
AZ ERDÉLYI I D Ő S Z A K I SAJTÓ A 
KIEGYEZÉSTŐL A K Ö Z H A T A L O M 

V Á L T O Z Á S Á I G (1867—1919.)* 

Az 1867-i kiegyezés helyreállította az alkotmányos életet. 
Hírlapirodalmunk fejlődésére kiváló fontosságú volt az 1848. évi 
XVIII . t.-c. ama rendelkezéseinek életbeléptetése, hogy „az előző 
vizsgálat (cenzúra) örökre eltörültetvén gondolatait sajtó útján 
mindenki szabadon közölheti és szabadon terjesztheti". E nagy
szerű elvet, a teljes sajtószabadságot hírlapirodalmunk 1848-ban 
csak néhány rózsaszínű hangulattal telt hónapon át élvezhette. 
Száma mégis még e rövid idő alatt is magasra szökkent. Szabadon 
evezhetett ugyan időszaki sajtónk, de viharos tengeren. Az ádáz 
ítéletidő végre is az állam és a nemzet alkotmányának, életének 
hajóját előbb a katonai abszolutizmus véres örvényébe, majd 
onnan a polgári abszolutizmus iszapos mocsarába sodorta. Az 
iszapból kivergődést egyéb tényezők mellett a hírlapirodalom is 
nagyban elősegítette. Folyóirataink a tudományos közszellem 
és nemzeti művelődés megtartására, s tovább fejlesztésére fordí
tották minden erejüket. Hírlapjaink pedig ápolva a nemzeti 
míveltséget s népszerűsítve a tudomány eredményeit, védték a 
magyar gondolatot, követelték a magyarság számára a törté
nelmi és politikai igazság elismerését, az alkotmányos országlást. 
Itthon DEÁK FERENC, KEMÉNY ZSIGMOND és JÓKAI, külföldön 
KOSSUTH, JÓSIKA és PULSZKY mellett hány magyar fő és hány 
magyar penna dolgozott a szabaduláson, a hínárból élővizekre 

* Részlet a Hetven év (1849—1919.) az erdélyi magyarság szellemi 
életéből c. nagyobb tanulmányból. L. még Budapesti Szemle CCXIV. k. 140. 
(Székely Nemzeti Múz. Sepsiszentgyörgyön) és Erdélyi Irodalmi Szemle, 
1929. évf., 2$. 1. (Az erdélyi magyar időszaki sajtó az abszolutizmus alatt. 
I. A Kolozsvárt megjelent hírlapok és folyóiratok.) 
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jutásért? Ebben a küzdelemben az erdélyi hírlapirodalom, az er
délyi fők és tollak is tisztességgel kivették a maguk részét. 

A kiegyezés a szabad fejlődés lehetőségét újra teljessé és állan
dóvá tette. Az erdélyi időszaki sajtóra nézve teljesebbé és állan
dóbbá, mint általában a magyar sajtótermékekre nézve. Az alkot
mányosság helyreállta és a sajtószabadság életbeléptetése mellett 
ugyanis megvalósult az unió is. Ennek következtében az erdélyi 
hírlapirodalom megszabadult ama a csak általa érzett kötelék
től is, amely megindulása óta mostanáig állandóan vissza-vissza-
rántotta attól, hogy kiszálljon az egyetemes és egységes magyar
ság vizeire. 

Az a kérdés, hogy e szabadság birtokában, az egyetemes 
magyar élet vizein milyen irányban és milyen ütemben folytatta 
a fejlődés útját az erdélyi időszaki sajtó. 

A tünetek sokszor azonosak az egyetemes magyar sajtó éle
tében tapasztalhatókkal. Némelykor azonban szembeszökően 
különböznek. Voltak egészséges jelenségek, de bizony nem egy
szer a rákosodás sebei tárulnak elő. 

A számszerű gyarapodás például nem mondható egészséges
nek sem a pangás, sem a hirtelen felszökkenés idején. 

A kiegyezés évének elején Erdélynek összesen négy magyar
nyelvű hírlapja és folyóirata volt. / . Kolozsvári Közlöny, 2. Ko
runk, 3. Ker. Magvető (megjelent Kolozsvárt), 4. Székely Nép
lap (Marosvásárhely). Ez év folyamán megindult négy lap: 
Magyar Polgár, Unió (Kolozsvárt), Székely Közlöny (Maros
vásárhelyt), Egyházi és Iskolai Hetilap (Gyulafehérvárt); meg
szűnt kettő: Korunk (Kolozsvárt), Székely Néplap (Marosvásár
helyt) ugyanebben az évben; a következő 1868-ik évben pedig 
szintén kettő: Unió (Kolozsvárt), Székely Közlöny (Marosvásár
helyt). Megjelent tehát Erdélyben az 1867-ik év folyamán ösz-
szesen 8 hírlap és folyóirat. Ezek közül új alapítás 4, átjött a kö
vetkező évbe és korszakba 6; közöttük kettő (Kolozsvári Közlöny, 
Ker. Magvető) régebbi alapítás. Kettő közülök Marosvásárhelyt 
jelent meg (Székely Közlöny, Székely Néplap), az Egyházi és 
Iskolai Lapok Gyulafehérvárt, a többi öt Kolozsvárt. 

A további gyarapodást tízévenként a következő táblázatok 
mutatják: 
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I. Az erdélyi hírlapok és folyóiratok száma volt: 
1867-ben összesen 8. 
1877-ben „ 20, gyarapodás számokban 12, százalékban í jo . 
1887-ben „ 34, „ „ 14, „ 70. 
1897-ben „ 48, „ „ 14, „ 41. 
1907-ben „ 165, „ „ 117, „ 2j6. 
1913-ban1 „ 122, apadás „ 43, apadás % 71. 

A negyvenedik év gyarapodása 1867-hez képest számokban 157, apa
dás százalékban 1962. A negyvenhatodik 1913. év gyarapodása 1867-hez 
képest számokban 114, gyarapodás százalékban 1425;. 

II . Ezzel szemben az összes magyarnyelvű hírlapok és folyóiratok száma 
az erdélyiekkel együtt kitett: 

1867-ben összesen 80. 
1 0 / / - D C I I 

1887-ben 
„ Í O O , 

539» 
gyarapuuas 

j» 
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1897-ben „ 1100, >t „ $6l, j » . 1 0 4 

1907-ben 2069, „ » 9&9> „ 1 0 2 

1913-ban „ I 6 J O , apadás >> 491» apadás 79-

A negyvenedik év gyarapodása 1867-hez képest számokban 1989, gyara

podás százalékban 2236. A negyvenhatodik év gyarapodása 1867-hez képeit 

számokban 1570, gyarapodás százalékban 2062. 

I I I . Az erdélyi hírlapok és folyóiratok viszonyát az összes magyar

nyelvű hírlapokhoz és folyóiratokhoz a következő táblázat tünteti fel: 
1867-ben összesen 80 hírlap és folyóirat, ebből erdélyi 8, százalékban io'o 

20, 
34» 

1877-ben 
1887-ben 
1897-ben 
1907-ben 
1913-ban 
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Az átlagos erdélyi évi arányszám negyven év alatt 6'% vagyis körülbelül 
minden 14-ik időszaki sajtótermék Erdélyben jelent meg. 

IV. A tízévenkénti gyarapodás százalékszámai: 
1867—y/ magyar 235, erdélyi magyar 150 százalék. 
1877—87 „ 101, „ „ 70 
1887—97 »» I 0 4 . ». » 4 1 

1897—907 „ 102, „ „ 256 „ 
A gyarapodás átlagos százaléka 135, erdélyi magyar 129. 

Az 1867-i állapothoz képest az első évtized alatt (1867— 
JJ) beállt változások minden tekintetben rendjénvalónak és 
egészségesnek tekinthetők. Egyenletes, egészséges és így szükség-

1 A következő évek adataihoz, sajnos, nem juthattam hozzá. (A követ
kező év a világháború első éve!) Az adatokat mindenütt Szinnyei és a 
MKSzemle alapján állítottam össze. 
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szerű fejlődés volt az, hogy az alkotmányát visszanyert ország
ban a teljes sajtószabadság birtokába jutott időszaki sajtó száma 
megszaporodott, s általánosan a 67-ikinek majdnem három és 
félszeresére ugrott. Igaz, hogy ezzel szemben az erdélyi hírlapok 
és folyóiratok száma csak pontosan két és félannyira emelkedett 
és így nemcsak számban, de aránylagosan is elmaradt az erdélyi 
fejlődés az általános magyartól. Azonban a különbség okait vizs
gálva rájövünk, hogy a viszonylagos elmaradás a megváltozott 
alkotmányjogi viszonyokból származván, természetes és egészsé
ges jelenség. Minthogy ugyanis az unió következtében Erdély 
külön államisága megszűnt, a politikai élet központja is áthelye
ződött Pestre, oda, ahol az irodalom, tudomány, a művészetek 
központosulása már régebben megindult volt és ahova sok erdélyi 
politikus, író, tudós és művész már a kiegyezés előtt elhelyezke
dett a megélhetésre és sikerre megfelelőbb kilátást nyújtó kör
nyezetbe. A politikai élet és az állam fő szervei, a felsőbb ható
ságok mind Pesten székelvén, — Erdély legjobb erői is ott fej
tettek ki tevékenységet. Kolozsvárnak és Erdélynek a nyilvános 
élete az egyetemes magyar élethez igazodott s tulajdonképen 
helyi jelentőségűvé egyszerűsödött. Tehát sem szükséges, sem 
helyes nem lett volna, ha az erdélyi időszaki sajtó számszerűleg is 
aránylagos lépést tart az általános magyarral./Az erdélyi hír
lapokra nézve is kedvező volt az alkotmányos élet és a sajtó
szabadság, de létjogosultságuknak országos jellege megszűnt. 
Legfőbb problémájuk, eddigi tartalmuknak állandó és legnagyobb 
részét adó tárgya, az unió, megvalósult. Nem kellett többé har
colni az unió kivívásáért. Legföllebb védeni kellett az uniót, az 
érvényességét támadó vagy módosítását kívánó törekvések oly
kor fel-felmerülő, de lassanként teljesen elhaló utórezgései ellen. 
HoDOSiu román politikus pl. még 1872-ben is azt kívánta, hogy 
hivassék össze a külön erdélyi országgyűlés. Az ilyen vagy idejét 
múlt, vagy utópisztikus hangok azonban utóbb elnémultak. így 
az erdélyi hírlapok nyugodtan foglalkozhattak helyi kérdések
kel, meg az országos politika esetleges helyi vonatkozásaival. 
Mert magát a nagypolitikát Pesten végezte el az országgyűlés. 
Viszont ezzel szemben érthető, hogy az általános magyar fejlődés 
éppen, mert oly nagyon megnövekedett Pest központi és állam
politikai súlya, viszonylag is fokozottabb haladást mutat föl. 
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A második évtized (1877—87) jelenségei már kevésbbé ör
vendetesek. Hogy a fejlődés üteme lassúbbá vált úgy általános 
viszonylatban, mint az erdélyi hírlapoknál és folyóiratoknál, ter
mészetes jelenség.!Az első évtized az alapvető fejlődés, a nyilvá
nos alkotó állami és társadalmi erők felszabadulásának és kellő 
barázdába állásának évtizede. A második már a benső fejlődésé 
és erőkifejtésé. Ebből a szempontból az általános szám megkét
szereződése és százszázalékos gyarapodása, noha ez az első év
tizedének még felét sem teszi ki, mégis hatalmas fejlődést mutat. 
Az erdélyi azonban már kevésbbé. A gyarapodás abszolút száma 
ugyanis (14) alig több, mint az első évtizedben, (noha a fejlő
dési hányadosok egymásközti viszonya majdnem azonos; az er
délyi és az általános szaparodás között a különbség három tized). 

A harmadik és negyedik évtized adatai általános magyar 
viszonylatban újra egészséges és egyenletes haladást mutatnak: 
az abszolút szám általában megkétszereződik, a százalékszám 
pedig állandóan ugyanaz marad, 101 és 104 között változik. 
A különbség tehát igazán jelentéktelen. 

Ellenben ,az erdélyi időszaki sajtó teljesen idült betegségére 
mutat a harmadik évtized pangása, majd a negyedik évtized 
rendkívül magasra ugrása. 

A harmadik évtizedben (1887—97) az abszolút gyarapodás 
pontosan ugyanannyi, mint a másodikban (14—14) és csak kettő
vel több, mint az elsőben. A százalékos fejlődés pedig egyenesen 
visszaesik, a megelőző évtizednek felét alig haladja meg, az ab
szolút számé pedig az általánosnak csak négytizedére zsugorodik. 

A helytállást, sőt pangást legvilágosabban mutatja a III . 
táblázat. Míg ugyanis 1867-ben minden tizedik, az első évtized
ben minden 13-ik, a második évtizedben minden 15-ik magyar 
időszaki sajtótermék volt erdélyi, addig a harmadik évtizedben 
csak minden 23-ik. Ez a negyvenhatévi átlagnak is (14) alatta 
marad egyharmaddal. 

A második és harmadik évtized pangása, s fokozatos vissza
maradása összeesik TISZA KÁLMÁN uralmával, a szabadelvűpárt 
fénykorával s a budapesti sajtó olyan megerősödésével, hogy a 
vidék legkiválóbb újságírói is a fővárosi lapoknál igyekeztek el
helyezkedni, melyeknek nagyobb olvasótábora, gazdag hirdetési 
rovata s a közgazdasági vállalatoktól beküldött közleményekért 
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fizetett átlányai tisztességes fizetést, megélhetést, sőt egyes kivált
ságosak számára politikai érvényesülést is tettek lehetővé. (Bartha 
Miklós, Győrffy Gyula, Hegedűs Sándor, Horváth Gyula, Mol
nár Antal stb., hogy csak egynéhány nevet említsünk meg az 
ismertebb erdélyi újságíró-politikusok közül). Másoldalról az 
akkori erős központosítással és a személyes uralommal szembe 
szállani, küzdelemre kiállani: csak a fővárosban és a parlament
ben lehetett megkísérelni a siker reményével. Erre a csekélyebb 
anyagi, erkölcsi és szellemi erővel rendelkező vidéki hírlapírók 
nem vállalkozhattak. (A vidéken, a perifériákon, tehát Erdély
ben sem volt ehhez sem bátorság, sem erő.) Ezekből érthető meg, 
hogy az általános magyar fejlődés numerikusan és évtizedenként 
megkétszereződik, az erdélyi szám azonban ugyanaz marad (14), 
az első évtizednél alig több, a százalékos szaporodás pedig meg
döbbentően alacsonyra hull alá. 

A politikai, társadalmi, közművelődési és gazdasági élet
nek Budapestre összpontosítása és az erős párturalom mellett 
van még egy rriás, helyi ok is, amely az erdélyi hírlapirodalom 
kedvezőtlen fejlődését, helytállását magyarázza, s amely bekö
vetkezett volna még akkor is, ha az ország gyeplőjét nem a TISZA 
KÁLMÁN keze tartotta volna. Az erdélyi magyarság ugyanis az 
uniót szinte fanatikus lelkesedéssel akarta, létrejöttének őszintén 
s szíve mélyéből örvendett, mert abba a romantikus hitbe élte 
be magát, hogy az unió megszabadítja minden nyomorúságától, 
anyagi szegénységétől, elmaradott kereskedelmi, gazdasági és 
ipari viszonyait megjavítja. Hitte Erdély, hogy a nemzetiségi 
kérdést is a magyarabbá és hatalmasabbá vált magyar állam 
nyugvópontra viszi úgy, hogy Erdély egyszersmindenkorra meg
szabadul ettől a véres, hazajáró lidércnyomástól. Az erdélyi 
magyarság előbb boldog lelkesedéssel, aztán szótlan nyugalom
mal várt. Várta, hogy hite teljesüljön, jogos igényeit kielégítsék, 
hogy vele törődnek, mert hisz ő is magyar, sőt a legkülönb magyar, 
nem akárki ia-fia, hanem Attila népe. Ez a várakozó és igényei
nek jogosultságában bízva hallgató álláspont az előzmények után 
bármely kormányzati rendszer esetében is bekövetkezett volna 
Erdélyben a helyzet adva volt, a bajok ismeretesek. Vagy legalább 
is azt hitte az erdélyi magyarság, hogy a bajokat mások is ismerik, 
s így tudják azt is, hogy az ő sérelmei égetők is, de országos 
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jelentőségűek is. Tehát logikailag következnie kell az égető és 
országos jelentőségű erdélyi kérdések gyors és intézményes meg
oldásának. A logika nem is volt hibás, a hallgatás indokolt és 
helyénvaló volt. Részemről nem is emlegetném az erdélyi hírlap
irodalom történetében a pangásnak még szavát sem, ha külön
ben Erdéllyel megfelelően törődtek volna. Tekintettel az erdélyi 
magyarság számszerinti, vagyoni és közművelődési viszonyaira 
a Királyhágótól nyugatra lakó magyarsághoz, nem elsorvadási, 
de teljesen megfelelő arányszámnak tartanám azt, hogy csak 
minden 23-ik magyarnyelvű hírlap és folyóirat volt erdélyi. 

Minthogy azonban az országos politika Erdélyt elhanya
golta,1 a pangás, a késői önmagára ébredés tagadhatatlan. Tagad
hatatlan ugyanis, hogy Erdélynek többet és hamarabb kellett 
volna megmozdulnia s hangosabban és szervezettebben kellett 
volna sebeit mutogatnia. Észre kellett volna vennie, hogy az er
délyi politikusok számszerű bevonulása az országházba, az er
délyi szellemi munkások elhelyezkedése a közhivatalokba nem 
nyújt és nem nyújthat kárpótlást azért, amit veszít az erdélyi ma
gyarság, a budapesti pénzintézetek önző hitelpolitikája miatt a 
mezőgazdaság, az ipar, a kereskedelem terén, a lassú és sokszor 
hibás vasútépítés2 és egyéb nemtörődöm intézkedések miatt. Az ide
jében öntudatra ébredésnek elmulasztására hatással volt az unió
okozta politikai örömön, s az ebből következő várakozó lelki
állapoton kívül (s a helyes megítélésnél ezt sem szabad mellőzni), 

1 L. NAGY M I K L Ó S : Világostól Trianonig. Budapesti Szemle, 202. köt., 
120. 1. 

2 Köztudomású, hogy Erdély későn s rossz vasúti hálózatot kapott. 
Pedig Erdély, s kivált Kolozsvár, már kezdetben tisztán látta, hogy anyagi 
helyzetének javulása a jó vasúthálózat gyors megépítésétől függ. E fölismerés 
következménye volt SZÉCHENYI képviselővé választása Kolozsvárt, 1848-ban. 
Ebben a kérdésben Erdély és Kolozsvár világosan látott s ügyes taktikával 
küzdött. S mégis hátrányos megoldást nyert később is vasútügye. Ez az 
Erdéllyel nem törődés annál jellemzőbb, mert Magyarország második köz
lekedésügyi minisztere, a SZÉCHENYI utóda éppen gróf MIKÓ IMRE volt, 
Erdély Széchenyije. Utána is és vele együtt 1867-től kereken 20 évig vagy 
gyökeresen erdélyi (báró KEMÉNY GÁBOR, LUKÁCS BÉLA, H E G E D Ű S SÁNDOR, 
LUKÁCS LÁSZLÓ) vagy Erdélyt családi okoknál fogva iól ismerő férfiak 
(TISZA LAJOS, báró DÁNIEL ERNŐ) töltötték be a kereskedelmi miniszteri 
méltóságot. 

Ha ily mostoha elbánásban részesült Erdély ott, hol az ügyek élén leg
többször és leghuzamosabb időn át erdélyi államférfiú állott, milyen sorsa 
volt az erdélyi jogos érdekeknek oly minisztériumokban, amelyeknek élén 
vagy soha, vagy csak nagy ritkán találni erdélyi embert?! 
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egy egész sereg valóságos és tüstént mutatkozó előny, ami a ki
egyezésnek szükségszerű és üdvös következménye volt. Csak két 
dolgot említek. Egyik az, hogy Erdélyben az első vasút tényleg a 
kiegyezés után épült ki. A másik pedig tudományegyetem 
megszervezése és felállítása Erdély számára Kolozsvárt. Oly nagy 
dolog volt mindkettő és annyira áldásos, hogy nem csoda, ha az 
erdélyi magyarság nem vette észre, hogy ezek elszigetelt jelen
ségek, hogy ezeket lehetetlen volt meg nem alkotni. 

Erdély magyarsága különben is társadalmilag megszervezve, 
kollektív állásfoglalásra elég erősnek kinevelve nem volt. E tekin
tetben még a magyarországi mögött is elmaradt. Magyarországon 
a konzervatívek és a főpapság az abszolutizmus idején olyan 
súllyal tudtak és mertek föllépni, hogy szinte az egész nemzet 
állott mögöttük. Maga Bécs is érezte ezt, különben elhanyagol
ható mennyiségnek tekintette volna azokat. Erdélyben a társa
dalmi megmozdulások száma sokkal kevesebb, s az se mindig 
örvendetes. 

Míg a magyarországi konzervatívek pl. újabb és újabb 
emlékirattal ostromolják Bécset, addig az erdélyi mágnások hó
doló küldöttséget menesztenek a császár elé Nagyváradra, s 
részvétiratot szerkesztenek és írnak alá Schwarzenberg herceg 
halálakor a gyászoló családnak. S ha ezeket a politikai eszélyes-
ség diktálta cselekedetnek minősítjük is, vájjon az Erdélyi Gazda
sági Egylet új életre keltésén és az Erdélyi Múzeum megalapítá
sán kívül nevezhető-é meg valamely más kollektív mozdulat, 
amely több volt, mint alkalmi nekibuzdulás. Nem veszem ki ebből 
a Kazinczy és Széchenyi ünnepségeket se. Országosak voltak 
ugyan, de nyomtalanul pendültek el. Sőt hozzá kell tennünk, 
hogy sem az E. G. E., sem az E. M. E. nem a Bach-korszak alko
tása. Amaz megalakult és működött már a szabadságharc előtt, 
1844-ben. Az Erdélyi Múzeum Egyletről pedig törvényjavaslatot 
alkotott már az 1841—43. erdélyi országgyűlés. S ha ez utóbbi 
intézménynek a gyökerére nézünk, észrevesszük az erdélyi élet
nek egy másik jellemző, valamikor áldásos, ebben a korszakban 
azonban már nem kielégítő vonását. 

Azt t. i., hogy Erdélyben a legtöbb intézmény személyes 
kezdemény, személyes alkotás. Az erdélyi régi híres református 
kollégiumok, továbbá a marosvásárhelyi Teleki-könyvtár, a gyula-
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fehérvári Batthyaneum, a szebeni Bruckental-múzeum mind-mind 
egyetlen személy eszméje s egyetlen férfiú anyagi áldozatkész
ségének testet öltött áldása a közösség számára. Templomot, 
iskolát Erdélyben legtöbbször nem a közösség, nem a polgárság, 
nem is a családok, hanem egy-egy patrónus fundált. Ahol még 
nem volt, ott vártak, amíg akad patrónus. Tudom, hogy ez né
mileg szükségszerű velejárója a rendi társadalomnak. De az is 
bizonyos, hogy az erdélyi magyarság e tekintetben elkényezte-
tettebb, s ebben az időben már kiskorúbb volt a magyarországi
nál még ott is, ahol valamilyen demokrácia és kollektív felfogás 
kialakulhatott. Értem a székelységet. A katolikusok számára a 
csíksomlyói (ma csíkszeredai), a reformátusok számára a sepsi
szentgyörgyi főgimnáziumot nem a székelység egyeteme terem
tette meg. Amazt a lánglelkű HAYNALD LAJOS, akkor gyula
fehérvári püspök, majd a kárthágói érsekséggel megbüntetett, 
utóbb azonban a kalocsaival megjutalmazott kiváló főpap gon
doskodása fejlesztette ki főgimnáziummá; emezt a gróf MiKó 
IMRE áldozatkészsége. Hogy példaadó áldozatkészségük másokra 
is hatott s személyes agitációjuk elég széles rétegben foganatos
nak bizonyult, nem változtat azon a tényen, hogy a sepsiszent
györgyi ref. kollégiumnak MiKó IMRE az alapítója s a csíksom
lyóinak HAYNALD az újjáteremtője. 

Nem az volt tehát a baj, hogy a harmadik évtizedben csak 
minden 23-ik hírlap és folyóirat jelent meg Erdélyben, hanem az, 
hogy az erdélyi magyarság nem eszmélt magára, nem alakult ki 
egészséges és éber közvélemény, követelve a jogos helyi érdekek 
kielégítését. Kétségtelen, hogyha Erdély hamarabb eszmél ön
magára, időszaki sajtója sem pangott volna. így azonban Erdély 
egyrészt az országos politika távoli függvénye volt és maradt, 
másrészt mint függvényt is még kisebb jelentőségre zsugorította 
az erdélyi magyarság viszonylagosan akutabb, belső gyenge
sége és szervezetlensége. 

A negyedik (1897—1907) évtized adatai azonban számok
ban busás kárpótlást mutatnak, mert a növekedés ugrásszerűen 
magas. A gyarapodás abszolút száma 14-ről 117-re, az arányszám 
pedig az előbbi évtizednek hatszorosán felülre szökken, holott az 
általános magyar fejlődés most is a régi egyenletes haladványt 

Magyar Könyvszemle 1938. I. füzet. 4 
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mutatja: a fejlődési arányszám ugyanaz, az abszolútszám is csak 
megkétszereződik. 

Vájjon örvendetes-é az erdélyi ugrás, vagy elszomorító? 
Fejlődés-e vagy kinövés az, hogy 1907-ben minden 14-ik hírlap 
vagy folyóirat Erdélyben jelent meg az előbbi 23-mal szemben? 
Hogy az összes folyóiratoknak és hírlapoknak nem 4, de 8 száza
léka volt erdélyi? 

Ha ezt az ugrásszerű emelkedést a józan magáraeszmélés, 
az erdélyi magyarság belülről kialakult összefogó öntudata idézte 
volna elé, még akkor is vitatható volna, hogy vájjon volt-e szükség 
ily nagyszámú hírlapra? Vájjon kevesebb sajtótermékben nem 
tudta volna-e magát elég érthetően és bőven kifejezni a magára 
ébredt magyarság? Mivel azonban az ugrás nem a józan magára
eszmélés és közösségi öntudat következménye, bátran felelhetjük, 
hogy az erdélyi hírlapirodalom számának ugrásszerű magas 
száma elszomorító kinövés, egyenesen kóros elváltozás. Nem 
kárpótlás, hanem további károsodás. 

Biztosabb tájékozódás végett álljon itt az 1907. évi Erdély
ben megjelent magyar hírlapok és folyóiratok jegyzéke hely és 
szám szerint: 

Hírlap Folyóirat 
és szaklap 

Hírlap Folyóirat 
és szaklap 

1. Angyalos . . . . 
2. Bárót 
3. Beszterce . . . . 
4. Brassó 
5. Brád 
6. Csíkszereda . . . 
7. Dés  
8. Déva . . . . . 
9. Dicsőszentmárton . 

10. Erzsébetváros . . 
11. Fogaras . . . . 
12. Gyergyószentmiklós 
13. Gyulafehérvár . . 
14. Hátszeg . . . . 
15. Hétfalu . . . . 
16. Hosszúfalu . . . 
17. Kézdivásárhely 
18. Kolozsvár . . . 
19. Marosújvár . . . 
20. Marosvásárhely . 

4 
26 

2 

19 

21. Medgyes . 
22. Mócs . . 
23. Nagyenyed 
24. Nagyernye 
25. Nagysármás 
26. Nagyszeben 
27. Petrozsény 
28. Piski . . 
29. Segesvár . 
30. Sepsiszentgyörgy 
31. Szamosújvár 
32. Szászsebes 
33. Szászváros 
34. Székelykeresztúr 
35. Székelyudvarhely 
36. Szilágysomlyó 
37. Torda . . . 
38. Vajdahunyad 
39. Zalatna . . 
40. Zilah . . . 

összesen: 134 31 
1 I t t említjük fel e korszak alatt Bukarestben megjelent magyar hír

lapokat: 1860—61 Bukaresti Magyar Hírlap, 1877—81 Bukaresti Híradó, 
1884 Bukaresti Híradó és 1884 Bukaresti Közlöny. 
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Az erdélyi nem magyarnyelvű hírlapok és folyóiratok megjelenési helye 
és száma 1907-ben: 

Német Román 
3 — 1. Balázsfalva . . 

1. Beszterce . . . 
3. Brassó . . . . 
4. Kistorony (Sze-

ben m.) . . . 
5. Kolozsvár . . 

Német Román 
— 4 

2 — 
4 4 

6. Medgyes . . 
7. Nagyszeben . 
8. Segesvár . . 
9. Szászváros . 

10. Szilágysomlyó 
11. Vajdahunyad 

10 
2 
1 

Megjelent 1907-ben összesen 7 helyen 23 németnyelvű hírlap és folyó
irat; és megjelent 1907-ben összesen 7 helyen 27 románnyelvű hírlap és 
folyóirat. 

Az egész kimutatásból ragadjunk ki s elemezzünk három adatot, a 
marosvásárhelyi 19, a csíkszeredai 8 és a mócsi 2 hírlapot. 

Marosvásárhelyt megjelent 1907-ben politikai napilap 7, úgymint: 
Ellenőr, felelős szerkesztő P O Ó R ANTAL. 
Független Székelység: POÓR A N T A L . 
Szabadság: D É S Y ZOLTÁN. 
Székely Ellenzék: ADY ÁRPÁD—SEBESTYÉN JENŐ. 

Székely Hírlap: LIPÓTFALVI H. ISTVÁN. 
Székely Lapok: KATHONAY DOMOKOS. 
Székelység: DR. SÁRKÁNY ZSIGMOND, DR. HEGYI ZSIGMOND, DB. S Z Á S Z 

ALBERT. 

Politikai hetilap: Közérdek: PÁLFY MIHÁLY. 
Egyházi és iskolai: Székely Tanügy: MÁTHÉ JÓZSEF . 
Szépirodalmi és vegyes társ.: Székely Közlöny: SZENTGYÖRGYI DÉNES. 
Humorisztikus: Derű: OROSZLÁN GÁBOR. 

Humorisztikus: Kalapács: CSUMOGI L E Ó . 
Szaklap: Székely Iparos: BARABÁS GERGELY. 

Nem politikai tartalmú lapok: 

Marostorda: ORBÁN BALÁZS. 
Marosvölgy: Á V É D OSZKÁR JÁNOS. 
Hivatalos lap: Marostordavármegyei Hivatalos Lap: ORBÁN BALÁZS. 
Vegyes: Vasárnap: NAGY KÁROLY. 
Vegyes: Székely Társadalom: KATHONAY DOMOKOS. 
Alkalmi: Eleven újság: SZEBENYEI ERNŐ. 
összesen: 19 hírlap. 
II . Csíkszereda: Politikai hírlap: Csíki Lapok, szerkesztette: DR. FEJÉR 

A N T A L ; Csíkvármegye, szerkesztette: VÁKÁR P. ARTHUR; Székelység, szer
kesztette: DR. NAGY B É N I ; őrszem, szerkesztette; DR. ŰJFALUSI J E N Ő . 

Szépirodalmi és vegyes: Csíkszereda, szerkesztette: SZÁNTHÓ SAMU. 
Nem politikai, vegyes: Az őrség, szerkesztette: ZÖLDI JÓZSEF. 
Hivatalos: Csíkmegyei hiv. lap, szerkesztette az alispáni hivatal. 
Gazdasági: Csíki Gazda, szerkesztette: T. NAGY IMRE. 
összesen 8 hírlap és folyóirat. 

4* 
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III. Mócs: Mezőségi Híradó, vegyes tart., szerkesztette D É N I E L GÉZA; 
Mezőségi Hírlap, vegyes tart., szerkesztette DR. H A J D Ú D E Z S Ő . 

Ezek szerint Marosvásárhelyt összesen 8 hírlap, közöttük 
7 napilap terjesztette a politikai bölcseség varázsigéjét. Csak e 7 
napilapot véve, de a csecsemőket és analfabétákat is számítva^ 
a székely főváros valóban amerikai igényeket mutat, mert min
den két és félezer lélekre esik egy politikai napilap. Azt kellene 
hinnünk, hogy Marosvásárhely lakossága mind politikai párt
vezérekből és szaporán dolgozó jogtudósokból volt összetéve, 
hogy Kolozsvár 26 és Budapest tengerszámú politikai lapja mel
lett szüksége merült fel annak, hogy minden két és félezer léleknek 
a számára legyen külön helyi politikai napilap is. Még akkor is 
megdöbbentően nagy ez a szám, ha a fogyasztást a vármegye 
egész magyar lakosságára terjesztjük ki. így is minden harmadik
negyedik ezer lakosra esik egy helyi politikai napilap, ha a 6 
éven alóliak és az analfabéták számát (1910-ben 48.5 százalék 
volt) kivonjuk az egész magyarság számából. Hát nem elszomo
rító ez a felesleges erőpazarlás? És nem mélyen megdöbbentő a 
politikai életnek ez a túltengő kinövése? Pedig kicsi különbséggel 
hasonló politikai élénkség dúlt a többi székely városokban: Csík
szeredában és Gyergyószentmiklóson, Kézdivásárhelyt és Sepsi
szentgyörgyön, Székelyudvarhelyt és Székelykereszturon is. De 
a marosvásárhelyi kimutatás mégis a legelszomorítóbb vala
mennyi között. A többi városban ugyanis a politika és vegyes 
tartalmú hírlaptenger mellett a statisztika rá tud mutatni egy-
egy szerény folyóiratfélére; Marosvásárhelynek ez időben folyó
irat nem kellett, felesleges volt. 

Szomorúan megdöbbentőek ezek az adatok, mert bennök 
lapozgatva még a mai nemzedék is, amely saját egykorú tapasz
talatból már alig ismeri ezeket a viszonyokat, tüstént rájön, hogy 
a politikai élénkséget nem a józan ráeszmélés, nem az egészséges 
erdélyi öntudat kialakulása idézte elő, hanem az ádáz pártpoli
tikai küzdelmek. Emlékezetes, hogy országszerte ez az évtized 
volt a legharagosabb a politikai párthullámok szenvedélyétől. 
A TISZA KÁLMÁN uralma után a millenáris ünnepségekig a poli
tikai Aeolus-szelek még csak barlangjaikban kavarogtak. S bár 
a millenium éve éppen az APPONYI indítványozta treuga dei 
jegyében telt el, BÁNFFY DEZSŐ további miniszterelnöksége alatt 
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azonban a fogva tartott szelek kiszabadultak. Azóta fújtak állan
dóan és sivítva s az erdélyi völgyeken-bérceken száguldottak 
keresztül-kasul a magyar rónán — Trianonig. A heves párt
küzdelem természetesen nem a tiszta fehér angyalok és a fekete 
ördögök harca volt. Volt hiba és nagymennyiségű személyi érdek 
jobbról is balról is. E tekintetben utólag sem tehetnek a pártok 
egymásnak szemrehányást. De az is áll, hogy az elfajulás gyökér
szálai a múlt évtizedekig, a TISZA KÁLMÁN kormányzásáig 
nyúlnak vissza. Az sem meglepő, hogy a messziből táplálkozó 
gyökérszálak Erdélyben több és fanyarabb gyümölcsöt hoztak, 
mivel az elmaradt, szegény és elhanyagolt erdélyi magyarság — 
persze tévesen — éppen a pártpolitikai sikerektől remélte még 
mindig meg nem fogalmazott, inkább csak ösztönösen érzett 
kívánságainak valóra váltását. 

A Kolozsvármegye mezőségi részében fekvő Mócs község 
két vegyes tartalmú hetilapja az erdélyi hírlapirodalomnak egy 
másik tipikus, beteg jelenségét árulja el. Mócs magyar és román 
anyanyelvű lakosságának száma kereken két ezer. A község járás
bíróság, szolgabíróság, adóhivatal székhelye s volt posta és táv
író hivatala. E mellett a környék gabonakereskedésének köz
pontja. Ennyit mond minden lexikon Mócsról. Mi még tegyünk 
hozzá két negatívumot: Mócsnak nem volt vasútja és Mócson 
nem volt könyvnyomda. De volt két hírlapja. Hát nem dicső 
művelődési érzékre és nagyszerű haladásra mutat az, hogy Mócs 
maroknyi magyarsága vasúttól távol, nyomda nélkül is hírlapot 
tartott fenn, nem is egyet, hanem egyszerre kettőt? Csak még 
az Amerikában megtelepülő angolról jegyezték föl azt, (amit a 
mócsi magyarság csinált), hogy megérkezése után először utat és 
postát épít, aztán második dolga, hogy újságot szerkeszt. De Mócs 
túltett még ezen is, mert a hírlapon kezdte. Mi a mócsi és a mó-
csihoz hasonló exotikumnak a nyitja? Az esetek túlnyomó részé
ben egy ügyvéd . . . a hírlapot szerkesztő, helyesebben a hírlap
tulajdonos ügyvéd. A negyedik évtizedben ugrásszerűen emel
kedő új hírlapok szerkesztői túlnyomóan ügyvédek, ő k voltak a 
műveltség terjesztői, a haladás szószólói, a politikai helyes fel
fogás propagálói — újságjaik által. Sőt, ha nemzetiségi vidéken 
laktak, ők voltak a magyar állameszme őrei és a magyar szó, a 
magyar kultúrfölény harcosai. A valóságban azonban másként 
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fest a dolog. A járásbíróság, vagy szolgabíróság székhelyén meg
telepedett ügyvéd, hogy irodája meginduljon, vagy hogy elin
dult, de kátyúba jutott, irodáját kiemelje, avagy virágzónak meg
tarthassa, hírlapot indított. Ez volt az egyszerű, de biztos mód 
a klientúra felvirágoztatására. A hírlapban az ügyvéd szerkesztő 
közvetett és közvetlen módon önmagát ajánlgatta. Helyi, megyei 
tekintély lett azonnal, mihelyt hírlapja is volt. Hiszen a leg
híresebb ügyvédek a fővárosban és a nagyobb vidéki városok
ban egyaránt szerkesztők, vagy legalább is újságírók is voltak. 
A szerkesztő ügyvéd aztán ügyesen irányította a közvéleményt 
lapjában. Anyagilag semmi szín alatt rá nem fizetett újságjára. 
A járásbíróság hirdetései, melyeket a különböző törvények elő
írtak, a nyomtatás költségeit nagyjában fedezték. Ha ehhez 
vesszük még a nyájas nyílttéri közlemények, a vasúti menetrend 
és más, különböző üzleti hirdetések díját és 20—25 előfizetőt 
(mert ennyire mégis csak lehetett számítani), akkor a kiadás éppen 
nem okozott gondot. Tehát anyagi kockázat nélkül lehetett 
szolgálni a „felvilágosodást", a modern „haladást". Egy bizonyos 
volt: a kliensek szaporodása. A hírlap szellemi része sem okozott 
különös gondot. A kőnyomatosok és az olló bőséges anyagot 
ontottak. Olykor egy-egy eredeti vezércikk megszerkesztése 
igazán nem volt ördöngös mesterség. A helyi híreket, a helyi 
bálok és iskolai ünnepek referádáját, megírta a jelölt úr, ennek 
hiányában az irnok, vagy valamelyik értelmes nyomdász. S mind
ezért kijárt a szerkesztőnek a közönség részéről az újságírót meg
illető tekintély. Csak így érthető meg, hogy Mócson két újságot 
is lehetett szerkeszteni, ámbár mindkettőt Marosvásárhelyt nyom
ták az ADY ÁRPÁD műhelyében. Elképzelhető, hogy mily pon
tos és gyors volt az ilyen lapok hírszolgálata. Magam tudok ese
tet, mikor egyik vidéki lap visszaollózta egyik laptársa hasáb
járól az eredetileg maga közölte helyi hírt — két hét múlva. Ha 
pedig a hírlapnak volt engedélye foglalkozni, nemcsak közmű
velődéssel stb., hanem napi politikával is, akkor egyéb szerkesztői 
előnyökhöz hozzájárult még a korlátolt, de legtöbbször korlát
talan vasúti szabadjegy. Ez nem csekély megtakarítást jelentett, 
ha csak az ügyvéd-szerkesztő törvényszéki beutazásait vesszük 
figyelembe, nem is gondolva a fővárosba és a nyári üdülőhelyekre 
tehető kellemes kirándulásokra. Az ilyen vidéki lapocska szer-
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kesztője, ha nemzetiségi volt a vidék, egyúttal hivatalos szakér
tője és kiváltságos művelője volt a nemzetiségi kérdésnek is. Amit 
elmulasztott az országos politika, azt helyileg pótolta ő fulánkos, 
elbizakodott cikkecskéivel, s a hírekhez függesztett csipkedő, le
kicsinylő megjegyzésekkel. Sem a tényeket, sem a hangulatot, az 
egymással együtt lakók érzelmi világát nem ismerte alaposan 
(hisz sokszor maga egészen más vidéken nőtt föl). így megjegy
zései és cikkei csak arra voltak jók, hogy felélesszék, vagy szítsák 
a kölcsönös féltékenységet, bizalmatlanságot és idegenkedést. 

De Mócs kínál még más tanulságot is. És ez a tanulság az 
erdélyi magyar időszaki sajtó nagyméretű decentralizációjára 
vonatkozik. 

A szabadságharcot kivéve, 1867-ig Erdélyben Kolozsváron 
kívül csak Brassóban, Nagyszebenben, Marosvásárhelyt és Gyula
fehérvárt jelent meg magyarnyelvű hírlap és folyóirat, 1867-ben 
is csak Kolozsvárt, Marosvásárhelyt és Gyulafehérvárt. 1907-ben 
pedig már 40 erdélyi városban és községben volt magyarnyelvű 
hírlap és folyóirat. 1867-ben a nyolc erdélyi magyar időszaki 
sajtótermékből nem Kolozsvárt, hanem vidéken, Erdély más köz
ségében jelent meg 3, azaz 37 százalék. 1907-ben pedig a 165-ből 
127, azaz 75 százalék. Az 1867-diki kolozsvári 5 időszaki sajtó
termék 1907-ben felszaporodott 38-ra, szaporodási százalék 760. 
Ugyanakkor az 1867-iki 3 vidéki időszaki sajtótermék 127-re 
ugrott föl; szaporodási százalék 4233, a kolozsvárinak szinte hat
szorosa, összeállítottam 1907 után is 1916-ig mindazon erdélyi 
helységek névsorát, ahol valamikor hírlap és folyóirat jelent volt 
meg. Ez a nem érdektelen névsor, melyben az évszám az első idő
szaki sajtótermék megjelenési éve, itt következik: 

Magyar nyelvű hírlap és folyóirat jelent meg J J erdélyi városban éf 
községben, úgymint: 

1. Abrudbánya 1892.1 10. Csíkszereda 1849. 
2. Alsószilvás 1911. 11. Deákgyarmat 1887. 
3. Angyalos 1904. 12. Dés 1876. 
4. Bárót 1903. *3- Déva 1877. 
j . Bánffyhunyad 1890. H- Dicsoszentmarton 1892. 
6. Beszterce 1887. «I- Erzsébetváros 1903. 
7. Brassó 1838. l6- Fogaras 1888. 
8. Brád 1902. «7» Gyergyoditró 1886. 
9. Csernátfalu 1906. l 8 - Gyergyoszentmiklós 1898. 

1 Az évszám a helyben megjelenő hírlap első évét jelzi. 
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19. Gyulafehérvár 1861. 38. Petrozsény 1897. 
20. Hátszeg 1903. 39- Piski 1905. 
21. Hétfalu 1906. 40. Segesvár 1899. 
22. Hosszúfalu 1907. 41. Sepsiszentgyörgy 1849. 
23. Kézdivásárhely 1849. 42. Szamosújvár 1888. 
24. Kolozsvár 1790. 43- Szászrégen 1886. 
2 j . Kraszna 1899. 44. Szászsebes 1895. 
16. Lupény 1911. 45- Szászváros 1897. 
27. Maroshévíz 1911. 46. Székelykeresztúr 1904. 
28. Magyarnemegye 1883, 47- Székelyudvarhely 1872 
29. Marosilye 1908. 48. Szilágycseh 1911. 
30. Marosújvár 1904. 49- Szilágysomlyó 1883. 
31. Marosvásárhely i8 j8 . 50. Tasnád 
32. Medgyes 190$. 5i- Torda 1877. 
33. Mócs 1904. 52- Vajdahunyad 190$. 
34. Nagyenyed 1876. $3- Zilah 1877. 
35. Nagyernye 1906. 54- Zalatna 1906. 
36. Nagysármás 1904. 55- Zsibó 1911. 
37. Nagyszeben 1790. 

Csak németnyelvű hírlap vagy folyóirat jelent meg 2 községben: 
Bethlen (héber betűkkel, német). 2. Kistorony (Szeben m.). 

Csak románnyelvű hírlap és folyóirat összesen 4 helyen: 
Balázsfalva. 3. Naszód. 
Nagysajó. 4. Sajósolymos. 

Magyar mellett németnyelvű hírlap és folyóirat is jelent meg f helyen: 
Erzsébetváros. 4. Segesvár. 
Gyulafehérvár. 5. Szaszrégen. 
Medgyes. 

Magyaron kívül románnyelvű hírlap és folyóirat is jelent meg összesen 
7 helyen: 

1. Bánffyhunyad. 
2. Dicsőszentmárton. 
3. Fogaras. 
4. Hátszeg. 

5. Szamosújvár. 
6. Szilágysomlyó. 
7. Vajdahunyad. 

Magyar-, román- és németnyelvű f helyen: 

1. Beszterce. 
2. Brassó. 
3. Kolozsvár. 

4. Nagyszeben. 
5. Szászváros. 

Hírlap, vagy folyóirat jelent meg tehát 61 erdélyi városban és köz
ségben. 

Ezek közül magyarnyelvű hírlap és folyóirat 
Csak magyarnyelvű hírlap vagy folyóirat . 
Csak németnyelvű hírlap vagy folyóirat . . 
Csak románnyelvű hírlap vagy folyóirat . 
Magyar és németnyelvű hírlap vagy folyóirat 
Magyar és románnyelvű hírlap vagy folyóirat 
Magyar, román és német 
Csak német vagy román, de magyar nem . 

55 községben 
37 községben 
2 községben 
4 községben 
j községben 
7 községben 
6 községben 
6 községben 
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Ha a negyedik évtized ugrásszerű emelkedése úgy állott 
volna elő, hogy a nagyobb tiszta magyar városokban a közszük
ségletnek megfelelő arányban növekedett volna a helyi hírlapok 
száma és a kisebbekben, meg a vegyes lakosságúakban megindult 
volna egy jól és gondosan szerkesztett, a város és a vidék érde
keit és szükségleteit híven tolmácsoló újság, akkor lehetne be
szélni üdvös haladásról, egészséges fejlődésről. Beszterce, Dés, 
Déva, Medgyes stb. helyi újságjai, amennyiben és amikor nem 
jelent meg bennük egynél több hírlap, a komoly és egyenletes 
közművelődési haladást tanúsítják. Azt t. i., hogy az értelmiségi 
rétegek törődni kezdtek az iparossággal, a kereskedőkkel, álta
lában az úgynevezett városi polgársággal, s a vidék, a környék 
falvainak műveltebbjeivel s mindnyájan egymással, a közzel. 
Ez a törődés természetesen csak embrionális állapotú volt. Hiszen 
nálunk azonos vagy legalább is rokongondolkozású közép
osztály később, máig se alakult ki. De megindult valamelyes 
törődés, s már ez is nyereség. Biztató jel volt, hogy az értelmiségi 
osztály tagjai nem zárkóztak el már eleve a többitől, hogy lakó
helyükkel nemcsak megélhetési szempontból törődtek, hanem 
mint otthonjukkal, családi meleget, társadalmi örömöket nyújtó 
sajátjukkal is, melynek haladása és öröme nekik is örömöt jelent. 
Nyereség volt, hogy a polgárság kezdett az urakra bizalommal 
nézni, mert a helyi hírlapban is kifejezést nyert a polgári munka 
értéke, városi, sőt nemzetgazdasági fontossága. És tagadhatatlan 
az is, hogy a városokban a komoly helyi újság általában ter
jesztette a közműveltséget, s fokozta a lakosság közművelődési 
fogékonyságát. Nagymértékben hozzájárult a polgári, különö
sen a kisebb hivatalnoki osztály az iparosság és kereskedelmet 
űzők magyarrá vagy magyarbaráttá áthasonulásához. De vájjon 
Mócson kívül Bárót, Hétfalu, Hosszúfalu, Kraszna, Nagysármás, 
Szilágycseh beleesnek ebbe a kategóriába? Hisz ezeknek ma
guknak is, de környéküknek szintén túlnyomóan ősfoglalkozast 
folytató, vegyesnyelvű lakossága van. Olyan, amelyiknek azok 
a bizonyos szépirodalmi és vegyestartalmú helyilapok semmit 
nem nyújthattak, már csak azért sem, mert nem is akartak. Az 
ősfoglalkozast folytató lakosságot magasabbrendű közművelődési 
igényességre kapatni, csak egyenesen az ő számára szerkesztett 
osztály-, ha tetszik, szakújság által lehetséges. Ilyen újság pedig 
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egész Magyarországon a földmívelésügyi minisztérium által ki
adott néplapon kívül csak ritkán és rövid ideig jelent meg, még 
a világháborút közvetlenül megelőző években is. Ismétlem, hogy 
ezek a vidéki hírlapalapítások nem az előfizetők tömeges számán 
alapultak; az ősfoglalkozást űző lakosságra közvetlenül, sem 
mint olvasóra, sem mint előfizetőre, egyáltalán nem is számí
tottak. 

Ha ez így van, ha a vidéki lapok a városi iparos és keres
kedő osztálynál mélyebbre nem eresztettek gyökeret, akkor vi
szont megkérdezhetni, hogy miért kellett Mócsnak újság, kettő 
is? Csernátfalut és Hosszúfalut nem tudta volna kiszolgálni 
Brassó? Hátszeget, Piskit, Brádot, Marosilyét, Vajdahunyadot 
meg Déva? (Lupény és Petrozsény a maga valóban amerikai 
stílusú sajátos bányavilágával és vidékével kivehető.) Mócsnak, 
Nagysármásnak, Bánffyhunyadnak az igényét csakugyan nem 
tudta volna kielégíteni Kolozsvár? Nyilvánvaló, hogy csak a ki
élesedett pártszempont és a nem mindig önzetlen egyéni cél érteti 
meg az erdélyi hírlapirodalom decentralizációját le egészen 
Marosilye kisközségig, melynek még 1910-ben is csak 1440 lakója 
volt s ebből magyar alig több kétszáznál. 

Külön csoportot alkotnak Alsószilvás, Angyalos, Magyar
nemegye, Nagyernye és Zalatna. Ezekben a községekben nem 
hírlapot, hanem szaklapot szerkesztettek. Angyaloson gazdasági, 
Alsószilváson és Magyarnemegyén tanügyi, Nagyernyében alko
holellenes és Zalatnán ifjúsági folyóiratot. Személyes tapasztalat 
alapján tanúskodom amellett, hogy akik e helyeken folyóirat 
szerkesztésére vállalkoztak, éppen ellenkezőleg az említett szer
kesztőtípussal, abszolúte önzetlen munkára vállalkoztak. Ugyan 
mi vitte volna rá azokat a szegény állami tanítókat (mind azok 
voltak a nagyernyein kívül, aki római katolikus pap volt), hogy 
szaklapot szerkesszenek, ha nem kartársaiknak, a népnek, az 
ifjúságnak szenvedélyes szerelme? Használni akartak a köznek 
az önzetlen munka benső jutalmán kívül semmi egyébre nem 
számítva. Legfölebb még egyre. Arra, hogy a végén esetleg anya
gilag is ráfizetnek. Meg is történt. Mennyire más, önzetlen, igazi 
erdélyi típust képviselnek ezek, mint az ügyvédszerkesztők és a 
városi hivatásos és fizetéses újságíró urak! Mert voltak ilyenek 
is. Ha a laptulajdonos főszerkesztő hivatali személyzetének támo-
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gátasát is igénybevéve se tudta összeállítani a lapot, ha ez a munka 
rá nézve akár társadalmi, akár politikai helyzeténél fogva túlsá
gosan kényelmetlennek bizonyult, akkor Budapestről vagy vala-< 
melyik nagyobb központból hivatásos újságírót szerződtetett. 
Ezek a vidéki városba került u. n. hivatásos újságírók állították 
össze a hírlapot. Természetesen a szerkesztő, illetőleg a tulajdonos 
érdekeltségének stílusában. Vagyis befelé nagyjában parancs és 
utasítás szerint, ami elvégre nem lett volna visszatetsző, de kifelé, 
a lapon keresztül negligálva, sőt kicsinyelve mindent és minden
kit, ha nem vágott össze a lap személyi és pártérdekeltségével. 
Ezek a pesti újságírók — igaz — belevittek a vidéki hírlapokba 
is bizonyos elevenséget, szellemeskedő színt, de fokozták a helyi 
társadalomban a súrlódási felületet is felelősség nélkül. Sem ők, 
sem alkalmazóik nem gondolták meg, hogy a pillanatig tartó 
felelőtlen fővárosi szellemeskedés, igazában gúnyos csipkedés, 
mennyire megmérgezi a város és a vidék köz- és társadalmi életét. 
A vidékre leereszkedő hivatásos újságíró a kis vidéki várost és 
társadalmát csak átmenetnek, kirándulóhelynek tekintette. Ezért 
közönyös és érzéketlen maradt a helyi viszonyok távolabbi ala
kulásai iránt. A munkaadónak meg éppen csak a pillanatnyi, az 
adott eredmény és siker lebegett szeme előtt. 

Említettük, hogy a hírlapok szellemi részének egyik bő és 
kényelmes forrása volt a többféle kőnyomatos, másik a barátsá
gos ollózás. Amazok politikai, nemzetgazdasági stb. tartalmú 
vezércikket, második nagyobb cikket s a tárca rovat számára 
meg az irodalmat (vers, novella, irodalmi kérdések) szolgáltatták. 
Az olló adta a hírek rovat nagy részét, amit aztán helyi vonat-
kozásúakkal kiegészített a szerkesztőség, az iroda. De az is ta-
gadhatalan, hogy az elszaporodott újságok fokozták vidéken az 
írói kedvet. Majd minden hírlapnak és vidéknek megvolt a maga 
helyi költője vagy költői, novella, rajz és karcolatírója, humoris
tája. S a tanárság és lelkészi osztály adott tudományos, inkább 
tudományt népszerűsítő cikkeket is. Hozzá kell vennünk még a 
helybeli tanintézetek évmegnyitóin és évzáró ünnepein, a már
cius 15-iki és más helyi, u. n. hazafias ünnepeken elhangzott be
szédeket, esetleg a kerület országgyűlési képviselőjének parla
menti és más beszédeit, a városi, megyei, kaszinói gyűlések, bálok 
referádáit, az esküvői és halálozási híreket, s akkor nagyjából 
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előttünk áll az a négyoldalos politikai, szépirodalmi és vegyes
tartalmú hírlap, melyet hetenként egyszer vagy kétszer pontosan 
kézbesített a levélhordó s amely sokhelyt azonmód érintetlenül 
maradt, máshol meg az elolvasásával öt perc alatt készen volt a 
legnépesebb család is. Hisz tartalmát részben úgy is tudta min
denki, részben pedig igazán nem érdekelte, nem érdekelhette, a 
kőnyomatosból átvett színtelen, általánosságokban mozgó elmél
kedés. A helyi, a házi lírai költő újabb zöngeményeit nem kell 
komolyan venni, olyan, mint az eddigiek. A beszédeket, felolvasá
sokat már úgy is hallották füllel, olvasmánynak nem szórakoz
tató. A báli beszámolók és helyi hírek keltettek legalább pillanat
nyilag érdeklődést. No meg a személyeskedés akár a báli tudó
sításokban, akár a hírek között, a nyilttérben, vagy a politikai 
részben. Ennyiből állt a legtöbb vidéki hírlapnak minden hatása. 

Világos, hogy kicsinységekkel megelégedő, komoly olvas
mányokhoz nem szokott, eltérő műveltségű s az egészséges és egy
séges közszellem kezdő állapotába is alig belépett társadalom
nak, amelyben az elkeseredett pártpolitika mellett csak a nemzeti
ségi kérdés volt a fűtőanyag, magas színvonalú hírlapirodalomra 
nem volt szüksége. Kellett a sok és izgalmas, de nem a céltuda
tosan komoly kevesebb. Ez a betegség nemcsak erdélyi sajátos
ság. Sajnos, egyetemes magyar jelenség. Csakhogy Erdélyben, 
amint a statisztika mutatja, bár valamivel későbben, de annál 
hevesebben lépett fel és annál rombolóbb következményekkel. 
Ügyhogy végeredményében sem a hirtelen magasra ugró számot, 
sem a meglepően messzi lenyúló decentralizációt üdvösnek mon
danunk nem lehet. 

Éppen ezért az ötödik évtized (1907—1917) hat első évének 
csökkenő irányát úgy általános magyar, mint erdélyi viszony
latban alapjában véve egészségesnek tartom. Az 1907-dik évi 
2069, illetve 165 végösszeghez képest volt ugyanis időszaki sajtó
termék. 

1908-ban magyar összesen 2059, apadás 10; erdélyi 154, apadás 11; 
1909-ben magyar összesen 2056, apadás 3; erdélyi 156, gyarapodás 2; 1910-ben 
magyar összesen i68y, apadás 376; erdélyi 122, apadás 34; 1911-ben magyar 
összesen 1588, apadás 97; erdélyi 115, apadás 7; 1912-ben magyar összesen 
1626, gyarapodás 38; erdélyi 120, gyarapodás j ; 1913-ban magyar összesen 
i6jo, gyarapodás 24; erdélyi 122, gyarapodás 2. A hatodik év végén apadás: 
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általános magyar 419, százalékban 22*5. A hatodik év végén apadás: erdélyi 
43, százalékban 26. 

E hat év alatt az általános és erdélyi magyar hullámzás tehát 
meglehetősen azonos és arányos. Ezzel szemben az általános né
met szintén csökken ugyan az általános magyar százalékkal 
(22%), ellenben az erdélyi német helyt áll: 

1908 német összesen 182, erdélyi 18 
1909 „ „ 182, „ 21 
1919 
1911 
1912 
1913 

150» 
Hí. 
138, 
132» 

Ï9 

20 

20 

17 

A hatodik év végén mutatkozó 5 százalékos csökkenés nem 
jelent lényeges változást. 

Ugyané hat év alatt a román statisztika úgy általános, mint 
erdélyi viszonylatban határozott, bár lassan emelkedő irányzatot 
mutat. 

1908 román összesen 37, erdélyi 14 
1909 J5 37. i* 
1910 „ » 4L 19 
1911 „ >, 49. 19 
1912. „ » 39» „ 20 
1913 >» 39. 19 

A nagyobb és magyarabb városok (Kolozsvár, Marosvásár
hely, Székelyudvarhely) társadalma és hírlapirodalma adta a fő
városi mellett és után a közelebbi ösztönző, de egészségtelen pél
dát á heves és éles politikai pártharcokra, s ezeknek folytonos 
hírlapi tárgyalására. Az éles pártszínezetű hírlapirodalom hirte
len nőtt sűrú bozótjában bőven tenyészett az egyéni haszon, 
amelyet elkendőzött a pártérdek s amely éppen azért tudott 
gyakran a műveltség és hazafiság jelszavaiba öltözködve, önér
zetesen, érdemekre, önzetlen és nélkülözhetetlen szolgálataira 
hivatkozni. Egyáltalán nem azt mondom, hogy minden hírlap 
kloáka volt. Azt sem, hogy a szerkesztők, a hírlapírók egyénileg 
immorálisok voltak. Csak annyit, hogy a közélet egészségtelen 
volt, telve különböző bacillusokkal, hogy beteg volt a magyar 
társadalom és közélet, Erdélyben inkább, mint másutt. Tehát 
hírlapirodalma és hírlapírói sem voltak és lehettek mentesek a 
fertőzéstől. Talán ott legkevésbbé, ahol legélesebb volt a politikai 
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harc, s ahol ennek következtében legtöbb hírlap jelent meg: a 
nagyobb magyar városokban. 

De legyünk igazságosak, s ne feledjük e korszak hírlapiro
dalmának érdemeit se. Ide tartozik az, hogy ez a hírlapirodalom 
rákényszerítette, mintegy szuggerálta olvasóira a közügyekkel 
való állandó és közvetlen foglalkozást, azok kritikai nyilvántar
tását, fokozta a polgári, társadalmi és politikai jártasságot. Nem 
műveltséget mondok, mert ez csak az esetben volna egészen találó 
fogalom, ha a közügy mindig valóban közügy volt volna. 

A közügyeknek folytonos nyilvántartása a hírlapirodalom
nak elemi kötelessége. A nemzetnevelés eszményéhez viszonyítva 
azonban a puszta kritikai nyilvántartás csak a kezdet kezdete s 
alkotó, teremtő munka nélkül üres demagógiává fajulhat el. A ma
gyar és erdélyi hírlapirodalomban a hajlamosság tünetei kivált az 
ezeréves ünnepségek után jól felismerhetők. Hírlapirodalmunk te
vékenysége, szerencsére, mégsem merült ki teljesen a negatív kri-
tizálgatásban. Az alkotómunkát, ha a kormányzat, ha egyesek 
vagy társaságok hozták létre, megbecsülte. Sőt maga is alkotott. 
Ilyen alkotás az Emke, az erdélyi magyarságnak ez a szépen ki
fejlődött közművelődési védő hálózata. Erdélyi hírlapírók agyá
ban fogant meg az eszme s az erdélyi hírlapirodalom az édes
anya gondjával becézgette a csecsemőt felserdüléséig. Hasonló
képen erdélyi, újságírással is foglalkozó költők szervezték meg 
hírlapi úton az Erdélyi Irodalmi Társaságot, az erdélyi magyar
ság vezető irodalmi egyesületét, amely a maga akadémikus jelle
gével régebben is tekintélyes intézet volt. Az impériumváltozás 
után pedig irodalmat irányító és vezető fontossága sokszorosan 
nagyobb hivatást és kötelességet jelent. Érdeme továbbá 
az erdélyi hírlapirodalomnak, hogy a magyar irodalom, 
tudomány, művészet nagyjainak tiszteletét és kultuszát min
denkor és lelkesen ápolta, terjesztette és a helyi közművelő
dési törekvések sikerét nagyban előmozdította.1 S az sem kicsiny-
iendő, hogy e hírlapok hasábjain nemcsak a fűzfalírikusok légiója, 
hanem később igen érdemesnek és értékesnek bizonyult írók meg-

1 A tisztán tudományos tartalmú időszaki sajtótermékeket (folyóirato
kat) a mű második, a tudományos életet tárgyaló része fogja ismertetni — 
külön fejezetben. Hasonlókép külön fejezet ismerteti a tisztán szépirodalmi 
közlönyöket is — a mű harmadik, az irodalommal foglalkozó részében. 
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tehették az első szárnypróbálgatást. Igaz, hogy az első siker 
aztán a vidéki tehetségeket mind Kolozsvárra s onnan fel Buda
pest felé terelgette. (Pl. JAKAB ÖDÖN, R É T H I LAJOS, VERSÉNYI 
GYÖRGY. E két utóbbi, ha már hamarabb nem lehetett, a hiva
tali nyugalomba helyezés után költözött Budapestre.) 

Az érdemesebb hírlapírók névszerint való felsorolása és mél
tatása túlságosan felduzzasztaná e vázlatos összefoglalást. De a 
K. PAP MIKLÓS, CSERNÁTONI GYULA, PETELEI ISTVÁN, K E R E 
KES SÁMUEL, TÖRÖK BERTALAN, SEBESS DÉNES, DÉSY ZOLTÁN 
és annyi más érdemes név közül külön kell kiemelni BARTHA 
MiKLÓst és SZÁSZ BÉLÁt, mint az erdélyi hírlapírók hiánytalan 
típusait. Eszes, széles műveltségű és nem közönséges tehetséggel 
megáldott férfi mindkettő. Meg nem ingó szívóssággal, kifogy
hatatlan ötletességgel, fanatikus elszántsággal, a diadalra szomjas 
harcos fürgeségével forgatják a tollat mint hírlapírók s irányítják 
a lapot mint szerkesztők. Stílusuk színes és csillogó, logikájuk 
éles és kifogyhatatlanul leleményes. Érzés- és gondolatviláguk 
telve van emberi, polgári és hazafiúi eszményekkel, a szépnek, a 
jónak, a szentségesnek forró szeretetével és személyesen átélt, s 
azért törhetetlen hitével. De mindezeknél és mindenkor erősebb 
volt bennük a pártember. Mindenből engedtek, mindenről meg 
lehetett őket győzni. De BARTHÁT nem függetlenségi, SZÁSZ 
BÉLÁt meg szabadelvűpárti álláspontjának tévedéséről. 

Szintén túllépnők e tanulmány vázlatosan összefoglaló kere
teit, ha csak a legérdemesebb lapokat (Brassói Lapok, Kelet, 
Magyar Polgár, Újság — ez utóbbi három megjelent Ko
lozsvárt —, Székely Lapok — megjelent Marosvásárhelyt —, 
Székely Nemzet — megjelent Sepsiszentgyörgyön —, Közérdek — 
Nagyenyed, Közművelődés — Gyulafehérvár) akarnók egyen
ként ismertetni. Itt is csupán kettőt említünk meg. Az Ellenzéket 
és az Erdélyi Hírlapot. Mindkettő Kolozsvárt jelent meg, az erdé
lyi magyar szellemi életnek s így a hírlapirodalomnak is mindenkor 
legelevenebb középponti városában. Az Ellenzéket BARTHA M I K 
LÓS alapította 1878-ban. A lap alapító-szerkesztőjének harcos 
ellenzéki szellemét tükrözte vissza minden sorában. Irányzatossága 
tagadhatatlan. De a magyar érdekeket annyi elevenséggel, olyan 
friss éberséggel és legtöbbször színes, kifejező magyar szóval 
védte, terjesztette, hogy kivált vidéken még a legkormánypártibb 
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házakban is csak az Ellenzéket, vagy az Ellenzéket is olvasták. 
Kétségtelen, hogy a kiegyezés után írókra és közönségre legnagyobb 
hatást gyakorló hírlap Erdélyben az Ellenzék volt és maradt még 
a BARTH A MIKLÓS halála után is. Megszakítás nélkül ma is fenn 
áll s megülte félszázados jubileumát. A POSTA BÉLA egyetemi 
tanár és társai alapításában és szerkesztésével 1906-ban megindí
tott Erdélyi Hírlap minta hírlap volt, melynek párjára nem aka
dunk a mi újságirodalmunk történetében. A tények nyilvántartá
sában őszinte becsületességgel tárgyilagosságra törekedett. A tények 
értékelésében pedig ha volt is irányzatosság, mégis nem ismerte a 
felelőtlen demagógiát. Munkatársainak minden sorából kiérzett 
a komolyság, a tudományos és nemzeti lelkiismeretesség. Napilap 
volt, de a napi eseményeket nem a pillanatnyi érdekhajhászat, 
hanem az örök nemzeti szempontjához mérte. Az Erdélyi Hírlap 
a nemzetiségi kérdést is legtudatosabb állandósággal tárgyalta. 
Kiváló munkatársai, állandó rovatvezetői s mindenütt megbíz
ható tudósítói voltak. Felülbírálás nélkül semimt sem közölt, csak 
azért, mert beküldték, mert érdekesnek látszott. Viszont egy sor
nyi ingyen munkát nem kívánt. Két évig jelent meg. Szellemi és 
anyagi szolidsága versenyezni tovább nem tudott. 

A kezdetben csak Kolozsvárt, s csak halkan és félénken meg
szólaló hírlapirodalom szinte pangásnak nevezhető háromévtize
des élet után a negyedik évtizedben hirtelen megsokasodva Erdély
szer te hallatta élénk, olykor vivótőrpengéshez hasonlóan élesen 
kiáltozó, olykor szürke madárcsevegéshez hasonló hangját. Az 
ötödik évtized utolsó négy évének pontos adataihoz nem tudtam 
hozzájutni. Az országos statisztika számszerű csökkenést mutat. 
Az 1906-ik évi 2292 abszolútszám hét év alatt, 1911-re fokoza
tosan 1588-ra szállott alá. Valószínű, hogy a világháború a lét
számon nem sokat változtatott. A számszerű apadás az erdélyi 
magyar hírlapirodalomban is megállapítható. Az elkeseredett 
pártküzdelem a koalíciós kormány lemondása után valamennyire 
elült, hevességéből veszített. Ennek következtében a marosvásár
helyi 19, csíkszeredai 8, s a mócsi 2 hírlapból több megszűnt, s 
ugyanannyi új nem keletkezett helyükbe. De valószínű, sőt bizo
nyosan tudom, hogy az erdélyi hírlapok decentralizáltsága, terü
letileg nem csökkent egészen a világháború végéig. 

A világháború s az azt követő közhatalomváltozás aztán a 
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térképet lényegesen összeszűkítette, amennyiben 1919—1923 kö
zött (csak a történeti Erdély területét véve tekintetbe) 23 helyen 
jelent meg (Bukaresten kívül) magyarnyelvű újság, úgymint: 

Nagyenyed. 
Petrozsény. 

15 Piski. 
Segesvár. 
Sepsiszentgyörgy. 
Szászváros. 
Székelykeresztúr. 

20 Székelyudvarhely. 
Szilágysomlyó. 
Torda. 
Zilah 

Hagymásbodon (tanügyi), Nyárádszereda (egyházi), Piski (ker
tészeti) és Segesvár (színházi) újságja időközben megszűnt. De a 
régi Erdély 19 különböző városában ma is megjelenő hírlapiro
dalom a Temesvárt, Aradon, Nagyváradon és Mármarosszigeten 
megjelenőkkel együtt bőségesen ellátja a romániai magyarság hír
lapi szükségleteit. Szó sem lehet arról, hogy a romániai magyar
ságnak nincs elegendő számú hírlapirodalma. 1919—1923 között 
pl. 330 időszaki sajtótermék jelent meg, ebből a régi, a történeti 
Erdélyre esett 175.1 Inkább azt lehetne és kell felpanaszolni, hogy 
ma sincs igazi vezető hírlap. Van több tekintélyes, de nincs egy, 
legföljebb kettő, amelyik egyfelől mint a romániai magyarság hi
vatalos közlönye, másfelől, mint valamennyinél gondosabban 
céltudatosabban szerkesztett, s így tartalmilag is magasabb szín
vonalú, országos tekintélyű és általánosan elterjedt kellene, hogy 
legyen. Pedig el kell ismerni, hogy erre a lehetőség megvolt és 
megvan. A román sajtótörvény alapjában véve megadja és biz
tosítja a teljes sajtószabadságot, új lap indítása elé akadályokat 
nem állít, és a vélemény szabad nyilvánítását, kivéve az időlege
sen hadiállapotban levőnek minősített területeken (ahol persze 

1 Az itt közölt adatokat a GYÖRGY LAJOS statisztikai művéből vettem: 
A romániai magyar időszaki sajtó öt esztendeje (1919—1923)» Erdélyi Iro
dalmi Szemle, 1924, 239—2J7. 1. s külön is Kolozsvár, 1924. 

Magyar Könyvszemle 1938. I. füzet. 5 

Brassó. 
Csíkszereda. 
Dés. 
Déva. 

5 Dicsőszentmárton. 
Gyergyószentmiklós. 
Gyulafehérvár. 
Hagymásbodon. 
Kézdivásárhely. 

10 Kolozsvár. 
Marosvásárhely. 
Nyárádszereda. 
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szigorú cenzúra áll fenn) általában megengedi.1 De új alapítás 
nélkül is lehetett és kellett volna egy magasszínvonalú, hivatalos 
jellegű, s így országos elterjedtségre hivatott hírlapot kifejleszteni 
valamelyik régiből. Ugyanis a 175 erdélyi időszaki sajtótermék 
között 57 van olyan, amely 1919 előtt keletkezett volt. És az 
átjött lapok között van olyan, amely 1933-ban hatvanötödik 
évfolyamát járja: Szamos (Szatmárnémeti) a kolozsvári Ellen
zék pedig az ötvenötödiket. 

Az 1849-ben új politikai viszonyok közé jutott erdélyi ma
gyarságnak a hírlapirodalom terén mindent újra kellett kezdenie, 
mert a megelőző korszak viszonylag eléggé fejlett és színvonalas 
hírlapjai közül egy se tudott életben maradni s az új korszakba 
is átjönni. A hetven év múlva ismét új politikai viszonyok közé 
került erdélyi magyarság azonban az újrakezdés tapogatózó és 
erővesztegetéssel járó tétovázása alól fel volt mentve. A megelőző 
korból átjött 57 hírlapjának olyan tisztes múltja s a közösség 
lelkéig is leható olyan erős gyökérszálai voltak, hogy időszaki saj
tónk az átmenet zimankós időjárását ki tudta állani annyira, 
hogy az erdélyi, a romániai magyarság idevágó igényeit ez a 
hírlapirodalom számban teljesen, tartalomban is mindenkor, ha 
nem is kifogástalanul, de tisztességgel tudta és tudja kielégíteni. 

Ez is jelentős érdeme e korszak hírlapirodalmának. 

KRISTÓF GYÖRGY. 

1 Hogy a gyakorlatban a sajtószabadság és véleménynyilvánítás sza
badsága hogyan érvényesül Romániában a szerző által „időleges"-nek jel
zett, hadiállapotban lévőnek minősített területeken, amelyek közé természe
tesen a Magyarországtól elcsatolt részeket kell elsősorban érteni, az alábbia
kat jegyezzük meg. Az impériumváltozás óta Erdélyben életbeléptetett cen
zúrát csak az 1928. november 20-i 2849. sz- miniszterelnöki rendelet függesz
tette föl. Rövid ötévi sajtószabadság után 1933. december 30-án az 1544. sz. 
minisztertanácsi határozat ismét az egész Romániára elrendelte a cenzúrát, 
amely ma is változatlan szigorral van életben s odáig megy, hogy a törté
nelmi országrészek (Erdély, Bánság stb.), továbbá a városok, községek, folyók, 
hegyek, utcák, terek magyar elnevezésének a használatát nemcsak a lapok, 
folyóiratok szövegében, hanem a lapok címében sem engedi meg és magyar 
napilapokat és folyóiratokat címük, illetve nevük megváltoztatására kény-
szerített azzal az indokolással, hogy címükben magyar földrajzi meghatározás 
szerepel. A szerkesztő. 


