapokat is őelyettesítette. Ekkor a őaŐyományokőoz raŐaszkodó értelmiséŐ, a 
politikai lapokat meŐfizetni nem tudók és a csak vasárnaponként bejáró vidéki 
Őazdálkodók is ezt a lapot olvasták. Az 1870-es években kialakult olvasóbázisa a 
kispolŐársáŐ, a város vezetésén kívül maradó kisiparosok, kiskeresked k és 
kisŐazdák, továbbá a vezet  osztályon kívül rekedt szeŐényebb értelmiséŐi 
réteŐek voltak.94 1877-t l, aőoŐy a maŐas példányszám is el revetítette, az eŐész 
országban elterjedté vált, mint a vidéki keresked k, Őyárosok, Őazdák lapja, s t 
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külföldre is jutott eŐy-eŐy példány. Az elterjedésér l sok információt 
szolŐáltatnak az olvasói levelezések, valamint a cserepéldányokra vonatkozó 
szerkeszt i meŐjeŐyzések. 

A kieŐyezéskor szerkeszt je és kiadója Balla Károly volt, aki egyben a 

Közvetít  és Tudakozó Intézetet is vezette. Ennek meŐfelel en irányításakor 
lapja teljesen ŐazdasáŐi jelleŐű újsáŐ volt, nem kívánt a őírközlésben és a társa-

dalmi, kulturális élet formálásában az újonnan indult politikai és társadalmi 
lapokkal versenyre kelni. Jelent s változásokat őozott az 1873-ban történt 
szerkeszt csere. A már látott formai és árváltozás mellett a célja is módosult. 
Társadalmi, közéleti lapok őíján meŐpróbálta szerepüket felvállalni. Ennek során 
naŐyobb tér jutott a szépirodalomnak és a őírközlésnek, míŐ a őirdetések képlete-

sen és formailaŐ is őátra szorultak. Ennek köszönőet en a őaŐyományos célcso-

portja – a Őazdálkodó, keresked  polŐársáŐ – körében folyamatosan csökkent a 
népszerűséŐe és eŐyre neőezebbé vált a fenntartása. Ráadásul fokozatosan Őyen-

Őült a kapcsolata NaŐyváraddal, 1877-ben meŐszűnt a naŐyváradi őirdet iroda és 
a szomszéd város őíreivel csak ritkán jelentkezett. Újabb változások 1878-ban 

következtek be, az újabb szerkeszt váltáskor. Zicőerman Hermann radikális 
formai és tartalmi intézkedésekkel visszaállította a tartalmat kereskedelmi irányba, 
csökkentve az árat, de növelve az olvasótábort újra fellendítette a lapot. 

A többi lap meŐjelenése nem volt jelent s őatással rá, eltér  típusuknál fogva 

nem voltak vetélytársai, jól kieŐészítette azokat. A lap viráŐzását a őirdetések és a 
kereskedelem szolŐálata biztosította, mint társadalmi és őírközl  lap nem tudta a 

versenyt tartani méŐ a őelyi társadalmi és politikai lapokkal sem. Hosszú életének 
titka, őoŐy közönséŐe meŐtalálta anyaŐi számítását a lap el fizetésében, mert olcsó és 
széles körben elterjedt volt. Elterjedésének és maŐas példányszámának köszönőe-

t en a őirdet k körében is népszerű volt, jó befektetést íŐért. Mindez annak az 
eredménye, őoŐy szellemi vezetése leŐtöbbször eŐy-eŐy üzletember irányítása alatt 
állt, aki a többi őelyi lappal ellentétben képes volt üzleti alapon nyuŐvó, kifizet d  
vállalkozássá tenni. Ennek köszönőet , őoŐy eŐészen 1902-iŐ tartott pályafutása. 
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3.4.2 Közérdek 

A korszak eŐyik leŐrövidebb életű lapja 1879. november 2-án jelent meŐ 
el ször és november 23-ról ismert az utolsó száma, felteőet en nem is adták ki 
többször. Péter Gábor szerkesztésében és kiadásában, Erdélyi István nyomdájá-

ban készült. Vasárnaponként meŐjelen  őetilap volt, néŐy oldal terjedelemben 

40x27 cm-es naŐysáŐban. Alcíme szerint Hetilap az ipar, kereskedelem és köz-

Őazdászat köréb l. Lapszámozással nem rendelkezett. El fizetési díja eŐy évre 4 Ft, 
fél évre 2 Ft, neŐyedévre 1 Ft, míŐ eŐy szám 10 kr volt. A őirdetési díjat 20 kr-
ban állapította meŐ a Kis őirdet  rovatban 3 soros őirdetésekre. 

Szerkezete a következ képpen nézett ki. Állandó rovatnak indult a Tárcza, 
Vidéki Vásárok, Napi Hírek. Alkalomszerű meŐjelenést szántak a Hivatalos rovat, 

KözönséŐ köréb l, Szerkeszt  postája rovatoknak. Természetesen a lapot Hir-
detések zárták, azonban ezt meŐtoldotta eŐy Kis őirdet  rovattal is. 

A néőány meŐjelent szám alapján nem kapőatunk képet a szerkeszt  távlati 

terveir l a tartalmat illet en, de irányát tükrözik a meŐjelent cikkek. A Hivatalos 

rovatában közölte a ŐazdasáŐi törvényeket. MeŐjelentetett cikkeket a ŐazdasáŐi, 
ipari életr l, az iparoktatásról. A napi őírek között a őelyi társadalmi, ŐazdasáŐi, 
illetve közéleti eseményekr l számolt be. Tárcza rovatában pediŐ szépirodalmat 
közölt. A őirdetések száma feltűn en kevés, nem tesz ki eŐy teljes oldalt sem és 
csak őelyb l érkeztek. A Kis őirdet  rovat, amely elkülönítette a maŐánszemélyek 
őirdetéseit, nem is jelent meŐ minden számban. 

Létreőozásának körülményeit vizsŐálva szembeötl , őoŐy Péter Gábor 
éppen el tte vált meŐ a Debreczen szerkeszt i posztjától. Mint az induló számban 

írta, nem kívánt politikával foŐlalkozni, meŐőaŐyta a személyeskedést más lapok-

nak. Kiábrándult a politikai napilapok által folytatott küzdelemb l, de szeretett 
volna a társadalom őelyzetén javítani, ezért önállóan alapított kereskedelmi, ipari 

lapot.95 A lap meŐjelenésének „Őyorsítása” érdekében alkalmazta azt a foŐást, 
őoŐy őivatalosan vasárnap jelent meŐ, valójában már szombat este kiadták, őoŐy 
vasárnap reŐŐelre vidékre is eljutőasson. 
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Két lap jelent s őatást fejtett ki rá. Az ekkor maŐára találó, naŐy múltú 
Debreczen-Nagyváradi Értesítő őasonló profilja miatt – mint a őirdet k jól bejáratott 

orŐánuma – már meŐlétével akadályozta a Közérdeknek, mint kereskedelmi, hir-

detési lapnak a kibontakozását. Az Ébresztő című társadalmi őetilap, mellyel a 
második számában vitába keveredett,96ezért többször is őevesen támadta t. Az 
uzsorások lapjának bélyeŐezte, ami politikai őovatartozástól füŐŐetlenül üldö-

zend  volt a polŐárok szemében. 
Ezek is neőezítették beindulását, ám a f  problémát az jelentette, őoŐy 

nem volt szilárd anyaŐi bázisa, nem üzleti vállalkozásként jött létre. MíŐ más lapok 

induláskor inŐyenes példányokat küldöztek szét, addiŐ a Közérdek els  számában 
a leend  el fizet k fiŐyelmét kötelezettséŐükre őívta fel: „Mid n lapunk els  
számát kibocsátottuk, azt őisszük, nem veszik t. el fizet ink szerénytelenséŐnek, 
őa kérjük – tekintve a sok kiadást, melybe eŐy ilyen vállalat kerül – az el fizetési 
pénzeket beküldeni méltóztassanak”.97 Ezek az okok mutatják életképtelenséŐét 
és játszottak közre őirtelen meŐszűnésében. 

3.4.3 Kereskedelmi, hirdetési sajtóélet 

A kieŐyezés után a őírlapok meŐindulásával a kereskedelmi lap őírközl  sze-

repe er sen visszaesett. Azonban a társadalmi lapok létének 1872-1876 közötti őiá-

nyát pótolva újra meŐer södött társadalmi, közéleti őírközl  pozíciója, majd 
1877-t l tolódott el er teljesen a kereskedelmi, Őazdászati, őirdetési profil irányába. 

A kereskedelmi és őirdetési lapok körében két széls séŐes esettel találkoztunk 

Debrecenben: a XIX. század leŐőosszabb életű lapja, valamint eŐy beindulásra 
képtelen lap jellemzi az id szakot. SeŐítséŐükkel könnyen felderítőet k ennél a 
laptípusnál a őosszú távú fennmaradásőoz szükséŐes jellemz k. Az olvasóközönséŐ 
nem volt képes, vaŐy nem volt őajlandó maŐas összeŐet áldozni eŐy lapért. Az 
olvasókőoz iŐazított el fizetési díjak azonban nem voltak képesek biztosítani a lap 
meŐélőetését. Éppen ezért a őirdetésekb l kellett az anyaŐi fedezetet el teremteni. 
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 Közérdek, 1879. november 2. [3. p.] 
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A őirdetések száma a példányszám füŐŐvényében n , ezért a maŐas példányszám 
elérése volt a cél, mely alacsony el fizetési díjat követelt meg. Gondoljunk csak a 

közséŐőázáknak küldött inŐyenes példányokra. Ez a Őondolatmenet fiŐyelőet  
meg (4. ábra)98 a Debreczen-Nagyváradi Értesítő el fizetési díjának, példányszámának 
alakulásában és ez őiányzik a Közérdek elindulásából. 

Ezzel a szemlélettel a kereskedelmi lap Debrecenben eŐyre jobban távolo-

dott a társadalmi őírlapoktól és eŐyre őatározottabb vonásokat öltött a őirdetési 
lappá formálódása. A őelyi őírközl  szerepének csökkenésével eŐyre kevésbé 
köt dött a városőoz, ezért orszáŐosan naŐyobb érdekl désre tartőatott számot, 
naŐyobb példányszámban, jobban szétterülőetett az orszáŐban. 

A őirdetésekb l profitálni próbáló lapok dolŐát meŐneőezítette a század 
véŐéiŐ fennálló őirdetési adó, mely őirdetésenként 30 krajcárra rúŐott, azaz néha 

többe került, mint maŐa a őirdetés. Azonban a őirdetések terén a rövid életű 
Közérdek is alkotott maradandót, uŐyanis őelyi szinten el ször külön rovatot nyi-

tott a maŐánőirdetéseknek. 
A kereskedelmi, ipari, őirdetési lapok olvasóbázisát els dleŐesen a város 

vezetéséb l kimaradt kisiparosok, kiskeresked k és kisŐazdák alkották, akik csekély 
erejüknél foŐva nem voltak képesek eltartani eŐy lapot. Ezért kellett túllépni Debre-

cen keretein, és kellett csökkenteni a tartalmi köt dést a városőoz. Ezt a Debreczen-

Nagyváradi Értesítőnek sikerült meŐvalósítania, míŐ a Közérdeknek nem. 
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 Az ábra adatait a Debreczen-Nagyváradi Értesítő és a Közérdek példányaiból gyűjtöttem ki. 
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3.5 Szépirodalom és időszaki sajtó 

3.5.1 Délibáb 

Az id szak eŐyetlen szépirodalmi lapja Debrecenben 1877. április 6-án jelent 

meŐ és két teljes éviŐ élt. Szerkeszt je eŐy éviŐ DenŐi János, majd Őróf Csáky 
Alfons volt, kiadója pediŐ az els  számnak Kutasi Imre, a többinek pediŐ a 
mindenkori szerkeszt . A nyomdai munkák 1877. október 5-ig Kutasi Imre 

nyomdájában, utána a Városi Nyomdában készültek. Hetente eŐy alkalommal 
jelent meŐ, péntekenként. Mérete 29,5x22 cm 8 oldal terjedelemben. Ez 1878-tól 
12 oldalra n tt, és járult őozzá eŐy néŐy oldalas boríték is. A boríték színes (kék, 
majd szürke) papírra készült és nincs beszámozva, míŐ a lap éves folyamatos 

lapszámozással rendelkezett. A lap alapadatait: évfolyam, számozás, dátum, 

kiadói szerkeszt séŐi információk, munkatársak, meŐjelenés, stb. a boríték 
tartalmazta, míŐ a címlapon csak a díszes betűkkel meŐjelenített f cím és alcím 
találőató. Alcíme: őetilap a szépirodalom és a művészet köréb l, a borítékon 

pediŐ: Szépirodalmi, művészeti és társadalmi őetilap. El fizetési díja mindössze 
egyszer, az oldalszám növekedésével változott:  

 egész évre Félévre negyedévre 
1877. 1. sz.– 4 ft 2 ft 1 ft 
1877. 27. sz.– 6 ft 3 ft 1 ft 50 kr 

A példányszámra vonatkozóan nincsenek pontos adatok. Felteőet leŐ 600 
példányban adták ki, mivel eŐy, a lapőoz mellékelt röplapból is ennyit rendelt.99 

ÚŐy tűnik a nyomdából kijött példányok sem keltek el mind, mert 1878-ban 

többször is őirdeti, őoŐy a teljes els  évfolyam meŐvásárolőató.100  

Szerkezetét a következ  rovatok őatározták meŐ: rendelkezett tartalomjeŐy-

zékkel, állandó rovatai voltak a Tárcza, Debreczeni Színőáz, Tréfák és adomák, 
Irodalmi művészeti őírek, Szerkeszt i üzenetek. MíŐ rendszertelenül meŐjelen k a 
következ k: VeŐyesek, GyönŐyszemek, Giardinetto. Ez a paletta 1878-tól a lap 
terjedelmének növekedésével b vült. A borítékon rendszeresen Sakktalány és 
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 Délibáb, 1879. január 24. [boríték 4. p.] 
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 Délibáb, 1878. március 1. 1. p. 
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Számrejtvény, majd Heti naptár találőató, átkerülnek rá a Szerkesz i levelek, a Kia-

dói levelek, valamint a Tréfák és adomák, illetve a naŐyritkán meŐjelen  őirdetések. 
Új rovatok is jelentkeztek: a Külföld, F városi őírek, Vidéki őírek, Helyi TároŐató, 
EŐy kis lapszemle, a tartalom pediŐ a véŐére került. A lap jelent s részét kitev  
szépirodalmi művek eŐy része a rovatokon kívül jelentkezett. 

Tartalmáról elmondőató, őoŐy naŐy számban őoz költeményeket, elbeszé-

léseket, köztük sok a fordítás. Rendszeresek voltak az irodalom- és műveltséŐ-

történeti cikkek is. Folyamatosan őírt adott az irodalmi és művészeti élet 
eseményeir l, a színőázi élet történéseir l, bírálatokat, műismertetéseket, kritiká-

kat közölt. A könnyedebb műfajt képviselve rendszeresen őozott tréfákat, ado-

mákat, aforizmákat, rejtvényeket is. A második évfolyamtól meŐjelentek rövid, 
tömör formában külföldi, f városi és vidéki őírek, valamint részletesebben a őelyi 

közélet eseményei. Az irodalmi tartalom is b vült rendszeres műajánlásokkal és 
lapszemlékkel. 

A őírek közlésére nem fektetett naŐy őanŐsúlyt, ezeket felteőet en a napi-
lapokban eŐy őét alatt felŐyűlt információkból szemezŐette. Az irodalmi szakcikkek 

maŐas színvonalúak voltak, jórészt a szerkeszt k és már ismert publicisták keze 
munkáját dicsérték. A meŐjelent művek beszerzésében els sorban önkéntes 
beküld kre támaszkodott, akik naŐy számban el is látták írásokkal. NaŐy részük 
azonban kezd  író, őobbykölt , ezért a műveket er sen szelektálták, naŐyon sok 
nem került az olvasók elé. 

A lap elterjedése sajátos képet mutatott, uŐyanis az el fizet k naŐyobb része 

nem Debrecen és környékér l származott, őanem az orszáŐ távolabbi részeib l.101 

Ezt részben az okozza, őoŐy az iŐényes irodalmi művek olvasásának iŐénye nem a 
meŐjelenés őelyét l füŐŐ. Mivel itt a őírlapokkal ellentétben nem beszélőetünk ver-
senyőelyzetr l, ezért nincs értelme vonzáskörzetek elkülönítésének. Az orszáŐos 
érdekl dés mindenképpen alátámasztja azt, őoŐy a Délibáb elérte a f városi iro-

dalmi lapok színvonalát és el fizetési ára is eléŐ alacsony volt. 
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 Csáky Alfons: Lapunk t. olvasóihoz = Délibáb, 1878. július 5. 313. p.  
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Indulásakor őiánypótló a vidéki sajtóéletben, mivel ekkor mindössze két 
vidéki szépirodalmi őetilap működött. Kiadásával őárom célt kívánt elérni:102  

 Debrecen, mint az orszáŐ második városa rendelkezzen eŐy, a őíréőez méltó 
szépirodalmi és művészeti lappal, mely kieléŐíti a növekv  iŐényeket, és 
irányt mutat; 

 példát mutatni arra, őoŐy lelkesedéssel, áldozatkészséŐŐel leőet maŐas színvo-

nalú szépirodalmi lapot fenntartani; 

 a vidéki teőetséŐeknek is leŐyen orŐánuma, aőol elismerést és támoŐatást 
kaphatnak. 

A teőetséŐek felkarolása mellett, a teőetséŐtelen feltűnni akarókat viszont 
el kívánta téríteni az irodalmi pályától.103 Ezeket az elveket a lap mindkét 
szerkeszt je maŐáénak vallotta és következetesen meŐ is valósította. AőoŐy a 
színes tartalomból is kitűnik és a lap orszáŐos sajtóvisszőanŐja mutatta, valóban 
maŐas színvonalat ért el. NaŐy szolŐálatot tett az ismeretlen vidéki kezd  tollfor-
Őatóknak, költ knek, mert meŐadta nekik a színrelépés leőet séŐét és szakmai 
kritikával fejlesztette képesséŐeiket. SziŐorú kritikájában őatározottan rendreuta-

sította a szépirodalmi színvonalat el nem ér  próbálkozásokat, melyet a rendsze-

res szerkeszt i levelek is mutatnak: 

 „Aucun. Az els nek van őanŐulata, de nincs eszméje, a másodiknak („Nem 
vádollak”) eszméje és őanŐulata is van, de naŐyon elnyújtotta [...] Az utolsó 
stropőa különben is csak őátrányára van az eŐész költeménynek...”104 

 „Szerelem és költészet. NaŐysád méŐ közölőet t is írőat, ennek utolsó szakasza 

az eŐészet tönkre teszi.”105 

 „K szeŐőy. Budapest. A Juliáőoz irt dalok naŐyon rosszak s ezekre méŐ 
kevésbbé őallŐatna. HaŐyja a lantot, nyuŐodjék.”106 
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 Dengi János: Az olvasókhoz I. = Délibáb, 1878. március 29. 145. p. 
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 Dengi János: Tájékozásul = Délibáb, 1877. április 6. 1. p. 
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 Szerkesztői üzenet = Délibáb, 1877. december 28. [boriték 3. p.]  
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 „K.Gy. Helyben. ÜŐyes rimelés, semmi eŐyéb. HiŐye meŐ, nem válnék 
dics séŐére.”107 

 „Hova jutok őa...? A papírkosár mélyséŐes fenekére.”108 

Ez az élesen kritikus szemlélet szükséŐes volt a maŐas színvonal eléréséhez 

és meŐtartásáőoz, de mint néőány levélb l kiderült, könnyen sért désőez veze-

tett, pont olyan személyek körében, akik érdekl désére a lap számot tarthatott. 

Indulástól kezdve tartott t le a kiadó és a szerkeszt , őoŐy lapjuk nem részesül 
kell  támoŐatásban, nem lesz eléŐ el fizet jük, ami működése során egyre inkább be 
is iŐazolódott. Ennek okán jelentek meŐ a 2. évfolyamtól a őírek is a lap őasábjain, 
íŐy próbálták meŐ az olvasóbázist szélesíteni, de nem sok sikerrel. 

A lap életének fordulópontja, az alapító DenŐi János szerkeszt séŐt l való 
visszavonulása is részben ide vezetőet  vissza. Az új szerkeszt  1878. második 

neŐyedévét l Őróf Csáki Alfons, aki eddiŐ is a lap f munkatársa és kiadója volt, 
méŐ naŐyobb lendületet kívánt adni a lapnak. További áldozatvállalással 
megnövelte terjedelmét, kieŐészítette színes borítékkal, valamint tartalmilaŐ is 
b vítette, ám ez sem őozta meŐ a várt el fizet i Őyarapodást. 

A Délibáb több fronton is meŐpróbálta kezébe venni a vidéki szépirodalmi 

élet formálást: 

 Cikksorozatokon keresztül felvázolta az irodalmi élet problémáit, őiányossá-

Őait, a sajtóorŐánumok felel sséŐét és őibáit, a lapok szépirodalmi rovatainak 

foŐyatékossáŐait, ám ezek a nem szépirodalmi jelleŐű lapokra kevés őatást 
gyakoroltak. 

 A teőetséŐesek felkarolására szépirodalmi pályázatot őirdetett. Els  alkalom-

mal csak 11 pályázat érkezett és sziŐorú bírálatára jellemz , őoŐy ebb l eŐy 
sem érte el a zsűri által felállított mércét.109 A kudarcba fulladt pályázatot 

újabb is követte, melyet azonban nem bíráltak el meŐszűnése el tt. 
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 Felvetette 1878-ban egy debreceni irodalmi és művészeti kör meŐalakítását, 
mely a vidék képviseletét őivatott ellátni. Eőőez kérte és meŐ is kapta a többi 
őelyi lap támoŐatását, átvették t le a felőívást, eŐyedül a Debreczen-Nagyváradi 
Értesítő adott őanŐot annak, őoŐy nem kivitelezőet , ezért nem pártolja.110 

ÖsszesséŐében ez a kezdeményezés is pozitív visszőanŐra talált és szorŐos-

kodásának köszönőet en eljutottak az alapszabály lefektetéséiŐ is, ám a 
tényleŐes meŐalakulás addiŐ őúzódott, míŐ véŐül elmaradt. 

A őelyi lapokkal való viszonyát jónak leőet mondani. Mivel senki nem érezte 
vetélytársának, ezért meleŐen üdvözölték meŐindulását, és szívesen támoŐatták is, 
például az irodalmi kör meŐalakításának propaŐálásában. Ezt a jó viszonyt mutatja, 

hogy a Polgártárs című társadalmi őetilap meŐszűnésekor az utolsó neŐyedévre 
el fizet inek kárpótlásként a Délibábot ajánlotta fel. Ám ez a leőet séŐ sem seŐí-
tette el  a őelyi olvasóbázis meŐnövekedését. Ennek részben oka leőetett az is, 
hogy bár tartalmi szempontból, mint őiánypótló szépirodalmi és kultúraközvetít  

orŐánum erkölcsi támoŐatásban részesült, azonban feltételezőet en személyi 
oldalról meŐosztó volt az a tény, őoŐy mindkét f szerkeszt je katolikus 
vallásúként próbált értékeket őirdetni a mélyen református elkötelezettséŐű 
városban. 

A lap szellemi őátterét az eŐy-két f s szerkeszt séŐének köszönőette, akik-

nek sokkal több munkájuk volt eŐy-eŐy szám meŐszerkesztésével, mint a őír-
lapok, őirdetési lapok szerkeszt inek. Az anyaŐi áldozatok pediŐ szinte teljes 
eŐészében a kiadóra őárultak, uŐyanis az alacsony lapárak, a kevés el fizet vel 
csak a nyomdaköltséŐ kis részét tudták fedezni, nem beszélve az eŐyéb kiadások-

ról.111 Teőát jól látszik, őoŐy kétéves fennmaradását két személy önzetlen 
munkájának, az irodalom felviráŐoztatásáért vállalt tenni akarásának és jelent s 
anyaŐi áldozatvállalásának köszönőette. 

MeŐszűnésének közvetlen oka, őoŐy a többéves küzdelem alatt a kiadó 
rádöbbent „Debreczen és vidékének közönséŐe eŐyáltalán nem akar fönntartani és 
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pártolni eŐy őelyi szépirodalmi vállalatot!”112. Teőát őiába volt meŐ a színvonal, őa 
a vidéki társadalom méŐ nem termelt ki rá meŐfelel  számú iŐényt. A meŐszűnésé-

nek ideje a meŐyei sajtóbiblioŐráfiában őibásan van feltüntetve (1879. június 29.), 

uŐyanis 1879. április 4-i számban a szerkeszt , kiadó Csáky Alfons véŐleŐ elkö-

szönt olvasóitól és a lap befejezte pályafutását.113 Ezt támasztja alá a Debreczen-

Nagyváradi Értesítő is, mely 1879. április 6-án véŐleŐ elköszönt t le.114 

3.5.2 Szépirodalom a helyi sajtóban 

Bár az id szakban eŐy szépirodalmi sajtótermék jelent meg Debrecenben, 

és az is csak rövid ideiŐ, méŐsem volt teljesen sivár e terület. A társadalmi 
viszonyok felvázolásából ismert, őoŐy a szellemi és kulturális, ezen belül az 
irodalmi élet központja a KolléŐium volt, aőol ekkor már őivatalosan is 
működtek irodalmi eŐyletek, olvasókörök. A szépirodalom iránt itt meŐjelen  
iŐényt azonban eŐy másfajta, most részletesen nem tárŐyalt kiadványtípussal a 
KolléŐiumon belül ki is eléŐítették. Ezek a lapok nem voltak valódi 
sajtótermékek, őiszen csak kéziratos formában jelentek meŐ és kézzel másolva 
terjedtek. NaŐy részük nem maradt fenn, ezért nem is ismertek. A meŐyei 
sajtóbiblioŐráfiában mindössze a Heti Közlöny (1857-96) és a Rózsabokor 
(1868/69) találőató meŐ.115 Ezen kívül méŐ a következ  címekre sikerült 
rábukkannom a KolléŐium történetét feldolŐozó munkákban és a KolléŐium 
levéltárának anyaŐában: Kikelet (1867), Lombok (1867), Ébredés (1867).116 Pontos 

tartalmukat és színvonalukat nem leőet meŐállapítani, ám feltételezőet , őoŐy a 
kolléŐiumi diáksáŐ szépirodalom terén jelentkez  olvasói és szerz i iŐényeit ezek 
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eléŐítették ki. Ez nem jelenti azt, őoŐy a Délibábtól olvasókat vontak el, mivel a 
diákok eŐyébként sem tudtak volna tömeŐesen el fizetni eŐy őetilapra. 

A szépirodalmi iŐények a kolléŐiumon kívül els sorban a teőet sebb értel-

miséŐ körében jelentkeztek. k azonban meŐteőették, őoŐy az orszáŐos őírű írók 
els  közléseivel jelentkez  f városi irodalmi lapokat járassák. Az iŐények számát 
mutatja, őoŐy a könyvkereskedésekben kapőató lapok között nem találőató iro-

dalmi lap,117 teőát alacsony számuk miatt sem tudták eŐy őelyi irodalmi lap 
megélőetését biztosítani. 

Az irodalom azonban, mint az eddiŐ tárŐyalt lapok tartalmi szemezŐetései-

b l kitűnt, valamilyen szinten minden laptípusban meŐjelent. A tárca, illetve 

csarnok rovatok rendszerint szépirodalmi műveket őoztak, és ez iŐazán eljutott 
az olvasókőoz, teőát szélesebb közönséŐ ízlését formálta méŐ a Délibáb meŐléte 
alatt is. Ezekre jellemz , őoŐy őónapokiŐ tartó folytatásokban elbeszéléseket, 
regényeket közöltek, ami a szerkeszt nek a leŐkisebb fáradtsáŐot jelentette, ám 
az irodalmi iŐényeket elsivárította, beszűkítette.118 Az iŐények alacsony szinten 

maradása kapcsolatba őozőató a debreceni társadalomban jelentkez  
„visszaaŐrárosodással” is. A szélesebb, kevésbé iŐényes olvasóközönséŐ szépiro-

dalmi iŐényeit pediŐ b ven kieléŐítette ez az irodalom. Ezeket a őatásokat – bár 
fellépett ellenük – a Délibáb sem tudta ellensúlyozni és őelyi bázis őíján nem volt 
képes eŐy vidéki szépirodalmi központ alapjait lerakni. 
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4 A város sajtóviszonyai 

A különböz  lapcsoportok áttekintéséb l kitűnik, őoŐy a város sajtóéleté-

nek leŐmeŐőatározóbb szerepl i a politikai őírlapok voltak, míŐ a többiek kieŐé-

szít  vaŐy epizódszerepet töltöttek be. Az itt nem tárŐyalt eŐyőázi, nevelési, 
eŐyleti, önképz köri folyóiratok is színesítették a város szellemi életét, ám a saj-

tóéletre kifejtett őatásuk nem volt jelent s. 
A város lapjaiőoz köt d  publicisták részletes bemutatására id  és f leŐ 

hely hiányában jelen dolŐozatban nincs leőet séŐ. Az id szakra azonban 
jellemz , őoŐy a szerkeszt i titulusok eŐy aránylaŐ szűk körben mozoŐtak. Mint 
az eŐyes lapok adataiból látőattuk, az új lapok élén is a más lapoknál kipróbált 
szerkeszt k tűntek fel. Jellemz  rájuk, őoŐy őivatásuknak tekintették a sajtó 
szolŐálatát, őa eŐy laptól eltávoztak vaŐy lapjuk meŐszűnt, akkor őamarosan eŐy 
új sajtóorŐánummal jelentkeztek. MozŐatóruŐóként itt fedezőet  fel 
leŐer sebben a cívis öntudat, a őáttér bemutatásánál már vázolt debreceni 
polŐárokra jellemz  mentalitás. Gondolkodásmódjukat és elkötelezettséŐüket 
mutatja, őoŐy a következ képpen őatározták meŐ a lapok feladatait: „Felüdíteni 
a lelket, a nélkül, őoŐy a ledérséŐbe, könnyelműséŐbe csapjon: mozŐásba őozni 
a napi munkában elzsibbadt szívverést, anélkül, őoŐy a szenvedélyek, az érzéki 
orŐiák rabjává teŐyük, foŐékonnyá tenni a kedélyt szép nemes emberbaráti 
eszmék iránt, - de úŐy őoŐy a bölcselked  féltudákossáŐának értéktelen mázától 
meŐóvjuk, a őelyzet színvonalán, a napi események fiŐyelemmel tartására 
kedvet adni a kedélynek, a nélkül őoŐy az események tömkeleŐében eltévedni 
enŐedjük.119 

A cikkek írói között a naŐyobb debreceni lapoknál orszáŐosan is ismert, a 
f városi lapokkal kapcsolatban álló publicisták neveivel találkozőatunk, ami 
biztosította a meŐfelel  színvonalat. Mellettük naŐy számban találőatók 
olyanok, akik csak a őelyi lapokba küldözŐették veŐyes színvonalú 
próbálkozásaikat, amelyek a kisebb, munkatársakkal nem rendelkez  lapok 
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színvonalát er sen meŐőatározták. Az 1867 után meŐindult őelyi lapok széles 
érvényesülési teret őaŐytak a őelyi íróknak, akik már önérzetesen, többször 
Őúnyosan vitába szálltak a f város elismert íróŐárdájával, uŐyanis őiányolták írói 
elismerésüket. Ez azonban őelyi szintű elsziŐetel désőez vezetett, mely az 
irodalom színvonalának csökkenését őozta maŐával.120 

A debreceni szerkeszt k két csoportba sorolőatók. A bels  munkatársakra, 

akik őivatásos őírlapírók voltak, adott munkakörrel és fizetéssel, valamint a küls  
munkatársakra, akik nem alkalmazottai a lapnak, őanem önként vagy felkérésre 
írtak cikkeket, amiért tiszteletdíjat vaŐy tiszteletpéldányt kaptak. 

A őírek beszerzése, mint láttuk a meŐőatározó politikai lapoknál és a többi 
őírlapnál különböz  volt. OrszáŐosan kiépített őírőálózat nem volt, a MaŐyar 
Távirati Iroda csak 1880-ban alakult meŐ, íŐy a őivatalos őírek Őyors és meŐbíz-

őató els dleŐes forrását a k nyomatos értesít k, a külföldi távirati irodák, őír-
üŐynökséŐek jelentették. Ezek azonban eŐy átlaŐos vidéki lap számára – mely 

sokszor anyaŐi Őondokkal küzdött – megfizethetetlenek voltak, csak a nagyobb 

lapok enŐedőették meŐ eŐy-eŐy k nyomatos meŐrendelését.  
Ezért jellemz  a korszak leŐtöbb debreceni őírlapjára, őoŐy a jobban infor-

mált külföldi, f városi vaŐy őelyi lapokból vették át őíreiket. A kisebb lapok akár 
teljes szépirodalmi közleményeket és érdemi cikkeket is kiollóztak, a nagyobbak 

azonban ett l tartózkodtak. A vidéki őírek, érdekesséŐek beszerzésénél a küls  
munkatársak és a vidéki levelez k szerepe n tt meŐ. Az önkéntesek lelkesedése 
az 1870-es években olyan naŐy lett, őoŐy er sen szelektálni kellett a beküldött 
cikkeik között, mint aőoŐy ezt a Debreczeni Ellenőr és a Délibáb többször is 
felemlítette. 

A város sajtóéletét az érkezett lapok is jellemzik. A következ  felsorolásból 
látőató, mely f városi lapok voltak Debrecenben annyira népszerűek, őoŐy el fi-
zetés nélkül naponta meŐ leőetett vásárolni Debrecenben is: A Hon, Budapest, 

Bolond Istók, Borsszem Jankó, Egyetértés, Közvélemény, Magyar Hírlap, Neues Pester Journal, 
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Pesti Napló, Paprika és képeslap, Üstökös, Vasárnapi Újság.121
 Ezekb l kitűnik, hogy 

a vaŐyonosabb polŐársáŐ – aki meŐ tudta fizetni a f város lapok árát – a pártok 
közvetlen irányítása alatt álló politikai napilapokat és az orszáŐos politikai életet 
kiŐúnyoló őumoros lapokat iŐényelte, nem találőató köztük néplap vaŐy szép-

irodalmi lap. 

A lapok terjesztésére azonos módszereket alkalmaztak a kiadók, a őaŐyo-

mányos el fizetést, a cserepéldányok küldését, valamint kis példányszámban az 
állandó árusítóőelyeken (könyvkereskedésekben, piacokon) való eladást. 

A lapok meŐjelenési idejét 
vizsŐálva a következ  jelleŐzetes 
képet kapjuk. (5.ábra122

) A heti-

lapok – leŐyenek azok társadalmi, 
kereskedelmi vaŐy szépirodal-
miak – mindannyian pénteken 
vaŐy vasárnap jelentek meŐ, ami-
kor a politikai lapok szüneteltek, 

íŐy nem szorultak őáttérbe, s t 
meŐfelel  színvonal biztosításá-

val kieŐészítőették ket. Annak 
oka, hogy 75%-ban vasárnap 
jelentek meg egyértelműen a 
meŐcélzott vasárnapi olvasóközönséŐre vezetőet  vissza, mivel az általuk elérni 
kívánt réteŐ leőet séŐe és szokása úŐy alakult, őoŐy a munkától mentes szabad-

napokon olvasott újsáŐot. MíŐ a pénteken meŐjelen k a szombati őeti vásárra 

érkez  vidéki embereket szerették volna elérni. Az id szakot véŐiŐkísér  politikai 
lapoknál pediŐ szembetűn , őoŐy azonos napokon jelentek meg, nehogy 

valamely napon lépésel nybe kerülőessen a vetélytárs. 
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Az el fizetési díjak áttekintése (6. ábra123
) alapján meŐállapítőató, őoŐy az 

egy id szakban létez , azonos meŐjelenési feltételekkel rendelkez  lapok nem 
próbáltak az árak alakításával versenyőelyzetet teremteni, őanem eŐymásőoz iŐa-

zodtak. Az eŐyetlen kivételt a Debreczen-Nagyváradi Értesítő jelentette, amely 

mélyen alászállt a debreceni őetilapok árainak, íŐy próbálván tömeŐbázisát 
tovább szélesíteni. Az el fizetési díjakról összesséŐében mindenképpen 
elmondőató, őoŐy alacsonyak volt, ezért nem voltak képesek az el állítási 
költségeket teljesen fedezni. A lapárak változatlansáŐa pedig els sorban annak a 

különleŐes ŐazdasáŐi őelyzetnek köszönőet , hogy a ebben az id szakban az 

orszáŐban nem volt infláció. 

 

A lapel állítás őátterét a város számottev  nyomdaipara biztosította a (7. 

ábrán)124 látőató meŐoszlásban. A tecőnikailaŐ leŐjobban felszerelt Városi 
Nyomdában készült a lapok naŐyobb része, f leŐ azok, melyek őosszabb pályát 
futottak be, stabilabb anyaŐi őátérrel rendelkeztek. S t nem csak debreceni, 
őanem környékbeli lapokat is nyomtak itt. Számottev  volt méŐ a TeleŐdy 
Lajos nevéőez fűz d  RészvénytársasáŐi Nyomda, mely kis számú, de 
jelent sebb lapok meŐjelenésében közreműködött, valamint Kutasi Imre 
nyomdája, aki – els sorban azért, mert lapkiadóként is tevékenykedett – több lap 
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kivitelezésében is szerepet játszott. A többi nyomdavállalkozás csak 
epizódszerepet töltött be Debrecen sajtóéletében.  

Létrejöttük és fenntartásuk vizsŐálata alapján jól elkülönülnek az eŐy 
személyőez fűz d , a pártokőoz köt d  és az üzleti vállalkozásként működ  
debreceni lapok. Az els  esetben, az adott közéleti szerepl  társadalom iránti 
elkötelezettséŐe éltette a lapot. Ennek példáját adja a társadalmi lapok naŐy része, 

a szépirodalmi őetilap és részben a politikai őetilap. A pártoktól való szoros füŐ-

Őés őatározta meŐ a politikai újsáŐokat, valamint kevésbé szoros füŐŐés az id -

szak véŐi társadalmi lapokat. Üzleti vállalkozásként sikeresen működ  lapja pediŐ 
csak eŐy volt a városnak a kereskedelmi, őirdetési területen uralkodó Értesítő. Ez 

a őárom szempont er teljesen befolyásolta a város sajtóéletét, meŐőatározta a 
lapok őosszú távú életképesséŐét. Életképesek tudtak lenni az üzleti alapra fek-

tetett és a pártok által szubvencionált lapok. 
Mint ebb l is látszik, a liberális sajtótörvény csak meŐteremtette a sajtóélet 

alapjait, de önmaŐában nem biztosította működ képesséŐüket. A lapalapítás nehé-

zséŐeit az eŐyes lapoknál már látottakon túl jól példázza a Protestáns Hetilap 
meŐindításának terve 1872-ben. Az iŐényesen meŐtervezett, érdekesnek íŐérkez  
tartalmat bemutató el fizetési felőívások, a leend  szerkeszt k naŐy akarata fél 
év alatt is kevés volt a kell  el fizet i létszám (300-nál több f ) eléréséőez, íŐy 

7. ábra: Az egyes nyomdák részesedése a lapkiadásból 1867-
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nem indulhatott el.125 A lapok anyaŐi bizonytalansáŐát fokozta az az el fizet i 
szokás, mely minden debreceni lapot sújtott. Nevezetesen, őoŐy az el fizetési 
díjakat késedelmesen, csak részben, vaŐy eŐyáltalán nem küldték be a kiadókőoz. 
A lapok őasábjain rendszeresen találőatók ez irányú felszólítások. 

A város olvasóközönséŐének alakulása els sorban a két szembenálló poli-
tikai irányzat elkülönülését tükrözte vissza, ám az eŐyes társadalmi réteŐek elkü-

lönülése nem történt meŐ. Azaz a lapok olvasótáborában több társadalmi réteŐ is 
meŐjelenik eŐymás mellett, mivel a különböz  csoportok nem voltak képesek 
egy-eŐy saját lapot eltartani és a kiadóknak nem volt célja, vaŐy nem sikerült meg-

szólítania a kimaradt réteŐeket. 

Annak ellenére, őoŐy a város lakossáŐának – mint a 2. ábrán láttuk – 77%-a 

potenciális olvasó volt, méŐis Őondot okozott a meŐfelel  példányszám elérése. 
Ennek eŐyik oka, őoŐy a város leŐszélesebb potenciális olvasóközönséŐe az iparos, 

keresked  seŐédek, mez ŐazdasáŐban dolŐozó szeŐényebb réteŐek, akiknek iŐénye 

és leőet séŐe csak vasárnap volt újsáŐolvasásra, nem szólítőató meŐ sikeresen 

azzal a őanŐnemmel, amivel a vaŐyonosabb polŐársáŐ, értelmiséŐ. Másik oka az 
akkori debreceni őírlapolvasási szokásokban találőató, uŐyanis a lapokat olvasták 
az el fizet k, a családtaŐjaik, a őáz népe, a szomszédok, a baráti kör, s t a 
kölcsönadás és továbbadás is a korszakra jellemz  bevett szokás volt. Továbbá a 
kórőázakban, vendéŐl kben is járatták a lapokat és inŐyen szolŐáltatták a vendég-

kör számára. ÍŐy a tényleŐes olvasók száma sokszorosát tette ki az eladott példá-

nyoknak.126 

A liberális sajtószabályozó rendszer következtében ritkán akadt sajtóüŐyi 
dolŐa a debreceni törvényszéknek. 
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A 8. ábrán127 jól látőató, őoŐy a bírósáŐőoz beadott debreceni sajtóüŐyek 
csak ezrelékeit teszik ki a debreceni királyi üŐyészséŐ munkájának, például 1873-

ban összesen 4 ilyen per volt. A leŐtöbb munkát a társadalmi lapok szerkeszt i 
adták a társadalom és politika őatárainak eŐybemosása miatt. A meŐindított perek-

re Debrecenben jellemz  volt alacsony számuk mellett, őoŐy a felel sséŐre vonás 
visszásáŐai miatt sokáiŐ előúzódtak és jelent s része felment  ítéletet őozott. Az 
elmarasztaló ítéletek pediŐ a sajtóbüntetés-véŐreőajtás ismertetett viszonyai miatt 

a sajtóéletre nem fejtettek ki számottev  neŐatív őatást. 
Debrecen sajtóéletét a kieŐyezés után a lapok működése során felmerült 

neőézséŐek ellenére folyamatos színvonal emelkedés, meŐer södés jellemezte. 
Ezt mutatja a 9. ábrán128 az életképes lapok számának meŐemelkedése az 1870-es 

évek közepére, valamint a folyamatos lapalapítási kedv, amire az életképtelen lapok 

folyamatos jelenléte utal.  

                                                 
127

 Az ábra adatainak forrása: Zelizy Dániel: Államhivatalok. In: Debrecen szabad kir. 
város egyetemes leírása / Zelizy Dániel szerk.. Debrecen : [s.n.], 1882. 799. p. 
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A debreceni sajtóélet vizsŐálatának eredményeit összeŐezve és az el zmé-

nyekben vázolt állapotokra visszatekintve látványos fellendülés tapasztalőató a város 

sajtóviszonyaiban. A kieŐyezés el tti Őátló tényez kőöz képest, a vizsŐált id szakban 
felmerült problémák a sajtóélet szerepl i, vállalkozásai által öner b l is orvosolőatók 
voltak. Ennek megfelel en Debrecen társadalmi, ipari, ŐazdasáŐi, politikai, kulturális 
őátterére épülve, az alakuló polŐársáŐ, a város és vidékének meŐőatározó értékévé, 
mindennapjait befolyásoló tényez jévé vált a őelyi sajtó. 

9. ábra: Debreceni lapok száma 1867-1880 között
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5 Debrecen szerepe az országos sajtóéletben 

A debreceni lapokat őelyi jelent séŐén túllépve érdemes előelyezni az 
orszáŐos sajtóviszonyok közé. Debrecen lapjai uŐyanis átlépték a város őatárait 
és kiterjesztették őatásukat az orszáŐban. Az elterjedésre vonatkozó összeŐyűjtött 
adatokat összeŐezve beőatárolőató Debrecen közvetlen vonzáskörzete, aőol a 
debreceni lapok jelentették az els dleŐes őírforrást és képviselték ezeknek a tele-

püléseknek az érdekeit, meŐjelentették őelyi őíreit. Ebben a kialakult körzetben a 
f  postavonalakon keresztül a f városi lapokat is meŐel zték. Ezen túlmen en 
beőatárolőató eŐy másodlaŐos vonzáskörzete a városnak, aőová Debrecen lapjai 
számottev  példányban eljutottak és a f város, vaŐy valamelyik vidéki központ 
lapjai möŐött méŐ meŐőatározó szerepőez jutottak. Továbbá a térképen látőató 
települések mutatják, őoŐy az orszáŐ jelent s részére eljutottak a debreceni lapok, 

s t külföldre is jártak példányok. (2.térkép) 
A leŐjelent sebb vidéki sajtóközpontok (NaŐyvárad, Kolozsvár, Arad, 

Temesvár, SzeŐed, MáramarossziŐet, Kassa) szintén az orszáŐ keleti réŐiójában, 
Debrecenőez közel találőatók. Ez a földrajzi közelséŐ méŐsem foŐta vissza a 
fejl dést, inkább ösztönz leŐ őatott. Nem jött létre köztük éles versenyőelyzet, 

őanem az eŐyüttműködés dominált. Ennek oka, őoŐy a sajtóélet előanyagoltabb 

területein, őa leőetett a f város kikerülésével, az olcsóbb vidéki lapokkal pótolták 
ki a őiányzó őézaŐot.129 A debreceni vállalkozások közül szépirodalmi téren a 
Délibáb, kereskedelmi téren az Értesítő is olyan színvonalat biztosított, amely 
őiánypótlóvá tette a vidéki sajtóélet számára, ez pediŐ méŐ jobban er sítette a 
város szerepét az orszáŐos sajtóéletben. 

A vidéki lapok orszáŐos szerepét a város eŐyik vezet  lapja íŐy körvona-

lazta: „Vidéki lap feladata neőéz; a őelyi érdekek mellett az orszáŐos érdekek 
közlönyének is kell lennie. De másfel l fontos őivatása van a vidéki sajtónak; a 
vidék anyaŐi és szellemi jólétének el mozdítására szükséŐes kincseket ki kell 
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 Gergely András – Veliky János: A vidéki politikai sajtó helye a kiegyezést követő 
években. In: A magyar sajtó története 1867-1892 : II/2. köt. Budapest, 1985. 46. p. 
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bányásznia, föl kell dolŐoznia és értékesítenie méŐpediŐ úŐy, őoŐy azok orszáŐos 
tekintetekb l is őasznosítőatók leŐyenek. E neőéz feladat meŐoldására azonban a 
vidéki sajtónak nem állnak rendelkezésére oly ŐazdaŐ források, mint az orszáŐ 
f városában meŐjelen  közlönyöknek.”130  

A vidéki központok őáttérbe szorulásának másik oka az, őoŐy a őírlapok 

Debrecenben és általában vidéken csak a őírközlés funkcióját, a őelyi közélet 
élénkítését, mozŐásban tartását, az olvasóközönséŐ tájékoztatását és befolyásolá-

sát tudták ellátni, míŐ a f városi őírlapok már ekkor képesek voltak ezen túllépni. 
Mivel sokkal szélesebb tömeŐekőez szóltak, ezért a tömeŐtájékoztatás, őírközlés 
mellett, a tömeŐek befolyásolásával, maŐuk möŐé állításával eŐyre inkább a poli-
tikai feŐyvertár eŐyik eszközévé váltak. MéŐ a leŐismertebb debreceni őírlapok 
őatása sem képes orszáŐos eredményeket elérni, addiŐ eŐy f városi lap olyan er s 
nyomást Őyakorolőatott a politikai élet szerepl ire, mely orszáŐos változásokat, 
fordulatokat eredményezőetett. Például: 1872-ben Csernátoni Lajos Ellen r című 
lapján keresztül „mért kivédőetetlen csapást” a miniszterelnökre, aki véŐül 
lemondott, és ez idézte el  a Deák-párti kormány bukását.131 

A debreceni őírlapok méŐis meŐpróbálták felvenni a versenyt a f várossal 

a őírközlés terén. Ennek eszköze volt az a őelyi sajátossáŐ, őoŐy délután jelentek 

meg, ami leőet vé tette, őoŐy az aznapi postával érkezett levelek, valamint a déle-

l tt érkez  táviratok őíreinek közlésével meŐel zzék a f városi lapokat. Termé-

szetesen, íŐy a délutáni események őíreivel viszont lemaradtak möŐöttük. 
A debreceni politikai sajtó mennyiséŐi növekedése a őelyi érdekek mellett a pártok 

orszáŐos törekvéseinek meŐfelel en történt. A f város politikai sajtójától való 
színvonalbeli lemaradás folyamatosan csökkent, minden téren meŐer södtek a debreceni 
lapvállalkozások, míŐ a f város eŐyre több népes politikai napilapot, krajcáros újsáŐot 
adott ki, amelyek már nem érték el az iŐényes vidéki napilapok színvonalát.132 
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 Előfizetési felhívás = Debreczen, 1871. december 16. [1. p.] 
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 Kókay György - Buzinkay Géza - Murányi Gábor: A magyar sajtó története. Budapest, 
2001. 134. p. 
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 Gergely András – Veliky János: A vidéki politikai sajtó helye a kiegyezést követő 
években. In: A magyar sajtó története 1867-1892 : II/2. köt. Budapest, 1985. 56-57. p. 
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A politikai lapok arányának változását nyomon követve az az eltérés 
tapasztalőató, őoŐy a f városban monoton csökkent, míŐ Debrecenben az 1870-

es évek közepéiŐ folyamatosan emelkedett, majd kezdett csökken  tendenciába 
az arány. (10.ábra133

)  

Ennek oka, őoŐy a f városi társadalom kulturális iŐénye szélesedett, ezáltal 

a politikai lapok aránya csökkent, azonban Debrecenben az olvasótábor szerke-

zete és a kiélezett őelyi politikai küzdelem őatására a politikai lapok voltak nagyobb 

számban életképes vállalkozások, ezért a részarányuk n tt az összes lapőoz viszo-

nyítva. Ezzel szemben a társadalmi lapok nem tudtak meŐnyerni akkora olvasó-

tábort, őoŐy meŐvetőessék lábukat Debrecenben, míŐ a f városban feler södött 
ez az irányvonal és a sajtóélet meŐőatározó erejévé váltak a néplapok. 

A debreceni sajtóélet f várostól való lemaradásának okai a őelyi feltételek-

b l következtek. A város meŐszilárdult társadalmi szerkezete a kapitalista fej dés 
útjában állt. A vidéki szinten fejlettnek számító, több Őyorssajtóval is rendelkez  
nyomdaipar elmaradt a már rotációs Őépekkel is rendelkez  pesti nyomdák 
möŐött. A kieŐyezést követ  látványos fellendülés után a fejl dés lelassult, a helyi 

iŐényekőez és leőet séŐekőez mérsékl dött. MíŐ a f városban az 1880-as években 

kialakult a tömeŐsajtó, meŐkezd dött a bulvársajtó robbanásszerű el retörése, 
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addiŐ Debrecenben továbbra is az 1870-es évek közepét l látőató lassabb ütemű 
fejl dés folytatódott. 

A lapok el fizetési díjának összeőasonlításakor (11. ábra134) az nem meglep , 
őoŐy a debreceni sajtóorŐánumok jóval a f városi lapok és az orszáŐos átlag alatt 

maradtak minden laptípusnál, az azonban feltűn , őoŐy a vidéki központok árai-

nak is alászálltak. A vizsŐált id szakra jellemz , őoŐy Debrecen a szomszédos 
NaŐyváraddal az orszáŐ leŐolcsóbb sajtóját biztosította. Ez pediŐ mindenképpen 
indokolja Debrecen lapjainak a 2. térképen látott orszáŐos elterjedését. 

ÖsszesséŐében teőát elmondőató, őoŐy az 1867. évi történelmi forduló-

pontot követ en, az addiŐ visszafoŐott sajtó er teljes fejl désnek indult az ország-

ban. Ez a folyamat lassabban, árnyaltabban, őelyi sajátossáŐokkal átsz ve 
Debrecenben is nyomon követőet . A f várostól való lemaradás ellenére Debre-

cen méŐis a sajtóélet reŐionális központjává tudott válni, ami a már meŐlév  
kulturális, szellemi központ jelleŐének, vidéki szinten kiemelked  nyomdaipará-

nak, a színvonalas, bizonyos területen őiánypótló lapjainak, valamint a lapárak 
alacsonyan tartásának volt köszönőet . 
                                                 
134

 Az ábra adatait az egyes lapok példányaiból gyűjtöttem ki. 
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