
HORVÁTH ZOLTÁN: 

A MAGYAR SAJTÓ A DUALIZMUS UTOLSÓ ÉVTIZEDEIBEN 

Ez a tanulmány része egy nagyobb könyvnek, amelyet „Magyar századforduló — 
A második reformnemzedék tör ténete" címen a Gondolat könyvkiadó készít elő ki-
adásra. A könyv a millenniumtól kiindulva az első világháború éveiig terjedő korszak 
munkásmozgalmi, társadalmi, politikai és művészeti életének összefüggéseit ku-
t a t j a , s ezen belül kiváltképpen nagy figyelmet szentel Budapest fejlődésének s az 
ország életével való kapcsolatainak. A saj tó beszédesen muta t j a e kor szellemi, 
művészeti, közéleti és erkölcsi képét — tükre a végső bomlás felé haladó, féllibe-
rális-félfeudális dualista Magyarország uralmi rendszerének. 

Ha közelebbről megvizsgáljuk a főváros szellemi életét, kétségtelenül elsősorban a saj-
tót kell szemügyre venni, mert jelentősége mérhetetlenül megnövekedett. Budapesten 1896-ban 
17 napilap jelenik meg, köztük 5 németnyelvű. Az „Alkotmány" azt írja, hogy a német lapok 
példányszáma nagyobb a magyarokénál (de erre nincs bizonyíték), s azt áll í t ja; hogy a magyar 
nyelvű lapokból csupán egyharmad megy vidékre. 

A millennium korában a saj tó körül már igen élénk viták folynak — része ez annak a 
kampánynak, amely a nemzeti szellem nevében folyik a főváros ellen. Holott erről a fővárosi 
sajtóról még Szekfű Gyula is, aki élesen, ellenségesen bírálta, kénytelen megírni, hogy ,,. . . a 
budapesti sajtó — ezt be kell vallanunk — a hanyatló korban valódi nemzeti irodalom számba 
ment; igyekezett is minden szükségletet üzleti kulantériával kielégíteni".1 

A sajtó — legalábbis a súlyban túlnyomó napi saj tó — többségében kormánypárti 
vagy kormánytámogató. Indulása idejében és még évekig kormánypárt i a Budapesti Napló is, 
amely pedig bőséges teret ad hasábjain az irodalom legkülönbözőbb irányainak. Általában 
abban az időben a saj tó irodalmi rovata — tárcák, regényfolytatások stb. — tekintetében 
az elkülönülés távolról sem volt világos. A Budapesti Naplóban például Vészi József szerkesz-
tése mellett írnak olyan írók, mint az ultrasovén Beksics Gusztáv, az erősen haladó és csak-
nem forradalmár Thury Zoltán vagy Papp Dániel, de belső munkatárs Pékár Gyula és Ábrányi 
Emil is. Thury Zoltánnak azonban tárcái jelennek meg az Alkotmányban s más politikailag 
vele élesen ellentétes álláspontot képviselő lapokban is. A napilapok határozottan elkülönítik 
a publicisztikájukat és politikai szerkesztésüket az irodalmi résztől, s nem törekszenek a kettő 
egybehangolására. 

Mikor Gyulai Pál 1895-ben, ötvenéves írói jubileumára rendezett országos ünnepségen, 
a Kisfaludy Társaság díszülésén rendkívül éles támadás t intéz a sajtó ellen, elsősorban azt 
kifogásolja, hogy sekélyes szintű, felületes, és ilyen szemléletre neveli, szoktatja a közönséget 
is. Az Egyetértés válaszában leszögezi, hogy „ez a magyar hírlapirodalom nevelt a magyar 

1 Szekfü Gyu la : Három nemzedék. 2. kiad. Egyetemi Nyomda, 1935. - 340. I 
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irodalomnak olvasóközönséget és ebben az olvasóközönségben fenntar t ja a nemzeti érzést".2 

De bár vitába szállva Gyulaival, mégis többkolumnás cikkben közöl tudósítást ünnepléséről. 
A millenniumi kiállítás sajtó-részlegéről szólva Rákosi Jenő elégtétellel állapítja meg, 

hogy minden tudományág, minden szellemi irány és anyagi érdekeltség folyóiratot tar t fenn 
magának. „Szegénynek — mondja — csak a képeslapok dolgában mondhat juk magunkat és 
a szorosan vett szépirodalmi lapokban. Néhány évtizeddel ezelőtt ezek voltak az érdeklődés 
tárgya . . . de mintha az előző évtized visszahatását szenvednők, a szépirodalom elvesztette 
önállóságát."3 

Mikor 1896. november 20-án a budapesti rendőrfőkapitányság engedélyt ad a napilapok 
utcai árusítására (csak napilap s egyetlen hetilap vagy folyóirat sem kapott akkor még 
ilyen engedélyt), már 22-re (tehát egy év alatt öttel) emelkedett a napilapok száma, s az sem 
mondható, hogy az engedélyt különös lelkesedéssel fogadják. ,,Az anyagi eredményt nem lát-
juk, de a szellemi kárt igen. Mert a nagyközönség, amely az utcán vásárol hírlapot, az nem az 
újságot veszi meg, hanem a s z e n z á c i ó t . . . Az utca behatol a lap életébe, s vagy alkalmazko-
dunk az ú j kifejlő versenyhez, vagy elpusztít a konkurrencia. Utcai árusításra kerülnek: 
Fővárosi Lapok, Budapesti Hirlap, Egyetértés, Esti Újság, Szabad Szó, Budapesti Napló, 
Kis Újság, Nemzeti Újság, Pester Lloyd, Pesti Napló, Magyar Újság, Magyar Hirlap, Neues 
Politisches Volksblatt, Budapester Tageblatt , Magyarország, Pesti Hirlap, Nemzet, Buda-
pest, Politisches Volksblatt, Neues Pester Journal , Hazánk. ' '4 

Ez a kényeskedés nem minden képmutatás híján való. A lapok már akkor sem túlzottan 
finnyásak a publikum kiszolgálásában. Igen instruktiv ebből a szempontból a hirdetések át-
tekintése. Valamennyi napilap közli például „Dr. Kajdacsy volt ezredorvos" hirdetését arról, 
hogy gyógyítja a „titkos betegségeket, húgycsőfolyást, luest, impotenciát". A Borsszem Jankó 
„Férfiak számára" ajánl „Pikáns képeket", „Kézi könyvet a házasságról" és „Női aktok ter-
mészet u t án" című kiadványt. Az „Apró hirdetések" rovatában ilyen meglepőkre akadhatni 
nap mint nap: „Megpumpolni szeretnék egy úri embert 50 forint erejéig, ki hagyja magát , 
írjon 'Eleven ördög'-nek a kiadóba." Vagy: „Tömöt t bugyellárissal rendelkező bácsinak barát-
ságát óhaj t ja egy ebben szűköldödő széplány. Azok a bácsik, a kik e mellett jó szívvel is bírnak, 
ír janak 'Hozom' címen a lap kiadóhivatalába." Sőt az önként felkínált prostitúciónak az ilyen 
fa j ta hirdetései is mindennaposak: „Bájos asszonysereg! Azt mondják, hogy szép vagyok — 
a ki látni szeretne, az írjon 'Apollo'-nak"5 . S ennél még sokkal frappánsabbak azok a hirdetések, 
amelyek az ilyen nyílt felkínálkozás mellett az egész társadalom mélyébe is világítanak: 
„Előkelő, 45 éves földbirtokos nősülni akar. Jó családból származó hölgyeknél 20—30.000, 
polgáriaknál 50—100.000 forint hozomány szükséges." Viszont: „Előkelő ősnemesi család 
sarja, képzett fiatal nőt, kinek legalább 6.000 forintja van feleségül venne, vallás nem 
vétetik tekintetbe. Aspirálhatnak esetleg oly hölgyek is, kiknek a házasság becsületüket 
adja vissza."6 

Az ilyen hirdetésekre való utalás nem egyszerűen kuriózumkeresés. A hirdetés pénzbe 
került és fizetni azért fizettek, aminek volt olvasója, és amire valamilyen oldalról választ remél-
tek. A folyamatosság és állandóság azt muta t ják , hogy a hirdetések nem voltak eredményte-
lenek — és éppen ez jellemző a kor szellemére. 

Ahhoz, hogy a hírlapi sajtónak a közönség mindennapi életében tör tént helyfoglalását, 
hogy úgy mondjuk: az olvasási kapacitásból igénybe vet t arányát felmérjük, tudnunk kell, 
hogy csak a Budapesten megjelenő saj tó egy-egy vasárnapi összterjedelme mintegy 1000 
újságoldalt, egy-egy hétköznapi összterjedelme pedig nem kevesebb, mint 350—400 oldalt 
te t t ki. Ha ennek harmadrészét — a hirdetési oldalakat — le is vonjuk, még mindig azt kell 

2 Egyetértés 1895. I I . 11. 1. 1. 
3 Fővárosi Lapok 1896. I X . 14. 2 - 3 . I. 
1Fővárosi Lapok 1896. X I . 21. 1 - 2 . 1. 
5 Budapesti Napló 1896. X I . 14. 16. 1. 
« Fővárosi Lapok 1896. V I I . 11. - 12. 1. 
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látnunk, hogy aki naponta nem többet, mint csak 2 napilapot olvas át, a szó szoros értelmében 
nem is ju tha t hozzá, hogy egyebet olvasson. 

Rendkívül jejentős tehát , hogy minőségileg milyen ez a hírlapírás, mit nyúj t , mire 
nevel, merre vezet. 

Mit ad a sajtó? 

Ignotus, a kor egyik vezető publicistája azt írja, hogy a ,.közönséget meg lehet mérgezni, 
de csak olyan méreggel, ami ízlik neki".7 Biró Lajos néhány évvel utóbb, a Társadalomtudo-
mányi Társaságban a sajtóról ta r to t t tisztán látó előadásában elsősorban arra a megállapításra 
épít, hogy ,,a sajtó állapota, helyzete, hangja, nívója annak a társadalomnak képét tükrözi, 
amelyben ez a sajtó dolgozik, tanít , rikácsol, virágzik és — revolverez". Majd utána: ,,. . . ki-
találni azt , amit a közönség gondol: az újságsikernek ez a t i tka . . . De olyan újság, amelyik 
a mindennapos ítélkezés során nem a közönségben előre megfogalmazott ítéleteket hozza meg: 
nem boldogulhat, ha megfeszül is, és ha formában, anyagban, gyorsaságban, frissességben 
elsőrendű is, amit ad . . ."8 

Erről a korról, a millennium koráról írja Biró már tíz esztendő távlatából: „Egy magyar 
újság tegnap még . . . egyetlen olvasmánya, irodalmi, tudományos, jogi, gazdasági lektűrje 
volt az olvasójának . . ."9 Az újságnak ez a kivételes helyzete néhány év alat t is csak annyiban 
módosult, hogy az értelmiségi, helyesebben intellektuális olvasók jelentős része kiábrándultan 
felismerte, hogy a sajtóból a hírszolgáltatáson kívül egyebet alig meríthet. „Az intellektiielek 
egy csapatát elveszíti az újság. Mint olvasókat, mint felszínes, a lapokat á t fu tó olvasókat talán 
nem, de mint híveket igen . . . A tudóst és az esztétát elveszíti, a népet megnyeri . . . ami 
innen fentről a nívó leszállítása, az onnan lentről a nívó emelkedése."10 

A millennium korában a sajtóból még nem vagy csak alig ábrándult ki az írástudók 
rétege, s csak olyan zsörtölődő, dörmögő öregkori gyanakvás, amilyen a Gyulái Pálé, akad 
meg a sajtó embereinek túlságos előretörésén. A Nemzeti Színház ellen azzal támad, hogy 
„ . . . drámaíróink legnagyobb része hírlapíró vagy valamelyik hírlap pártfogolt ja . . . Például 
miért eleveníteni fel Rákosi Jenőnek ,A bárónő levelei' című művét, mely csekély becsű és 
ha tás t sem te t t?" 1 1 Támadja az Egyetértést, mely lapvezérének, Eötvös 'Károlynak műveit 
úgy reklámozza, mint „remekműveket, páratlanokat a magyar, sőt a világirodalomban, melyek-
ben nemzetünk egyik legnagyobb írója, . . . édes magyar anyanyelvünk ragyogó szépségeit a 
legtisztábban tá r ja az olvasó elé"12 — holott a valóság az, hogy Eötvös — Gyulai szerint — 
igen közepes és felületes író, gyenge é§, hanyag stiliszta. 

Tudatlansággal és léhasággal vádolja a „felelőtlenül magasztaló" soviniszta saj tót 
(Budapesti Hirlap és Magyarország) például Szarvas Gábor ünnepléséért is. 

Gyulai persze ebben a makacsságában gyakran a kelleténél élesebb, s elfogultan támad 
ott is, ahol személyes harag vagy más eredetű ingerültség vezeti. A Tudományos Akadémiát 
bíráló A Hétnek csaknem durva személyeskedéssel t ámad: „Meg vagyunk győződve, hogy A Hét 
dolgozótársai k ö z ö t t . . . nincsenek polihisztorok, s legkevésbé az maga a szerkesztő, Kiss 
József, akit ugyan, mint balladaköltőt Silberstein és Vészi urak Arany mellé helyeztek, de aki 
egy pár sikerültebb költeménye mellett is igen középszerű költő."1 3 Viszont Gyulai Pál érdeme, 
hogy ő figyelt fel elsőnek a sajtó-kritika korrumpálódására, és egymásután támad neki az 
Uj Idők-ben közölt bírálatoknak, amelyek a lapot is kiadó cég, Singer és Wolfner kiadványait 

' I g n o t u s : Olvasás közben. Frankl in , 1906. 319. 1. 
8 Biró Lajos: A sajtó lélektanához. A Huszadik Század könyv t á r a . Deutsch Zs. kiadás, 1908. 4 - 5 . 1. 
9 és 10 Biró Lajos : i. m. 12. és 15. 1. 

11 Gyulai Pá l : A Nemzeti Színház műsoráról. Budapest i Szemle, 74. köt . - 1 5 6 - 1 5 9 . 1. 
12 Gyulai Pá l : Egy kis polémia. Budapes t i Szemle, 99. köt. 306. és köv. 1. 
13 Gyulai Pál : A Magyar Tudományos Akadémia és néhány hírlapíró. Budapest i Szemle, 74. köt . 477 — 

478. j . 
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egekig magasztalják. (Egyebek közt a szerkesztő, Herczeg Ferenc: Pogányok-járól írt dicsérő 
kr i t ikát is kifogásolja — Gyulai a művet sikerületlennek ítéli, s megbélyegzi a saját szerkesztő-
jét dicsérő lapot.) 

Nem szabad és nem lehet Gyulai kényes igényei alapján megítélni a századvégi sa j tó t , 
de érdemes felfigyelni érzékenységére, mert az évek folyamán az bizonyul be, hogy a saj tó 
sok tekintetben olyanná fejlődik, amilyennek ő már eleve ítélte. 

A millennium korában a magyar saj tó még messze van attól, hogy teljesen korrumpált , 
teljesen üzletes és szenzációhajhászó legyen. 

Mi kell a közönségnek? 

Korrumpálva nincs — de szociális és erkölcsi érzéke már nagyon alacsonyrendű, s 
lelkiismerete is gyenge lábon áll. A budapesti értelmiség orgánuma, a Budapesti Napló nem 
átallotta a következő jelenetet — néhány elismerő szó kíséretében — leközölni(1896. XI. 17. 
— 10. 1.): „Jelenet a cselédkapitánynál" címen: 

,,— Pofonütöttek lányom? Há t aztán miért? 
— Csak azt mondtam, hogy . . . 
— Mondtál valamit? Akkor megérdemelted! 
— Tekintetes úr! Tessék m e g e n g e d n i . . . 
— Mondd meg az asszonyodnak, azt üzenem, ha még egyszer mondasz valamit, amiért 

neked pofon dukál, kettőt adjon. Mars! 
Jön a másik: 
— Megvert a gazdám ! 
— Nem tört ki a nyakad . . . Mehetsz! 
Másik: 
— Nem adják ki a bérem ! 
— Kiadják azt, hát már miért ne adnák? 
— Azt mondja az asszonyom, hogy megloptam. De én nem loptam . . . 
— Mars!" * 
Eddig szól a riport, s hozzá a megnyugtatás, hogy a cselédkérdés jó kezekben van. 
Bizonyára nem ez az akkori sajtó legjellemzőbb vonása — de tanulságos, hogy mivel 

kedveskedik közönségének. 

Hírszolgálat — szerkesztés 

Jellemzi ezt a saj tót elsősorban az, hogy nemzetközi értelemben rendkívül fogyatékos, 
hiányos a hírszolgálata. A lapoknak nincsenek, vagy csak kivételesen és igen csekély számban 
külföldi tudósítóik. A külföld eseményeiről, gyakran még bécsiekről is, csak az ottani lapok 
híradásai nyomán, tehá t elkésetten számolnak be. De magából a lap terjedelméből is csak el-
enyészően csekély részt szentelnek a világeseményeknek — a napi 20-—24 oldalas lapokból 
alig fél vagy legfeljebb egy oldal jut a külföldi híreknek. Még olyan események, mint a bur 
háború, a japán—-orosz válság, a kínai boxer-lázadás is csak aránylag rövid, negyed-félhasábos 
tudósításokat kapnak. Elvétve, nagy ritkán érkezik egy-egy külföldön, elsősorban Párisban 
élő magyar író vagy hírlapíró beszámolója színházi vagy irodalmi eseményekről, de ezek tipog-
ráfiai tálalása is olyan, hogy alig hívják fel magukra a figyelmet. A lapanyag törzse minden 
pár tárnyalatú újságnál a belpolitika, s ebben is elsősorban a képviselőház. A képviselőházi 
ülések idején minden újság többoldalas tudósításokat közöl, s azt megelőzően még hosszú 
kommentárokat , folyosói pletykákat nyúj t . Ezzel foglalkozik a vezércikk, esetleg a belső, 
második vezércikk is — s kivételes eset, hogy valamilyen nagyobb kulturális esemény szorítja 
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ki helyéből a politikát — bár ilyen kérdésekkel kapcsolatban is igyekeznek a lapok politikai 
megjegyzéseiket összekötni más természetű eseményekkel. 

A mai értelemben vet t szenzáció-keresés a lapokban még jórészt ismeretlen. De azért — 
valamivel meg is kell tölteni a sok helyet! — egy-egy bűnügy vagy társasági botrány oldalnyi 
tudósításokban, apróra boncolva kerül a közönség elé. 

Ha egy kaszinói tagot hamiskártyázásért kigolyóznak, ha egy másik öngyilkos lesz 
azért, mert rendezetlen anyagi ügyeit kínosan szellőztették, ha érdekesebb pá rba j t v ívnak 
(ami majd mindennapos), ha a szász trónörökösné megszökik a francia nyelvtanárral , akkor 
persze csámcsogva hoznak minden intim és indiszkrét részletet, nyilatkozatot , pletykálkodást . 
Ennek megfelelően bőséges és kimerítő a személyi hírek közlése — mindenkor főhercegi, fő-
rendi személyekről — s kivételes esetekben nagyon népszerű politikusokról. Arról például, 
hogy Albrecht főherceget Meránban bekövetkezett halála u tán milyen „udvar i hullaszállító 
kocsiban" szállította el a vasút Bécsbe, valóságos szakértői aprólékossággal számolnak be. 

Ugyanakkor feltűnő, hogy jóformán semmi nyoma sincs még a művészek, elsősorban 
színészek és színésznők „személyi kultusz"-ának — s gyakorlatilag hiányzik a lapokból a 
sport-rovat. 

A XIX. század utolsó éveiben a sport-rovatot majdnem kizárólag a vadászat i és a ló-
sporttal kapcsolatos hírek foglalják el. Hetek és hetek telnek el anélkül, hogy más sportágról 
akár csak említés is történnék. Az első, az athéni olimpiai játékok eredményeiről 3—4 soros 
napihír terjedelmű értesítések jelennek csak meg, egyéb sporteseményeket még csak meg sem 
említenek a lapok. 

Politika, publicisztika 

Ezen a sablonon belül az újságokat csak politikai állásfoglalásuknak megfelelő publi-
cisztika és irodalmi-tudományos rovatuk színvonala választja el egymástól. Általában kissé 
provinciális a színvonaluk — de hiszen nem ez a döntő. Már akkor sem azon múlt egy lap sikere 
vagy sikertelensége, hogy jó-e vagy nem. 

A Pesti Hirlap tulajdonképpen politikai tekintetben súlytalan és színtelen volt. író i 
(kivéve utóbb Mikszáth Kálmánt) nem voltak különösen nevezetesek, sem különösen jók. 
Mégis a Légrády Károly irányította újság találta meg már akkor is a leginkább sikeres hangot — 
a Pesti Hirlap megelőzve sok jelentősen színvonalasabb és zsurnalisztikái szempontból is job-
ban szerkesztett újságot, a legnagyobb példányszámban jelent meg. 

Ezzel párhuzamosan (s ez így maradt csaknem fél évszázadon keresztül) a folyóiratok 
közül a régi Vasárnapi Újság és Ország-Világ lemaradt ; a csak 1895-ben indított Ű j Idők 
egymaga nagyobb olvasótáborhoz szólt, mint a többi; A Hét sem kivétel — együttvéve. 

Új Idők 

,,. . . egész igyekezetünk oda irányul majd , hogy az új időknek megfelelő lapot ad junk 
a magyar család kezébe. A magyar család is ú j időket él, amióta arra a feladatra vállalkozott , 
hogy magyar társaséletet szervezzen. Ezt a feladatát csak úgy teljesítheti, ha a régi időkből 
örökölt nemzeti tőkéjét, faji sajátosságait, hagyományait , haj lamait és tehetségeit teljesen 
beleilleszti az új idők keretébe és modern alapjává teszi a speciális magyar műveltségnek. 
Az igazi, az élő irodalom és művészet részint vezeti, részint követi ezt az átalakulást . Mi mint 
újság ezt az irodalmat és ezt a művészetet akar juk ápolni és olvasóinkkal megismertetni olyan 
formában, hogy ne jusson eszébe senkinek irigyelni azokat a külföldi irodalmakat, a melyek 
egy régi, megállapodott — és nekünk idegen világ életével foglalkoznak . . ,"14 

14 Ú j Idők. Herczeg Ferenc: Az olvasóhoz. 1895. I. évf. 1. sz. 1. 1. 
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Az Új Idők merész modernsége abban áll, hogy nem ír ,,cz"-t, hanem csak ,,c"-t (ami-
ért Gyulai megrovása nem is marad el). Egyébként — akár a saj tó általában — meglehetősen 
válogatás nélkül, határozott irány körvonalainak híján közöl írásokat. 

Első évfolyamának szerzői között Herczeg Ferencen kívül ott van Pósa Lajos, Gárd onyi 
Géza, Nogáll Janka , de sűrűn közli a lap Bródy Sándor írásait, Szomory Dezső párisi leveleit, 
és itt jelenik meg (I. évf. 71. 1.) Thury Zoltán: A sztrájk című mélyen pesszimista, elkeseredett 
és lázító írása — a szocialisztikus polgári irodalom egyik első prózai terméke. I t t jelenik meg 
Bródy beszámolója egy bácsmegyei tanítónőről — Petrovics Katalin — akit 20 esztendős 
korában a fiúiskola tanítójának rágalmai öngyilkosságba kergetnek, s amely azután az évek 
múlva megírandó „A taní tónő" a laptémájá t adta. 

így szinte érthetetlen is lenne, hogy ez a lap miért sikeres — és miért ár talmas is — 
magának a puszta írás terjesztésének érdemén kívül. 

Alighanem igen jelentős szerepet játszott a sikerben a lap illusztrációs anyaga. Margittay 
Tihamér és Neogrády Antal a két legjelentősebb illusztrátor (ami azért meglepő, mert a lap 
képzőművészeti kritikusa Lyka Károly). E két igen alacsony színvonalú, édeskés festő főként 
egy-egy novellisztikus képpel szerepel, amihez azután a lapban roppant együgyű kis magya-
rázó meséket közöl a szerkesztőség. „Utolsó szerelem", „Haragszom rád" , „Találkozás az 
erdőn", „A kis kíváncsi" és hasonló képek, s olykor még párbeszédesítő gügyögő magyarázatok 
teszik szemérmes-családiassá a lapot. 

Nem kevésbé fontos és lényeges kapocs a Szerkesztői üzenetek rovata. Szerkesztő és 
kiadó már az első évfolyam vége felé felismerik ennek a jelentőségét. „Szerkesztői üzenetek 
rovatunkat új jáalakí t juk. Olvasóink kérdéseit ezután a főváros legkiválóbb szakemberei 
intézik el, ki-ki azt, ami rá tartozik, szakmájába vág. Magára a lapra vonatkozó és a társa-
dalmi kérdéseket illető leveleket azonban ezután is a szerkesztő, Herczeg Ferenc intézi." 
(1895. X. 6. utolsó hirdetés-oldal.) 

Elég e közlés is, de maga a kialakuló rovat szinte kézzelfoghatóan elődje a néhány esz-
tendő múlva induló Színházi Élet „Lelki klinika" rovatának (azt majd az a Farkas Imre szer-
keszti, aki már ekkor is munkatársa az Új Időknek — egyelőre még mint érzelmes költő). 
Ez a rovat még patriarchálisabb mint későbbi utóda — de színvonala siralmasan alacsony, 
s eleve lemond arról, hogy „mást írhat, mint amit közönsége gondol".16 Még az sem áll, hogy 
igyekszik jól stilizálni (mint Biró gondolja) — ellenkezőleg, úgy fejezi ki magát, ahogy a vidéki 
szentimentális kispolgár-lányok fejeznék ki magukat , s ezzel megszilárdítja primitivitásukat. 

Ennek a szerkesztési módnak az a kiemelkedő jellegzetessége, hogy — bár közöl egy-
egy színvonalasabb szépirodalmi művet is — hasábjain polémiára soha nem kerül sor. A szer-
kesztő nem bánja, ha Lyka megdicséri a Párisból alig hazatért Rippl-Rónai franciás „szimbo-
lista" képeit, de az sem baj, ha a Jancsi és Juliska operai bemutatója után megállapítja a kriti-
kus, hogy nem nagy remekmű, de „annyi bizonyos, hogy senkinek erkölcsi érzékét nem sérti 
és a m. kir. opera a leánynevelő intézetek tömeges látogatására számíthat" . Ez kell az olvasó 
mamáknak, ide bátran elvihetik gyerekeiket. (1895. 139. 1.) 

S még egy fa j ta közönség-szolgálat jelentkezik már kezdetben. Pósa Lajos: Balatoni 
nóták című művének megzenésítésére például 300 forinttal jutalmazott pályázatot ír ki a 
szerkesztőség, a bíráló bizottság neves művészekből áll: Káldy Gyula, Feszty Árpád, Gárdonyi 
Géza (nem baj, hogy nem mind muzsikusok), és rövid idő alatt 304 pályázat érkezett be (1895. 
437. o.). Szörnyű rossz dalok — de a lap heteken keresztül közli a pályaművek nagy részét, s 
az olvasók nyomtatásban lát ják művüket és nevüket! 

Szándékosan foglalkoztunk ily bőségesen és kimerítően ezzel a lappal — az eljövendő 
legmegközelíthetetlenebb magyar kisközéposztályi tömeg szellemi fokmérője ez. Okos és világos 
értékelése ennek a szellemnek a Herczeg: Honty házá-ról megjelent bírálat : , , . . . Maga Herczeg 

" Biró Lajos : i. m. 4. I. 
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sem nem cigány, sem nem dzsentri . . . Az ő igazi vágya a nyugalom, az ő igazi célja a béke s e 
rendkívüli ember hitvallása: a középszer."16 Ez az Új Idők hitvallása is — ez sikere t i tka. 

A Hét 

Sokkal nehezebb helyzetben van, s sokkal kevésbé sikeres is A Hét, egyszerűen azért , 
inert bizonyos irodalmi és közéleti irányt akar képviselni, bizonyos elveket igyekszik követni, 
kombat táns is olykor — s meggondolkoztatja, terheli is néha közönségét. Nagyon sok közös 
írója van az Új Időkkel — de nyilván nem ez a döntő, hanem a lap egész légköre, a szorosan 
vet t „szerkesztés". 

Míg az Új Idők elsősorban és túlnyomó részben szórakozató családi-szépirodalmi lap, 
addig A Hét aránylag kevés szépirodalmat közöl — talán az egész akkori saj tóban leginkább 
képvisel valamilyen elvi irányt: tudatosan urbánus, a városi polgárság részére készülő újság. 
Persze nincs benne szó következetes világnézeti, politikai vagy akár csak irodalom művészet-
politikai irányról. A Hét is a „rendszeren belülről" beszél, s kifogásai csak az ellen vannak, 
hogy nem mindenki ismeri el egyértelműen inhaerens voltát. Komolyan és tréfásan, publiciszti-
kában és gúnyos versikékben, ismertetésekben és kritikákban egyaránt ez kifejezett elvi szem-
pont ja . 

Mert ez az elv abban a cikkben, amellyel Ignotus méltat ja Vájda János költeményeit 
(1896. 77.1.), s megállapítja ,,. . . az ú j nemzedék, mely a kizárólagos népiességtől eltávolodván, 
a modernsége miat t a magyartalanság vád já t kénytelen viselni, mesterét lá t ja a nagy poétában, 
aki első mert modern lenni s magyartalansággal mégsem merte vádolni senki. Bátorság kell 
ehhez most is, mikor pedig a népiességgel üzérkedő tehetségtelenség szinte a magyarosságot is 
magához lapította . . . a művészetben minden irány jogos, nincs irány, melynek kizáró volna 
jogossága . . . A magyar költészetet friss vérrel menteni meg a végelgyengüléstől: ez volt 
a tegnap diadalmas munkája . A magyar költészetbe belefoglalni mindent, ami művészet tárgya 
lehet: ez a feladata a mának. Ez a ma ott kezdődik, ahol Vajda János munkássága . . . " 

Ez nyilvánvalóan az elismertetés jogát követeli minden művészeti irány számára s 
A Hét valóban ezt teszi. Alljon itt példának néhány sor egy-egy versből, amelyek mind A Hét 
egy számában, 1895 karácsonyán jelentek meg hat oldalon belül: 

„ . . . Mintha Nagypéntek több sohsem lenne, 
Töviskoszorú több nem teremne, 
Jer úgy borulj ránk, oh édes álom 
Szeretet ünnepe: kedves Karácsony, 
Szép Karácsony!" 

• (Szabolcska Mihály) 

„S jőnek utána ú j évezredek. 
Mi lesz? Mi lenne? A homok pereg, 
Ma még csak köldökéig ér neki, 
Egykor majd egészen betemeti, 
— Mit bánja a sphynx?" 

(Kiss József) 

„Ne váltsd az elméd aprópénzre, 
S pocsékolván ne légy hiú 
Barátom : nem böcsül meg4 érte 
Csak a pincér meg borfiú. 

" A Hét, 1896. I. köt . 110. 1. Pa tó Pál k r i t iká ja . 
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Az utolsó pengőd elusztán 
Fáradt a fő, s ég a torok 
S az vet meg a legjobban aztán, 
Aki megitta a borod." 

(Ignotus) 
„Halot tas órám hogyha eljövend 
Hűlő szívemre fektetem kezem, 
S míg körülöttem szürke néma csend 
Szerelemről megemlékezem . . . 

Simuljon mindig máshoz boldogan 
És teljesítsen forró vágyakat 
Szeressen és szeressék is sokan, 
Amíg bolondos szíve megszakad." (Heltai Jenő) 

Nem értékelni kívántunk, amikor e négy verstöredéket közöltük — megmutatni 
inkább az irodalom és sajtó terén is érvényesülő teljes kötetlenséget, liberalizmust, szabad-
ságot. Ha Heltai ily könnyed frivolitással is elmélkedik haláláiól, Kiss József (ugyancsak 
A Hétben) sokkal komorabban ír önmaga sírkövéről: 

„ Ami igaz 
Soha sírkőre nem vésik azt . 
Ha én írhatnám más kép írnám 
Szomorú lelkem belesírnám: 

Szabad zsákmány volt a hazában 
Kitagadott , szegény, hazátlan: 
A sír tán nyugtot ad neki 
De lehet, az is k ivet i ." 

Persze Heltai Jenő egész más hangon kéri jogát a beolvadáshoz, a befogadáshoz; 
ugyancsak A Hét-ben: 

„Tisztelt vidéki kollégáim, 
Kiket személyem érdekel 
Kik Sárbogárdon, s Duna-Szekcsőn 
Csinos succés-ket értek el, 
Szegény fejemnek nekiestek, 
Mert nem vagyok elég magyar, 
S mert nem daloltam még a földről, 
Mely ápol és mely eltakar. 

« 

S mert nem daloltam nagymamáról 
S a nagypapámról eleget, 
Ellenben glóriába vontam 
Könnyelmű „nőszemélyeket": 
Reám rohantak vad haraggal 
Hogy dalaimban nincs morál 
S karakterem minden bizonnyal 
Mesésen gyenge lábon á l l . . . " " 

" A Hét, 1895. I. köt . 54. 
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S hogy a maga benső voltának tanújelét adja, A Hét nem külön meggondolásból, hanem 
természetesen, mint aki valóban a falakon belül érzi magát, átveszi hangban, szemléletben a 
közéleti elfogultságot, a nemzetiségi gyűlölködést — valóságnak, a maga valóságának is fogadja 
el az „egységes nemzeti á l lam" eszméjét: „ . . . szólok . . . az oláhok, illetve románok nemzet-
közi impertinenciájáról, akik Európától egyebet nem követelnek, mint hogy bennünket pusz-
títson k i . . . Mert nyelvét lopta (a köznép meg sem érti), a történetét meghamisította, s a régi 
Rómát a maga nemzeti céljaira egyszerűen elsikkasztotta ez a büntetőtörvénykönyvbe ütköző 
kis csürhe, amely a Dumbovica szemetes par t j án már nem fér a bőrébe a dicsőségtől."18 

E végtelenségig folytatható idézetekkel s szemelvényekkel csupán igazolni kívántuk 
azt a tételt , hogy saj tójában a millenniumi kor teljesen egységes volt abban az alapvető aka -
ra tban: fenntartani azt a rendszert, amely a kiegyezés óta oly sok sikert és eredményt is muta-
to t t fel. Eltérések voltak abban, hogy kell-e javítani, s ha igen, miben. De egyébként, aki az 
uralom falain belül volt, annak számára a bentmaradás, aki a falakon kívül rekedt, annak a 
bekerülés volt a tudatosan követet t célja. Ennek a célnak szolgálatába állott a sajtó, mert 
„ . . . a lapok nagyrészét fenntartó magyar középosztály nincsen tisztában a maga érdekeivel. 
Különös társadalmi kapillaritás ú t j án á tvet te a nagybirtokosság és a hivatalviselő dzsentri 
egész gondolkodását".19 

Sajtószabadság 

A sajtó egészének ebből az alapállásából természetesen következik, hogy a kiegyezést 
követő években és még a millenniumi idők korában sincs Magyarországon semmiféle cenzúra. 
(A szocialista munkásmozgalom erősödése vá l t ja majd ki 1899-ben első ízben Bánffynak azt 
a rendelkezését, hogy a szocialista sajtótermékeket — de csak azokat! — előzetesen be kell 
mutatni az ügyészségen.) A sajtószabadság meglehetősen tág — de ez nem meglepő, ha meg-
gondoljuk, hogy a rendszer egésze nem érezte — s joggal nem érezte — fenyegetettnek magát . 

így a saj tó éles és a huszadik század szordinójához szokott szemnek kíméletlen nyílt-
sággal ír olykor. Bánffy Dezső miniszterelnökké tör tént kinevezésekor a függetlenségi saj tó 
így gúnyolódik: „Tanulmányozzák az elvi kérdéseket, s gondolkoznak. Szép feladat. De hát 
mivel fog gondolkozni Bánffy Dezső? . . . S ilyen emberre (ti. Wlassics Gyula kultuszminisz-
terre) merik még elmondani irigyei, hogy üresfejű blageur és semmi egyéb?"20 S a kormány-
pártról kényeskedés nélkül mondja ki: „ . . . a szabadelvű párt tnaga a megtestesült bűnfé-
szek."21 

A sajtó éle nem tompul el a dinasztiával szemben sem, s mikor a prágai cseh akadémia 
Ferenc Ferdinánd trónörökös védnöki utasítására megfosztja dísztagságától az orosz orthodox 
egyházból kiátkozott Tolsztojt, a Nagyváradi Napló „Szegény Tolsztoj !" címen megjegyzi: 
A trónörökös főherceg nem köteles olvasni, még olvasni tudni sem, de tanácsadói kötelesek 
figyelmeztetni rá, hogy „a főhercegek hatalma messzire terjed, de még annyi hatalmuk nincs, 
hogy a közszellemet megváltoztassák . . . Legfeljebb az orosz szlávizmusnak kedveskedik 
ezzel Ferenc Ferdinánd, vagy pedig Rómának, mely szintén nem nézi jó szemmel, ha a javak-
ban dúslakodó főpapok ellen írnak. De a világ halad tovább — dacára Ferenc Ferdinánd bírála-
t ának" , s Tolsztoj neve — folytat ja a lap — élni fog mindaddig az emberek tiszteletében, 
ameddig kultúra lesz. De Ferenc Ferdinándé? 

Ezért sajtóper sem indul, mert a sajtóper kockázatos dolog. Mikor Gelléri Mór hírlap-
író a Hétfői Hírlapban megtámadja a királyt, hogy miért megy vadászni akkor, amikor az 
ország az egyházpolitikai törvények királyi szentesítését vár ja , a felségsértési vád alól az 

•• Л Hét, 1895. - 438.1 . 
19 Biró Lajos : i. m. 29. 1. 
" Egyetértés, I8S5. j anuá r 16. Olossza 2. 
11 Egyetértés, 1895. j anuá r 12. 1. 1. 
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esküdtszék felmenti. S ezért lehetséges, hogy a Tisza—Perczel házszabály-puccs idején ne csak 
azt írják, hogy „Magyarországon a közhatalom egy bűnbanda kezébe k e r ü l t . . . gaztett az, 
amit művelnek", hanem messzebb is menve Bartha Miklós megállapítsa: ,,Egy politikai kalan-
dor (ti. Tisza István) megvérezte tegnap este a magyar a lkotmányt . Ebben az orgyilkosság 
kísérletben a házelnök (ti. Perczel Dezső) cinkostársa volt a gonosztevőnek. A bűnös aktus végén 
pedig megjelent a király, a megkoronázott király, a fölkent király, a megesküdött király 

Cenzúra nélkül 

Mindeddig még nem kell cenzúra, inert mindenki — Bartha Miklós is és Vészi József 
vagy Kiss József is — a fennálló rend alapján áll. A cenzúra és a szigorított sajtórendszabályok 
gondolata majd akkor merül fel — éppen a Bartha Miklóstól mindvégig támogatot t koalíció 
uralma idején —amikor már felhangzik Ady Endre és Móricz Zsigmond szava, amikor a Husza-
dik Század már megszabadult az Andrássy—Gratz—Wolfner Pál—Concha részvételtől — s 
amikor a már tízezres tömegű szervezett munkásság erőteljesen porondra lép. Mert ezek mind 
a maguk módján a rend alapjait kívánják robbantani. 

De most még nagyon is igaz a Borsszem Jankó „Tüzes nyelvek" alálrású kar ikatúrája , 
amely Széli Kálmán kormányalakításakor az egész magyar közélet valamennyi a lakjának 
talpnyalásra nyúj to t t nyelvét muta t j a : a bizonytalan politikai takt ikájú Szélitől mindenki 
a maga érvényesülését reméli.23 

Persze maga Széli sem mentes az országot elárasztó — minden ok nélkül! — béke-
hangulattól, s joggal állapítja meg róla A Hét-ben a krónikás, hogy „nagy diplomata, aki egy-
formán hajbókol gióf Zichy Nándor, a katholikus orthodoxia vezére és Reich Salamon, a zsidó 
orthodoxia spiritus rectora előtt". 

„Lehetséges-e az, hogy a sajtó a haladásnak eszköze, a progressziónak egy jelensége, 
holott a közönségnek a sajtóra való hatásából csupa ízléstelenség, oktalan fanatizmus, vér-
szomjúság, brutalitás születik?" — kérdezi Biró Lajos, s mindjár t megadja a választ: „A sajtó 
mégis a haladás szerszáma. Mégis világosságot visz nagy sötétségekbe, írást visz az írástudat-
lanoknak, betűt az analfabétáknak."2 4 

Biró megállapítása csak részben bizonyul helytállónak a századvég saj tójának mérlegén. 
Mert valóban a sokmillió újság vitt betűt az írástudatlanok, még inkább az olvasáshoz nein 
szokottak közé. De hogy világosságot vitt-e a nagy sötétségekbe, valóban megvilágította-e 
az agyakat, az legalábbis kétséges. Mert igaz, hogy „ami három évtized óta a magyar tudás, 
a magyar kultúra javára történt , azt mind a sajtó csinálta, vagy lendítette . . ."25 De az is 
igaz, hogy a problémák mélyére nem muta to t t , a nagy elvek vi tá ja helyett túlzottam személyes-
kedő és alpári hangot honosított meg, nem a kérdésekkel való szembenézésre, hanem inkább 
elkendőzésükre szoktatott 

Az ország egész életét megtöltötte valami mélyreható fonákság, kettősség — az embe-
rek belenőttek bizonyos hazugságokba, amelyek a valóságból azt is csaknem irreálissá tet ték, 
ami igazán megvolt és jó volt. ,,Mi a különbség az 1848 év március 15. — s az 1898 év március 
15-e között? Az, hogy akkor még mindenki óhaj tot ta azt, amire ma már jórészt ráuntunk. 
Szabadság. Egyenlőség. Testvériség. Rövidke ötven év, hogy elvásta ezeket a diágaköveket! 
Szabadság? Sajtószabadság? Hm ! Sok is a jóból ! Egyenlőség? Már hogy a paraszt is egyenlő 
legyen velünk? Testvériség? Nana ! Csak meg ne hallják valahogy a román, tót és egyéb 
szláv testvéreink!"2 6 — írja a szabadságharc félszázados évfordulóján a kormánypárti humor. 

S1 Magyarország, 1904. X I . 19. 1. 1. és X I . 20. 1. 1. „Cinkosok" . 
"Borsszem Jankó, 1899. V. 21. 1. I. 
" Biró La jos : i. m. 15. I. 
25 Budapesti Napló, 1900. V. 4. (v) (Vészi József vezércikke, mikor a M. T. Akadémia leszavazta 

K a a s Ivor d í jazásá t . ) 
>• Borsszem Jankó, 1898. I I I . 20. 10. 1. 
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A hazugság természetes velejárója, hogy előbb-utóbb lelepleződik — legalábbis le-
hangol, elkedvetlenít. A magyar közvélemény is a századforduló t á j án már beleunva a jel-
szavakba kimerült, közönyös lett, s „csak a gondviselés által kiválasztott geniek lehetnek 
hivatva az elaltatott közvéleményt felrázni lethargiájából."27 

S a nyugtalanító csendesség messze a várostól is jelentkezik: „Mélységes nyugalom és 
csendesség vál tot ta fel az Alföld szocialista munkástömegeinek idáiglan hangos viselkedését. 
Nem kijózanodást jelent ez a csendesség, mint ahogyan a felületes szemlélők örvendezve 
gondolják. Mint távoli vészfelhők előreérkezett szellője, valami általános levertség, valami 
szomorú lemondásteli kifejezés ül ki a munkáselem a r c u l a t á r a . . . . Elérkeztünk odáig . . . 
hogy nem tudunk munkát adni, kenyérkeresetet nyújtani saját véreink százai, ezrének . . . 
az Alföld társadalmi és gazdasági fejlődésében beállott olyan betegségről van szó, amely mint 
a sorvadás, lassan érik, de halálos föloszlással fenyeget egy egész néposztályt."2 8 

Vadnay szerint 200 000 férfi sorsa vált bizonytalanná 1900-ra — ínég csak kísérletet 
sem tesz a megoldás módjára, mert hiszen földosztásra nem lehet gondolni, mikor a „vagyon 
ugyanoly szent és sérthetetlen, mint maga az emberélet." 

Ezek a kérdések — csak éppen a legrikítóbbat említettük — nem tükröződnek sem 
saj tóban, sem tudományban vagy művészetben: ez a megteremtője annak a légüres térnek, 
annak a vákuumnak, amely törvényszerűen és szükségszerűen meghozza a rendszeren belül 
javítani akarókkal szemben a rendszert robbantani hivatottak nemzedékét. 

* 

A nagyvárosi sajtó 

A magyar sajtó a századforduló után, de különösen az első évtized második felében, 
alapvető, szinte egész jellegét — és értékét — megváltoztató átalakuláson ment keresztül. 
Az ország kapitalizálódása lényegesen előrehaladt — s a sajtó maga is kapitalista vállalkozás, 
aminek egyenes következménye, hogy „az újság nem elveket akar terjeszteni, hanem terjesz-
kedni akar bármilyen elv rovására."29 Biró Lajos, az aktív és igen rangos újságíró, majd foko-
zatosan egyik vezetője a radikális mozgalomnak, igen sikeres író, aki még morális igényesség 
tekintetében is kiemelkedik kor- és kartársai nagy része fölé, — minden kertelés nélkül álla-
pít ja meg ezt a kiábrándító igazságot. 

Az újság kapitalista vállalat — az újságíró bérmunkás, aki a rábízott feladatot teljesíti. 
„Egyre inkább a lap beszél. . . egyre kevésbé az ember . . . A publicisztika hőskora — legalább 
a napisajtóban — elmúlt ." (uo. 22. 1.) Elmúlt, mégpedig elsősorban azért — s ezt az akkori 
saj tó munkása nem látja még tisztán —, mert a publicisztika kényelmetlen állásfoglalás egy 
olyan korban, amelyben az emberek, az olvasók elvesztették hitüket abban, hogy szükséges 
és értelmes dolog állást foglalni: az események amúgvis ez állásfoglalásoktól függetlenül 
alakulnak. 

Üj laptípusok és új lapok 

Az alapvető változás egyaránt végbement a közönségben és magának a sajtónak egész 
szerkezetében is. Igen nagy számban indultak új lapok — főleg folyóiratok —, amelyek sok 
igényt kielégítettek azok közül, amelyeket eddig a napilapjától várt el az átlagos előfizető. 
Számos irodalmi és tudományos vagy ismeretterjesztő folyóirat, igen sok korszerű illusztrált 
újság szélesítette a saj tó addigi területét. így indult meg például a Tolnai Világlapja, majd 
utána az ftrdekes Újság. A Fidibusz és a Magyar Figáró (mindkettő pornografikus vicclap), 

" Új Magyar Szemle, 1900. I. köt. 40. I. Névtelen cikkíró: Liberal izmus. 
" Vadnay Andor : A Tiszamellékrül. Rákosi J e n ő BH kiad. 1900. - 9 3 - 1 0 5 . 1. 
'» Bíró Lajos : i. m. 28. I. 

27 



a Nyugat, a Művészet, Huszadik Század, Magyar Társadalmi Szemle, Magyar Figyelő, Szabad-
gondolat, Igaz Szótól Orgonavirágig és A sajtó-ig a klerikális újságok és folyóiratok egész 
sorozata és még igen sok más sajtótermék. Nagyon jellemző és fontos (a saj tó elterjedése szem-
pontjából) tömegérdeklődést fejez ki a sportlapok megindulása; a század első éveiben a sok-
szorosára növekedett sportérdeklődés a napilapokat arra kényszerítette, hogy oldalas sport-
tudósításokat közöljenek. Még a Pester Lloyd vagy a Világ is jelentős terjedelmet szentelt a 
sporteseményeknek, bizonyos tai tózkodás még leginkább a Népszavára volt jellemző. A meg-
indult sport-lapok hamarosan igen tekintélyes példányszámokat értek el (több tízezer), s az 
olvasott napilaptól csökkentebben vár ták el a sport-beszámolókat és a sport-politikai vagy 
klub-soviniszta állásfoglalást. 

A lapok tar ta lma — természetszerűen mindig alkalmazkodva a közönség igényéhez — 
megfelelően meg is változott. A változás mindig a felismert, vagy a vélt igények kiszolgálásá-
nak szándékával történt — ez csak igen kivételes esetekben jár t együtt a színvonal emelkedésé-
vel. 

A Népszava 

A napisajtó (mert hiszen lényegében itt erről van szó) sajátos lapjaként indul meg a 
század első évtizedének derekán a napilappá lett Népszava, amely mindvégig különleges 
színt és hangot jelent a többi lap között. A Népszava is versenyre kényszerül ugyan a többi 
napilappal, de konkurrálásának eszközei természetszerűen eltérők. Döntő mértékben politikai 
lap, és egyben a munkásmozgalom hivatalos szaklapja is. A külön „Munkásélet" rovat mellett 
a művészeti, a sport, a törvényszéki, a fővárosi rovatokban, sőt a napihírek szerkesztésében is 
következetesen érvényesülnek a munkásmozgalom sajátos szempontjai. 

Szerkesztőségének összetétele merőben különbözik a többi lapétól: itt a világnézeti 
egység nélkülözhetetlen követelmény. A Népszava szerkesztőségének belső munkatársa csak 
szociáldemokrata pár t tag lehet és igen alaposan megválogatott az a külső ember, akitől rend-
szeresen vagy akár alkalmanként cikkeket vagy verset, novellát közölnek. Ez az első olyan 
napilap Magyarországon, amelynek szerkesztésében minden vonatkozásban egy bizonyos 
politikai párt , társadalmi réteg szempontja érvényesül — s ebben a kezdeti időszakban (ez 
később, a háború alat t és főleg után megváltozik) a szerkesztőség, illetve a pártszempont még 
a hirdetési rovatot is szigorúan ellenőrzi. Ez az ellenőrzés nem csupán bankok, nagyvállalatok 
pausálé-fizető hirdetéseire vonatkozik, hanem például az apróhirdetésekre is: a Népszavában 
a valamennyi lapnál szereplő prostituáló levelezési hirdetések nem jelenhettek meg: a polgári 
lapokkal szemben a Népszavánál a szerkesztőség cenzúrázta a kiadóhivatali munkát és nem 
fordítva, úgy hogy bizonyos alapvető erkölcsi színvonalat igyekeztek megőrizni, s ez a háború 
végéig lényegében sikerült is. 

Az Est 

Ugyancsak ú j színt jelentett (és igen lényeges befolyásssal volt) a saj tó életében (1910-
ben) Az Est megindulása. Budapesten már korábban is voltak teljes mértékben kolportázsra, 
azaz utcai árusításra berendezett újságok. A Nap és még korábban az Esti Újság ilyen, úgy-
nevezett krajcáros típusú lapok, de szerkezetükben lényegében délutáni és esti kiadású reggeli 
lapok voltak. Alig fordult elő, hogy ne politikai cikk lett volna az eléggé elterjedt A Nap első 
oldalán, s azt a szenzáció-keltésre irányuló ütőcímet, amely azután sajnálatos módon csak-
nem az egész sajtóban elterjedt, először Az Est honosította meg. 

De ennek a lapnak sok egyéb vonatkozásban is nagy átalakító hatása volt a magyar 
sajtóra, s a magyar olvasóközönségre is. Ez volt az első és hosszú időn á t egyetlen modern, 
mozgékony és gyors hírszolgáltató, szenzációkra berendezett jellegzetes bulvárd-újság. Az Est 
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-tartott elsőként állandó külföldi levelezőket, nemcsak Bécsben, hanem Párizsban, Londonban, 
Berlinben is. Bármilyen jelentős társadalmi, politikai vagy bűnügyi esemény zajlott le kül-
földön, a lap nyomban külön tudósítót menesztett a helyszínre. Összeköttetésben állott több 
külföldi hu ügynökséggel és bekapcsolta a magyar saj tót az európai sajtórendszerbe. Rend-
kívül ügyes riporterek egész sorát állította munkába (Kéri Pál, Adorján Andor, Tarján Vilmos), 
s r a j tuk kívül még nev'es, rangos íiókat (mindig urbánus írókat: Molnár Ferencet, Heltai 
Jenőt , Pásztor Árpádot stb.) is igénybevett „irodalmi r iportok" megírására. 

Tág teret adot t elsősorban Fényes László munkásságának, aki — nem is alaptalanul — 
a szegények, a jogtalan sérelmet szenvedettek védője nimbuszához ju to t t , és aki sorozatosan 
leplezte le a közigazgatási erőszakoskodásokat, politikai panamákat , tőkés és bankári vissza-
éléseket. Az Est valósággal ret tegett lett Fényes László egy-egy szenzációs cikke nyomán — 
s a tárgyak tekintetében cseppet sem volt válogatós: közügy vagy magánélet — mindegy 
vol t e lapnak (és Fényes Lászlónak is), csak botrány legyen. Fényes László (már mint emigráns) 
az t mondta, hogy mintegy negyedszázados újságírói működése során kerekszámban egymillió 
levelet kapot t olvasóitól, azaz általában naponta százan fodultak hozzá panasszal, kéréssel, 
leleplezéssel. Egy-egy szenzációsabb, borsosabb Fényes-riport az aznapi példányszámot sok 
tízezerrel emelte. Nagy üzlet volt a purifikáció. 

Mindezt ügyesen, fürgén, a közönség szájaíze és kulturális igénye szerint, a kispolgári 
olvasóra kitűnően ható álkulturális mázzal bevonva tálalta, s igen rövid idő alat t Magyar-
országon még soha el nem ért példányszámra nőt t fel. (A háború alatt , 1916-ban a példány-
száma állandóan 400 000 fölött volt, holott a budapesti napilapok között csak az egyetlen 
Pesti Hirlap érte el a 100 000 példányt.) 

A bulvársajtó hatása ; alacsonyabb színvonal 

Az Est hatása — ha ugyanilyen szakmai rátermettséget felmutatni nem is tudtak — 
nem maradt el az egész magyar sajtóra. A lapoknak, akarva-akaratlan meg kellett kísérelniük, 
hogy versenyre keljenek ezzel a hódító újt ípusú lappal. Bűnügyek, szigorúan vet t magánügyek 
(ha botránykeltésre alkalmasak voltak) lényeges tért hódítottak a lapokban. A korábban nagy 
teret kapot t szépirodalmi, tudományos, általános kulturális anyag a hétköznapi lapokban 
erősen megcsappant. Csak akkor áldoztak ezekre nagyobb teret, ha valamilyen politikai v i t a ; 
t ámadás volt hozzákapcsolható. 

Ady Endre személye körül például egész 1917—18-ig nem szűntek meg a csatározások, 
de még ennél is jellemzőbb volt például az a tisztán politikai eredetű, léha és felületes kampány, 
amelyet a soviniszta saj tó — elsősorban a függetlenségi Magyarország, és sok liberális újság — 
indított Szekfű Qyula emlékezetes „Száműzött Rákóczi" című, teljesen tudományos szak-
munkának szánt könyve ellen. 

Az Újság és Világ 

Budapesten egyébként a századforduló után még két jelentős napilap indult: Az Újság 
és a Világ. Az előbbi a fővárosi, fogyatékosan művelt, kispolgári, túlnyomórészben zsidó közön-
ség kiszolgálására indult, kombattánsan Tisza István politikáját népszerűsíteni igyekvő, 
szintén nem minden szakmai hozzáértés nélkül szerkesztett lap volt, s hamar elterjedt. Ennek 
a lapnak igen nagy szerepe volt abban, hogy a múltszázadi újságok túlnyomó része teljesen 
elvesztette népszerűségét. Egyetértés, Fővárosi Lapok, Magyar Állam, Budapest, Magyar 
Nemzet, Budapesti Napló fokozatosan megszűntek vagy elsorvadtak, s a Pesti Napló is igen 
megcsappant közönség számára készült. 

A Világ 1910-ben indult, mint a magyarországi szabadkőművesség lapja, de hamarosan 
a polgári radikális publicisztika központi orgánumává lett (mikor Purjesz Lajos vette á t a 
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szerkesztést). Ez a lap bizonyos fokig igényesebb, rangosabb volt, lehetőleg nem száilt bizo-
nyos szerény szellemi szint alá. Elterjedtsége nem volt mérhető az Az Újságéhoz — nem is 
szólva a cinikusan, számítóan üzleti vállalkozás jellegét nem is titkoló Pesti Hírlapról. Bizonyos, 
hogy Az Est vulgáris szenzáció-keresése mellett ez a szervilis, elvtelen újság volt a magyar 
sajtó korrumpálódásának legfőbb részese. 

A Pesti Hirlap és az újságíró erkölcs 

,,A zsidó középosztály tipikus lapja, antiklerikális, szélső soviniszta magyar. Emellett 
még speciálisan a gabonatőzsérek újságja . . . " Amikor 1909-ben a nagyon rossz termés és a 
magas gabonaárak miat t felvetődött a gondolata a behozatali vám időleges felfüggesztésének, 
a feudális nagybirtok és a gabonatőzsde védelmében a Pesti Hirlap kijelenti: ,,Elsőben is meg 
kell ütköznünk a vámfelfüggesztés időtartamán . . . Kijelentjük, hogy az esetben, ha Rum-
burgtól Cattaróig és Bregenztől Csernovitzig az éhtífusz rakásra szedné áldozatait, akkor sem 
volna szabad a vámsorompókat egy negyedévi időtar tamra az idegen gabona előtt meg-
nyitni . . , " 3 ° 

E cikk idézése nem csupán azért érdekes, mert rávilágít a Légrády-féle saj tómorál 
züllöttségére. Érdekes azért is, mert bevilágít az egész akkori magyar saj tó bizonyos szerkezeti 
jellegzetességeibe. 

A Pesti Hírlapnak akkor egyik legaktívabb vezércikkírója volt Gellért Oszkár. Gellért 
Oszkár akkoi (ő maga is ír erről legutóbb megjelent emlékirataiban) igen éleshangú levélvál-
tásba keveredett Ignotusszal, mert egy Gellért részéről politikailag kifogásolható vezércikket 
írt névtelenül Andrássy Gyula lapjában, a Magyar Hírlapban. Fel sem merült — s ez a jellegze-
tes a saj tó és az újságíró erkölcsökre — hogy a névtelen vezércikkírás és a belső munkatársi 
állapot között nincs olyan elvi különbség, amely jogossá teszi egyik részről a másiknak t e t t 
szemrehányást. Ha az újságíró-erkölcs bármily enyhe foka elevenen élt volna — Ignotus 
nem írhatott volna sa já t politikai nézetével ellenkező vezércikket „bérmunkaként" és Gellért 
Oszkár nem maradhatot t volna egy olyan lap vezető publicistája, amely inkább éhtífuszban 
halálra kárhoztat tömegeket, semhogy a földbirtokosok és gabonakereskedők prof i t ja csök-
kenjen. x 

Az újságírói etika kérdése — elsősorban számtalan ilyen, a fentemlítetthez hasonló 
vagy még élesebb jelenség kapcsán — nyilvánosan is napirendre került és a Huszadik Század 
1912-ben körkérdést intézett számos vezető újságíróhoz: 

„1. összeférhetőnek tar t ja-e a politikai tisztességgel, hogy valaki elveivel ellenkező 
eszméket hirdessen, bár névtelenül, a publicisztikában, oly célból, hogy pénzt 
keressen vele? 

2. lehet-e a testi munkára vonatkozó erkölcsi szabályokat minden módosítás nélkül 
a szellemi munkára is alkalmazni?" 

(Ez utóbbi kérdés arra az érvelésre vonatkozik, hogy ha a tőke-ellenes, szervezett munkás 
dolgozhat a tőkés javára, mint munkás, akkor a szellemi munkás is dolgozhat pénzért, meg-
élhetésért tőkés munkáltatójának.) 

A válaszok nagyrészt felemás állást foglalnak el: vezető ember nem teheti, vagy inkább 
nem illő, ha teszi ezt — bár mindenki tud ja , hogy igen sokan így szolgálnak munkahelyükön. 

Ady szerint az írás még az igazi demokráciában sem valami apostoli dolog, de az ál-
demokráciában meg valósággal árucikké lett. „Még mindig megmaradnak azonban . . . a 

3° Pesti Hirlap, 1909. V. 14. és idézi a Huszadik Század, 1909.1. köt . - 563.1. v j (Varga Jenő) : Éht í fusz 
és gabonavám című cikkében. 

30 



vezetők, vagy vezetni akarók, akiknek egész nevükkel, testükkel harcba kell menniök hirde-
te t t igazságaikért." 

Bíró Lajos szerint ,,más a rutin-újságíró és más a publicista" — az előbbit pedig nem 
ítéli el. 

Görcsöni Dénes (a katolikus saj tó legismertebb és legharcosabb kritikusa) igen élesen 
elítéli a meggyőződésével ellenkezőt hirdető újságírót; míg Ignotus azt írja, hogy a több 
minisztert végigszolgáló miniszteri hivatalnok semmivel sem kevésbé felelős, mint a gazdáját 
kiszolgáló újságíró. Amaz a mindenkori miniszter, ez a szerkesztő eszköze — egyformán 
áldozat mind a kettő. Csak a névvel jelzett írásért felelős, bár „ . . . nemcsak jelleme t i l t ja , 
de tehetségének rugalmassága nem tágulhat annyira, hogy hitével és érzésével mindenképen 
ellenkező ügyet szolgáljon". 

Jászai Samu, szakszervezeti tanácsi főtitkár szerint erkölcstelen a meggyőződés ellen 
írni, de tud ja , hogy az újságírók nagy többsége kénytelen ezt tenni. 

Kóbor Tamás nem t a r t j a összeférhetetlennek az újságíró ilyen munká já t a politikai 
erkölccsel, míg Nagy Endre azt tanácsolja, hogy „aki teheti, kerülje az olyan foglalkozást, 
amelyben meggyőződéséből kell élnie". 

Szende Pál (a polgári radikális mozgalomnak Jászi Oszkár mellett vezére) szerint „a 
türelmi álláspont csak azokkal szemben gyakorolható, akiknek a hírlapírás terén közvélemény-
irányító szerepük nincs", fníg Gonda József hódmezővásárhelyi radikális újságíró szerint nem 
is lehet kétséges, hogy a névtelenül író újságíró nem ütközik a politikai vagy írói tisztességbe. 

Talán ennyi is elég a kérdés tekintetében fennálló kötetlenség, „liberalizmus" igazolá-
sára, s egyben annak a magyarázatára is, hogy miért emelkedett ki az egész magyar sajtóból 
világnézeti egységével a Népszava. Bíró Lajos említett dolgozatában (30. 1.) ezt írja erről: 
„ . . . sokszor a legkényesebb kérdésekről egy-egy igaz szót, néha egészen egyformán hangzót 
a Népszavában és az Alkotmányban lehet találni. Két 'elfogult' párt lapban: a szociáldemok-
ra tában és a klerikálisban." 

Ez így többé-kevésbé igaz is, mert ez a két lap volt az, amely bizonyos elvi szempontok 
szerint válogatta meg munkatársai t . A többi újságnál egyáltalán nem került szóba elvi kérdés 
— csak a szakmai kvalitás. De nemcsak a lapkiadók, szerkesztők, hanem az újságíró részéről 
sem volt szempont, hogy olyan lapnál dolgozzék, amelynek politikájával, irányával is azono-
sítani t ud ja magát. 

A prostituált újságírás 

Nem csupán Ignotusról volt tudott , hogy a Huszadik Század és a Világ mellett állandó 
cikkírója Andrássy Gyula lapjának, a Magyar Hirlapnak, nemcsak Gellért Oszkárról volt 
ismeretes, hogy éveken keresztül a világnézetével polárisán ellentétes Pesti Hirlap vezér-
cikkírója maradt , hanem például Biró Lajos — ez éveknek talán legkiválóbb publicistája 
csak 1913 őszén került a Világhoz, s erősen radikális meggyőződése ellenére addig a Tisza-párti 
Az Újság munkatársa volt. Ugyanennek a lapnak munkatársai között vele egy időben szerepel 
Kóbor Tamás, Herczeg Ferenc, Kozma Andor, Szomory Emil és egy ideig Móricz Zsigmond is. 
Móricz Zsigmond például még 1912-ben is adott novellát a Tisza-párti Magyar Figyelő-
nek. Ambrus Zoltán dolgozik az Az Újságnak, a Nyugatnak és szerkesztője — a Fidi-
busznak. 

Kemény Simon, aki az ellenzéki Az Est egyik főmunkatársa, és gyakran közöl verseket 
a Nyugatban is — a Magyar Figyelő (Tisza-párti) hasábjain a durva támadások sorozatát í r ja 
Ady ellen. De ír ide Ambrus Zoltán és Prohászka Ottokár is, sőt Krúdy Gyula, Kéri Pál és 
Adorján A. 

A Budapesti Napló szépirodalmi munkatársai : Biró Lajos, Révész Béla, Czizmadia 
Sándor, Méray-Horváth Károly, Kaffka Margit és Farkas Imre . 

31 



A Világ szerkesztőségében 1913-ban egymás mellett dolgozik Purjesz Lajos szerkesz-
tésével Jászi Oszkár, Ignotus, Ady Endre és a teljesen más szemléletű Kosztolányi Dezső, 
sőt a szociáldemokrata baloldali ellenzékhez tartozó Mérő Gyula dr. is. 

A Pesti Naplónak Molnár Ferenc, Szomory Dezső és Erdős Renée mellett belső munka-
társa Pékár Gyula. 

És így sorolható fel a végtelenségig az ilyen merőben érthetetlen, teljesen elvtelen oszto-
zás a munkatársakon a polgári saj tóban egész addig, hogy a protestáns vallású és protestáns 
nevelésű Szabó Dezső a főcikkírója Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök házilapjának, 
a Fehérmegyei Naplónak. 

Az újságíró erkölcsről felvetett vita tehát jóformán értelmetlen: ilyen újságíró erkölcs 
nem volt, s legfeljebb csak egyes politikai, világnézeti vagy irodalmi mozgalomban vezető 
szerepet betöltő személyek — ha újságcikkeket írtak — kényesebben megválogatták a lapot, 
amelyben leadták. Jászi Oszkár nem írt, csak a Világba, s Tisza István is Az Újságban jelen-
t e t t e meg cikkeit (bár ez csak ra j ta múlott, mert a Népszavát kivéve, bizonyára bármelyik 
lap örömmel közölte volna bármilyen írását). 

A sajtókorrupció 

S ennek még semmi köze sincs tulajdonképpen a lapok korrumpáltságához. „A sajtó 
korrupciója gazdasági okokból fakad . . . újságíróknak semmi erejük sincs rá, hogy csak 
egyetlenegy kiadót is meggátoljanak legitim vagy illegitim üzleteinek megkötésében" — 
állapít ja meg Biró Lajos (i. m. 25.1.). A korrumpáltság igen sokoldalú Biró szerint (i. m. 17.1.). 
„ . . . három féle dolgot szokás a sajtótól vásárolni: 1. dicséretet, 2. elhallgatást, 3. az igazság-
nak, a becsületes meggyőződésnek, a közérdeket szolgáló ítélkezésnek az ellenkezőjét; köz-
gazdasági cikkekben, riport-cikkekben, vezércikkekben." Egyszóval: a saj tóban minden meg-
vásárolható — bár az ügyes sajtó-üzletember „ . . . és az okosan vezetett lapok nem is adják el 
magukat soha egészen. Csak félig". A magyarázat az, hogy „nagy visszaéléseknél, nagy 
panamáknál, úgynevezett nagy disznóságoknál a legritkább esetben sikerül a teljes elhallga-
tás" . Valamelyik lapban mindig kiszivárog valami, s akkor a többi sem hallgathat. S az újság-
írók vigasza: „ . . . a sajtó megvásárolhatósága magában még sohasem te t t lehetővé semmi 
v i s s zaé l é s t . . . A Panama csatorna emberei előbb vették meg a politikusokat, azután a 
sa j tó t . " (i. m. 18. 1.) 

Természetesen örökké rejtély marad, hogy miután a közönség ezt tudta , és nem is egy 
ízben kerültek nyilvánosságra teljes meztelenségükben megcáfolhatatlan adatok: a saj tó el-
terjedtsége nem csökkent, s hitele — ha volt ilyen — nem csappant meg érezhetően. Pedig 
például nyilvánosságra kerültek a konkrét adatok arról, hogy a darabontkormányra (utóbb) 
szernyű soviniszta á tkokat szóró lapok, köztük a Pesti Hirlap, a Magyar Szó igen jelen-
tős szubvenciókat vettek fel. Éber Antal a képviselőházban muta t t a be a szubvenciók 
nyugtáit3 1 köztük a Pesti Hírlapét is, — mindenki előtt ismeretes volt a bank-pausálék és a 
nagy érdekképviseleti pausálék rendszeie: mindez nem ár to t t a sajtónak. A rejtély magyará-
zata alighanem az, hogy a közönség maga is többé-kevésbé korrupt lévén nem is támasztot t , 
sőt nem is ismert kényesebb erkölcsi igényeket. (Persze ez nem speciális magyar jelenség, s 
i t t elsősorban a politikai prostitúció erősen szembeütköző.) 

A kiadóhivatali érdek odáig ter jedt , hogy a még aránylag legtartózkodóbb lap, a Világ 
is, a legkiélezettebb politikai válság (a Désy—Lukács per és a Magyar Bank nagy botránya) 
idején közölt egy banknyilatkozatot, s hozzáfűzte: „Ezek a kijelentések bizonyára eloszlatnak 
minden téves hitet, ami a (Magyar) bankra vonatkozólag fölmerülhetett és megnyugvással 
töltenek el mindenkit, aki e vezető intézetünk fejlődését figyelemmel kíséri."32 

31 Magyarország, 1909. március 30. 3—5. 1. 
" Világ, 1912. X I . 2. 9 - 1 0 . I. „Magyar B a n k " 

32 



A sajtó hatalma? 

Ezt is minden további nélkül eltűrte a közönség és alighanem fel sem háborodott ra j ta . 
Gondolkodása annyira á t i ta to t t volt a kapitalista berendezkedéstől, hogy a minden meg-
vásárolhatóságot természetesnek fogadta el. Viszont joggal írja Biró Lajos: „A nemzetiségi 
kérdésről például magyar lapnak lehetetlen egyenesen leírni akár a legvilágosabb igazságokat 
is, különbeni lapvisszaküldések, 'lemondások', felháborodott levelek érkezésének terhe a l a t t . . . 
és ha u tá l ja magát, és ha leköpi a tollát elkeseredésében: tartozik észnélkül és meggondolás 
nélkül üvölteni az üvöltözőkkel" (6. 1.) — mert „a közönség nem tűri, hogy bizonyos igazsá-
gokat neki a szemébe mondjanak . . . Az újság csak azt írhatja, amit a közönség g o n d o l . . . 
gondolna és mondana, ha módjában volna". 

így tehát Ambrus Zoltánnak nincs igaza, mikor azt írja, hogy „a saj tó nem a nagy-
hatalmak egyike . . . hanem: a legnagyobb hatalom a világon. Hatalmasabb, mint a dinasz-
tiák, a kormányok és a törvényhozó testületek, hatalmasabb mint a templomi szószék, mint 
a tudomány és a művészet, hatalmasabb mint a múlt és a jelen legnagyobb szellemei, hatal-
masabb a tőkénél, még a nagy tömegnél is hatalmasabb".3 3 

Valóság ebből annyi, hogy a sajtótól nagyon sokan félnek, de ha gondosabban kivizs-
gáljuk, azt kell látnunk, hogy a magyar áldemokráciában a sajtó gyakorlatilag országos 
vagy nemzetközi ügyekben semmi vagy csak alig számbavehető befolyásra te t t szert, holott 
lényegében úgynevezett szabad saj tó volt. A magyar sajtó túlnyomó többsége híve volt az 
általános, t i tkos választójognak, de ez a kormányzatra teljesen hatástalan maradt . 

Nincs szükség cenzúrára 

Cenzúrát — kivéve átmeneti időre a szocialista saj tót — a kormány nem gyakorolt. 
A sajtóperek esküdtszék elé kerültek s igen nagy arányú volt politikai perekben a felmentés 
(s ebben is csak a szocialisták tekintetében volt kivétel: ezeknél igen gyakóriak voltak a nagy-
részt polgárokból álló esküdtszékek marasztaló ítéletei). Nem is volt lényegében szükség a 
cenzúrára, mert még oly válságos időben, mint a „véres csütörtök" is bebizonyosodott: 
„ . . . végeredményében a sajtó a májusi események morális sikeréhez nem szolgált semmiféle 
aktív hozzájárulással, ami érthető is, mert évtizedek óta mindig egy iskolába járt és egy gazdá-
nak volt a cselédje. Negyvennyolcas-, koalíciós-, Kossuth-, szabadelvű-, alkotmánypárti és 
eféle jelszavak alat t a létező hatalmi rend érdekeinek volt szószólója, s mikor az ellenzéket 
játszotta, akkor is csak a módszerek között válogatott, de nem azt az ellenzékiséget vállalta, 
ami az ország többségének érdekeit képviselte volna."34 

A kormányzat ezzel mindenkor tisztában volt, és ezért, kivéve a szocialista saj tót , 
semmiféle korlátozó rendszabályt nem alkalmazott, körülbelül 1911—1912-ig. Ekkor, a ki-
éleződött harcok idején már előfordult olykor, hogy egy-egy laptól ideiglenesen megvonta 
a kolportázs jogot és Tisza ú j saj tótörvényt hozott be, amely bizonyos enyhe szigorításokat 
tar talmazott , s korlátozta az esküdtszék hatáskörét is. 

A sajtó hangja 

A sajtó hangja ezekben az években mérhetetlenül eldurvult — s ez érthető válasz volt 
a kormányzati módszerek eldurvulására. De azért a sajtó irányában mutatkozó óvatosságra 
jellemző, hogy például a Népszava 1913. III. 1-i számát az ügyészség elkobozta a „Vért szom-
jaznak a mungók" című vezércikk miatt . A lap második kiadása a vezércikk helyét üresen 
hagyva jelent meg. De az ügyészség nem kifogásolta a belső vezércikket, amelynek címe:, 

33 Ambrus Zol tán: Irodalom és újságírás. Szerda, 1906. X. 3. 
34 Zuboly : A sajtó és az események. Huszadik Század, 1912. II . köt . 167. I. 
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„Hazugsággal védi tolvaj cinkosát", s ta r ta lma: „Őfelsége miniszterelnöke nemcsak azéi t lopott , 
hogy saját zsebeit megtöltse, a nagyszabású panamalovag azért is lopott, hogy egy briganti-
hadat vásárolva, az ország nyakára ülhessen és a brigantihad vezére, gróf Tisza István, Lukács 
lopott pénzének köszönheti azt, hogy nem geszti magányában ül, hanem a dunapart i szenny-
parlamentben d i k t á l . . . Ilyen ostobán csak egy Tisza gróf hazudhatik saját különleges 
intelligenciájával." Ez a cikk tehát nem esett, nem is eshetett kifogás alá. 

Mert hiszen a Katholikus Szemle is nyugodtan írta és í rhat ta : „Magyarországnak ma 
legszószátyárabb mindentudói Tisza István és Réz Mihály ismét íveket telefirkáltak . . ,"35 

Még ennél is jellemzó'bb a sajtó kezelésére az a „Koholmányok" címen közzétett kis 
jelenet, amely Ferenc József és első udvarmestere közt játszódik le. Bevezetőben megjegyzi 
a jelenet írója, (Nagy Endre), hogy az „természetesen németül folyt le, de a magyar nemzet 
hagyományos hűségével fordítottuk magyarra". Az udvarmester egymásután jelenti, hogy 
Európa valamennyi uralkodója részvét-táviratot intézett az uralkodóhoz. A tizedik után a 
császár megkérdezi: 

„Tulajdonképen miért is fejezik ki ily sokat részvétüket? 
Udvarmester: Felséged laj tántúli tar tományában, a szatmári körzetben, Ököritó falu 

tűzkatasztrófájában többszáz ember meghalt. 
Császár: Ügy? Hát akkor tulajdonképen nekünk is részvétünket kellene kifejeznünk." 
A jelenet végén kiderül, hogy elfogyott a magyar nyelvű részvéttávirat. „ H á t akkor 

nem fejezzük ki részvétünket" — zárja le a császár a beszélgetést.36 

Még csak sajtóper sem indult a szerző vagy a lap ellen — mert félő, hogy az esküdtszék 
felmenti őket. 

A polgár i sajtó ugat, de nem harap 

Mindezek a fenegyerekeskedések azonban nem félelmetesek, s ezt a hatalom jól t u d j a . 
Nemcsak annyi igaz, amennyit Zuboly fentidézett cikkében ír, nemcsak az igaz, amit a sa j tó 
korrupciójáról vitákban és tanulmányokban oly bőven taglalnak. Az a vizsgatétel, hogy hogyan 
viselkedik a sajtó, ha kenyértörésre kerül a sor! 

És 1912. május 23. ilyen kenyértörésnek napja volt: nem tört ugyan ki a forradalom, 
de a szele megsúrolta a polgárságot — s a saj tó (kivéve a Népszavát), a polgárság, a klérus és 
a dzsentri kezében volt, az ő érzelmeit fejezte ki. S 1912. május 23. után nem kellett egyetlen 
lapot sem megfizetni, nem kellett semmiféle sajtóirodai utasításnak kijönnie ahhoz, hogy az 
egész sajtó, pártállásra, s arra való tekintet nélkül, hogy a választójog kérdésében — amiért 
a harc folyt ezen a napon — milyen álláspontot képviselt eddig, legjobb esetben is csak a meg-
riadás, a leszerelés, a visszavonulás hangját hallatta. 

És helyesen és tisztán ítélt Zuboly, mikor megállapította: ,,. . . egészen nyugodtan 
megtörténhetett , hogy a legelterjedtebb álproletár krajcáros újság minden skrupulus nélkül 
támadta a zavargókat és a zavargásokat ama jezsuita kenetesség szerint, hogy a magánvagyon 
rombolása (ti. ablakbeverés, villamos-felfordítás) rettenetes bűn. S kontráztak hozzá csende-
sebben vagy bátrabban a többiek is. . . Ezekben a napokban a sa j tó a demokráciáért nem 
tet t többet cseppel sem, mint amennyi izgató és agitáló erőt az események puszta referálása 
reprezentált ."3 7 

A lényeges (felesleges lenne tovább idézni a már említetteknél jobboldalibb lapok cikkei-
ből), ami itt kiderül, az el nem felejthető tanulság: a polgárság, polgári demokratikus követelé-
seket, mint erre már utal tunk, a munkásmozgalomtól tanulta meg. Nem a saját követelései 
voltak, amint természetes lett volna, hanem, mint Biró írja „lagymatagon" csatlakozott a 

« . 

" Z u b o l y : i. m. 167. és köv. I. 
» Katholikus Szemle, 1923 I. köt . 104. 1. 

Ne (Nagy Endre) : Koholmányok. K. és k. részvét. Pesti Napló, 1910. I I I . 31. 
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munkásság követeléséhez. Abban a pillanatban azonban, amikor vérre ment a dolog, s nemcsak 
kiabálni kellett, hanem harcolni, amikor veszélybe került az ablaküveg, s a „vékony arany-
lánc" — a polgárság nem a megnyerni kívánt jogokért harcolt, hanem a meglevő féltésében 
virtuálisan átállt az ellenség oldalára. S ezt a sajtója félreérthetetlenül kifejezte. 

Mert a saj tó kétféle lehetett: vagy kifejezte olvasói közhangulatát, vagy irányítani, 
befolyásolni akar ta azt. Ha az utóbbit tet te volna, kockáztat ta volna létét, tehát csak az előb-
bire vállalkozott: ezért polgári sajtó. S ezért nem kellett fékentartására cenzúra — a cenzúrát 
mindenkor ellátta a csalhatatlan osztályösztön, „a lakás, a ruha, az évi jövedelem". 

A „vékony aranyláncot" a polgári biztonságot Biró Lajos idézte féltőn az Az Újság-
ban, 1912. május 25.-én. 

A szennysajtó 

A budapesti sajtónak még két jellemző ú j termékéről kell megemlékezni: a Pesti Fu tá r 
című riport-újságról és a Színházi Életről. 

Az előbbi — bizonyára a híres bécsi „Die Fackel", Karl Krauss igen érdekes riport-
lapja mintájára — Nádas Sándor szerkesztésében indult meg. Heti lap volt, s minden erkölcsi 
alap nélkül amolyan purifikátori szerepet vindikált magának, de egyben intimitások, előkelő 
társadalmi körök családi ügyei adták a lap főtémáját . Mérhetetlenül szennyes, alantas, pisz-
kolódó revolverújság volt — akinek rejtegetni vagy titkolni valója akadt : ret tegett tőle, mer t 
gátlást nem ismerő arcátlanság és provokáló pimaszság jellemezte. Ennek a folyóiratnak 
(később még sok és még szennyesebb követője is akadt) viszonylag jelentős olvasótábora volt, 
s hatása több szempontból figyelemre méltó mind a sajtó egészére, mind a közönség ízlésének 
formálására nézve. 

A Pesti Futár (soha nem is hasonlított a pompás bécsi lapra) megtanítot ta a 
saj tót arra, hogy nincs olyan intim magánügy, amiből ne lehetne a botrányraéhes közönség ki-
elégítésére alkalmas riportot írni. Oldalakon keresztül és alpári szemérmetlenséggel tárgyalta 
például budapesti bankvezérek és nagyiparosok szerelmi csatáját egy asszony körül, ki az 
egyik felesége, s u tóbb a másik felesége lett. Hálószobák és hivatalok függönyeit húzta félre — 
s te t te ezt minden olyan esetben, amelyben nem sikerült az érdekeltek megzsarolása. A buda-
pesti saj tó megtanulta belőle, hogyan lehet mesterségesen szenzációkat teremteni akkor, ami-
kor sem politikai botrány, sem kaszinóügy vagy nagy bűneset nem kínálkozott. 

De ez még nem a legrosszabb oldala volt ennek a lapnak, amelyet tú lnyomó részében 
egyetlen ember írt tele. Miután ezzel az alantas riportázzsal bizonyos népszerűségre te t t szert, 
ítéletre jogosultnak érezte magát a művészet, az irodalom, a színház s általában a kul túra 
minden felvetődő kérdésében. Határtalanul szemtelen hangú, a csalhatatlanság tudatával el-
telt hi tvány dicséretei vagy szidalmai, bármily hihetetlen is, művek, teljesítmények sikerét 
vagy sikertelenségét voltak képesek eldönteni — a közönség, ha olykor szégyenkezve is, olvasta 
és — befolyása alá került . 

Mindezt a sok alantasságot egy, a magyar sajtóban, de egyáltalán nyomtatásban mind-
addig ismeretlen szennyes, nyegle, még élőszóban sem megengedhető nyelven tálalta fel: azon 
a nyelven, amelyről azután jogosnak látszó undorral „a budapesti ,nyelv"-ként írtak és beszél-
tek ant iurbánus kommentátorok. 1913. március 4-éről, a tömegsztrájk lemondásáról beszámoló 
cikknek ezt a címet adta: „Szeretem mikor az ellenzék méltóságteljes!" Mindenki, aki csak 
kicsit is érzékeny a stílusra, önkéntelenül azt gondolja, hogy ez a hang annak árt a leginkább, 
akinek oldalára áll. 

A Pesti Fu t á r Budapest terméke volt, a nyelv, amelyen írták jóformán Budapesten 
kívül alig is volt érthető. De azért — bármennyi kárt is okozott — nem ez volt, sőt még nem 
is ez lett „a pesti nyelv", ez szerencsére megmaradt néhány követő, hasonlóan alantas, kul tú-
rálatlan, sem ízléstől, sem erkölcstől nem gátolt újságíró hangjának, de mégis kimutatható , 
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hogy mind nyelvileg, mind erkölcsileg azért alaposan megfertőzte a saj tót és a közön-
séget is. 

Lezüllött, bemocskolt megjelenési formája ez az ú j bulvard-sajtó típusnak, amelyet 
maga Az Est első számában így határozott meg: „Az utca újságja akarunk lenni, mert az utca 
mindenkié . . . más legyen az utca hangja is, mint volt még akár nyolc-tíz év előtt is. Ezzel 
az ú j hanggal köszönt be Az E s t . . . Mindenütt ott leszünk, ahol szükség van a gyöngeség, 
vagy az el nem ismert érdem védelmére, s az álarcos bűnök leleplezésére."38 

Az erkölcsi gátlások lazítása 
Nem az t jelentik a fentmondottak, hogy a budapesti saj tó átvette a Pesti Futár modo-

rá t , szemléletét vagy szennyes nyelvét. A Pesti Futár azzal fertőzött, hogy a maga teljes 
gátlástalanságával mások addig megvolt gátlásain lazított. Az amúgy is korrumpálódó és 
fokozódó konkurrenciába szorított sajtó, számolva a közönség megrontott ízlésével is, többet, 
lényegesen többet engedett a Pesti Futár féle újságírás irányában, mint amennyi súlyos romlása 
és színvonalvesztesége nélkül megengedhető volt. 

S bármennyire csodálatosnak hangozzék is: ez a szennyes áradat nem maradt hatás-
talanul magára az irodalomra sem. Nem Ady Endrét vagy Móricz Zsigmondot rontot ta meg, 
de igen jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a kor számos tehetséges, jobbra hivatot t 
és alighanem jobbra is képes írója mondanivalóban, nyelvben egyaránt lezüllött a vásári 
hangoskodás, olcsó sikerhajhászás — majdnem azt mondhatnánk: a tudatos kútmérgezés és 
ízlésrontás elszomorító szintjére. 

A hangnak ez a leromlása, a stílusnak ez a teljes semmibevétele, egyáltalában: a leírt 
szó iránti természetes tisztelet és megbecsülés eltűnése vezetett arra, hogy olcsó és alacsony-
rendű durvaság, gorombáskodás szellemességnek számított, nyegle önelégültség pótolta a 
hozzáértést, és műveletlen fölényeskedés lépett az ízléses és illetékes kritika helyébe. S ha igaz 
is, hogy ez a Pesti Futár-hang igazi virágkorát a Horthy-ellenforradalom korában érte el, s 
hogy korábban is már csak Kálmán Jenő, Újhelyi Nándor vagy hozzájuk hasonló írókat 
tudo t t magának meghódítani, de hatása tulajdonképpen lemérhető mindazokon a jellegzete-
sen pesti írókon, akik nem tar toztak sem a Nyugat köréhez, s nem védte őket az, hogy művei-
ket a vidéki patikárusnék vagy masamódlányok számára írták. 

Ez a légkör — s ebben erős része volt Az Est-nek is — kimutathatóan hozzájárult még 
Molnár Ferenc, Bródy Sándor és más, a merkantil-irodalom bűvkörébe került írók színvonalá-
nak lerontásához is, ha persze egy-kalap-alá vételük Nádas Sándorral igazságtalan elfogult-
ság is volt. Ahhoz nem volt egyiküknek sem elég ereje, hogy ezzel az oly sok mocskot sudró 
hullámmal szembeszálljanak — csak anyira telt erejükből, legalábbis legtöbbjükéből, hogy 
ne merüljenek el benne. 

Kéri Pál még attól sem riad vissza, hogy nyíltan védelmébe vegyen egy napilapot, amely 
egy asszony magánlevelével visszaélve botrány-tudósítást közöl: „Az újság üzleti vállalkozás 
és a közönség érdeklődésének kielégítéséből él. A mai törvények nem szolgálják éppen valami 
féktelen módon az erkölcsöt. És hogy a törvény hézagain át is, az a lap üzleteket csinál — 
jól teszi. Nagy pénzt, vagyont általában csak igazságtalanság, erőszakosság ú t j án lehet szerezni 
és rendesen éppen a törvény hézagain át hull be az aranyeső."39 

A Színházi Elet 
A másik sajtótermék,' amelyről még szólni kell: a Színházi Élet. Ez a lap 1912-ben indult 

meg, s hivatása kezdettől fogva, nem is t i tkoltan, a színházi és film-reklám volt. A Színházi 
Élet soha nem igyekezett úgy látszani, mintha elfogulatlan, szabad kritikusa lenne a színházi 

' М г Est, 1910. április 16. 3. I. 
»" Kéri Pá l : Az erkölcstelen sajtó. Nyuga t , 1908. I I . köt . 275. 1. 
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és film életnek, hanem nyíltan, személyre, szerzőre, színészre és minőségre való tekintet nélkül 
propagálni akart mindent, ami ezzel az egész szakmával összefügg. Teljesen mindegy volt szá-
mára, hogy Weber Oberonját mutat ja-e be az Operaház, vagy Zerkowitz Béla Nemtudomka 
című operettjét a Népopera. Anna Pavlova, a nagy orosz táncosnő ugyanolyan reklámot kapott , 
mint Waldemar Psilander filin-amorozó orfeumi fellépése. Még a kis vidéki vándorszínész 
társulat tagja is megkaphatta akár a lap címoldali képét, csakúgy, mint Jászai Mari vagy 
Varsányi Irén: mindennek rendes díjszabása volt. 

Ez a lap csaknem oly gyors és hatalmas sikert ért el, mint Az Est — sőt bizonyos szem-
pontból túl is szárnyalta, inert teljesen új , addig semmiféle lapot nem olvasó, széles rétegeket 
nyert meg magának. Magának nyerte meg, de bizonyos fokig — ezt el kell ismerni, ha elfogulat-
lanul akarjuk mérlegelni — az egyetemes színházi kultúra iránti érdeklődésnek is. Igaz, hogy 
semmiféle irányítást nem adott , még csak kísérletet sem te t t arra, hogy a minőség, egy-egy mű 
vagy művész valódi értéke szerint vezesse, irányítsa közönségét — de mégis széles tömegekben 
keltette fel az érdeklődést a színművészet iránt. 

Célja persze nem ez volt, s sikerének ez csak véletlen velejárója. Lényegében az volt 
legfőbb hatóeszköze, hogy a szélesebb, elsősorban alacsony kul túrájú, egészen kispolgári 
rétegekben azt az érzést keltse, hogy bevezeti őket a ti tokzatos legendákkal övezett művész-
világba, a „bohémek" közé, elárulja nekik, vagy legalább sejttesse velük apró intimitásaikat. 

Az amúgy is ismeretlen világot valami ködös-lilás illúziógyártással vet te körül, meg-
erősítette azt a hitet, hogy a színház világában minden csupa jókedv, könnyedség, siker és 
gazdagság, s azokban, akik amúgy is vágyódó csodálkozással néztek a „világhódító deszkák" 
felé, csak megerősítette ezt az ábrándot . 

Joggal tekintették kényesebb ízlésű emberek a lapot valóságos leánykereskedelmi pro-
paganda orgánumnak, mert a munkája valóban kerítő munka volt. De megdöbbentő lett volna 
már akkor is statisztikát készíteni abból, hogy ki olvassa rendszeresen ezt a folyóiratot. Mert 
kiderült volna, hogy mindenki olvassa. Nyíltan vagy szégyenkező t i tokban, otthon vagy fog-
orvosi rendelőben, fodrásznál vagy kávéházban, de olvasta a tényleges kis varrólánytól a leg-
fellengzősebb kékharisnyákig, a gőgős arisztokráciától az irodalmi szalonokat látogató polgár-
asszonyokig mindenki. 

Olvasták azok is, akik előtt semmi kétség sem fért hozzá, hogy a lapnak minden sora 
megfizetett hirdetés — s olvasták azok is, akik szent áhí ta t ta l hit ték el minden szavát. Az 
egyetlen olyan sajtótermék volt, amelynél nem mutatkozot t éles különbség vidék és főváros 
között : egyformán ter jedt el mindkét olvasótáborban, s oly mély gyökereket eresztett a közön-
ségben, hogy néhány év alatt a színházi világban valóságos hatalommá lett — olykor már meg-
engedte-magának azt is, hogy nem fogadott el megrendelést, bojkot tál t egyeseket, sőt szín-
házakat is — persze sohasem irodalmi vagy művészi kritika, hanem üzleti érdek vagy személyi 
elfogultság alapján. De a Színházi Életet nem bojkot tál ta senki és nem volt író, művész Magyar-
országon, aki méltóságán és rangján alul állónak tekintet te volna, hogy a Színházi Élet részére 
cikket írjon, nyilatkozzék, fényképet dedikáljon. Ez volt az egyetlen olyan lap az országban, 
amelynek hasábjain véget ért minden politikai, irodalmi, világnézeti harc : itt Móricz Zsigmond 
ugyanúgy szerepelt, mint Herczeg Ferenc, Karinthy Frigyes és Pékár Gyula, sőt Richard 
Wagner és Zerkowitz Béla vagy Kálmán Imre. 

Ez a sajátosan budapesti laptípus mutat ia , hogy milyen vékony, erőtlen és igazi humus 
híján szűkölködő volt a magyar kultúra ta laia . Igazabb kulturális hagyományokkal rendelkező 
város vagy ország, amelyben kivirágzott ugyan a magazin-újság, szégyelte volna, hogy áldo-
zatul esik ilyen ügyefogyott szemfényvesztésnek. 

A háború előtt 
A magyar sajtóról szólván még két jellemző momentum kiemelése muta tkozik szük -

ségesnek. 
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Igen feltűnő, hogy a húszmilliós országban a fővároson kívül jóformán nem akadt újság, 
amelynek akár távolról is országos jelentősége lett volna. Volt olyan város — például Nagy-
várad — ahol egyszerre öt napilap is megjelent. Több újsága volt .Kolozsvárnak, Szegednek, 
Debrecennek, Brassónak, Kassának stb. Német újságok voltak Pozsonyban, Nagyszebenben, 
Temesváron (Budapesten kívül.) A többi nemzetiségeknek is voltak nagyszámban lapjaik. 

Jóformán nem fordult elő, hogy bármely vidéki lapnak (kivéve onnan származó és fris-
sen felköltözött személyeket) fővárosi olvasója lett volna. Az, ami Németországban, Olasz-
országban s nyugaton mindenütt természetes volt (Frankfurter Zeitung, Münchener Neueste 
Nachrichten, Corriere délia Sera, Manchester Guardian, Prager Tagblatt stb.), ez Magyarorszá-
gon ismeretlen volt, s ez elég jellemző arra a kulturális távolságra, amely az ország fővárosa 
és maga az ország között volt. 

A másik , ,hiány", amelyre rá kell mutatni , nein kevésbé jellemző. Magyarországon a 
kiegyezés u tán is alig, de a X X . században egyáltalán nem volt egyetlen számbavehető ellen-
zéki politikai vicclap sem. Józan ész szerint a jó vicclapnak majdnem imperative ellenzékinek 
kell lennie, mert ez a természetes hivatása. Magyarországon a Borsszem Jankó — a rövid 
koalíciós időszaktól eltekintve — mindenkor a kormány lapja volt, s kormánypárt i volt a 
Kakas Márton is. Nem a hatalmat, hanem az ellenzéket gúnyolják, nem a kormányzati rend-
szabályokat , hanem az ellenzéki tehetetlenséget állítják pellengérre. I t t is bizonyítva van az 
a tétel, hogy a saj tó olyan, amilyennek az olvasóközönség igényli: igazán ellenzéki lapot nem 
kívánt a vicclapok olvasója — s ez az olvasó a polgárság volt. 

így nagyjából képet kaphatunk talán arról, hogy milyen volt az a sajtó, amely szembe-
talál ta magát a világháború kitörésének tényével. Könnyű és felületes minden olyan meg-
állapítás, amely a saj tót bármiképpen felelőssé akar ja tenni a világháború kitöréséért, azzal 
vádolva, hogy előkészítette hozzá a hangulatot. Aki átnézi az akkori magyar újságokat (vagy 
akár a külföldieket is), könnyen meggyőződhet róla, hogy ez a vád alaptalan. De alaptalan 
már azért is, mert a sajtónak távolról sem volt meg a hatalma ahhoz, hogy ezt a bűnt elkövet-
hette volna. Sem megindítani, sem megakadályozni nem volt hatalma — váratlanul és elő-
készítetlenül szakadt az emberiségre, s a sajtó — akár az emberek — a befejezett tényeket 
vet te tudomásul. 

A sajtó a háborúban 

Rudas Zoltán 1918 nyarán éles támadást intézve Ignotus ellen, szemére vetette, hogy 
1915-ig uszított a háborúra, türelmetlen volt mindenkivel szemben, aki a militarizmust, a nem-
zeti érdeket "tőle eltérően értelmezte. Rudas Zoltánnak 1918-ban kétségtelenül könnyebb 
dolga volt, mint Ignotusnak 1914-ben. De Ignotus nem azért volt a magyar újságírás kimagasló 
gondolkodója, s kétségtelenül egyik legokosabb embere, hogy kritikus helyzetekben a legköny-
nyebb megoldást válassza — amikor hallgatni is lehetett volna. A baj gyökere ott van, hogy 
Ignotus alighanem hitt abban, amit 1914-ben és 1915-ben a háborúról írt — és ez az, ami 
végképp megbocsáthatat lan. 

De bármilyen nagy hibákat, tévedéseket és bűnöket is olvashatunk a fejükre, azt is 
t isztán kell látni, hogy az újságírók nem okozói voltak a katasztrófának — csupán kirobbanása 
u tán nem nyomban ismerték fel, hogy milyen méretű és milyen természetű katasztrófa. S azért 
azzal is t isztában kell lenni, hogy ,,a sajtó azt írja, amit a közönség hallani akar" — az ország 
egészének felszínen mutatkozó hangulatával szemben a sajtó sem szegülhet élesen szembe. 

Az olyan egyenes uszítás, amely háborút követelt, ritka és kivételes volt. A Borsszem 
Jankó majdnem egyedül állt a versével: 

„Félre a gyászos függönyt! A nagy múlt megjelen 
Véres bosszúra hivja a vérező Jelen, 
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összeszorult kezünkbe, lia fegyver majd akad: 
Megbűnhödi a szomszéd, a jelent s múltakat ."4 0 

Ugyanez a lap július 19-i számában gúnyolta a külügyminisztert, hogy nem mer „odavágni", 
s a hadsereget átküldeni a Száva hídján. De ez nem volt tipikus. Tipikus inkább az volt, hogy 
a háború kitörésének pillanatától a magyar saj tó elvesztette pártszínezetét: tökéletes lett 
benne az egység. 

1914 július végétől körülbelül 1917 derekáig, amikor már eresztékeiben lazult meg az 
ország, a magyar saj tó szinte a „Gleichschaltung" képét mu ta t t a — Népszava, Alkotmány: 
majdnem mindegy. 

A magyar polgári saj tó 1914-ben tulajdonképpen befejezte életét. A válság (1917—19) 
rövid hónapjai után már a régi polgári saj tó strukturálisan átalakult , a züllött ellenforradalmi 
saj tó vál to t ta fel, s a századfordulót követő másfél évtized újságírásának legnyomasztóbb 
felelőssége éppen az, hogy ennek a züllésnek sok vonatkozásban előkészítette az ú t j á t . S ezzel 
önmaga sírját ásta meg. 

A háború alat t i sajtó terjedelemben redukált volt, időnként annyira, hogy a békebeli 
24—32 oldalas napi terjedelem helyett cSak 6—8 oldal lehetett. A lapok példányszáma erősen 
emelkedett ugyan, de ta r ta lmuk 60—70 százalékban a harctérről érkező hivatalos és nem 
hivatalos jelentésekkel, harctéri riportokkal foglalkozott — egyébre alig-alig maradt hely. 
De a megmaradt helyet sem használták fel a lapok arra, hogy sajátos politikai közvéleményt 
alakítsanak ki. Az ország népe sokáig meg volt arról győződve, hogy önvédelmi háború folyik, •v 
sőt arról is, hogy a háborút a központi hatalmak meg fogják nyerni. Olyan hírszolgálat, amely 
ezzel ellentétben lett volna, elképzelhetetlen volt. Bizonyos, hogy a sa j tó ezt a szükségesnél 
nagyobb mértékben is tudomásul vette. 

A háborús sajtó ellen valódi vádirat az, hogy Tisza István bírálva egy aradi kormány-
párti lap magatartását , megállapíthatta: „Igazán akkor, amikor a pesti sajtó leghaszontala-

^íabb közlönyei is példás magatar tást tanúsítanak, tisztességesebb eljárást vártam volna. , . " 4 1 

Ennek megfelelően bánt is a lapokkal, mert „a háborúra vonatkozó híreket illetőleg 
nem tehetünk különbséget a lapok között pártállásuk szerint. Amely lap ebben a kérdésben 
korrekt magatar tás t tanúsít , az mind a nyilvánosságnak szánt hivatalos információt meg-
kapja". 4 2 S ez egyben azt is jelentette: amely lap „nem korrekt" — az nem kapja meg az 
információkat, s ezzel a háború iránt érdeklődő közönséget kiszolgálni nem tudván, el kell 
pusztulnia. 

A kormány álláspontja a háború alat t a sajtó kérdésében meglehetős bizonytalan volt. 
Mindvégig módot adtak például arra, hogy a lapok közöljék az angol, francia, orosz hadi-
jelentéseket, sőt kommentál ják is azokat. Ugyanakkor viszont kezdettől fogva rendkívül éles 
cenzúrát gyakoroltak minden belpolitikai kérdésben, s lehetőleg nem engedték a kormány, a 
hatóságok, a közellátás, a hadisegély-kiosztás stb bírálatát. 

Rendkívül jellemző a magyar politikai viszonyokra, hogy 1917 tavaszán Tisza István 
bukását és az ú j koalíció (Eszterházy majd Wekerle) kormányra ju tásá t követően a cenzúra 
nagyon kiélesedett. A „demokra ta" Vázsonyi Vilmos mindaddig példátlanul szemérmetlen 
politikai cenzúrát vezetett be, s a kormány, de különösen a saját működését egyszerűen nem 
engedte bírálni. E tekintetben sokkal rosszabb volt Tiszánál. 

A háború előmenetelével a cenzúra egyre élesebb, egyre erőszakosabb lett. A Világ 1917. 
május 16-i száma például első oldalon így jelent meg: „Jászi Oszkár vezércikkét a cenzúra 
törölte. Második cikkünk közlését a cenzúra nem engedte. Harmadik cikkünk közlését a cen-
zúra nem engedte. Negyedik cikkünket a cenzúra törölte." 

40 Borsszem Jankó, 1914. júl ius 5. 1. I. 
11 Tisza I s tván levele az aradi főispánhoz. 1914. ok t . 15. Tisza István összes munkái. 4. csop. 2. köt . 

1 2 8 - 1 2 9 . o. F rank l in , 1924. 
" T i s z a I s tván levele Markovi ts Béla ú jv idéki főispánhoz. 1914. szep tember 5. i. m. 41. 1. 
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A Népszava 1916. november 11. számának első oldalán ez a cím maradt csak meg: 
„I . Ferenc József meghalt." Kunfi vezércikkének egyetlen betűjét sem engedte közölni a cen-
zúra (igen ostobán, mert az üres oldal a legjobb cikknél is beszédesebb volt). A Népszava 
1918. január 19-i számának első három oldalát viszont oly teljesen törölte a cenzúra, hogy 
egyetlen sor — még cím sem maradt meg. 

S már régen nem Tisza volt hatalmon, már a végkifejlődés utolsó jeleneteinél ta r to t tak , 
amikor 1918. augusztus és szeptember hónapokban a cenzúra kíméletlen durvasággal ir tott 
ki a lapokból (majdnem kizárólag persze a 3—4 ellenzéki lapból) elsősorban belpolitikai híre-
ket, s mindent, ami a béke sürgetésére vonatkozott . Ekkor már olyan esztelenséget követtek 
el, hogy a cenzúra például letiltotta a Galilei Kör feloszlatásának s vezetői letartóztatásának 
közzétételét. Viszont nem akadályozhatta meg, hogy a képviselőházban emiatt elhangzott 
interpellácós vita mégis belekerüljön a napilapokba. Biró Lajos a Világ-ban, 1918. szeptember 
19-én, tehát a nyugati vereség bekövetkezte után írta: „A békemunka eredményességéhez 
szüksége van a diplomáciának maga mögött egy szabad sajtóra — még akkor is, ha ez a saj tó 
szabadságát arra használja, hogy őt kritizálja. Ma az a helyzet, hogy nálunk csak az uszító 
saj tó szabad." 

Hogy azután ez a sajtó 1918 október legutolsó napjaiban önkényesen szabaddá te t te 
magát a cenzúra alól — már nem értékelhető igen nagyra. A háború elvesztését hivatalosan 
is bejelentették már október 17-én a parlamentben (Tisza István). Annak az államhatalomnak, 
amely tehát már elveszítette a maga szuverénitását, mert hiszen egy győztes idegen hatalmi 
összefogásnak volt kiszolgáltatva és alárendelve, természetesen nem lehetett tekintélye és 
ereje, hogy megakadályozhasson ilyen önkényességet. S természetes, hogy már ennek a sajtó-
nak sem lehetett semmi súlya — sőt a valóságban már régen nem is volt. 

Fájdalmas és igaz, csak éppen nagyon elkésett Biró Lajos kétségbeesett felkiáltása, 
mikor a magyar sajtó egy része Wilson 14 pontja ellen régi soviniszta jelszavaival t ámadt 
(mert egyik és másik fél egyaránt komolyan vette a wilsoni elveket): miért kell azt a látszatot 
kelteni — kérdezi Biró — „ . . . hogy egész Magyarország csupa alldeutsch emberből áll, hogy 
Tisza István nem mániákus zsarnoka a magyar kormányhatalomnak, hanem igazi vezére 
Magyarországnak? . . . Miéit kell ezt elhitetni az egész világgal, holott Tisza István nemcsak 
az egész világnak egyik leggyűlöltebb embere, hanem leggyűlöltebb embere Magyarországnak 
is? Hivatalos politikája, parlamentje és kormányai Magyarországnak annyi ellenséget szerez-
tek, hogy az ember a lelkéig meg van dermedve, ha körülnéz a világban. Közelben és távolban 
sehol sincsenek barátaink, mindenütt elkeseredett harag és lángoló gyűlölet sziszeg felénk. 
Ezzel a gyűlölettel szemben a magyar nép most tehetetlen. Ki van szolgáltatva egy vak és 
véres kormányzatnak. De a magyar sajtó még talán tehetne valamit! Most: az utolsó órában, 
az utolsó percben ébredjen tudatára annak a magyar sajtó, hogy mitől van szó . . . kimondha-
tatlan és kétségbeejtő elárvultságban van a magyarság . . . A magyar saj tónak volna hivatása, 
hogy a magyarság életösztönének legalább hangot adjon, és hogy a jövőnek odakiáltsa, hogy 
a magyarság jobb sorsra méltó, mint amilyen felé vezetői viszik."43 

Mindez azonban már régen elkésett — s a magyar saj tó még ekkor sem eszmélt fel. 
De hogyan is eszmélhetett volna fel, mikor az ország politikájának így aposztrofált vezetői 
még a legutolsó, a legvégzetesebb pillanatokban sem voltak képesek átlátni, hogy mi történik 
a szemük előtt.41 

Milyen legyen hát a saj tója ennek az uralkodó osztálynak, amely látszólag nem is 

43 Biró Lajos: Magyarország'hangja. Világ. 1918. IX . 29. 1. 1. 
" A képviselőházi napló beszámol róla, hogy 1918. ok tóber 23-án (!) Apponyi Alber t , ezú t t a l ki t u d j a 

hányadszor , szónokol az á l ta lános választójog szükségességéről, mer t hiszen ö ezzel hozza a legnagyobb áldo-
za to t . Mire: 

„Tisza I s tván : Csak rontaná a szi tuációt . 
Apponyi Alber t : Nem szabad, hogy á th ida lha ta t l an ür válassza el az osz tá lyokat . 
Tisza I s tván : Törpe kisebbség k íván ja a vá l a sz tó jogo t . " 
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sejtette, hogy mi előtt áll az ország, hogy hova vezették ezt a soha meg nem kérdezett s soha 
meg nem hallgatott népet — hova ju t t a t t ák saját maguk uralmát is. 

A sajtó olyan, amilyennek olvasói látni kívánják. És 1918-ban az ország legelterjed-
tebb napilapja még mindig a Pesti Hiilap volt, s a kormánypárti sajtó csaknem másfélszer 
annyi papírt fogyasztott el, mint Az Est, a Pesti Napló, a Magyarország, a Világ és a Nép-
szava együttvéve.4 5 

Ezt is látnunk kell, amikor a sajtóról, háborús szerepéről, háború előtti és háború 
alatt i felelősségéről ítéletet — marasztaló ítéletet — mondunk. 

Végigtekintve a magyar, helyesebben fővárosi sajtó fejlődését a millenniumtól az első 
világháború végéig, nyilvánvalóvá válik, hogy csak kevéssé torzító tükre a dualizmus végső 
válsága felé sodródó magyar politikai, társadalmi és szellemi életnek: minden feltétel adva 
volt arra, hogy egy esztendővel később, a forradalmak bukása után, kitermelje magából a 
Horthy-korszak meghunyászkodó, züllött és a sajtó-etika legalapvetőbb követelményeivel 
szemben is elégtelennek bizonyuló sajtót, az ellenforradalom elvtelen sa j tó já t . 

A L K O T M Á N Y — Néppár t i , szélső klerikális napi lap . 
E G Y E T É R T É S — Kossuth Ferenc és a függetlenségi pá r t többségi s zá rnyának napi lap ja . F ő m u n k a t á r s a 

Eötvös Károly. 
FŐVÁROSI L A P O K - ,,A soviniszta magya r kul túrpol i t ika l a p j a " Liberális. Szerkesztője e korban Porzsolt 

Kálmán. 
B U D A P E S T I NAPLÓ — K o r m á n y p á r t ortodox-l iberál is ú j s á g , Vészi József szerkesztése idején a főváros i 

értelmiség lapja . A ki tűnően szerkesz te t t lap m u n k a t á r s a vol t Ady is. 
B U D A P E S T I H I R L A P - Rákosi Jenő sovin isz ta -kormánypár t i l ap ja . 
MAGYARORSZÁG — A függetlenségi balszélső pá r t lap ja . Justh Gyula, m a j d Károlyi Mihály o r g á n u m a . 
P E S T I H I R L A P — A kispolgárság álliberális nap i lap ja . A lege l te r jed tebb nap i lap . 
Ü J M A G Y A R S Z E M L E - 1 9 0 0 - 1 9 0 1 - b e n megje len t folyóirat , Ambrus Zoltán szerkesztésében. Igényes , 

demokra t ikus szel lemű. 

" Lásd Pénzv lág 1918. I I I 31.-i k i m u t a t á s a . 

41 


