
akár nem - hús-vér emberek közösségében él,
amit társadalomnak neveznek, amely ráadásul
történelem is. Tőlük, istenhívőktől - ha asze
rint is élnek, amiben hisznek - sokat tanulhat
nak a magukat ateistának tartó marxisták és
humanisták a személy méltóságát és erkölcsi
szabadságát érintő kérdésekben."

Nem tudományos-fantasztikus írás ez, ha
nem megdöbbentőenvalószerű. S az az igazán
megdöbbentö, hogy miért nem merünk így
élni? Előítéleteket nem ismerő, de a valóságot
nagyon is figyelembe vevő könyv kerülhet a
kezünkbe - ha valahol hozzájuthatunk még.
Jövő-hitű írás: olvasása közben döbbenünk rá,
mi mindent tehetnénk azért, hogy ez a "se
holsincs-ország" köztünk legyen, itt és ma.

"Az utópia nem céltalan ábrándozás. Az utó
pia a szükségletekböl, a vágyakból indul ki, az
ember lehetőségeit próbálja meg feltárni, de
a gondolatban felépített seholsincs-ország
ugyanúgy valódi cselekvés, mint az a lehetet
lent követelö realitás, amely konkrét kiutat is
kínál a társadalomnak. Az utópia a holnap
realitása, sokak követelménye. Ez a realitás a
szabadság és a rend demokratikus közössége.
Mindnyájan beléphetünk a seholsincs-ország
ba. Ezért kopogtatok én is tisztelettel ... "
(I 18. o.)(Magvetö!

Korzenszky Richárd

A magyar sajtó története
II/l-2. 1848-1892

A négy kötetre tervezett sorozat első kötete
1979-ben jelent meg. 1848 márciusáig foglalta
össze a magyar hírlapok és folyóiratok törté
netét; a most napvilágot látott - és két darab
ból álló - második kötet pedig az 1848-as for
radalomtól 1892-ig mutatja be sajtónk fejlődé

sét. Vagyis e két - illetve valójában három 
kötetben most már a kezdetektől csaknem a
19. század végéig rendelkezünk olyan alapos
áttekintéssel a régi magyar újságokról és fo
lyóiratokról, rnint amilyenre korábban még
nem volt példa.

Pedig az első magyar sajtótörténeti monog
ráfia európai viszonylatban is viszonylag ko
rán, már 1887-ben megjelent. Szerzöje, fe
renczy József a kiegyezésig írta meg benne a
magvar újságok és folyóiratok történetét. de

ez után hosszú szünet következett a hazai saj
tótörténeti irodalomban. Mindmáig nem ke
rült sor még a magyar sajtó korszeru bibliog
ráfiai feltárására sem, de sokáig késett a hírla
pok és folyóiratok történetét feldolgozó szin
tézis is. Kisebb-nagyobb résztanulmányok
szép számmal készültek ugyan, és megjelent
1954-ben egy inkább ismeretterjesztő igényű,

kisebb sajtótörténeti áttekintés is (Dezsényi
Béla-Nemes György: A magyar sajtó 250 éve),
de mindez nem pótolhatta a tudományos
összefoglalást. Végre a hatvanas években meg
indultak egy négy kötetre tervezett sajtotörté
neti kézikönyv előmunkálatai. A Magyar Új
ságírók Országos Szövetségének anyagi támo
gatásával és több akadémiai intézet munkatár
sainak a közremuködésével megkezdődött

munka a sajtótörténeti kutatás sok fehér folt
ja, a munkatársak viszonylag kis száma miatt
csak lassan tudott kibontakozni, de a sorozat
nak a közelmúltban az Akadémiai Kiadónál
megjelent újabb kötetei mégis azt bizonyítják,
hogya vállalkozás ilyen körülmények között
is tudott újabb eredményeket felmutatni.

Az a fél évszázad, amely a most kiadott köte
tek tárgyát képezi - gyakorlatilag a 19. század
második fele - sajtótörténetileg még kevésbé
volt ismert és feltárt. mint az első kötetben ta
lálható, 1848 előtti korszakok. Talán csak a 
polgári sajtót bevezető és ezért méltán e kötet
élére került - 1848--49-es magyar lapok törté
netével foglalkoztak már korábban is annyit,
mint a 18. századi hírlap- és folyóiratkezde
ményekkel és a reformkori sajtóval. De még
1848/49 lapjainak történetét sem foglalták
soha oly színvonaion és a politikai irányzatok
szerinti tagozódás szerint össze, mint ahogyan
ez most a második kötetben megtörtént. Mél
tán foglalja el e két esztendő sajtója az egész,
két részből álló második kötetnek csaknem
negyed részét, hiszen általa azt a hihetetlenül
gyors és sokszínű kibontakozást ismerhetjük
meg, ami a sajtó terén a polgári sajtószabadsá
got kivívó többi európai országban is hasonló
képpen történt a polgári forradalmak idején.

Beható részletességgel mutatja be a kötet a
szabadságharc bukása után kialakult sajtóvt
szonyokat is. Az önkényuralom évei ellenére
az 1867-ig tartó korszak mégis fontos szaka
szává lett sajtótörténetünknek: ekkor kezdte
megközelíteni sajtónk az európai hírlapírás
színvonalát. A kötet érdeme, hogy e fejlődést

műfaji szempontból is részletesen mutatja be.
E fejezetekben helyet kapnak a politikai sajtó
mellett az ötvenes évek irodalmi, enciklopé
dikus-közművelődési lapjai és revü-kísérletei,
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majd a hatvanas évek irodalmi, szórakoztaró
és müvelödési sajtója is.

A második félkötet - amely akiegyezéstöl
1892-ig dolgozta fel a hazai sajtót - ismét in
kább a politikai lapok bemutatását helyezte
előtérbe. Ekkor ugyanis valóban gyors és je
lentős fejlődésnek indult a magyar újságírás:
megnőttek méretei és számos irányzatra ta
golódott.

Mindazok haszonnal forgathatják a kézi
könyv fejezeteit, akik eligazodni kivánnak a
kor eszmei, társadalmi és politikai irányzatai,

Színház

A Fuharosok - színpadon

Balladai fekete-fehérben a színpad. Kifeszített
kötélen fehér lepedők. Fekete a padló, feketé
vel borítva az alacsony asztal, rajta fehér a la
var. A fekete hajú színésznő fehér ruhájan
egyetlen fekete csík. Koszta Gabriella, a veszp
rémi színház muvésznoje Esterházy Péter:
Fuharosok című muvét mondja el, most első

ízben, a Szkéné jobbára fiatalok ból álló közőn

ségének.
A vállalkozás nagysága és a szmészno telje

sítménye aligha méltathatók kellőképpen. A
Fuharosok a modern magyar próza, s ezen
belül Esterházy életművének is egyik legne
hezebb, legtalányosabb darabja. Amennyire
rövid, sűrített és lényegre törő, annyira bo
nyolult és sokdimenziójú ez a történet: a szö
veg mögöttes tartomanyai szinte belathatátla
nak. Egyes szám első szcmélyu elbeszélés lé
vén, a regény szinte kívánja magának az élő

szó, a dikció közeget. ám legalább ennyire hat
egy ezzel ellentétes irányú erő is, arnely a szö
veget az írott szó birodalmába húzza vissza. Az
elbeszélés ugyanis minduntalan kisiklik az
egyes szám első szernélyú előadásmód gram
matikai-szemantikai sínpárjáról: hol hosszabb
lélegzetű kölcsönzött szővegek törik meg,
hol pedig az önállósodott, egyes szám első
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mozgalmai közott. A 19. század második felé
nek eszmetörténetéhez is jó bevezetést nyújt e
kézikönyv. igy például több fejezetben foglal
kozik a különbözö egyházakhoz közel álló saj
tóval is. E lapokon belül is - a konzervatívtól a
reformok iránt fogékony - számos irányzat és
törekvés figyelhető meg. Bizonyára akadnak
majd, akik felismerik az e lapokban rejlő és
még kiszámíthatatlan lehetőségeket pl. a 19.
századi katolikus szellemi, társadalmi és poli
tikai törekvések jobb megismerésére.

Kókay Gvörgv

személytől függetlenedett párbeszédes forma.
Csak röviden, jelzésszerűen utalhatunk arra 
a mú elemzése nem e kritika feladata -, hogv
ez az egyes szám első szernélvu előadásmód is
bonyolult jelentésstruktúrát közvetít: az elbe
szélt eseménysor és az abban részt vevő sze
rcplök realitás és stilizáltság határán lebeg
nek: jelentésük több síkon is - hétköznapi
konkrét, történelmi, elvont-filozofikus - értel
mezhető.

A Fuharosok, noha a regény mufajrneghatá
rozást viseli magán, voltaképpen nehezen szo
rithato egyetlen mufaj hagyománvos értelem
ben vett keretei közé. Leginkább talán Szöré
nyi László találó terrninusa, a "regénykölte
ménv" közelit az igazsághoz. A mú gondolati
anyaga azonban egy teljes dráma anyagát is
magába foglalja: hiszen nem másról van itt
szó, mint ellentétes minöségek összeütközése
ről, drámai összecsapásáról. melyek szemé
lyekre kivetítve, érzelmi és érzéki-testi síkra
transzponálva jelennek meg. A Fuharosok: a
megcsalatott hit, a védtelen tisztaság drámája.
A szépség és a hit hiába próbál itt frigyre lépi
a szellemmel, az ésszel Zsófika és a Lovag sze
mélvében, gyengék és erőtlenek, kiszolgálta
tottak ők, a Rosszat, az eredendően gonoszat
démonian megtestesítő Fuharosokkal szem
ben, akiknek hatalmát az erőszak, a testiség és
brutalitás biztosítja. Halálba hátrál előlük a


