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ÖTVÖS László. Debrecen, 2002. - Ebben a ta
nulmánykötetben Ötvös László elemezte a vi
zsolyi Bibliának a magyar irodalmi nyelvre- és 
szemléletre gyakorolt hatását. 

MONOK ISTVÁN 

Lakatos Éva: Sikersajtó a századfordulón. 
Sajtótörténeti megközelítések. Bp. 2004. 232 
1., 56. t. 

A szerző, akinek a neve a Magyar Könyvszem
lében és más lapokban közölt sajtótörténeti ta
nulmányaiból és a Magyar irodalmi folyóiratok 
című, 1972-2000. között megjelent negyven fü
zetből álló repertóriális leírásból ismert, ezúttal 
egy kötetben adta közre a magyar sajtó egy je
lentős korszakára vonatkozó írásait. Az egyes 
tanulmányok főleg a századforduló újságjainak 
és folyóiratainak a történetéhez kapcsolódnak, 
vagyis annak az időszaknak a sajtójához, amely
ben Magyarországon is egyre nagyobb mérték
ben eluralkodott az üzleti sajtó. Míg sajtótörté
netünk korábbi korszakait már számos, sokszor 
részletekbe menő kutatás is feltárta, sőt éppen 
a századfordulóig megtörtént egy alapos, több 
kötetre terjedő kézikönyv-szerű feldolgozása, 
a huszadik századra nézve mind a részkutatá
sok, mind pedig az összefoglaló munkák még 
meglehetősen hiányosak. 

Ezért is jelentős Lakatos Éva kutatásainak 
ilyen formában történő közreadása is, hiszen 
e korszak éppen a nagy fejlődésnek indult, de 
jórészt üzleti jelleget öltött sajtónak az időszaka. 
Nagy általánosságokat tudunk ugyan e korszak 
sajtójáról, de az éppen ekkor bekövetkező szám
szerű gyarapodás és az újságok tartalmi és for
mai változása mindenképpen indokolja a részletek 
feltárását is. 

Éppen ezért túlságosan szerénynek tekinthe
tő a kötet alcíme, amely „sajtótörténeti megkö-
zelítések"-ről szól, hiszen ezek a kutatások már 
a kor sajtótörténetének részei, forrásai. A „Lap
kiadás mint üzlet" című fejezetben közölt írá
sok, amelyekben az újságok példányszámának 
növelésére irányuló különböző eszközöket és tö

rekvéseket írta le a szerző, a kapitalizálódó hazai 
sajtó jellegzetességeivel ismertet meg. Ugyan
csak fontos részlettanulmányok találhatók „A sajtó 
műhelyéből" és a „Különlegességek, furcsasá
gok" című fejezetekben. 

„A múlt megőrzése" című rész azokról az 
európai gyűjteményekről nyújt ismertetést, ame
lyek az újságok megőrzését és feldolgozását tűz
ték ki feladatul. Ezek között ismerteti az 1884-ben 
Szinnyei József által alapított Hírlaptár történe
tét is, amelynek - megszüntetése előtti - utolsó 
kiemelkedő vezetője Dezsényi Béla volt, akit 
a hatvanas évek elején szűk prakticista és dilet
táns elképzelések nyomán váltottak le, felszá
molva ezzel az Európa-szerte is szinte egyedül
álló hírlapgyűjtemény önállóságát. Lakatos Éva 
értékes kötete azonban azt mutatja, hogy a sajtó 
tartalmi feltárását és tudományos feldolgozását 
is szorgalmazó Dezsényi Béla példája nem múlt 
el nyomtalanul. A korábban még sokszor lenézett 
sajtótörténet ma már a média hatalmának növe
kedésével és a tudományban az interdiszciplina-
ritás elvének elfogadásával bevett tudományág
gá vált. A magyar sajtótörténet teljesebb hazai 
feltárása sem nélkülözheti a hasonló jellegű ku
tatásokat. 

KÓKAY GYÖRGY 

Napkelet 1920-1922. Antológia. Válogatta, 
az előszót írta és a függeléket összeállította MÓZES 
Huba. Kolozsvár, 2004. Kriterion K. 323 1. 

A sajtótörténet hasznos forrásai azok az an
tológiák, amelyek egy-egy folyóirat közlemé
nyeinek válogatásával igyekeznek képet adni az 
adott periodicum egészéről: szerkesztőinek cél
jairól, a megjelentek művelődéstörténeti és iro
dalmi hozadékáról. Ha még repertóriummal is 
kiegészítik, dokumentumértéke jelentősen meg
növekszik. Minél ritkább a feldolgozott cím, s mi
nél jelentősebb annak korabeli szerepe, annál 
értékesebb az ilyen vállalkozás, s annál bizto
sabb a helye a kézikönyvtárakban. 

Ezekből a meggondolásokból kiindulva az 
erdélyi magyar irodalomtörténetírás már a múlt 




