
A reformkori sajtó (1830-1848)  

 

A magyar sajtó 18. század végi sokszínű kibontakozásának I. Ferenc trónra lépése hamar 

véget vetett, és az általa meghonosított, rendőri üggyé tett cenzúragépezet a 19. század első 

évtizedeiben is lehetetlenné tette a hírlapirodalom fejlődését. Láttuk, hogy ebben az 

időszakban inkább a folyóirat-irodalom számára jutott több lehetőség, ezért az Erdélyi 

Muzéum, a Tudományos Gyűjtemény, másfelől a Felső Magyar Országi Minerva, illetve az 

Élet és Literatúra váltak a magyar sajtó jelentős képviselőivé. E folyóiratok nyelvi, irodalmi, 

kulturális vonatkozásban - de bizonyos fokig a társadalmi-politikai elméletek és tudományok 

terén is - a 19. század első évtizedeinek eszméit és törekvéseit közvetítették az olvasókhoz, és 

folyóiratokként is jelentős fejlődésen mentek keresztül; míg az enciklopédikus, 18. századi 

felvilágosodás kori orgánumokból a korszerűbb, már a polgári nemzetállam és a liberális 

elméletek kérdéseit felvető folyóiratokká lettek.  

Az igazság az, hogy kevés 18. századból megmaradt vagy újonnan indult újságról 

mondható el, hogy továbbfejlődtek volna. Sőt, az 1790-91-ben elért színvonalukhoz képest az 

1793 utáni lapok visszaestek a régi, száraz, referáló színvonalra. Ez a visszaesés jellemezte a 

Szacsvay idejében szellemes és élénk Magyar Kurírt, amely a végén Márton József 

szerkesztésében jelent meg, de előfizetői száma 150-re apadt, ezért 1834-ben, önmagát 

alaposan túlélve szűnt meg. Az 1806-ban Pesten alapított Hazai Tudósítások (amely 1808-tól 

Hazai és Külföldi Tudósítások címmel jelent meg) Kultsár halála után előbb Somogyi 

Csizmadia Sándor, majd Galvány László szerkesztésében folytatódott, és bár színvonala 

ugyancsak az előző századi híreket referáló sajtó szintjén volt, mégis megérte a 40-es éveket 

is.  

A hírlapirodalom számára jelentős változást csak a reformkori viszonyok eredményeztek. 

Azt a szerepet, amelyet kényszerűségből a hazai irodalmi és tudományos folyóirat-irodalom 

játszott a hiányzó politikai újságok pótlására, a 19. század első évtizedeiben, a harmincas 

évektől kezdve már egyre nehezebben vállalhatta. A reformmozgalom és az új ellenzék 

kialakulása a megyékben, a politikai szervezetekben és az országgyűlésen ment végbe. Az itt 

kibontakozó nyilvánosság iránti igényeknek a régi sajtó már nem tudott megfelelni.  

Az új, korszerű politikai sajtó megteremtését a Habsburg-udvar és a feudális magyar 

rendiség is ellenezte. A cenzúrát Bécs változatlan szigorral kezelte; 1831. április 15-én I. 

Ferenc külön meghagyta a magyar kancelláriának, hogy akadályozzák meg a politikai cikkek 

megjelenését. A feudális nemesség többször tiltakozott az ellen, hogy a cenzúrát az udvar 

gyakorolja, de valójában nem kívánták megszüntetni, csupán a saját hatáskörbe vonni. Gróf 



Dessewffy József 1831-ben megjelent művében elvetette az előzetes cenzúrát, ám az utólagos 

felelősségre vonást - angol mintára - szükségesnek tartotta. Hasonló állásponton volt Abaúj 

varmegye nemessége is. Voltak konzervatívabb vélemények is, melyek helyeselték a cenzúra 

intézményét; Ponori Thewrewk József szerint 1833-ban újságok nyilvánosságára, a "nem 

autentikus publicitás"-ra nem is volt szükség.  

A reformmozgalom vezetői közül Széchenyi István szabad sajtót követelt, utólagos 

felelősség mellett. Wesselényi Miklós is hasonlóan vélekedett a Balítéletek című munkájában. 

Az új, korszerű politikai hírlapirodalom előkészítésében és megteremtésében a magyar 

reformkor kiemelkedő személyiségei, Széchenyi István és Kossuth Lajos jártak elöl.  

 

Széchenyi és a Jelenkor (1832-1848)  

 

Széchenyi a húszas évek végén egy új, korszerű újságot kívánt létrehozni, melynek 

szerkesztésére Kisfaludy Károlyt szemelte ki. Kisfaludy 1829 végén nyújtotta be 

folyamodását, melyben egy Jelenkor című új lap és Társalkodó című melléklapja 

engedélyezését kérte. Az uralkodó a kancellária javaslatára 1830 júliusában jóváhagyta az 

újság megjelenését. Kisfaludy novemberben bekövetkezett halála miatt azonban a lap indulása 

késedelmet szenvedett, első száma csak 1832 elején jelenhetett meg, a Széchenyi által javasolt 

Helmeczy Mihály szerkesztésében. Az első két évben Csató Pál látta el a segédszerkesztői 

teendőket. A lap hagyományos, negyedrét formáját 1836-ban Széchenyi javaslatára 

megváltoztatta, és először vette fel a magyar sajtótörténetben az angol lapok mintájára a 

nagyobb újságformátumot. A lap előfizetési. ára 4 ezüstforint volt; előfizetőinek száma 1837-

ben már meghaladta a négyezret, vagyis népszerűség terén túlszárnyalta a többi korabeli 

lapot.  

Az újság elődeinél színvonalasabb és érdekesebb lap volt, noha - jórészt a szigorú 

cenzúraviszonyok miatt - valójában nem válhatott új típusú politikai lappá. Főként Széchenyi 

politikai törekvéseit igyekezett támogatni, ám ezt inkább hírszolgálatával, mint publicisztikai 

eszközökkel tette. A lap a hazai híreket az első lapon közölte, Magyarország és Erdély cím 

alatt. A helyi hírek között legnagyobbrészt még mindig a személyi hírek, halálesetek, 

beiktatások és természeti csapások voltak olvashatók. Foglalkozott az újság a helyi 

olvasótársaságokkal és új irodalmi kiadványokkal is. A legnagyobb figyelmet Széchenyi 

vállalkozásainak: a Lánchíd ügyének, a Magyar Tudós Társaságnak, a Vaskapunak és a Duna 

szabályozásának szentelte. A cenzor szorgalmasan törölte a szöveg liberális jellegű részeit. 

Csak kivételesen sikerült 1833 elején az országgyűlés érdemi vitáiról beszámolni. A cenzúra 



nem kímélte a külföldi híreket sem, de azért sikerült a Jelenkor olvasói számára bizonyos 

betekintést nyújtani a nyugati országok politikai intézményeinek életébe.  

Azt, hogy az újság ilyen körülmények között is terjeszteni tudta a liberális eszméket, főleg 

melléklapja által érte el. A Társalkodó ugyanis, ellentétben a korábbi irodalmi-művelődési 

jellegű melléklapokkal, a szórakoztató és szépirodalmi közlemények mellett, ha főleg burkolt 

formában is, de azért politikai témákkal is foglalkozott. Széchenyi hírlapi cikkei is itt láttak 

napvilágot. A Társalkodó szerkesztését 1832-ben Bajza József, majd utána nyolc évig 

Szenvey József látta el. Ezalatt a lap a magyar reformellenzék egyik vezető személyiségéről, 

Kölcseyről többször is megemlékezett. Számos cikk jelent meg az angol politikai 

viszonyokról, az angol sajtó és a szigetországbeli népoktatás helyzetéről, de Amerikáról is. A 

matematikus, természettudós és közgazdász Nagy Károly cikkei, valamint Bölöni Farkas 

Sándor amerikai útleírása is tágították az olvasók látókörét.  

 

Kossuth kéziratos lapjai  

 

Kossuth volt az első jelentős magyar politikus, akinek tevékenysége szorosan kapcsolódott 

a sajtóhoz, aki maga is szerkesztett újságot. Első két, kéziratos tudósítása az országgyűlésről, 

illetve a megyegyűlések beszédeiről tájékoztatta a reformok híveit. A parlamenti ülések 

nyilvánossága Angliában és Franciaországban a 18. század második felében valósulhatott 

meg. A magyar országgyűlés tárgyalásairól a cenzúra - rövid híreken kívül - nem 

engedélyezett egyéb tájékoztatást. Gyakorlatilag az alsó tábla utólag kinyomtatott naplója sem 

változtatott a nyilvánosság hiányán, mert a rég elhangzott viták késve és alig hozzáférhetően 

jelentek csak meg nyomtatásban.  

Egy országgyűlési lap gondolatát az 1830-i diétán vetette fel először gr. Andrássy György 

Torna vármegyei követ. A reformellenzék vezetői, főként Wesselényi és Kölcsey, maguk is 

törekedtek egy ilyen lap létrehozására, de a maradi követek - akik visszariadtak a 

sajtószabadság e formájától is - megakadályozták a terv megvalósulását. Ezért mondta 

Kölcsey 1832-ben hogy "mi még a sajtószabadságra meg nem értünk". Ekkor lépett fel 

Kossuth azzal a tervvel, hogy Pozsonyból a cenzúra megkerülésével kéziratos országgyűlési 

tudósításokat küld a reformellenzék soraiból kikerült megbízói, főként a Zemplén megyei 

liberális nemesek és vezetőjük, Lónyay Gábor részére.  

Kossuth 1832. december 16-tól kezdve jegyezte az országgyűlés eseményeit, és szinte a 

13. századi angol újságlevelekhez hasonló formában, egyszerű postai levélben továbbította az 

olvasóknak az Országgyűlési Tudósításoknak elnevezett újság számait. Alkalma nyílt az 



éppen napirenden lévő diétai újság és napló meddő vitájáról is beszámolni, amelynek végén 

Kölcsey érvelése ellenében is az a rendi álláspont győzött, hogy "ha nyolcszáz esztendők 

lefolyta alatt ősi alkotmányunk újságok nélkül fennmaradhatott, akkor most is megleszünk 

nélkülük". Ezért is indokoltnak látta Kossuth, hogy vállalkozását továbbfejlessze. 1833 elején 

körlevelet küldött az előfizetőknek, melyben bejelentette: társult Orosz József pozsonyi 

újságíróval, és a jövőben rendszeresebben küldi tudósításait. Kossuth az általa vázlatosan 

lejegyzett beszédeket otthon megszerkesztette és mintegy 25-40 szegény jurátussal 

lemásoltatta, majd expediáltatta a tudósításokat. (1833 elején az előfizetők száma 30 körül 

volt, e szám őszre már 100-ra nőtt.)  

Kossuth az Országgyűlési Tudósításokban az 1832. december 16. és 1836. május 15. 

közötti eseményekről számolt be. A lap a beszédeken kívül "Toldalék" formájában a 

szerkesztő saját megjegyzéseit és az aktuális politikai helyzettel kapcsolatos kommentárjait is 

közölte.  

A rövid, 30-40 soros összegzések már a Kossuth Pesti Hírlapjában megjelenő vezércikkek 

szerény előfutárai voltak. Olyan alaposak és pontosak, hogy az országgyűlés történetének ma 

is legfontosabb forrását alkotják.  

Kossuth kéziratos újságja nem kizárólag hírközlő újság volt, hanem már határozott 

politikai irányt képviselt a reformellenzék oldalán. Ezért a kormány kezdettől fogva 

veszedelmes vállalkozásnak tekintette. Reviczky kancellár már 1833 februárjában beszámolt 

Metternichnek is a kéziratos lap elterjedéséről és visszhangjáról. Kossuth 1833 nyarán 

kősajtót vásárolt, és a 69. számtól litografált példányokat küldött az előfizetőknek. A 

sokszorosító berendezés alkalmazását azonban a kormány végképp nem tűrte, ezért 

felszólították Kossuthot a gép átadására, amit ő csak egy kőnyomatos országgyűlési lap 

hivatalos engedélyezése fejében tett meg. A kormány azonban titokban megvásárolta Kossuth 

társát, Orosz Józsefet, aki a vállalkozást Diaeta-Közlő címmel folytatta 1834. februártól 1834. 

szeptemberig, de már a kormánynak megfelelő hangnemben. Kossuth erre visszatért 

Pozsonyba, és 1834 februárjában újra átvette és 1836 májusáig továbbra is ellenzéki 

szellemben folytatta a Tudósítások szerkesztését. Beszámolói drámai feszültséggel adták 

vissza a reformellenzék harcát az örökváltságért. Kölcsey híres, november 10-i beszédének 

ismertetése után Kossuth is bizakodó volt. E számot Reviczky kancellár elkoboztatta. Amikor 

pedig az ügy 1834 végén elbukott, fájdalommal és haraggal vette tudomásul, és 

figyelmeztetett: a bizalmat sem úr és paraszt, sem kormány és nemzet között nem pótolhatja 

erőszak és félelem. Amikor Kölcsey 1835 elején végleg eltávozott az országgyűlésről, 

Kossuth gyászkeretes számban búcsúzott el tőle.  



Az országgyűlés végeztével, amikor az ellenzéki nemesség szétszéledt saját megyéibe, 

fokozott igény támadt az erőket valamelyest összefogó központi orgánumra. Így született meg 

az a gondolat, hogy a Tudósításokat a megyegyűlésekről is folytatni kell. Kossuth már 1836. 

május 15-én szétküldte Jelentését előfizetőinek a Törvényhatósági Tudósítások címmel 

folytatandó lapjáról. Fél évre 25 forint ellenében kéthetenként ígért egy-egy számot, 

változatlanul - kéziratos levél formájában. A lap alcíme, hogy ne lehessen belekötni, ez volt: 

Kossuth Lajos levelezése. A nádor azonban felismerte, hogy e levelek hírlap jellegűek, 

melyeket rendszeresen küldtek az előfizetőknek.  

Kossuth ezúttal Pesten rendezte be lapjának központi szerkesztőségét, ahová ellenzéki 

barátaitól és megyei tudósítóitól befutottak a tudósítások. Amikor már elegendő anyag gyűlt 

össze a megyegyűlésekről, 1836 júliusában szétküldték a másolók által sokszorosított újság 

első számát. Eleinte 51 példány készült, később már l60-at másoltak az előfizetők részére, 

vagyis - a Törvényhatósági Tudósításoknak több volt az előfizetője, mint elődjének. Az 

olvasók száma még több is lehetett, hiszen a vidéki táblabírák, értelmiségiek kézről kézre 

adták a szöveget, a kolozsvári kollégium diákjai pedig újabb másolatokat készítettek. Járatta a 

lapot az udvari kamara, a helytartótanács, sőt rendszeresen eljuttatták számait Metternichnek 

is.  

A megyegyűlésekről beszámoló kéziratos újság ellenzéki jellegét Kossuth politikai 

pártállása alapozta meg. Tudósításai főként az ellenzéki megyékből származtak, tudósítói 

barátai közül kerültek ki. Kormánypárti megyék eseményeiről inkább csak akkor adott hírt, 

amikor a helyi ellenzék akciói miatt a figyelem rájuk terelődött. Nem érte be a nyilvános 

megyegyűlések egyszerű leírásával, hanem dicsért, pellengérre állított, és alkalmazta a gúny 

fegyverét is, sőt élesen visszavágott az őt ért támadásokra. Amikor pl. a nyitrai gyűlésen Justh 

Dénes a Tudósításokat bírálta, és a felforgatástól félve, hallgatóit arra figyelmeztette - az 

abszolutizmus előző századi érveivel - hogy a francia forradalmat is veszedelmes hírlapok 

készítették elő, Kossuth saját lapjában élesen visszavágott.  

Amikor a kormányzat lecsapott a reformellenzéki ifjak vezetőire, Lovassy Lászlóra és 

társaira, Kossuth Tudósításai hozzájárultak az ellenzéki hangulat ébrentartásához. 

Nyilvánosságot adtak a megyegyűléseken elhangzott kemény nyilatkozatoknak és a 

közfelháborodásnak. Kossuth küldözgette a híreket a megyei akciók fő szervezőinek, 

Wesselényinek és Kölcseynek is.  

Később Bécsben is felismerték, hogy a jurátusper által kiváltott nyugtalanságot Kossuth 

Tudósításai tartották életben, és ezért 1836 tavaszán, amikor Lovassyékat letartóztatták, 

Kossuth elhallgattatására is készültek. Felszólították, hogy hagyjon fel lapja kiadásával. 



Kossuth arra hivatkozott, hogy nem időszaki hírlapot ad ki, hanem a megyegyűlésekről 

készített magánleveleket, melyek nyilvánosságát biztosítja a törvény. A pesti ellenzék is 

támogatta Kossuthot, de a nádor azt állította, hogy a Tudósítások hírlap jellegűek, hírlap 

kiadásához pedig engedély kell. Közben más megyék ellenzéki rendjei is Kossuth mellé 

álltak, és ő e végzéseket közölte a lapjában. Megköszönte, hogy személyében "a nemzeti és 

polgári szabadság"-ot buzgó pártolásra méltatták. Deák Ferenc is helyeselte a Tudósítások 

folytatását, Kölcsey pedig a királyhoz intézett feliratot Kossuth érdekében; a megyék közül 

mintegy harminc állt mellé.  

Pálffy kancellár már ekkor azt javasolta Bécsben, hogy Kossuthot felségsértés vádjával 

kell a királyi tábla elé állítani. Tanácsosai visszariadtak ettől, és újra a régi módszerrel 

igyekezték megakadályozni a Tudósítások folytatását: Október 2-án a királyi rendeletre 

hivatkozva adták át Kossuthnak a második eltiltást, aki ismét óvást nyújtott be, melyet a 

megyék ezúttal is támogattak. Vállalkozását törvényesnek nevezte, mert az országgyűlés és a 

megyegyűlések nyilvánosságát az alkotmány biztosítja. Országgyűlési Tudósításait három és 

fél évig háborítatlanul folytathatta. A Törvényhatósági Tudósítások folytatása az előzőknek, 

és "a szabad magyart megilleti a törvény határa közti szabad szó". A Tudósítások részletesen 

beszámoltak az ügyről és a megyék támogatásáról.  

1836 októberében a helytartótanács megtiltotta a budai főpostahivatalnak a 

Törvényhatósági Tudósítások továbbítását. Kossuth hiábavaló tiltakozása után a hivatalos 

posta megkerülésével juttatta el az újságot az előfizetőkhöz.  

A kancellária ezt követően már Pálffy javaslata szerint járt el: Kossuth ellen 1837 elején 

hűtlenségi pert indítottak, májusban le is tartóztatták, és a budai vár börtönébe hurcolták, majd 

"felségsértés" címén koncepciós perben négyévi börtönre ítélték.  

 

Kísérlet kormánypárti sajtó létrehozására  

 

A magyar sajtóval a bécsi kormányzat mind ez ideig a szembenállás politikáját követte: 

annyira tűrte csak meg, amennyire az abszolutizmusok azt tették: a privilégiumrendszerrel és 

a cenzúra korlátozásaival megterhelve, csak, mint a szükséges rosszat. A kormányzat számára 

kedvező, annak szolgálatát is ellátó magyar hírlapirodalmat a reformkor kezdetéig nem tartott 

fenn a bécsi hatalom. Pedig ennek is megvolt a hagyománya. (A Gazette példáját követő 

udvari újságok közül elég, ha a Wiener Zeitungot említjük.)  

A napóleoni sajtópolitikának kellett megvalósulnia ahhoz, hogy Metternich - aki párizsi 

diplomáciai szolgálata alatt ismerkedett meg a hatalomnak ezzel az új, sajtóval kapcsolatos 



magatartásával - megkísérelje a bécsi kormány szolgálatában álló magyar sajtó megteremtését 

is. Német írókat támogatott anyagilag, hogy az Ausgsburger Allgemeine Zeitung hasábjain a 

Habsburg politika szócsövei legyenek.  

A harmincas évek közepén, amikor Kossuth szerény kéziratos lapjának megjelenése és a 

reformellenzék akciói a magyar sajtóval kapcsolatos politikája terén is új eszközök bevetésére 

késztették az udvart, megindult Pozsonyban az az újság, amely a kormány támogatását 

élvezte.  

Alig két hónappal Kossuth bebörtönzése után, 1837. július 4-én, Hírnök címmel, hivatalos 

engedéllyel jelent meg egy új magyar nyelvű politikai lap. Szerkesztője az az Orosz József 

lett, aki már az Országgyűlési Tudósítások társszerkesztőjeként a kormány szolgálatába állt. 

Orosz vagyontalan nemes volt, opportunista alkat, aki csak addig képviselte a korszerű 

nézeteket, amíg nem érezte veszélyesnek. Személye alkalmasnak bizonyult a kormányzat 

számára, hogy a korszerű publicisztika eszközét felhasználja a fennálló rendszer támogatása 

érdekében.  

A Hírnök a Jelenkorhoz hasonló, korszerű, háromhasábos, nagy ívrétű alakban hetenként 

kétszer jelent meg. Beosztása a már kialakult hagyományt követte: elöl a hivatalos 

közlemények voltak, utánuk a hazai, majd a külföldi hírek következtek. A lap végén 

hirdetések, lapszemle, valamint művészeti és irodalmi közlemények kaptak helyet. (Ez 

utóbbiak előbb a Tárca-rovatban, 1838-tól pedig külön melléklapban voltak találhatók.) A 

melléklap címe Századunk volt, ide kerültek az irodalmi és ismeretterjesztő cikkek.  

Az újság nyíltan nem vallotta magát sem konzervatív, sem kormánypárti orgánumnak, sőt 

a szabadelvűség látszatát is igyekezett fenntartani, ez azonban nem sokáig sikerült. 

Hamarosan kiviláglott, hogy a lap a kormányzat és a konzervatívok politikáját támogatja, "a 

trónhoz, oltárhoz és a törvényes szabadsághoz", vagyis a fennálló feudális rendhez 

ragaszkodott. Még a konzervatív reformer Széchenyit is támadta, aki a kormány szemében 

szintén ellenzékinek számított.  

A lap segédszerkesztője Csató Pál, a tehetséges novellista és színműíró volt. Munkatársai 

között szerepelt Garay János költő, Rumy Károly György, Kazinczy egykori barátja és a 

szlovák Csaplovics János, aki azért vallotta magát az előzetes cenzúra hívének, mert 

véleménye szerint "a többség mindig és mindenütt ostoba" Ezt a vállalkozást szoros kapcsolat 

fűzte a kormányhoz mind közelebb kerülő gróf Dessewffy csatádhoz. Szócsövévé lett a 

Széchenyi elleni támadásoknak, egyszersmind Metternichnek is. Teljes terjedelemben, 

magyarul közölte például a Hírnök báró Zedlitznek az eredetileg az Augsburger Allgemeine 

Zeitungban megjelent cikksorozatát, amelyben - nem véve tudomást a nemesi 



reformellenzékről - a magyar rendi politika egészét retrográd szelleműnek, középkoriasnak 

minősítette. Pulszky Ferencnek az augsburgi lapban válaszként leközölt cikksorozatát - 

amelyben a hazai reformtörekvéseket is ismertette - a Hírnök már nem közölte.  

A Hírnök mellett létező lapok közül a kormány a Jelenkort is ellenzékinek tekintette, 

főként azért, mert Széchenyi állt mögötte. A lap nyomdája, a pesti Trattner-Károlyi cég 1839-

től - Magyarországon először - gyorssajtót helyezett üzembe. 1837-1841 között az a Nagy 

Ignác lett a Jelenkor segédszerkesztője, aki íróként és riporterként is a pesti életről írt 

cikkeivel tűnt ki. 1839-től Garay János végezte a külföldi hírek szerkesztését. A politikum 

még ekkor is a melléklapba, a Társalkodóba szorult, itt közölték Széchenyi cikkeit is.  

A régebbi lapok mellett született néhány újabb, szerény, jelentéktelen vállalkozás, mint pl. 

az 1838-39-ben élt Erdélyi Híradó és annak melléklapja, a Mulattató. De ide sorolható 

Munkátsy János lapja, amelyet a korábbi Rajzolatok c. divatlapból alakított át politikai lappá. 

A Sürgöny címmel 1840-ben indított rövid életű kormánypárti lap hírét csak az őrzi meg, 

hogy Landerer ennek jogát szerezte meg 1840 végén, amikor a Pesti Hírlapot szándékozta 

megindítani.  

 

A reformkor folyóirat-irodalma. A Kritikai Lapok (1831-1836)  

 

A harmincas években - akárcsak a század elején - a kedvezőtlen politikai viszonyok miatt 

ismét megnőtt a folyóiratok jelentősége. A kormányzat nem tűrte az ellenzéki hírlapirodalom 

kibontakozását, az általa támogatott kormánypárti újságok pedig alig találtak visszhangra. A 

politikum éppen ezért inkább a folyóiratokban - különösen az irodalmi folyóiratokban - kapott 

teret. A legnagyobb szerepet természetesen a korszak két legszínvonalasabb irodalmi és 

kritikai folyóirata, a Kritikai Lapok és az Athenaeum játszotta.  

A kritikai műfaj megteremtését már a 18. század végi magyar folyóiratok szerkesztői is 

szorgalmazták, de - mint láttuk - a feudális viszonyok között ennek még a 19. század húszas 

éveiben is jelentős akadályai voltak. A fiatal írók ennek ellenére már a reformkor kezdetén 

tervezgették egy kritikai folyóirat létrehozását. Toldy Ferenc már 1826-ban felvetette a 

Kritikai Levelek c. folyóirat tervét, melynek szerkesztésére Bajzát szerette volna megnyerni. 

Bajza azonban csak évek múlva vállalkozott e feladatra, amikor a különböző polémiákban 

már bebizonyosodott, hogy ő és az Aurora-kör fiataljai eredményesen tudják felvenni a harcot 

a konzervatív írókkal szemben. Toldy a sajtó nyilvánosságának jelentőségét felismerve, 1831 

elején indította meg Kritikai Lapok című folyóiratát.  



Bajza lapjának megjelenése, noha 1831 és 1836 között csak hét füzetet adtak ki mindössze 

400-1400 példányban, mégis nagy jelentőségű esemény volt a magyar sajtó történetében. Első 

ízben történt meg, hogy egy folyóirat köré állandó tábor szerveződött, amely fellépett a 

korszerűtlen irodalmi állapotok és az elavult társadalmi viszonyok ellen is.  

Bajzánál érkezett el a magyar sajtóhoz a nyugat-európai folyóirat-irodalomban az a már 

korábban kialakult gyakorlat, hogy a tudományos és irodalmi kritika társadalmi, sőt politikai 

tartalmú bírálattá is változik. E jelenség különösen a német sajtóra volt jellemző, Thomasius 

fellépésétől Lessing folyóirat-kritikáiig. A folyóiratok közéleti-társadalmi kritikáinak hatása 

volt a korábbi színtelen és állásfoglalás nélküli hírlapokra is: ezek is a folyóiratok hatására 

váltak véleménynyilvánító orgánumokká.  

Bajza valóban sokat tanult Lessingtől, mégpedig nemcsak vitamódszert és polemikus 

stílust, hanem a folyóirat-kritika műfaját is. Hazai mesterei a reformkor vezéregyéniségei, 

Széchenyi István és Kölcsey Ferenc voltak. Már a kortársak is úgy vélték, hogy Bajza az az 

irodalomban, ami Széchenyi a politikában. Kölcseytől (akit munkatársnak is megnyert) főként 

a kritika műfajával kapcsolatos ismereteket tanulta meg. A kritika hazai fejletlenségét 

mindketten a hazai elmaradottságból és a feudális közszellemből eredeztették. Bajzára nagy 

hatással volt Kölcsey az irodalom respublikájának gondolatával is; azzal az alaptétellel, amely 

szerint az irodalom világát csak a józan ész, ízlés és tudomány igazgathatja; és semmiképpen 

nem a származás és a hatalmi viszonyok.  

A szerkesztő már a beköszöntőjében, a Vezérszóban élesen szembeállította a haladás és a 

konzervativizmus táborát. A tekintélyelv megdöntésére, a hibák felfedezésére és az 

előítéletektől való elszakadásra buzdítja olvasóit. Kemény és igazságos kritikát sürget, és a 

hízelkedés, valamint a szolgai csúszás-mászás kiirtását követeli. Az azonos törekvésű írók 

egyesítését és írói párt létrehozását szorgalmazta lapjával, ami egyet jelentett a szervezett 

ellenzékiséggel.  

Bajza irodalmi és társadalmi elveit a Kritikai Lapok hét megjelent füzete tartalmazza. Itt 

folytatódott és nyert befejezést az a nagy vita, amely az Auróra- kör fiataljai  és  a  feudális  

konzervativizmus  képviselői,  mindenekelőtt Dessewffy József és Horvát István között, a 

Pyrker-, majd a "Conversations Lexikon-pör"-ben vette kezdetét. Bajza a fiatal kritikusok 

irodalmi és politikai állásfoglalását így foglalta össze: "Nemes vagy báró, gróf vagy herceg 

írói világban egyforma jussal bír, elsőségeket itt nem születés vagy hivatal oszt, hanem ész."  

A folyóirat támadta az aulikus-dinasztikus szemléletet is. Csaplovics Jánosnak, a 

központosított Habsburg-összbirodalom hívének feudális nemzetfelfogásával az ifjú liberális 

nemzedék polgári nemzetértelmezését helyezte szembe. Toldy Ferenc számára már nem elég 



a régi nemesi "hungarus"-tudat, ő a nemzetben már a polgári nacionalizmusnak megfelelő 

közösséget lát. Vörösmarty kritikái nemegyszer a nemesi dilettantizmus korszerűtlenségeit 

tették szóvá.  

A folyóiratnak sikere volt az olvasók körében; az első füzetből új kiadást is kellett 

készíteni. Kazinczy beszámolt róla, hogy még a pesti Kaszinóban is a Kritikai Lapokról 

beszéltek. Nagy volt a lap sajtóvisszhangja is, ezt bizonyították a folyóiratban közölt 

"antikritikák", melyekre aztán Bajzáék rendre válaszoltak.  

Bajzáék ellenfelei Sas címmel rövidesen ellenlapot indítottak, melyben 1831-1833 között 

jórészt dilettánsok és jelentéktelen írók szerepeltek. A lap szerkesztője Taisz András volt. A 

folyóirat nem ismert társadalmi konfliktusokat, a jólétet főleg az uralkodóháznak 

tulajdonította. Irodalmi rovatában az eredetiség elvével ellentétben, változatlanul a 

fordításokat helyezte előtérbe, Bajzáék lapjával kapcsolatban pedig éppen a legjobb kritikai 

törekvéseket ítél- te el.  

A Kritikai Lapok ellenfelei közé tartozott a nacionalista illúziókat kergető Horvát István is, 

aki 1833-ban a Vörösmartytól átvett Tudományos Gyűjtemény szerkesztőjeként ezt a lapot is a 

maradiság orgánumává süllyesztette. Bajza, Vörösmarty és Toldy egyaránt elítélte Horvát 

történetfelfogását, gőgjét és az Akadémia elleni támadásait.  

A Kritikai Lapok 1836-ban megszűnt, de Bajza fél évvel később még hatékonyabban 

folytatta a megkezdett harcot új folyóiratában, az Athenaeumban és melléklapjában a 

Figyelmezőben.  

 

 

Az Athenaeum  

 

Az 1832-1833 évi országgyűlésen a reformok hívei vereséget szenvedtek. Az udvar a 

javaslatok nagy részét visszautasította, az országgyűlés befejezése után pedig elfogatta az 

országgyűlési ifjakat, és törvénytelen pereket kezdeményezett az ellenzék vezetői ellen. 

Ebben a helyzetben - miként ezt Bajza József felismerte - különösen hiányzott egy olyan 

politikai jellegű lap, amely összefogja az ellenzéki törekvéseket. 1833 derekán éppen ezért 

Bajza lapengedélyért folyamodott, amit aztán kevésbé "kompromittált" barátai, Vörösmarty és 

Toldy írtak alá. A helytartótanács november végén megadta a lapengedélyt.  

Bajzáék lapjának programja a decemberi Jelenkor és a Hazai Tudósítások hasábjain 

olvasható. Ebben a szerkesztők a kort a változások korának nevezték, és hangsúlyozták a 

folyóiratok jelentőségét. Bajza az 1837. jan. 1-jén megjelenő Athenaeum első számában is 



kitéri a sajtó tudatformáló szerepére. Növelte a lap hatékonyságát az is, hogy a korabeli 

újságok időszakosságát követte: hetenként kétszer jelent meg. Így a színvonalas 

ismeretterjesztés mellett, a lap a politika aktuális kérdéseihez is közel kerülhetett.  

A folyóirat munkatársának megnyert Kölcsey elsőnek Parainesisét küldte el, amit Bajza öt 

folytatásban adott közre. A jelentős tanulmány célja az ifjúság emberi és polgári öntudatának 

fejlesztése volt, ugyanakkor az Athenaeum fiatal szerkesztőinek is szólt, nekik is útmutatást 

nyújtott. Kölcsey írásai mellett fontosak lettek a fiatal írók vezéralakjának, Vajda Péternek a 

Hegel hatását mutató filozófiai tárgyú cikkei is. A polgári ideológia terjesztése érdekében a 

folyóirat többször is felhasználta a hegeli eszméket. A társadalmi ideált már nem a nemesben, 

hanem a polgárban látták; az arisztokrácia éles bírálatát tartalmazta többek között Vörösmarty 

cikksorozata is, amelyet a Kelet népe-vitában Kossuth mellett írt. Az Athenaeumban közölt 

írások rendszeresen támadták az udvart és az abszolutizmust. Mivel ezt nyíltan nem mindig 

tehették, a szerzők gyakran történeti példákkal igyekeztek kritikájukat aktualizálni. Kölcsey 

veti fel először a reformkori sajtóban az Erdéllyel való unió követelését, Kazinczy Gábor 

pedig a Kárpát-medence népeinek egyenlőségen alapuló együttélését tűzte ki programjául.  

Bajza folyóirata rajongással fordult a fejlettebb nyugat-európai és amerikai államok felé. A 

szerkesztő Kelet és Nyugat című cikkében eszményi képet festett a cselekvő és 

feltartóztathatatlanul haladó nyugati emberről és társadalomról. Az Athenaeumban válik 

általánossá a reformkori publicisztika sajátos műfaja, az útleírás. A kor csaknem valamennyi 

jelentősebb útirajzából közöltek részleteket azzal a céllal, hogy a hazai olvasók minél 

nagyobb tömegeihez eljussanak a fejlettebb társadalmak életéről írt beszámolók. Szalay 

László, Hunfalvy Pál, Szemere Bertalan, Irinyi József és még számos neves utazó 

beszámolója jelent meg a nyugati utazásokról. De nem hiányoztak a lapból azok a hazai 

valóságot feltáró, szociográfiai jellegű cikkek sem, amelyek felvetik az égető társadalmi és 

kulturális problémákat, és hírt adnak arról, hogy a reformmozgalom iránti érdeklődés a 

falvakban is fokozódik.  

Az Athenaeum a reformok híveinek fórumává vált; és hozzájárult ahhoz, hogy az 

elszigetelt helyi problémák össztársadalmi üggyé váljanak. Vörösmarty A felekezet című 

cikkében már szembeszállt azzal a hagyományos felfogással, amely szerint a párt feltétlenül 

pártoskodást jelent. Ő a párt elengedhetetlen feltételének a nyilvánosságot tartotta, és a pártok 

vetélkedését hasznosnak nevezte, mert a hibák napfényre hozását eredményezi.  

A folyóirat gyakran foglalkozott a kormányzás, a törvényhozás és a önigazgatás 

reformjával. Főképp a rendi országgyűlés reformja és a képviseleti rendszerre való áttérés 

kérdései álltak előtérben. Mintául ezúttal is Anglia és az Egyesült Államok kormányzásmódja 



szolgál. Sokat írnak a kapitalista viszonyokra való áttérésről, az ipar és a mezőgazdaság 

problémáiról. Szalay László és Szemere Bertalan cikkeiben megjelennek a szociális jellegű 

aggodalmak is, és terítékre kerülnek Saint-Simon, Fourier és Owen utópisztikus elképzelései 

is. Közli a lap Pulszky Ferenc és Horváth Mihály történetbölcseleti tárgyú tanulmányait, de a 

reformkor más kiválóságai - így többek között Eötvös József, Tarczy Lajos, Szontagh 

Gusztáv - sem hiányoznak a szerzők közül.  

Az Athenaeum szerzői nagy figyelmet szenteltek az elavult magyar oktatásügy 

megújításának is. Az érdekegyeztető politikai-társadalmi célkitűzések és a polgári igények 

egyaránt időszerűvé tették a korszerű pedagógiaelméleti kérdéseket. Szó van e cikkekben a 

pedagógia csaknem minden jelentős ágáról: a "nemzeti iskola" tervéről, a technikai képzés 

fontosságáról és a népnevelésről. Vajda Péter kiáll a nevelésügy, a nőnevelés mellett. Fáy 

András többek között nőnevelő intézetek felállítását sürgette.  

Az Athenaeum szerkesztői - akik már ekkor ismert írók és kritikusok voltak - nem 

hanyagolták el a folyóiratban a szépirodalmat sem: helyet adtak a legjelentősebb íróknak 

csakúgy, mint a pályakezdőknek. Maga Vörösmarty is jórészt itt jelentette meg új 

költeményeit - romantikus ódáit, társadalombíráló szatíráit, lírájának, szépprózájának és 

drámai műveinek számos gyöngyszemét. A fiatal költők közül is sokan itt mutatkoztak be 

költeményeikkel: itt jelent meg nyomtatásban Gyulai Pál és Petőfi Sándor első verse. Sokat 

publikált az Athenaeumban Erdélyi János is. Amikor - éppen a folyóirat indulásának évében, 

1837-ben - megnyílt a Nemzeti Színház, a lapban "Magyar játékszíni krónika" címmel rovatot 

hoztak létre színikritikák számára. Vörösmartynak 204, Bajzának 307 színikritikája jelent itt 

meg. Ezekkel, valamint drámaelméleti tanulmányaikkal a színészeket és a közönséget 

egyaránt nevelni kívánták. E szándék hatékonyságát Bajza esztétikai szemléletének korlátai 

némileg visszavetették; ő ugyanis továbbra is a francia drámára esküdött, és nem tudta 

elfogadni az új korszak realista igényeit.  

Az Athenaeurn honosította meg a szerzők rendszeres honorálását. Bajza mindenkinek 

fizetett, ívenként legalább 16 pengő forintot. Mindez hozzájárult a munkatársak számának 

növekedéséhez: 1840-ben a gárda százhúsz főre gyarapodott. Lassanként az előfizetők száma 

is növekedett; induláskor 900 volt, a második félévben már elérte az ezret.  

A korszerű eszméket hirdető folyóiratnak számos ellensége is volt. A bécsi kormány a 

cenzúrával és besúgói, valamint titkosrendőri feljelentésekkel akadályozta a folyóirat életét. 

Így pl. Toldy külön közbenjárása ellenére sem engedélyezték közölni Lamennais egyik híres 

röpiratát. Közben a feljelentők denunciálták a lapban Kölcseynek az erdélyi unióról és Fábián 



Gábornak az esküdtszékről írt tanulmányát is. A legtöbben még a klasszikus idézetekben is 

liberális és demokrata felfogást kerestek.  

A sajtó a hatalom üldözése mellett szembetalálta magát az arisztokrata és konzervatív 

irányzatok támadásaival is. Bajzát ellenfelei kegyetlennek, szívtelennek, dölyfösnek nevezték, 

személyeskedő, áskálódó természetűnek tartották. Az illetékesek rosszallták, hogy a 

szerkesztők akadémikus létükre folyóirat-szerkesztést vállaltak; a tudomány leminősítésével 

és hasznot hajtó vállalkozásuk miatt is vádolták őket. A Hírnök megindulása után, 1837-től 

fokozódtak az Athenaeum elleni támadások. A szerkesztő, Orosz József megvásárolta Csató 

Pált, aki korábban az Athenaeum köréhez tartozott. Csató támadásaival a hatalom Bajza, 

Toldy és Vörösmarty lejáratását akarta szolgálni, és politikai denunciálásával az Athenaeum 

betiltását kívánta elérni. Bajza azonban polémiába bocsátkozott Csató állításaival, és arra 

törekedett, hogy az olvasók előtt világossá váljon a két tábor közötti különbség. Bajza Csatót 

és a többi ellenfelét is az értelemre ható, a valóságot elemző módszerekkel és az 

összefüggésekre rámutató vitastílussal győzte le; bebizonyította, hogy politikai ellenfelei 

erkölcsileg nem tudnak eleget tenni a közélet igényeinek; Csatóról írva nem hallgatta el annak 

elvtelenségét, korruptságát és karrierizmusát.  

Az Athenaeum tekintélynövekedéssel került ki e vitákból, s 300-zal emelkedett a folyóirat 

előfizetőinek száma. 1841- től kezdve azonban a hanyatlás jelei mutatkoznak: a munkatársak 

és az előfizetők száma egyaránt csökkent. Az ok: az ekkor indult Pesti Hírlappal már nem 

tudta felvenni a versenyt. 1843 végén Bajza, bejelentve az Athenaeum megszűnését, azt írta, 

hogy lapjának a politikai ébredés és a Pesti Hírlap ártott ugyan, de hozzáfűzte: "mely 

ébredésnek... senki sem örvendett őszintébben, mint mi."  

 

A Figyelmező  

 

Az Athenaeum a magyar folyóirat-irodalom hagyományaihoz híven, kezdettől fogva 

melléklapot is adott ki. A hetenkénti megjelenésű Figyelmező azonban annyiban eltért az 

elődeitől, hogy nem általános értelemben vett szépirodalmi jellegű lap, hanem kimondottan 

kritikai melléklap volt. Céljául a hazai szellemi élet irányítását tűzte ki, a kritika eszközeivel. 

A Toldy Ferenc szerkesztésében megindult lap nemcsak a könyveket, hanem a folyóiratok 

friss számait is szemlézte, s ezzel is hozzájárult a szellemi élet élénkítéséhez. A 

reformkorszak szellemének megfelelően, a szépirodalom mellett már nagy figyelmet szentel a 

politikai publicisztikának, de szorgalmazza a filozófia, a neveléstudomány és a 

történelemtudomány megújulását is. A Figyelmező kritikusai - akár- csak az Athenaeum 



legtöbb munkatársa - írásaikat álnévvel, illetve számjegyekkel jegyezték, és ezáltal nagyobb 

kritikai szabadságot élveztek. A szintén álnévvel jelentkező Szontagh Gusztáv regénybírálatai 

is hozzájárultak a kritika műfajának hazai továbbfejlesztéséhez.  

A Figyelmező második évfolyamától kezdve törés állt be. Amikor Csató Pál megindította 

támadásait, Toldy visszariadt a liberális társadalomtudományi írások közlésétől; Szalay 

László pedig külföldi utazásai miatt vált ki a munka- társi gárdából. Ettől kezdve a 

Figyelmező inkább csak regisztrálta és ismertette a megjelent műveket, egyedül a centralisták 

- Eötvös, Szalay és társaik - műveinek kritikai visszhangja emelkedik ki ekkor a lapból. 

Továbbra is érdeme a folyóiratnak a pályakezdők - Eötvös, Vörösmarty és mások - 

munkáinak a figyelemmel kísérése. A lap önállóságának az vetett véget, hogy Bajza 1840 

végén a Figyelmezőt beolvasztotta az Athenaeumba.  

 

Tudományos és ismeretterjesztő folyóiratok a reformkorban  

 

Mint láttuk, az első folyóiratok Nyugat-Európában a különböző akadémiák és tudós 

társaságok kiadványaiként születtek meg. Nálunk a hazai tudományosság - noha Bessenyei és 

társai már a 18. század hetvenes-nyolcvanas éveitől kezdve szorgalmazták az akadémia 

létrehozását - csak a reformkor kezdetén, 1825-ben jutott el a Magyar Tudományos Akadémia 

megalapításához. Ezt követően nyomban programba vették egy folyóirat kiadását, melynek 

jellegére nézve megoszlottak a vélemények: egyesek kritikai, mások csak ismertetéseket 

tartalmazó lapra gondoltak. Így az csak 1834-ben indulhatott meg, Tudománytár címmel, 

Toldy Ferenc szerkesztésében. Az első két évfolyam gyengébb színvonala miatt Toldy a 

cenzúrát okolta; ettől kezdve azonban sokat javult a folyóirat, és szinte a modern társadalom- 

és természettudomány első magyar fórumává lett. Számos cikk foglalkozott az ipari 

forradalom és az európai, valamint az amerikai kapitalista fejlődés kérdéseivel, az emberi 

szabadságjogokkal és általában a fejlettebb külföldi országok bemutatásával. Toldy több 

cikkben foglalkozott a közép- és kelet-európai irodalmakkal. A szerkesztése alatt megjelent 

évfolyamok sokrétű tájékoztatást nyújtottak a hazai olvasóknak az európai társadalmi, 

kulturális, irodalmi és politikai viszonyokról. 1835-ben, mivel Toldyt az Akadémia 

titoknokává választották, Csató Pál vette át a szerkesztést, aki ekkortájt már feladta korábbi 

ellenzékiségét. Elvtelen szerkesztői gyakorlata a lap színvonalának süllyedését eredményezte. 

Ekkoriban lépett fel a fiatal Szalay László társadalmi-etikai témájú írásaival. 1836-tól kezdve 

két részre osztották a folyóiratot: az Értekezésekben az önálló tanulmányokat és a Literatúra 

című kötetben pedig a könyvkritikákat és recenziókat közölték. Az előbbit Luczenbacher 



János, az utóbbit Balogh Pál szerkesztette. A Tudománytár értekezései között az 

államelméleti és a politikaelméleti írások továbbra is szép számmal voltak képviselve. Az 

ellenzéki mozgalmak leendő vezetői - Szalay László, Lukács Móric, Trefort Ágoston, 

Horváth Mihály, Fényes Elek és Henszlmann Imre - fontos tanulmányokkal jelentkeztek a 

folyóiratban.                 .  

A Literatúra ismertetései felölelték a nagyvilág irodalmi és kulturális életét, a tudomány és 

kultúra legkülönbözőbb ágait. Forrásként a legjelentősebb német, francia és angol folyóiratok 

anyagát használták fel. Évente több száz művet mutattak be a hazai olvasóközönségnek, és 

ezzel is tágították a látókörét, növelték a reformok iránti fogékonyságát. Egyes fiatal 

kritikusok - így Kazinczy Gábor és Dobrossy István - írásaiban a társadalmi valóság 

feltárásának és bírálatának az igénye jelentkezik, és már Petőfi fellépését készítik elő.  

A Tudománytár utolsó köteteinek a színvonala hanyatlást mutatott; az előfizetők száma az 

eredeti 527-ről 79-re csökkent, és a folyóirat meg is szűnt. Az ok - akárcsak az Athenaeum 

esetében - ezúttal is Kossuth Pesti Hírlapjának a korábban virágzó folyóiratokat is 

elhalványító nagy sikere volt.  

Hittudományi és kulturális tartalmú lap volt a Guzmics Izidor bakonybéli apát által 1832-

ben indított Vallási és Egyházi Tár (a harmadik számtól: Egyházi Tár) című folyóirat, melyet 

1839 októberétől Beély Fidél bencés tanár szerkesztett. Ők már nemcsak teológusoknak, 

hanem a művelt közönségnek is szánták lapjukat. Az 1832-1834 között megjelenő Egyházi 

Folyóírás első szerkesztője Kováts Mátyás pesti egyetemi tanár volt. Az 1838-ban alapított 

Magyar Szion című hitbuzgalmi lapot és Anastasia melléklapját sem csak a papság számára 

szerkesztette Gyarmathy János. A hetilap 1842 végén szűnt meg. Az első katolikus 

pedagógiai hetilapot, Religio és Nevelés címmel 1841-ben indította meg Szaniszló Ferenc, 

akitől a szerkesztést két évvel később Somogyi Károly, majd 1848 júliusától Danielik János 

vette át. A lap verseket, novellákat és könyvismertetéseket is közölt. 1848 márciusában 

lelkesen üdvözölte a sajtószabadságot. Somogyi Károly 1849 januárjában Katholikus Iskolai 

Lap címmel indított színvonalas pedagógiai szaklapja végig támogatta a szabadságharcot; 

közölte május végén Horváth Mihály püspök felhívását a függetlenségi harc folytatására. 

Utolsó száma 1849. június 30-án jelent meg. A kormány által 1848 július 6-án létrehozott A 

Nép Barátja című néplap mintájára Szabó Imre Katholikus Néplapot indított mely német és 

szlovák változatban is megjelent. 

Miként az első hazai protestáns folyóirat az iskolaüggyel foglakozott, az 1842-ben indított 

Protestáns Egyházi és Iskolai Lap is pedagógiai jellegű volt. Szerkesztői Székács József, 

Török Pál és Taubner Károly voltak. A lap Pesten, hetilapként, 1848-ig jelent meg. Főleg 



protestáns szerzők tollából egyháztörténeti, és társadalmi értekezéseket, valamint könyv– és 

folyóirat-ismertetéseket tartalmazott.  

 

Ismeretterjesztő folyóiratok a harmincas években  

 

A harmincas években új laptípusok is jelentkeztek, amelyek szakítani kívántak a korábbi 

ismeretterjesztő sajtó hazai hagyományaival. A mintát az Angliában, Franciaországban és 

Németországban ebben az időben megszülető filléres lapok szolgáltatták, amelyeknek az volt 

a hivatása, hogy a technikai forradalom idején az ipari munkások számára korszerű 

ismereteket terjesszenek. E nagy példányszámban, olcsón kiadott laptípus megindítója az 

1832-ben indult angol Penny Magazine volt, melynek német követőjét Pfennig Magazine 

címmel adták ki.  

E nagy példányszámú ismeretterjesztő sajtó első hazai megfelelője Garasos Tár címmel 

1834-ben Lipcsében indult, kiadója Otto Wigand, szerkesztője Vajda Péter volt. A vegyes 

tartalmú lap nem tudott megfelelni a nyugati mértékkel mérhető tömeglap követelményeinek, 

mindössze ötszáz példányban jelent meg, és kellő számú előfizető hiányában már a 12. 

számmal megszűnt. Ugyanekkor, 1834-ben Pozsonyban is kiadtak egy hasonló lapot Fillértár 

címmel. Ennek kiadója és szerkesztője Schmidt Antal nyomdász volt, akitől később Orosz 

József vette át a szerkesztést. Bár előfizetőinek száma elérte az 1700-at, ez sem bizonyult 

elegendőnek a lap fenntartásához, és 1835-ben meg is szűnt.  

Nagyobb sikere volt a közhasznú ismereteket terjesztő harmadik hetilapnak, a kolozsvári 

Vasárnapi Újságnak, amely 1835-től egészen 1848 novemberéig életben tudott maradni. 

Szerkesztője, Brassai Sámuel a hazai viszonyokhoz tudta alkalmazni a lapot, és ennek 

köszönhette nagyobb sikerét. Az újság az Erdélyi Híradó melléklapjaként jelent meg, és 

politikai híreket is közölt.  

E három, szélesebb közönségnek szánt hetilapban az olvasók már illusztrációkat is találtak. 

A Fillértárban kőnyomatos úton sokszorosított képek jelentek meg, a Garasos Tár visszatért 

a legrégibb illusztrációs eljáráshoz, a fametszethez, ami olcsóbb is volt, ugyanakkor lehetővé 

tette a szöveg közé nyomtatást, és nem kellett - a réz- és kőnyomatokhoz hasonlóan - külön 

sajtóval nyomtatni.  

 

A negyvenes évek sajtója 

  



A negyvenes évek folyóiratai 

 

Az a fontos szerep, amelyet a magyar sajtó 19. századi történetében a folyóirat-irodalom 

politikai szempontból is játszott, különösen a harmincas években volt kiemelkedő, amikor a 

hírlapirodalom kibontakozását a politikai és a cenzúraviszonyok gátolták. Amint a 

lehetőségek kedvezőbbekké váltak, és megindulhatott Kossuth Pesti Hírlapja, ez az orgánum 

minden folyóirat sorsára hatott, még Bajza Athenaeumjára is.  

A Hírlap átvette a reformtörekvések irányítása terén a vezető szerepet a sajtóban. Ez nem 

jelentette azt, hogy a negyvenes évek folyóiratai eljelentéktelenedtek volna: új lapok indultak, 

melyek többségükben - már a folyóiratok sajátos eszközeivel - egészítették ki és támogatták 

az ellenzék törekvéseit.  

1840 áprilisában, Kossuth, Wesselényi és az országgyűlési ifjak szabadulását követően a 

centralisták Budapesti Szemle címmel folyóiratot alapítottak. Eötvös József, Szalay László és 

Trefort Ágoston már korábban is rendelkeztek egy lappal, az 1837-1839 között Themis 

címmel megjelent Közlönnyel, amelynek azonban évente csak egy-egy száma jelent meg. 

Ezekben Eötvös, Szalay és Pulszky már jelentős írásokat közöltek, de azt is felismerték, hogy 

rendszeres folyóiratra van szükségük. Két híres liberális európai lapot tekintettek mintának: a 

párizsi Revue des Deux Mondes-ot és az Edinburgh Review című skóciai folyóiratot. A 

Budapesti Szemle, melynek szerkesztője Szalay László lett, elsőként képviselt sajtónkban egy 

egységes politikai csoportosulást: a centralistákat. A szerkesztő cikkei mellett Trefort 

Ágoston, Lukács Móric és Eötvös József politikai, gazdasági, pszichológiai, jogi és irodalmi 

témájú tanulmányai láttak itt napvilágot, olyan írások, melyek mind egy polgáriasult 

Magyarország megteremtését szolgálták. A folyóirat csak 1841-ig élt. Bebizonyosodott, hogy 

a kor igényeinek inkább a Pesti Hírlap típusú politikai lap felelt meg.  

 

Az irodalmi divatlapok  

 

A reformkor sajátos folyóiratai voltak az ún. irodalmi divatlapok. Ez a laptípus nem a mai 

divatlapok megfelelője, hanem irodalmi jellegű újság, amelynek egyes számaihoz réz- vagy 

kőnyomatos úton készített divatképeket mellékeltek. Ez a Franciaországban született laptípus 

a 19. század elején Európa- szerte elterjedt. A divatképek főleg a női olvasóközönség 

megnyerését kívánták szolgálni, azt a réteget, amelyet irodalmi folyóirataink Kármán óta 

igyekeztek meghódítani. Az első hazai divatlap, a pesti Der Spiegel még német nyelven indult 

1828-ban. Az első magyar nyelvű divatlap a Regélő volt (1833-1841).  



A divatlapok iránti igényt a középréteg: a városiasodással együtt megnövekvő hazai, 

magyarosodó polgári és kispolgári réteg táplálta. E lapok elhatárolták magukat a 

tudományosságtól éppen úgy, mint a politikától; olyan vegyes tartalmú kulturális és 

szórakoztató orgánumok voltak, amelyek egyszerre töltötték be a családi lap, a néplap és a 

szépirodalmi folyóirat szerepét. Viszonylagos népszerűségük lehetővé tette, hogy az 

előfizetésekből fenn tudták tartani a lapot. Ehhez akkoriban mindössze 500-700, más lapoknál 

1200 előfizető elég volt. Kezdetben a szerkesztők még tiszteletdíjat sem fizettek az íróknak, 

és csak később, a negyvenes években javult e téren a helyzet.  

A német és a bécsi divatlapok nyomán nálunk is új műfajok honosodtak meg az irodalmi 

divatlapokban. Ilyen volt a korabeli hazai életből vett témák leíró feldolgozását nyújtó, 

jellegzetes típusokat bemutató életkép. Nagy Ignác, Garay János, Munkácsy János és 

Frankenburg Adolf életképei többnyire a pesti élet tipikus figuráit elevenítették meg. Miként 

Bajza folyóirataiban, a divatlapokban is gyakori és divatos műfaj lett az úti levél és az útirajz.  

 

A Regélő -Honművész (1833-1841)  

 

Szerkesztője Mátray Gábor ügyvéd volt, aki már a Tudományos Gyűjtemény 

szerkesztőségében is tevékenykedett. Vörösmarty szellemi és gróf Széchenyi Lajos anyagi 

támogatásával kapott lapengedélyt, azzal a feltétellel, hogy a politikát teljesen kirekeszti a 

lapból. 1833 áprilisában indult meg a hetenként kétszer megjelenő Regélő-Honművész. A 

kettős cím második tagja a főlappal egyenlő terjedelmű társlapra utalt. A gyakori, akkoriban 

heti kétszeri megjelenés nehéz helyzet elé állította a szerkesztőt, mert az írókat gyors munkára 

késztette, ami eléggé szokatlan volt. Ezért aztán eleinte sok dilettáns írást is kénytelenek 

voltak közölni. Később javult a lap színvonala, de továbbra is egyenetlenség jellemezte. 

Irodalmi anyagai jellegtelenek, versei semmitmondók voltak, és novellái is többnyire a 

sablont követték.  

Melléklapját, a Homnűvészt Garay János szerkesztette. Tevékenysége főként a magyar 

színjátszás érdekeit szolgálta, sokat tett az állandó pesti színház megteremtéséért. Itt jelentek 

meg az első rendszeres színikritikák.  

Az irodalmi élet fejlődésével és a politikai lehetőségek javulásával Mátray felismerte, hogy 

lapja anakronisztikussá vált, és ezért 1841 végén átadta a lapengedélyt a Regélő Pesti 

Divatlap címmel indult új vállalkozásnak.  

 

A Rajzolatok (1835-1840)  



 

 

A Regélő indulása után két évvel Munkácsy János Rajzolatok a Társasélet és 

Divatvilágból címmel újabb divatlapot indított. Ez a lap is hetenként kétszer jelent meg, és 

divatképeket, később arcképeket is közölt a hazai közélet, tudomány és művészet kiemelkedő 

képviselőiről. Első segédszerkesztője Csató Pál volt, aki színvonalassá tette a lapot; jól 

megválogatta a munkatársait. Legszorgalmasabb munkatársa Vajda Péter volt. 1836-tól Nagy 

Ignác lett a segédszerkesztő, aki egy évvel később Garay Jánosnak adta át a helyét. 1838-tól 

Hazucha-Kelemenfy László került a posztra. A gyakori szerkesztőváltozás és a Bajzáék ellen 

folytatott polémia nem használt a lapnak, és az Athenaeum triászának győzelmével a 

Rajzolatok sorsa beteljesedett. Munkácsy, aki ráadásul denunciánssá is lett, 1839-ben politikai 

hetilappá alakította át a divatlapot, címét pedig 1840-ben Sürgönyre változtatta. Ennek 

lapengedélyét vásárolta meg a kiadó, Landerer, és ezt felhasználva indította meg 1841-ben a 

Pesti Hírlapot.  

 

Regélő Pesti Divatlap és folytatása, a Pesti Divatlap (1842-1848)  

 

A harmincas évek kezdeményezését folytatták a negyvenes évek divatlapjai is, de a 

megváltozott helyzetben némileg módosult a divatlapok jellege. Ez a változás már a Regélő -

Honművésznek bizonyos mértékben folytatásaként megjelenő Regélő Pesti Divatlapon is 

megfigyelhető. Ez a lap a korábbi segédszerkesztő, Garay János szerkesztésében 1842 

januárjában indult meg. A szerkesztő maga is egyrészt folytatásnak nevezte lapját, másrészt 

azonban újat is ígért, mert esztétikai, etikai, pszichológiai és pedagógiai tárgyú írások 

közlésére is vállalkozott. Programjában újszerű volt a nemzeti szempont kiemelése is. A 

divatlap Petőfivel való kapcsolatai és Kossuth politikájának támogatása miatt is a kor egyik 

legjelentősebb orgánuma lett. A politizálási tilalommal engedélyezett divatlapokba 1848-ban 

már nyíltan bevonult a politika is.  

A Regélő Pesti Divatlap elődjénél szebb kivitelben és korszerűbb formában jelent meg. Új 

sorozatok és rovatok jelentkeztek, mint például a Szép- és erkölcstan. A Tárca rovat a Társas 

élet, az Irodalom, a Színészet, a Műterem és a Divat című egységeket foglalta magába. A 

vezető műfajok a novella, az életkép és az úti levelek voltak. A cikkek a polgári műveltség 

terjesztését kívánták szolgálni, és nem hiányzott - különösen Erdélyi János, Henszlmann lmre, 

Pulszky Ferenc és Vajda Péter írásaiból - a hazai korszerűtlenségek bírálata sem. Erdélyi, 

majd később Mocsáry Lajos is úgy vélekedett, hogy a politikai reformokat társadalmi és 



kulturális megújulásnak kell megelőznie. A "Gyorskocsi" a vidéki, a "Pesti Posta" a fővárosi 

hírekről számolt be, a "Külföld" c. sorozat pedig a külföldi eseményekről tudósított.  

A lap fogadtatása a közönség és a Pesti Hírlap részéről kedvező volt, a folyóiratok 

azonban - a Honderűtől az Athenaeumig - hidegen, sőt ellenségesen fogadták. Ennek okai - a 

rivalizálás mellett - az Athenaeum esetében a Garay és Bajza közti korábbi vitákból eredtek.  

1844 elején a 8 ezer forintos kaució tulajdonosa, Erdélyi János vette át a szabadalmat és a 

szerkesztést is; a segédszerkesztő Vahot Imre lett. Az új szerkesztő az eredetiség elvét 

igyekezett érvényesíteni, és nagyobb hangsúlyt kapott az irodalmi profil. 1844 közepétől 

Vahot Imre, Erdélyi sógora folytatta a szerkesztést, a segédszerkesztő pedig Petőfi lett. A lap 

címe ettől kezdve Pesti Divatlap. Vahot idejében a divatképeken általános lett a nemzeti 

viselet, az elődje által képviselt nemzeti irány gyakrabban külsőségekben és a külföld háttérbe 

szorításában nyilvánult meg. Petőfi verseinek, Vajda Péter és társai magyar valóságot reálisan 

bemutató cikkeinek hála, azonban a lap - az itt-ott előforduló felszínesség ellenére is - igényes 

és színvonalas maradt. A szerkesztő megállapodott Petőfivel, hogy a költő verseit egyedül a 

Pesti Divatlapban közölheti. A Honderű Petőfi elleni támadásai alkalmával a szerkesztő kiállt 

a költő mellett, aki 1845 áprilisában mégis megvált a laptól. Kapcsolatuk később, amikor a 

Tizek Társaságába tömörült fiatal írók elhatározták a divatlapok bojkottját, meg is romlott; 

ezután Petőfi sem jelentette meg verseit a Pesti Divatlapban. Vahot ezt a veszteséget Arany 

János megnyerésével igyekezett ellensúlyozni, és amikor ez nem sikerült, Tompával 

próbálkozott, aki - ellentétben Petőfiékkel - nemcsak az Életképekben hanem a Pesti 

Divatlapban is publikált. Vahot sérelmezte az írók "pártoskodását", mögötte csak személyes 

motívumokat és haszonlesést látott; nem ismerte fel, hogy Petőfi és a márciusi fiatalok 

táborának kiválását a rendi ellenzék keretéből valójában politikai okok motiválták.  

Pedig 1848-ra a Pesti Divatlapba is bevonult a politika: az első szám melléklete Kossuth 

képét közölte. Részletesen foglalkozott a lap az országgyűlés eseményeivel, beszámolt a 

március 15-i forradalomról, és hosszú idő után először jelent meg a lapban Petőfi-vers: a 

Nemzeti dal.  

Kiadása 1848 júliusától Budapesti Divatlap címmel folytatódott, és a lap hetenként kétszer 

Nemzetőr című mellékletet is tartalmazott. Fő riválisával, az Életképekkel továbbra is 

polemizált, és 1848 végén megszűnt.  

A Regélő Pesti Divatlap, illetve a Pesti Divatlap a kossuthi politikát követte: 

közönségének elsősorban a köznemességet és a nemesi származású értelmiséget tekintette. 

Vahot 1848-ban radikalizálódott, és eljutott az uralkodóház elleni lázadáshoz. Népiessége és 

liberalizmusa egyaránt nemesi eredetű volt; a külsőségek: a magyar ruha, magyar tánc 



megszállottja volt. Bár a kritikától és a komolyabb cikkektől idegenkedett, így is a negyvenes 

évek egyik jelentős folyóirata volt, és nagy szerepet játszott az irodalom népszerűsítésében. 

Az irodalmi életben mégis előkelőbb hely illette meg a másik divatlapot, az Életképeket.  

 

 

Életképek (1843-1848)  

 

Frankenburg Adolf, a helytartótanács hivatalnoka 1842-ben irodalmi divatlap 

engedélyezéséért fordult a hatóságokhoz. Mivel az engedély késett, 1843-ban Magyar 

Életképek címmel elbeszéléseket és verseket tartalmazó, nem periodikus munkának tűnő 

füzeteket kezdett megjelentetni. A következő évben az engedély birtokában előbb 

kéthetenkénti, majd hetenkénti megjelenéssel Életképek címmel hetilapként folytatta lapja 

kiadását.  

A legnagyobb írókat gyűjtötte a folyóirat köré, akiknek tisztességes honoráriumot juttatott. 

Munkatársai közé tartozott Nagy Ignác, Garay János, Pákh Albert, Vajda Péter, Erdélyi János, 

Bérczy Károly, Jókai és Petőfi is. A közönségnek tetszett a lap, az előfizetők száma hamar 

elérte a 800-at, majd az 1400-at. Ez a lap is tartalmazott divatképeket és zenei mellékleteket, 

beosztása hasonló volt a Pesti Divatlapéhoz, de nagyobb teret kapott benne a kritikai rovat. 

1845-1846-ban Irodalmi Őr című, jól szerkesztett kritikai mellékletet is adott ki, amelyben a 

bírálók a szépirodalmi és a tudományos műveket kísérték figyelemmel. A kritikusok nagy 

része - köztük olyan írók, mint Erdélyi János és Henszlmann Imre - álnéven, számmal vagy 

egyéb jellel jegyezte a bírálatait. Az előbbi írt kritikát Vörösmarty munkáiról, az utóbbi pedig 

Eötvös A falu jegyzője c. művét ismertette; Petőfi kritikusai a lapban Császár Ferenc és 

Erdélyi voltak. A lap kritikai irodalmunk jelentős orgánumává lett.  

Az Életképek a hazai városi polgárság ízlését igyekezett követni és a városias, polgári-

kispolgári életformát népszerűsíteni. Frankenburg is súlyt helyezett a női olvasók 

megnyerésére és nevelésére. Lapja népszerűségét azzal is fokozni kívánta, hogy eleinte 

kevesebbet írt a politikai és a társadalmi kérdésekről, mint a másik divatlap; jobban kedvelte a 

pesti kuriózumokat és pletykákat. A Tárca rovat cikkeit maga Frankenburg írta, ebben 

irodalmi, zenei írások és tréfák szerepeltek. A Darázsok című rovatában az emberi és olykor a 

hatósági fonákságokat is bírálta, bár sokszor csak felszínesen és személyeskedően. Sokat 

polemizált laptársaival, különösen Vahot Pesti Divatlapjával, főként a "Mi hír Budán" című 

rovatában.  



1845-től az Életképek közelebb került a politikához, ha az Irinyi által követelt, határozott 

politikai állásfoglalást nem is vállalta. Mindenesetre az Életképek lapjain Irinyi Dániel, Vajda 

Péter, Erdélyi János, Henszlmann Imre és Pulszky Ferenc írásai a polgári Magyarországért 

harcoltak.  

Jelentős esemény volt a divatlap életében, hogy 1846-ban a Petőfi köré tömörült tíz fiatal 

író, a Tizek Társasága - miután szembefordult Vahot Imre lapjával, és saját lapra nem kapott 

engedélyt - az Életképekhez csatlakozott. A Fiatal Magyarország csatlakozását Bécsben nem 

vették jó néven Frankenburgtól, aki mellesleg kamarai tisztviselő is volt. Ezért aztán a 

következő évben átadta szerkesztői helyét Jókai Mórnak. Jóllehet Kossuth és az ellenzék 

előzőleg szerződésben biztosította hivatala elvesztése esetére a kárpótlást, Frankenburg 

inkább a bécsi állását választotta.  

Jókai 1847 második felétől szerkesztette a folyóiratot, amelyet visszaemlékezéseiben 

liberális irányzatú szépirodalmi lapnak nevezett. Petőfi úgy nyilatkozott, hogy azért akarta a 

népköltészet képviselőit az Életképekbe egyesíteni, mert ez a divatlap rendelkezett a legtöbb 

olvasóval és a legkiválóbb munkatársakkal. A Honderű éles támadásokkal fogadta az új 

szerkesztőt, de Vahot, a Pesti Divatlap szerkesztője sem lelkesedett érte. Szerkesztése idején a 

lap kiemelkedő közleményei Petőfi versei voltak; 1846 végétől a költőnek mintegy 30 verse 

jelent itt meg. A munkatársak között szerepelt ebben az időben Vörösmarty és Garay is, 

valamint számos fiatal író.  

A lap a politikus irodalom és az irányzatos művek jogosultságát hirdette, vitába keveredve 

az ügyben Erdélyi Jánossal és Vahot Imrével. Az Életképek a Nemzeti Színház hivatalos 

lapjaként jelent meg; számos írása foglalkozott a színház helyzetével és a bemutatott 

darabokkal. 1848 januárjától Arany János is a lap állandó munkatársa lett. 1848. március 15-e 

után Jókai és Petőfi együtt szerkesztették a lapot, amelynek alcíme "Nép szava" lett. Jókai, aki 

írásaival lassan eltávolodott a Petőfi Vasvári-iránytól - miközben a divatlapban a radikális 

irányt Petőfi, Vasvári és Egressy továbbra is képviselték -, 1848 decemberében búcsút 

mondott a szerkesztésnek. Buda elestével, december 31-én azután a lap is megszűnt.  

 

A Honderű (1843-1848)  

 

Az Életképekkel egy időben indult a negyvenes évek harmadik jellegzetes divatlapja, a 

Honderű. Szerkesztője, Petrichevich Horváth Lázár azt a célt tűzte maga elé, hogy lapja által 

megnyerje a magyar arisztokrácia támogatását az irodalom pártolására. A lap címe 

Széchenyitől származik, aki a magyar fővárost akarta a szerinte nem szépen hangzó Pest 



helyett így elnevezni. Az erdélyi előkelő családból származó szerkesztő jogot tanult, majd a 

harmincas években Pestre költözött, ahol az irodalomnak akart élni. Első művei nem hozták 

meg számára a sikert, ezért folyóiratokba és újságokba kezdett írni, később Emich Gusztáv 

nyomdász közreműködésével önálló lapot alapított. A Honderű 1843 januárjában hetilapként 

indult meg, gondos kiállításban, divatképekkel. Képei - a költséges, eredeti francia divatrajzok 

- mind felülmúlták a többi hazai divatlap illusztrációit.  

Indulása sikeres volt, az első számokat már 1500 példányban adták ki. Sikeréhez 

hozzájárult az olcsósága is; a szerkesztő nem a lapjából élt, megengedhette magának a 

költséges kiállítás mellett az alacsony árat is. Munkatársként Berecz Károlyt és Nádaskay 

Lajost vette maga mellé, de az első két évfolyamban még a kor legjobb magyar írói - köztük 

Vörösmarty és Petőfi is - írtak a lapba. Sokat foglalkozott a Honderű a magyar irodalom 

elmaradottságának okaival; az arisztokráciát a támogatásra, a középrétegeket olvasásra és a 

népet művelődésre buzdította. Eltúlozta az arisztokrácia szerepét a magyar művelődésben, 

irodalmunkat a szalonliteratúra mércéjével mérte, az új irodalmi irányzatokat, így az irodalmi 

népiességet nem tudta megérteni.  

A maradiság és a Petőfi-ellenes hajsza fóruma főleg 1845-től kezdve lett, ekkor Nádaskay 

Lajos neve szerkesztőként került a Honderű címlapjára, mivel Petrichevich Horváth hosszabb 

időre külföldre távozott. Ekkor indult meg a Petőfi személye és költészete elleni hajsza, 

melynek során a lap Petőfi helyett Jámbor Pált igyekezett nagy költőnek bemutatni. Zerffi 

Gusztáv kritikus személyében is gyalázta a költőt. A lap ekkor már elvesztette jelentőségét az 

irodalmi életben, szépirodalmi anyaga is érdektelenné vált. Az 1848. április 2-i számban aztán 

bejelentették megszűnését. Utódjaként Nádaskay és Zerffi szerkesztésében jelent meg április 

6-án a Reform, amely később beolvadt a baloldal egyesített orgánumába, a Népelembe. 

Nádaskay a szabadságharc leverése után ismét színt váltott, és a bécsi kormány által pénzelt 

Magyar Hírlapnál helyezkedett el.  

 

A Magyar Szépirodalmi Szemle (1847) 

 

Láttuk, hogy Bajza folyóiratai: a Kritikai Lapok, az Athenaeum és a Figyelmező, majd az 

irodalmi divatlapok, különösen az Életképek kritikai melléklete, az Irodalmi Őr a kritika 

műfajának meghonosítását szolgálták a magyar szellemi életben. A Kisfaludy Társaságban 

már a negyvenes évek kezdetétől többen javasolták egy kritikai folyóirat indítását. Végre 

1846-ban a Társaság elfogadta Toldy Ferenc beterjesztését a Magyar Szépirodalmi Szemle 

megindítására, 1847 januárjában meg is jelent a lap első száma. Élén háromtagú "szerkesztő 



bizottság" állt: Erdélyi János, a szerkesztő, Henszlmann Imre és Toldy Ferenc. Bár a korabeli 

lapok örömmel fogadták a kritikai szemle indulását, a remélt olvasói érdeklődés elmaradt, 

még a szükséges 400-500 előfizető sem gyűlt össze. Pedig kiváló kritikusai voltak - a 

szerkesztőbizottság tagjain kívül: Pulszky Ferenc, Szabó Károly, Ballagi Mór és mások, 

akiknek jó része névtelenül publikált. A kritikák mellett elméleti cikkek és a külföld 

irodalmáról szóló írások is megjelentek a lapban. Nemcsak a közönség, az írói közvélemény 

sem volt elég érett a kritikára. A lap Eötvös A falu jegyzőjéről írt bírálata miatt a Pesti Hírlap 

jóindulatát is elvesztette. Hasonló módon reagáltak a divatlapok a róluk írt rendszeres 

lapszemlékre. Mivel sem a közönség, sem az írók nem pártolták igazán a Kisfaludy Társaság 

színvonalas kritikai lapját, egy esztendő múltán, 1847 végén már meg is szűnt.  

 

 

A negyvenes évek hírlapirodalma  

 

Az a hosszú időszak, amelyben az irodalmi folyóiratoknak kellett betölteniök a politikai 

sajtó funkcióját, a negyvenes években véget ért. Láthattuk, hogy ezt a jelentős változást a 

kortársak is felismerték, és Bajza József is  a Pesti Hírlap megjelenésének tulajdonította a 

folyóirata iránti érdeklődés megszűnését.  

A kedvező változás mögött a bécsi kormányzat kompromisszumok felé hajló politikája és 

ennek nyomán a cenzúraviszonyok enyhülése állt. Míg korábban a cenzúrát az a feudális 

tendencia jellemezte, amely a sajtót teljesen el akarta szigetelni a politikumtól, a negyvenes 

évek elejétől - a politikai lapok feltartóztathatatlan megjelenésével - ez a követelmény 

megváltozott. A kormányzat ekkor megkísérelte a sajtóban a politikumot a számára megfelelő 

keretek közé szorítani. A cenzúraszabályzat 1848-ig azt az általános elvet rögzítette, hogy a 

"veszedelmes" dolgok megjelenését meg kell gátolni.  

A negyvenes években a kedvezőbb viszonyok között a politikai hírlapirodalom már 

politikai irányzatok szerint is tagolódott. Kossuth Pesti Hírlapja 1841-ben a nemesi liberális 

reformellenzék lapjaként indult. Vele egy időben jelent meg Vajda Péter szerkesztésében a 

szintén liberális nézetet képviselő Világ, amely azonban már 1841 derekán konzervatív kézbe 

került. A konzervatív sajtót képviselte még az 1845-ig élt Orosz József-féle Hírnök és a 

Nemzeti Újság. Erdélyben 1842-től a nemesi liberális reformmozgalom támogatója volt az 

Erdélyi Híradó, amelynek szerkesztését akkor báró Kemény Zsigmond vette át. Kemény 

honosította meg az erdélyi sajtóban a vezércikket.  



A konzervatív, kormánypárti irányzat képviselője Erdélyben az 1841-ben indult, Szilágyi 

Ferenc által szerkesztett Múlt és Jelen c. lap volt.  

Az 1848-as forradalom előtti évtized és a liberális ellenzék kiemelkedő orgánumát, a Pesti 

Hírlapot 1841-től 1844-ig Kossuth szerkesztette. Ekkor a szintén ellenzéki, de nem Kossuth 

irányát képviselő centralisták kezébe került. Kossuthnak nem sikerült új politikai lapot 

szereznie, politikai cikkei ezért egy ideig az Iparegyesület szerény lapjában, a Hetilapban 

jelentek meg. Kossuth itt lépett fel a konzervatívok új lapjának, a Budapesti Híradónak a 

publicisztikájával szemben.  

 

A Pesti Hírlap (1841-1849)  

 

A viszonyok enyhülése ellenére is feltűnést keltett, hogy az 1841. január 2-án Landerer 

Lajos kiadásában meginduló Pesti Hírlapnak az a Kossuth Lajos lett a szerkesztője, aki 

akkoriban szabadult politikai fogságából. A titkosrendőrség bizalmát élvező Landerer egy 

antiliberális lapot akart indítani, és ezért megvásárolta Munkátsy Jánostól a Sürgöny kiadási 

jogát. Az ugyancsak lapalapításra készülő Kossuth azért kerülhetett a Pesti Hírlap élére, mert 

Metternich azt remélte, hogy ezáltal megnyerheti saját szolgálatára, vagy legalábbis a cenzúra 

által korlátok közé szoríthatja tevékenységét. Landerer megígérte Bécsben, hogy ha Kossuth 

mégis kellemetlenné válik a kormánynak, eltávolítja. Jellemző, hogy Orosz és a többi 

rosszakarója azt terjesztette, hogy Kossuthot megvásárolta a hatalom.  

A Pesti Hírlap eleinte hetenként kétszer jelent meg, és külső formájában sem különbözött 

a Jelenkor által meghonosított újságformától. Tipográfiai kiemelést, nagyobb és vastagabb 

betűket, levegősebb szedést azért sem igen alkalmazott, hogy minél több anyaggal tölthesse 

meg a rendelkezésére álló szűk helyet (8 oldal). Újszerűnek számított a háromhasábos szedés 

alkalmazása.  

Tartalmi téren és a tudatos szerkesztési módban viszont annál több újdonságot hozott a 

Pesti Hírlap. Szerkesztője arra törekedett, hogy a lapban - de egy-egy számon belül is - 

bizonyos egységes mondanivaló jelenjen meg, és a különböző rovatok témái és tanulságai 

összhangba kerüljenek. A lap elvi egységét elsősorban természetesen a nemzeti reformok 

ügye biztosította. Kossuth bevezető cikkében egy olyan időszaki lap fontosságát 

hangsúlyozza, amely a nemzet életének hű tükre. Lapjával ő nem szórakoztatni akarja olvasóit 

- ezért még a szépirodalmat is száműzi -, és nem is érdekességekkel kíván szolgálni, hanem a 

nemzeti átalakulást szeretné támogatni. Bizonyos értelemben a korábbi kéziratos tudósításait 



szándékozott fejlettebb formában tovább folytatni: 1843 tavaszától a lap előterében valóban 

az országgyűlési tudósítások álltak.  

Kossuth nemcsak szerkesztette az újságot, hanem a cikkek jelentős részét is maga írta. 

Nevéhez fűződik a publicisztikai műfajok közül a sokáig leghatékonyabbnak, a vezércikknek 

a meghonosítása. Ő írta a Pesti Hírlap legtöbb - szám szerint 216 - vezércikkét, de számos 

más cikknek is ő a szerzője. A vezércikket követte az újságban a "Fővárosi Újdonságok" című 

rovat, amelynek cikkeit az első két évben Frankenburg Adolf írta. Kossuth komoly 

vezércikkeit szerencsésen egészítették ki Frankenburg humoros-szatirikus írásai, melyekben a 

városi hatóságok visszaéléseit ostorozta. Frankenburgot e rovat élén Vahot Imre, majd Pákh 

Albert követte. A vidéki, törvényhatósági tudósítások a "Megyei napló", illetve a "Vidéki 

levéltárca" című rovatban kaptak helyet. Kossuth jelentősnek tartotta ezeket a rovatokat, és 

vidéki levelezőitől hitelességet és gyorsaságot követelt. Arra biztatta őket, hogy a 

törvényhatóságok életéről, különösen pedig a bíráskodás, a népnevelés, a magyarosítás, a 

házadó és az örökváltság ügyéről írjanak.  

1843 májusában, az országgyűlés megnyitása után a megyei rovat nagy része átadta helyét 

az országgyűlési tudósításoknak. Vahot Imrét országgyűlési tudósítóként küldte a szerkesztő 

Pozsonyba, és maga Kossuth is megjelent időnként az országgyűlés színhelyén. Bár a 

tárgyalások nyilvánosságra kerülését már nem tudták akadályozni, de a követek és megyéjük 

nevét nem volt szabad kiírni.  

A Pesti Hírlap a külföld híreit a "Külföldi napló" című rovatában közölte. A hírek fő 

forrásaként ezúttal is a külföldi lapok szolgáltak, de azok közleményeit átfogalmazva és néha 

a forrást is megadva tették közzé. Jelentős helyet kaptak e rovatban a nyugati országok 

parlamenti vitáiról szóló tudósítások; de élénk figyelemmel kísérték a sajtószabadságért folyó 

küzdelmeket és a külföldi sajtóviszonyokat is.  

A lap utolsó rovata az "Értekező" c. tárcarovat volt. Ebben esett szó - olyan jeles szerzők 

tollából, mint Szentkirályi Móric, Fáy András, Almási Balogh Pál, Szalay László, 

Henszlmann Imre - az örökváltság, a városi reformok, az ismeretterjesztés, a vámkérdés és a 

pénzügyek problémáiról. A szépirodalmat Kossuth tudatosan távol tartotta a Pesti Hírlap 

tárcarovatától. A lap utolsó oldalait hirdetések foglalták el, köztük hivatalos közlemények és 

kereskedők, kiadók híradásai.  

Kossuth újságírói stílusa tudatosan szakított a rendi nacionalizmus sajtójának idejétmúlt, 

barokkos, üres cirádáival, henye jelzőivel, émelyítő szóhalmazaival. Igaz, az ő stílusát is 

bírálták; Csengery Antal szerint valami "keleties lassúság" jellemezte. Pátosza mögött inkább 

a politikai lendületet és a francia romantika stílusának nyomait fedezhetjük fel. A kortársak is 



cikkeinek élénkségét, színességét és világosságát hangsúlyozták, azt, hogy végre valaki a 

lényeges kérdésekről mert írni. A Pesti Hírlapnak a negyvenes évek viszonylag kedvezőbb 

viszonyai között is szembe kellett néznie az előzetes cenzúrával. Fennmaradtak az újság 

kefelenyomatai és köztük a kihúzott cikkek levonatai is, és ennek alapján pontosan tudjuk, 

hogy a Kossuth által szerkesztett 365 szám közül hétből hagyattak ki tőle származó 

vezércikket. Fontosabb közlemény 10 százalékából maradt ki, és 55 százalékán csak 

jelentéktelenebb változtatást végeztek. Az első cenzor Havas József jogász volt, aki már egy 

hónapi működése után döbbenten írta jelentésében, hogy ha minden liberális és ellenzéki 

szellemben írt írást kitörölne, alig maradna meg a lap fele. Tőle 1842-ben Czech János volt 

győri főbíró, majd 1843-tól Sedlnitzky közbelépésére Karácson Mihály konzervatív jogász, a 

Nemzeti Újság munkatársa vette át a lap cenzúrázását. Ő volt az, aki akadékosságával 

eltorzította a cikkek szövegét, mindenbe belekötött; pl. nem engedte meg kitenni Wesselényi 

nevét a vezércikk alá. Miatta panaszkodott Kossuth Landerernek "a cenzúra határtalanul 

következetlen butasága" miatt.  

Az akadályok ellenére is hamarosan kitűnt, hogy az újság mennyire újat képviselt, hiszen 

bárki, aki csak elolvasta a Pesti Hírlapot, tájékozódhatott az ország távoli részeiben folyó 

megyegyűlések és reformkörök tevékenységéről, törekvéseiről. Gróf Andrássy Károly szerint 

Bécsben is mindenki Kossuth lapjáról beszélt, noha Ausztriából ki volt tiltva. Az újság 

gyorsan kialakult népszerűségére jellemző, hogy 1847 nyarán 500 helybeli és 3~70 vidéki 

előfizetője volt. 1844 elejére az előfizetők száma már 5200-ra emelkedett, vagyis a korszak 

legnépszerűbb lapja lett.  

Kossuth a Pesti Hírlapban a nemesi reformellenzék programját, a polgári nemzeti 

átalakulás ügyét képviselte a publicisztika eszközével. Témái a hazai élet sokrétűségét 

tükrözik a gazdaságtól a nemzetiségi kérdésig, a nemzeti színháztól az örökváltságig. A hazai 

feudális jogrendszer igazságtalanságai miatt éppen úgy elborzad, mint az iskolai viszonyok, a 

vidéki kiskirályok túlkapásai és erőszakoskodásai láttán. Victor Hugo romantikus modorában, 

az olvasóra mély hatást gyakorolva mutatja be az erőszak minden formáját, a nyilvános 

botozást, a gyermekek vesszőzését és a gazdák cselédverését, az "ütlegvirtuózok" minden 

típusát. "Mindent vernek és örökké vernek", Agyba-főbe verik az utcán verekedőket, 

minthogy verekedni nem szabad". "Halál és nyomor", "Gyerekgyilkosság": ilyen és ehhez 

hasonló, sokatmondó címek jelzik Kossuth érdeklődését, melyek az olvasóban is felkeltik a 

vágyat egy új polgári és emberibb társadalom iránt. Hiszen Kossuth sokszínű írásai valójában 

egy összefüggő program részét alkotják.  



A nagyszabású reformprogramnak szülte valamennyi lényeges kérdése helyt kapott a Pesti 

Hírlapban. Így állandó témája lett a lapnak a feudális kiváltságok lebontásának a kérdése: az 

örökváltság ügye, a nemesi adómentesség elleni harc, a közteherviselés és az érdekegyesítés 

problémája. A negyvenes évek elején még nyíltan nem foglalkozhatott a Pesti Hírlap a 

nemzeti önrendelkezés kérdésével, de közvetve, mint a gazdasági fejlődés egyik legfőbb 

akadálya: az ország függő helyzete sem maradhatott szó nélkül. Kossuth a Pesti Hírlapban 

indította meg a harcot a magyar iparért és a védvámért is. Míg az ellenzék és Kossuth lapja a 

védvámért küzdött, a nagybirtok és a Világ a védvám ellen és az osztrák-magyar vámunióért 

szállt síkra. A Pesti Hírlapban a fiumei vasútért és a Kereskedelmi Társaságért folyt a harc 

(amely szintén a gazdasági önállóság ügyéhez kapcsolódott). Kossuth lapjában a nemzeti 

önállósággal együtt a nemzeti nyelvnek, a magyar államnyelv ügyének is lelkes harcosa volt. 

Visszatekintve a fél évszázados küzdelemre, inkább lassúnak találta a fejlődést, és kevesellte 

az eredményt. 1844-ben végre megszületett a magyar államnyelvről szóló törvény, de a 

magyarországi nem magyar népek nemzeti mozgalma újabb kérdéseket vetett fel, amelyek 

ugyancsak helyet kaptak a Pesti Hírlap cikkeiben.  

 

Széchenyi és a Pesti Hírlap  

 

Alig jelent meg a Pesti Hírlap első tucatnyi száma, Széchenyi tollat fogott, és megírta éles 

kritikáját Kossuth lapja ellen, amely 1841 júniusában könyv alakban, Kelet népe s a Pesti 

Hírlap címmel meg is jelent. Az újság másfél hónapos fennállása elég volt ahhoz, hogy 

megrémüljön annak ellenzéki hangnemétől, izgatást lásson a visszásságok feltárásában, és 

aggodalmát fejezze ki a szenvedélyek felkeltésének következményeivel kapcsolatban. Igaz, 

mások is voltak, még az ellenzéki társak között is, akik kissé erősnek találták a Hírlap 

hangját, és némi kritikával figyelték azt, de nem léptek fel ellene. Így gondolkodott 

Wesselényi, Deák és Eötvös, aki másokkal együtt Széchenyit óvta is az újság elleni 

fellépéstől.  

Széchenyi könyvében azzal vádolja Kossuthot, hogy anarchiába sodorja a nemzetet. 

Szerinte a Habsburg-hatalom és a nemzetiségek felé elég, ha tartjuk állásainkat, de nem bölcs 

dolog oly sok idegen erőt magunk ellen zúdítani. A belső reformokhoz - melyekkel nagyrészt 

egyetért - sem szabad Kossuth módszerével közeledni, mert ez végzetes lehet a magyarság 

számára. A Kossuth elleni fő vádak egyébként a következők voltak: a Pesti Hírlap egyes 

eseteket bírál önkényesen és érzelmi színezettel; a politikai reformok kérdései nem újságba, 

hanem könyvbe valók; Kossuth nem számol a valósággal, és forradalomba viszi a nemzetet. 



Kossuth először röviden válaszolt a Pesti Hírlapban, majd bejelentette, hogy ő is könyvet ír. 

A kötet 1841. szeptember 8-án jelent meg, Felelet címmel. Közben már többen is - köztük 

Deák, Fáy András és Eötvös József - védelmükbe vették Kossuthot. Eötvös különösen fájlalta, 

hogy Széchenyi "minden szabadabb időszaki sajtó ellen" lépett fel. Kossuth tisztelettudóan, 

de finom gúnnyal utasította el Széchenyinek a Pesti Hírlap modorára vonatkozó 

megállapításait. Szerinte a sajtónak nemcsak joga, ha- nem kötelessége is megvitatni a 

törvényhozás elé tartozó ügyeket. A Pesti Hírlap Kossuth szerint nem vezet forradalomba, 

hiszen csak a visszaéléseket támadja, nem a nagyurakat; a gróf rémeket lát. Lapja nem tesz 

mást, mint hangot ad a kor követelményeinek.  

Kossuth és Széchenyi vitája tovább gyűrűzött, és ez Széchenyit arra indította, hogy maga is 

a sajtó felhasználásával folytassa azt. 1842 decemberében szerződést köt a Jelenkor 

szerkesztőjével, Helmeczyvel, amely szerint cikkeket ír a lap számára, amelyeket a szerkesztő 

nem módosíthat. Vitájuk így két politikai orgánum harcaként folytatódott. A Jelenkor 

Széchenyi bekapcsolódása nyomán határozottabb irányú lett, de népszerűségében 

természetesen nem érte el a Pesti Hírlapot: előfizetőinek száma ekkor is ezer alatt maradt. 

Hírlapi polémiáik során megint csak bebizonyosodott, hogy Kossuth a hírlapírás terén 

otthonosabban mozog, és ügyesebben harcol. A viták a társadalmi és nemzetiségi problémák, 

valamint a Habsburg Birodalom körül zajlottak.  

 

A Pesti Hírlap és a konzervatív sajtó  

 

Széchenyi mellett a konzervatív pártok is sajtóval igyekeztek felvenni a Pesti Hírlap ellen 

a harcot. A fennálló feudális rendszerhez mereven ragaszkodó, Orosz József szerkesztésében 

megjelent Hírnökkel már Széchenyi sem volt megelégedve, és a konzervatívok is korszerűbb 

lapot kívántak maguknak. Ilyennek bizonyult - egy rövid időszak után - az 1841. január elején 

indított Világ. A laptulajdonos, Borsos Márton ügyvéd négy hónapig Vajda Pétert 

foglalkoztatta szerkesztőként, és ezalatt ő az újságot szabadelvű orgánummá tette. Vajda 

plebejus színezetű liberalizmusa szabadelvűségen azt értette, hogy mindenkinek ténylegesen 

egyenlő jogokat követelt. Az igazságos társadalmat a józan ész, a meggyőzés és főként a 

nevelés útján akarta megvalósítani. Irányzata miatt lapját a konzervatív sajtó mind erősebben 

kezdte támadni; Bécsben a Pesti Hírlap mellett ezt a lapot sem engedték terjeszteni az örökös 

tartományokban. Ellentétben a nemességhez szóló Pesti Hírlappal, a Világ mögött nem állt 

jelentős társadalmi erő: közönsége az értelmiségből és a szegényebb polgári rétegekből került 

ki. Ez magyarázza, hogy csak néhány hónapig tarthatott az újságnak e progresszív szakasza. 



1841 májusától már nem Vajda Péter, hanem Borsos Márton neve került a lapra, majd 

augusztusban Jablonczy Ignác lett a szerkesztő. Ettől kezdve a Világ a konzervatívok 

orgánuma lett, és fő célpontjává a Pesti Hírlap vált. Az újság valódi irányítója gróf Dessewffy 

Aurél, a főrendi "reform" konzervatív irányzat vezetője lett, aki politikai céljai érdekében 

használta fel a Világot. Hasábjain 1841 szeptemberétől "XYZ" jel alatt támadta a Pesti 

Hírlapot, de csak egészen rövid ideig, mert 1842 elején meghalt. Publicisztikája nem vehette 

fel a versenyt Kossuthéval, de világos és célratörő cikkei így is kiemelkedtek a korabeli lapok 

írásai közül. Halála után Jablonczy, majd 1842 közepétől Szenvey József folytatta a Kossuth 

elleni támadásokat. Szenvey újítása a novellákat is tartalmazó Tárca rovat bevezetése volt. A 

lap kétéves hanyatlás után 1844. június végén megszűnt, illetve funkcióját a Budapesti Híradó 

vette át. 

AVilág mellett konzervatív irányt képviselt Orosz József pozsonyi Hírnöke és a Nemzeti 

Újság. A még a harmincas években indult Hírnök kormánypártiságát főként a törvényhatósági 

és megyei gyűlésekről írt tudósítások hangneme jelezte. Egyébként a lap a pártonkívüliség 

látszatát igyekezett kelteni, és kevésbé vette ki a részét a Pesti Hírlap elleni támadásokból. A 

Hírnök Századunk címmel melléklapot is adott ki. Utolsó éveiben helyt adott a liberális 

szemléletű Horváth Mihály történeti írásainak, de Szeberényi Lajos Petőfi elleni támadásainak 

is. 1845 nyarán szűnt meg.  

A Hírnöknél is konzervatívabb irányt képviselt az egykor Kultsár István által alapított 

Hazai és Külföldi Tudósítások című lap utóda, a Nemzeti Újság címmel megjelenő, a 

katolikus klérus által támogatott konzervatív újság. Egy politikai lap rendszeres egyházi 

támogatását 1844-ben határozta el első ízben a Kopácsy József hercegprímás által összehívott 

tanácskozás. Bár ez az újság már korábban is élvezett bizonyos támogatást az egyház részéről, 

de szubvenciója ettől kezdve határozott formát öltött. A hercegprímás a francia, belga, bajor 

és német katolikus sajtó példájára hivatkozva szólította fel híveit a Nemzeti Újság 

támogatására. A lap olyan éles támadást intézett a Pesti Hírlap ellen, hogy ezt még saját 

olvasói is sokallták. Nagy felháborodást keltett azzal is a szerkesztő, Nagy Pál, hogy 

megtámadta Kölcsey emlékét, s ezért távoznia is kellett. Helyére Kovacsóczy Mihály került. 

Ő korszerűsítette a lapot, színvonalát némileg emelte, de politikai irányát megőrizte. 

Ultramontán jellegén az sem változtatott, hogy a lap irányítását 1844 júliusában a 

népszerűtlen és aulikus gróf Mailáth János vette át.  

 

A Pesti Hírlap további sorsa  

 



Mivel az országgyűlés első szakasza az ellenzék kudarcával végződött, a kormány 

elérkezettnek látta az időt Kossuth eltávolítására. Bécsben 1843 végén elhatározták, hogy 

(amint azt már a lap engedélyezésekor kikötötték) feltűnés nélkül eltávolítják a Pesti Hírlap 

szerkesztői székéből. Landerer, hogy ne lehessen a kormányra gyanakodni, anyagi kérdésben 

kereste Kossuthtal az összeütközést. Szándékosan megszegte a szerkesztővel kötött új 

szerződést, mely szerint a szerkesztő példányonként kapta volna a maga jutalékát, ezért 

Kossuth felháborodásában lemondott, a társkiadó Heckenast pedig még aznap felkérte új 

szerkesztőnek Szalay Lászlót. Pulszky szerint Kossuth nem is gyanította, hogy bécsi 

ármánynak lett az áldozata.  

Kossuth ezután Budapesti Évlapok címmel új lapra kért engedélyt, és egyúttal 

tárgyalásokat kezdett valamelyik régi újság átvételére, de kísérleteit meghiúsították. 1844 

májusában Metternichet is felkereste, aki lojalitás fejében ismét felajánlotta támogatását. 

Kossuth azonban így nyilatkozott: "Koplalni tudok, de eladó nem vagyok." 1844. június 30-án 

jelent meg a Pesti Hírlapban búcsúcikke, melyben felcsillantotta a reményt, hogy lesz még 

szüksége a levelezőire.                                            

 

A centralista Pesti Hírlap  

 

A Kossuth távozása után kinevezett szerkesztő, Szalay László is a liberális refomellenzék 

tagja volt, és az újságot ebben a szellemben szerkesztette. Kossuthtól főleg abban 

különbözött, hogy míg Kossuth a megyei autonómiában látta a függetlenség és a haladás 

bázisát, addig a centralisták a felelős kormányzatot állították a kormányzás központjába. 

Közülük az újságban Szalayn kívül főleg báró Eötvös József, Trefort Ágoston és Csengery 

Antal játszott vezető szerepet. Később báró Kemény Zsigmond is csatlakozott hozzájuk.  

A Pesti Hírlap - rövid megtorpanása után - ismét a legolvasottabb hazai politikai lap lett, 

bár korábbi népszerűségét már nem érte el. A centralisták elméletibb beállítottsága 

nehézkesebb, kevésbé közérthető cikkeket eredményezett, mint amilyenek Kossuth 

szemléletes írásai voltak, noha Szalayék is igyekeztek elméleteik népszerű és érthető 

előadására. A szépirodalmat, Kossuthhoz hasonlóan, ők is kirekesztették a lapból; Szalay 

szerint azóta fejlődött ki a magyar politikai újságírás, mióta Kossuth a verseket és a novellákat 

lapjából kizárta.  

Szalay László polemikus és szatirikus hangú cikkeinek fő célpontja Dessewffy Emil 

Budapesti Hírlapja, a konzervatívok ekkor indult lapja volt. Arra a vádra pl., hogy a Pesti 

Hírlap doktriner lap, Szalay azt felelte, örülnek, ha ilyen és "nem pusztán empirikus", és 



képes arra, hogy "felsőbb elvek világosságában láttassa a tényeket". A centralistákat is az 

ellenzék részeinek tartotta, de a Pesti Hírlapot nem a régi elvek szerint kívánta szerkeszteni, 

mert véleménye szerint a régi formáknak a nemesi megyékkel együtt meg kell szűnniük.  

A szerkesztést 1845 közepén Csengery Antal vette át, de Szalay cikkei továbbra is 

megjelentek a lapban. A huszonhárom éves korában szerkesztőként fellépő Csengery, Szalay 

eszméit népszerűsítette, de élénkebbé tette az újságot a kisebb, érdekes cikkek számának 

növelésével. Megújította a Fővárosi Újdonságok rovatát, melynek vezetője Pákh Albert lett; a 

külföldi híreket Irinyi József szerkesztette. A közgazdasági jellegű írások Trefort Ágostontól 

származtak. Ő is vitázott a Budapesti Híradóval, amely többek között azzal vádolta őket, 

hogy a külföldi példák után futnak. Trefort válaszában ezt írta: "Mi nem akarjuk magunktól 

eltaszítani azt, mit az emberiség ötven év óta tett és gondolt. "  

A centralista Pesti Hírlap legjelentősebb vezércikkírója 1844-45-ben Eötvös József volt, 

aki a két év folyamán 47 fontos elvi cikket írt a lapba. Rendszeresen foglalkozott a polgári 

államelméletnek a hazai viszonyokra való alkalmazásával. A megyei rendszert a korszerű 

közigazgatás gátjának nevezte. Írásai rendszerint E jellel, majd "Agricola levelei" címmel 

jelentek meg. Publicisztikájában nemcsak Kossuthtal és a konzervatívokkal, hanem olykor 

Széchenyi Jelenkorával is szembeszállt.  

A Pesti Hírlap 1846-tól az ellenzék közös lapja lett; ekkor felhagyott a centralista eszmék 

hirdetésével, Eötvös és Trefort egy ideig nem is írt az újságba. Amint azonban az ellenzék 

megerősödött, újra megjelentek a Pesti Hírlapban a centralista cikkek: Szalay ismét a 

parlamentarizmus és a községi önkormányzati rendszer bevezetését sürgette. 1847-ben 

kötetben is kiadta a Pesti Hírlapba írt cikkeit.  

Ebben az időszakban báró Kemény Zsigmond személyében új munkatárs került a laphoz. 

Az ő publicisztikája alapos jogi és történelmi felkészültséggel támogatta a centralisták 

programját. Eötvös cikkei is újra megjelentek a Pesti Hírlapban. A nyomor és óvszerei című 

cikksorozatában reális és sötét képet festett a hazai nyomorúságról, majd további cikkeiben 

összegezte az ellenzék reformtörekvéseit, és ezekben határozott polgári álláspontot képviselt.  

 

Kossuth és a Hetilap  

 

Az újság nélkül maradt Kossuthnak - miután egyéb lapalapítási kísérleteit meghiúsították - 

az Iparegyesület Hetilap című folyóirata nyújtott lehetőséget publicisztikai tevékenysége 

folytatására. A Vállas Antal szerkesztésében 1845. április 1-jén megindult lap, mint gazdasági 

jellegű orgánum kapott engedélyt. A bevezető cikkben Kossuth is arra hivatkozott, hogy a 



közvéleményt a nemzetgazdaságtan kérdéseiről kívánják tájékoztatni. A hetenként kétszer 

megjelenő Hetilap tartalma eleinte valóban a célkitűzéseknek megfelelő volt. 

Kossuth cikkei is gazdasági jellegűek voltak. Amikor azonban az Iparegyesület 1846-tól 

Kossuth felügyelete alatt Wargha Istvánra bízta a szerkesztést, a lap a politika felé fordult. 

Ettől kezdve gyakrabban jelentek meg Kossuth cikkei, időnként névtelenül is. Írásai vitát 

váltottak ki, különösen a Budapesti Híradóval keveredett éles harcokba. A cenzúra ismét 

felfigyelt rá, cikkeit Metternichnek németre is lefordították. Cikkei fő témáit a Védegylet 

eredményei, az iparfejlesztés, a vámrendszer, a fiumei vasút, az úrbér és az adókérdés 

kínálták. Az 1846 elején Galíciában kitört ukrán parasztfelkelés nyomán, amikor Bécs 

hozzálátott az ottani úrbéri viszonyok rendezéséhez, Kossuth a Hetilapban szükségesnek 

érezte kijelölni az országgyűlés soron következő feladatait. Nyíltan hangoztatta, hogy már 

csak a teljes közteherviselés kimondása az egyetlen megoldás. Írásaiból sokszor törölt a 

cenzúra, de Kossuth - esetleg más címen - később mégis közreadta véleményét. Amikor pedig 

Széchenyi a Politikai programtöredékek c. munkájában újabb támadást intézett ellene, mivel a 

cenzúra nem engedélyezte a Hetilapban a válaszát, nyílt levelét a Jelenkorban publikálta, 

ahonnan azután már a Hetilap is átvehette.  

A Hetilap szerkesztését 1847 júliusában Fényes Elek, a kiváló reformkori statisztikus 

vállalta. A felélénkülő politikai életben Kossuthnak kevesebb ideje maradt a cikkírásra, és 

amit írt, azt a cenzúra miatt jórészt csak külföldön tudta megjelentetni. Így került írása a 

hamburgi kiadású Magyar szózatok c. kötetbe és a Bajza által szerkesztett, Lipcsén megjelenő 

Ellenőr című zsebkönyvbe. Ez utóbbiban jelent meg Irinyi Józsefnek, a későbbi 48-as ifjak 

egyik vezérének javaslata a sajtótörvényről, a cenzúra ellen. Kossuth cikkei részben saját ne- 

vén, részben álnéven láttak napvilágot. Később megkísérelte ezeknek legalább egy részét a 

Hetilapban is közzétenni. 1848 elején a vámsorompóval kapcsolatos írása például három 

folytatásban jelent meg a Hetilapban.  

A 1847 végén megkezdődő országgyűlés tanácskozásaira a konzervatív sajtó is nagy 

figyelmet fordított. A Budapesti Híradó a diéta idejére Pozsonyba tette át székhelyét, és 1848. 

január 1-jétől már napilappá alakult át: így a leggyorsabb országgyűlési hírszolgálattal e 

konzervatív lap rendelkezett. A Nemzeti Újság is bőséges és viszonylag tárgyilagos 

beszámolókat közölt az országgyűlés üléseiről. A Jelenkor ezzel szemben csak a Nemzeti 

Újság tudósításait vette át.  

 

 

A forradalom és a szabadságharc sajtója (1848-1849) 



  

A sajtószabadság törvénybe iktatása  

 

Az 1847 őszén megkezdődött utolsó rendi országgyűlésen a sajtószabadság ügyében nem 

történt lényeges előrehaladás, noha Kossuth szót emelt a szabad sajtó érdekében, és felemelte 

szavát a "gondolatölő" cenzúra ellen is - miután a kormánypárt részéről a cenzúra 

szükségességét hangoztatták.  

Az 1848. februári párizsi, majd a március 13-i bécsi forradalom hatására azonban 

felgyorsultak az események. Kossuth a március 3-án benyújtott javaslatában alkotmányt 

követelt az osztrák tartományok számára. Egy nappal később az Ellenzéki Kör azt a szabad 

sajtó igényével egészítette ki. Március 13-án az Ellenzéki Kör elfogadta az Irinyi József által 

megfogalmazott Tizenkét Pontot, amely magába foglalta a sajtószabadság követelését. 

Ezekben a napokban írta Petőfi a sajtószabadság elsikkasztását kárhoztató Az országgyűléshez 

c. versét. A március 15-én Pozsonyból Bécsbe induló küldöttség által vitt felirati javaslatba a 

rendek már a sajtószabadság követelését is belevették.  

Eközben Pesten is kitört a forradalom, melynek egyik legnagyobb eredménye éppen a 

sajtószabadság forradalmi úton történt kivívása volt. Az Ellenzéki Kör március 14-i ülésén 

még úgy határoztak, hogy a 12 pontot Pozsonyba küldik Batthyányhoz, és ő terjeszti az 

országgyűlés elé. A bécsi forradalom hírére azonban úgy döntöttek, hogy a 12 pontot a pesti 

nép határozataként nyilvánosságra hozzák. A radikális fiatal írók számára a sajtószabadság 

követelése minden egyebet megelőzött. A 12 pont közül az első így hangzott: "Kívánjuk a 

cenzúra eltörlését."  

Március 15-én reggel Petőfiék tízen indultak el a márciusi ifjak politikai klubjának számító 

Pilvaxból a Tizenkét Pont és a Nemzeti dal kéziratával. Mire a Landerer és Heckenast 

nyomdához értek, már ötezres tömeg követte őket.  

Petőfi, Vasvári Pál, Irinyi József és Jókai Mór foglalták le azt a gépet, melyen a cenzúra 

engedélye nélkül kinyomtatták a két kéziratot. Majd a Nemzeti Múzeumhoz vonultak, délután 

pedig Pest város közgyűlésével is elfogadtatták a pontokat. Ezt követően egy forradalmi 

választmány a helytartótanácshoz ment, amely hozzájárult a cenzúra eltörléséhez és a 

sajtóvétség miatt börtönbe zárt Táncsics Mihály szabadon engedéséhez. Az újságok ettől 

kezdve cenzúra nélkül jelentek meg, címlapjukon e felirattal: „A sajtó szabad". A 

szabadságjog, amely Angliában 1694-ben, Franciaországban 1789-ben valósult meg, 1848. 

március 15-én Magyarországon is valóra vált.  



A polgári sajtószabadság törvénybe iktatása irányában az első lépés a helytartótanács 

március 16-i rendelete volt. Az ideiglenes szabályzat első pontja kimondta, hogy "a sajtó 

minden megelőző cenzúra nélkül, szabadon működik". A következő pontok azonban 

kimondták a szerző vagy a szerkesztő felelősségét; a sajtóvétségek megtorlását pedig egy 

ideiglenes bizottságra és a bíróságra bízták. A sajtóvétség fogalmát a rendelet nem határozta 

meg. A bizottság 25 tagja jórészt a liberális nemesség ellenzéki soraiból és a pesti 

polgárságból került ki.  

A törvényjavaslatot Szemere Bertalan készítette el, francia és belga minták alapján. Az 

első paragrafus kimondta, hogy "gondolatait sajtó útján mindenki szabadon közölheti és 

terjesztheti", de a következő szakaszok szigorú megkötéseket tartalmaztak. Ilyen volt a 

hatalmas óvadék, amelyet a javaslat napilapoknál 20 ezer, egyéb lapoknál 10 ezer ötszáz 

forintban határozott meg. 300-tól 3000 Ft-ig terjedő bírsággal és 6 hónaptól 6 évig terjedő 

börtönnel büntették azt, aki a vallás vagy az alkotmány erőszakos megváltoztatására tör, aki a 

király személyét sérti, vagy aki hatósági, illetve magánszemélyt rágalmaz. Sajtóvétség esetén 

a foglalást nemcsak a kaucióra, hanem a szerkesztő és a kiadó egész vagyonára ki lehetett 

terjeszteni.  

Ez a javaslat nagy felháborodást váltott ki Pesten: tiltakozó gyűlést tartottak, és a 

népgyűlés elégette a törvényjavaslatot. A tiltakozás hatására az országgyűlés enyhített a 

különösen sérelmezett rendelkezéseken, és az óvadék összegét a felére szállította le. Így 

megszületett az 1848-i XVIII. törvénycikk, amelyet 1848. április 11-én hirdettek ki. Bár a 

radikálisok különböző irányzatai ezzel a módosított sajtótörvénnyel sem voltak megelégedve, 

a kormányzati liberálisok pedig éppen a baloldal ellen igyekeztek a törvényt felhasználni, a 

meghozott törvény mégis a feudális rendszertől eltérő, lényegesen új gyakorlatnak, a polgári 

sajtószabadságnak a kezdetét jelentette.  

A sajtószabadság kivívása - miként más országokban - nálunk is az újságok számának 

gyors szaporodását eredményezte. Míg 1847-ben 65 lap jelent meg Magyarországon, 1848-

49-re e szám 152-re emelkedett. Az érdeklődés növekedését jelzi az is, hogy a pesti posta 

1842-ben 9551, 1848 végén pedig már 19 478 lappéldányt terjesztett, miközben az utcai 

árusítás is fejlődött.  

A polgári forradalom tovább finomította az újságoknak azt a pártok és irányzatok szerinti 

tagolódását, aminek kezdetei - mint láttuk - visszavezethetők a 18. század végére, amikor is a 

nemesi reformizmus és a jozefinizmus irányzatai alapján már megfigyelhető volt a sajtóban 

bizonyos "pártok" szerinti megoszlás. Ez a reformkorban, amikor már a politikai irányzatok, 

pártok saját lappal rendelkeztek, tovább folytatódott. Saját sajtója lett a konzervatívoknak, a 



nemesi liberális ellenzéknek és a polgári ellenzéknek is. 1848 márciusa után az újságok 

politikai tablója még színesebbé vált, mert a konzervatív és liberális sajtó mellett radikális 

irányzatú lapok is megjelentek, sőt kormánylapok, a szabadságharc alatt pedig hadi lapok is 

indultak. A gazdagodó politikai hírlapirodalom központja továbbra is Pest volt.  

 

A konzervatív lapok  

 

A forradalom kitörésekor hat magyar nyelvű politikai újság jelent meg Magyarországon és 

Erdélyben. Ezek többsége konzervatív és kormánypárti volt, az ellenzéki és liberális irányt 

mindössze a Pesti Hírlap és az Erdélyi Híradó képviselte. A forradalom hatására 

megváltozott a helyzet: a konzervatív lapok megpróbáltak átállni és a közhangulathoz 

alkalmazkodva liberálisabb színekben politizálni. Az igazi változást az új, forradalmi és 

radikális lapok indulása eredményezte.  

A legnagyobb fordulatot a legrégebben fennálló lap, a Nemzeti Újság, a konzervatív 

Gyűlde orgánuma tette meg: elsőnek számolt be március 16-án a forradalom eseményeiről, 

valamint közölte a Tizenkét Pontot és a Nemzeti dalt. A riport szerzője Bulyovszky Gyula 

volt, akivel együtt több új, fiatal munkatárs kapott helyet a lapban. A szerkesztést Illucz Oláh 

János vette át, aki egyik napról a másikra konzervatívból liberálissá változott át. Míg a 

márciusi fiatalok közé tartozó Bulyovszky és társai az újságot a forradalom irányába kívánták 

fordítani, Illucz álradikalizmusa ellenére fékezte e törekvéseket. Mindezzel azt érték el, hogy 

a szerkesztők Bajza és köre maradinak és köpönyegforgatónak, a konzervatív papság pedig túl 

radikálisnak nevezte. A lap, amely címét május másodikától Nemzetire változtatta, az év 

végén megszűnt.  

A Budapesti Híradó, amely 1848. január 1. óta Pozsonyban jelent meg, a Nemzeti Újsággal 

ellentétben nem igyekezett színt váltani, hanem továbbra is a Habsburg-hű konzervatív irányt 

folytatta. A már napilapként megjelenő újság azért igyekezett tudomásul venni a változásokat. 

A szerkesztést Szenvey Józseftől március 18-án a fiatal Vida Károly vette át. A szerkesztőség 

július 1-jén visszaköltözött Pestre, de a lap már nem sokáig élt a régi formájában: július 19-től 

Figyelmező címmel, szerényebb formában folytatódott, és már csak hetenként háromszor 

jelent meg. Védte a monarchizmust, bírálta a kormányt és a radikálisokat, a szeptemberi 

fordulat után pedig nyíltan szembeszállt a szabadságharccal; ezért a Honvédelmi Bizottmány 

december 10-én betiltotta. 1849. január 21-én, miután a Pestre bevonuló Windischgrätz 

szolgálatába állt, újraindult. A tavaszi hadjárat idején a szerkesztő a császáriakkal Pozsonyba 

ment, július 2-ától ott adta ki lapját, az egyetlent, amely Haynaunak behódolt.  



Az új politikai sajtó egyik úttörője, a Széchenyi által alapított Jelenkor ezekben az években 

egyre színtelenebbé vált. Amikor Széchenyi is az új magyar minisztérium tagja lett, az újság 

elbizonytalanodott és elszürkült. Nem változtatott a lap helyzetén az sem, hogy az 

eseményekkel lépést tartani nem képes, idős szerkesztő, Helmeczy Mihály a fiatal Királyi 

Pálnak adta át a szerkesztést, az újság június végén megszűnt.  

 

A Pesti Hírlap  

  

A régebbi konzervatív lapokkal ellentétben, a Pesti Hírlap nem változtatott beállítottságán, 

igaz, helyzete a többi laphoz képest némileg módosult, mert a radikális sajtó megjelenésével a 

centrum felé tolódott. A korábbi visszaesés után, közvetlenül a forradalom előtt, mint az 

ellenzék orgánuma ismét népszerű lett, s előfizetőinek száma újra elérte az ötezret. A 

szerkesztő, a fiatal centralista Csengery Antal, noha a forradalom kérdésében nem értett egyet 

a fiatal radikálisokkal, de számos területen közel állt célkitűzéseikhez. Egyébként közülük 

többen már korábban is kapcsolatban álltak a lappal: pl. Irinyi József, Emődy Dániel, Pálffy 

Albert. A Pesti Hírlap március 15-től, a sajtószabadság napjától új sorszámozást kezdett, 

ezzel is jelezni kívánta az új korszak kezdetét.  

A lap a kormányhoz állt közel, április 6-tól Szemere Bertalan felszólítására a rendeletek 

számára "hivatalos rovat"-ot nyitott. A márciusi vívmányok védelmén túl kiállt a forradalom 

befejezése mellett, ezért nem közölte Petőfi egyik forradalmi versét, és vitát folytatott a 

radikális Márczius Tizenötödikével. Ekkor már a szerkesztőség munkatársai közé tartozott - 

sőt május 16-tól Csengeryvel segédszerkesztőként működött - Kemény Zsigmond is. Rövid 

ideig Vörösmarty is itt fejtette ki publicisztikai tevékenységét. A Pesti Hírlap május 27-től 

napilapként jelent meg. A radikálisok elleni állásfoglalásaival, középutas magatartásával sokat 

vesztett népszerűségéből. Elhatározták, hogy a következő év elején a szerkesztést Nyáry Pál 

közreműködésével Jókai veszi át. Azonban Pest megszállása és a kormány Debrecenbe 

költözése miatt ez nem valósult meg. Jókai neve csak a január 3-i számon jelent meg, a január 

23-ig megjelent számokat Szilágyi Sándor szerkesztette, amikor is Windischgrätz betiltotta a 

lapot. Pest felszabadulása után, április 24-én újraindult, előbb Szilágyi Sándor, majd Obernyik 

Károly és Jókai Mór szerkesztésében. 1849. július 8-án szűnt meg.  

 

A Közlöny és a Nép Barátja  

 



Közben, mivel nyilvánvaló lett, hogy a Pesti Hírlap hivatalos rovata csak átmeneti 

megoldás, Szemere 1848 április végén Bajza Józsefet kérte fel egy hivatalos lap 

megtervezésére; a július 8-án meginduló Közlöny című lapnak azonban nem ő, hanem 

Gyurmán Adolf került az élére. Bajza pár héttel később a Kossuth Hírlapja címmel indult 

újság szerkesztője lett.  

A Közlöny a hivatalos közleményeken kívül aktuális híreket és politikai cikkeket közölt. 

Az alispánoknak és polgármestereknek törvényhatósági tudósítókat kellett kinevezniük; az 

általuk küldött tudósítások szövegét a szerkesztőség igyekezett összehangolni, a konzervatív 

és radikális szélsőségeket elsimítani. A sokféle irányt magába foglaló kormány hivatalos lapja 

fontos szerepet játszott az államigazgatás irányításában, de politikai iránya szükségszerűen 

semleges lett. Ezért a Közlönyt sokan bírálták, Kossuth is saját politikai lapot akart indítani. A 

radikális sajtó először a hivatalos közlemények monopolizálása, később az egyoldalú 

hadijelentések miatt támadta a kormány lapját. A szabadságharc kibontakozásával az újság 

jelentősége mégis növekedett: a hadsereg e lap által követhette csak a kormány 

rendelkezéseit. Előfizetőinek száma ekkor elérte a négyezret. Decemberben a lap politikai 

irányítását Kossuth vette át; a hadijelentések az ő aláírásával és kommentárjaival jelentek 

meg. Ekkor jelent meg a Közlönyben Petőfi Csatadala és az a felhívás, amely élesen támadta 

a Habsburg uralkodót, és a forradalmi vívmányok megvédésére buzdított.  

A Közlöny a szabadságharc végéig fennmaradt, az osztrák előnyomuláskor Debrecenbe 

költözött, majd ismét Pesten, végül Szegeden és Aradon jelent meg.  

A kormány tulajdonában lévő néplapnak az volt a feladata, hogy a népet felvilágosítsa az 

új helyzetről, a jogokról és a kötelességekről. Ez az újság Táncsics lapja és az egyházi 

néplapok között foglalt helyet. A népújság terve az Ellenzéki Körből indult ki, a szerkesztést 

Petőfinek ajánlották fel, de ő maga helyett Arany Jánost ajánlotta. Mivel Arany nem akart 

Pestre költözni, végül is Vas Gereben (Radákovics József) lett a lap szerkesztője, Arany neve 

pedig társszerkesztőként került a címlapra.  

A Nép Barátja 1848. június 4-én hetilapként jelent meg először, viszonylag nagy 

példányszámban. A posta 2710 példányt közvetített, Eötvös 600 példányra fizetett elő a 

szegényebb községek elöljárói számára. A lapot német, szlovák, román és horvát nyelvű 

változatban is kiadták.  

Bár a Nép Barátjában megjelentek Petőfi, Arany, Tompa, Vajda János és más kiváló 

költők versei is, cikkeinek stílusa mégis vállveregető, kioktató és a falusi néppel szemben 

lekezelő volt. Népies modorban ír a sajtószabadságról, az országgyűlésről, gúnyosan az 

ellenzékről, és szinte sohasem ismerte el a paraszti sérelmeket. Petőfi a "legpecsovicsabb 



lap"-nak nevezte, Táncsics lapja is bírálta, és Arany is megbánta, hogy nevét adta a 

vállalkozáshoz. Éles kritikával illette Vas Gereben iskolamesteri stílusát, morális oktatásait és 

a nép lebecsülését. Azt hangoztatta, hogy a néplapban egyszerű, világos nyelven, de komázás 

nélkül kell a törvényekről és a politikai eseményekről írni. Nem szabad az igazat elferdíteni 

vagy elhallgatni, mert addig nem alakul ki közvélemény, ameddig csak néhány tudákos ember 

kísérheti figyelemmel az ország politikai életét. Mások arra is rámutattak, hogy a lap a népnek 

csak nagyon kis töredékéhez jutott el. A Nép Barátja utolsó száma 1849. június 10-én jelent 

meg, a szlovák változat 1849 májusáig, a többi 1848 decemberéig élt.  

 

A Kossuth Hírlapja  

 

Kossuth, miután a Pesti Hírlap elvesztése nyomán oly sokáig eredménytelenül próbált 

ismét lapot szerezni, az új helyzetben élni kívánt a lehetőségekkel. Mivel véleménye több 

ponton is eltért a kormány több tagjáétól, szükségét érezte, hogy ennek a sajtóban is helyt 

adjon, és hogy összefogja a nemzet erőit.   

Lapja, Kossuth Hírlapja címmel 1848. július 1-jén indult, szerkesztésére nagy elfoglaltsága 

miatt Bajza Józsefet kérte fel. Az új lap a Pesti Hírlap beosztását követte, de élve a jobb 

lehetőséggel, élénkítették is. A vezércikkek nagy részét (szám szerint 49-et) Kossuth írta, ezek 

gyakran ellenkezést váltottak ki minisztertársaiból. A nádor még azt is megkockáztatta, hogy 

Kossuthnak fel kell hagynia az újságírással, mert cikkei nem fedik a kormány álláspontját. Így 

a Kossuth Hírlapja valójában a kormány belső ellenzékének orgánuma volt.  

A vezércikkek tartalmát a kormányban meglévő két áramlat közti ellentét tudatosítása, a 

kamarilla aknamunkájának meghiúsítása és a külföldi közvélemény tájékoztatásának 

szándéka szabta meg. A szeptemberi fordulat után Kossuth, miután megszervezte a 

Honvédelmi Bizottmányt, a Kossuth Hírlapjában jelentette be, hogy vége az egyezkedésnek, 

a szó a honvédelemé. A lap országos méretekben kezdte el a szabadságharc szervezését, és 

felhívta a lakosságot honvédelmi egyesületek alakítására. 1848 végére ez lett a legnépszerűbb 

újság; postai példányszáma 4214 volt.  

Az újság címlapján, a vezércikken kívül, egy ideig a Tárca rovat kapott helyet. Később a 

szépirodalmat mindössze két vers képviselte az egész újságban. Tájékoztatást kínált viszont 

az olvasónak a fontosabb rendeletekről. Ezt a rovatot az országgyűlési tudósítások és a 

Fővárosi Újdonságok hírei követték. Később a megyék és a törvényhatóságok életéről szóló 

közlemények után a haditudósítások is megjelentek a lapban.  



Részletes és magas színvonalú tájékoztatást adott a lap a külföldi hírekről és politikai 

eseményekről. Különösen, Franciaországból érkezett sok tudósítás. Az újság színvonalát és 

tartalmának gazdagságát biztosította, hogy a mintegy 50-60 belső munkatárs között volt 

Ábrányi Emil, Garay János, Gyurmán Adolf, Toldy, aki, amíg a rovat fennállt, a Tárca 

sorozatot vezette. A lap vezércikkírói között szerepelt Kossuthon kívül Hunfalvy Pál, 

Szeberényi Lajos és Wesselényi Miklós is.  

 

A radikális sajtó 

A Marczius Tizenötödike  

 

Az 1848-as forradalom és szabadságharc radikális híveinek több lapja is volt, ezek 

munkatársai gyakran többfelé is írtak, de az egyes orgánumok bizonyos eltéréseket is 

mutattak.  

Az első, legjelentősebb és leghosszabb életű radikális lap a Marczius Tizenötödike volt, 

amely már a sajtószabadság ötödik napján, 1848. március 19-én megjelent. Azok a fiatal 

értelmiségiek indították, akik korábban, mint írók, újságírók más lapok vagy folyóiratok 

szerkesztőségében működtek. Publicisztikai tevékenységük során a magyar újságírást 

nemcsak eszmeileg, hanem stiláris újításokkal is gazdagították. Politikai riportjaik, harctéri 

tudósításaik, ironikus glosszáik által politikai publicisztikánk új színekkel gyarapodott.  

A Marczius Tizenötödike 1848. március 19-én indult. Délutáni lap volt, az első hazai újság, 

amelyet - noha előfizetői is voltak - főként utcai árusok terjesztettek. A cím alatt, mottóként 

ez állt: "Nem kell táblabíró politika." Az újság szerkesztője, Pálffy Albert cikkeit egy ideig 

névtelenül, majd Nagy Gedeon aláírással közölte. Az ismertebb munkatársak között találjuk 

Várady Antalt, Degré Alajost, Vasvári Pált, Dobsa Lajost. Petőfi néhány versével és 

nyilatkozatával szerepelt a lapban. Áprilisban bukkant fel az újság hasábjain Csernátony 

Lajos neve, aki rövidesen az újság főmunkatársa lett, sőt a szerkesztői teendők egy részét 

intézte. Írt vezércikket, tudósítást, kommentárt, glosszát és politikai élceket is. Írásait 

szenvedélyes, nemegyszer személyeskedő, polemikus stílus jellemezte.  

A Marczius Tizenötödike radikálisai a pozsonyi nemesekkel szemben Pest forradalmi 

ifjúságát képviselték, de felmérték, hogy a liberális nemesség nélkül nem képzelhető el a 

nemzet védelme. Ezért a nemességen belüli változást sürgették. Az újság aktívan részt vett 

azokban a március végi pesti megmozdulásokban, melyek megakadályozták a felelős 

minisztériumra vonatkozó ígéret visszavonását. Élesen támadták a kormányt, a 

nemzetiségekkel való kibékülést és határozottabb honvédelmet követeltek. A kormány ezzel a 



lappal szemben alkalmazta elsőként az új sajtótörvény büntető rendelkezéseit. Egy számát 

elkobozták, amit azután újra kellett nyomtatni. A lap radikálisai a paraszti és a munkások 

követeléseinek - az általános jogegyenlőség követelésén túl - nem adtak hangot; maguk is 

írták, hogy vidékre csak néhány száz példány jutott az újságból. A júniusi választások 

alkalmával, a radikálisok sikertelenségéről szólva elemezték a kudarc okait, és védelmükbe 

vették Petőfit az őt ért rágalmakkal szemben. Amikor a szeptemberi válság idején 

beigazolódott, hogy a Habsburg-hatalommal való konfliktus elkerülhetetlen, az újság 

szenvedélyes hangon utasított vissza minden megalkuvást. Csernátony lelkes tudósításokat írt 

Kossuth toborzóútjairól, megszaporodtak a dinasztia elleni cikkek. November elején a 

népfelkelést sürgették; december elején pedig már vérpaddal fenyegették meg a hazai 

reakciót.  

Miután a szerkesztőség elhagyta Pestet, az első debreceni szám csak február 14-én jelent 

meg. Az újság fellépett Jókai békepárti cikkei ellen, és a február 20-i számban közölte Petőfi 

Mészáros Lázár ellen írt versét, a Nyakravalót. Azonban Csernátony egy Görgeyről írt 

Kossuthtal ellentétes értékelése miatt még ebben a hónapban szembekerült Kossuthtal, aki 

felelősségre vonta. Ezek után Csernátony lemondott, és az újság Pálffy Albert irányításával 

május végéig Debrecenben, majd július 6-ig újra Pesten jelent meg. Amikor a kormány 

júniusban a hadititkok védelmében korlátozta a sajtószabadságot, Pálffy tiltakozott a cenzúra 

bevezetése ellen. A lapot a kormány elleni támadásai miatt, a július 7-én kelt rendelkezéssel, 

"izgatás" vádjával végleg betiltották. A valódi okot valószínűleg a lapnak a Kossuth által 

leváltott Görgey melletti állásfoglalása szolgáltatta.  

 

A radikális sajtó többi képviselői  

 

A Reform 1848. április 6-án hetilapként indult, majd júliustól napilappá vált, szerkesztői 

Nádaskay Lajos és Zerffi Gusztáv voltak. Mindketten a reakciós Honderűnél kezdték 

pályájukat; Nádaskay nevéhez fűződik Petőfi és az új irodalom elleni hajsza, melyben Zerffi 

készséges segítőtársa volt. Nádaskay köpönyegforgatása 1850-ben megismétlődött: akkor az 

önkényuralmat kiszolgáló Magyar Hírlapnak lett a munkatársa. Az újság egyébként jól 

szerkesztett lap volt, a címlapon a "Szabadság, egyenlőség, testvériség" mottóval. 

Munkatársai közül sokan használtak álnevet vagy betűjelet. A lap sokat foglalkozott az 

emancipáció és az asszimiláció kérdéseivel, a nemzetiségi problémákkal kapcsolatban a 

hagyományos nemesi nacionalizmust képviselte. Bírálta a kormánypárti sajtót, beszámolt az 



Egyenlőségi Társulat üléseiről, és támogatta a kaució eltörlésének követelését. Augusztus 5-

én bejelentették, hogy az újság beolvad a Népelem c. lapba.  

A Népelem július 1-jén indult. Madarászék radikális szárnyának volt az orgánuma, 

Madarász László és Madarász József szerkesztette. Külsejében is az egyik legtekintélyesebb 

korabeli napilap volt: nagyalakú, háromhasábos tagolással. Kiterjedt hírszolgálattal 

rendelkezett. Július 18-tól egyesült a Radical Lap c. újsággal, ettől kezdve a Madarász 

testvérek annak szerkesztőivel, Mérei Mórral és Rosti Zsigmonddal közösen szerkesztették. A 

radikális lapok rövid életét a nyári választások eredménye indokolta: akkor vált világossá, 

hogy a radikalizmusnak csekély a társadalmi bázisa. Az újságok közül csak a Marczius 

Tizenötödike maradt meg a saját lábán; rajta kívül a Madarász testvérek lapja bizonyult a 

viszonylag legerősebbnek. A Népelem nagy jelentőséget tulajdonított a nemzetgyűlés 

vitáinak, "Országgyűlési mellképek" címmel rövid jellemzéseket is közölt a képviselőkről. 

Élesen támadta a konzervatív irányzat képviselőit, a nemzeti függetlenség védelmében pedig 

még a Kossuth Hírlapjánál is messzebb ment. Miután Madarász László a Honvédelmi 

Bizottmány tagja lett, nem volt tovább szüksége ellenzéki lapra, a Népelem szeptember 28-án 

megszűnt.  

A lap radikális munkatársai ekkor új lap alapítására kényszerültek. Az első kísérlet, az ifjú 

Birányi-Schultz Ákos szerkesztésében indult Köztársasági Lapok azonban nem volt hosszú 

életű: mindössze 12 száma jelent meg. De nem bizonyult sokkal tartósabbnak a következő 

lapvállalkozás sem, amely 1848. december 1-jén Jövő címmel indult, és csak december 

végéig élt. Szerkesztője a radikális szemléletű Ábrányi Emil, akinek lapja e rövid életű lapok 

közül a legszínvonalasabb orgánum volt. Munkatársai jórészt a korábbi radikális lapok 

munkatársai közül kerültek ki, így Madarász József is, akinek számos írása jelent meg a 

lapban. A Jövő elszánt helytállást hirdetett a szabadságharcban, utolsó számaiban Kossuth, 

majd Madarász József mozgósító felhívásait közölte.  

 

A Munkások Újsága  

 

1848-49 radikális lapjai között jelentős helyet foglalt el a Táncsics Mihály szerkesztésében 

megjelent Munkások Újsága. Azt a baloldalt képviselte, amely számára a nemzeti és közjogi 

radikalizmuson túl a társadalmi program is alapvető jelentőségű volt. 1848. április 2-án 

hetilapként indult, majd augusztus 10-től hetenként kétszer jelent meg. Külsejében először 

inkább folyóirathoz hasonlított: a nyolcadrét forma csak szeptember 29-től változott 

negyedrét méretűvé, új számozással. A szerény külsőt a szép tipográfiai kiállítás, de még 



inkább a lap tartalma és kiemelkedő politikai jelentősége ellensúlyozta. Mint politikai néplap, 

új sajtóműfajt képviselt, amely lényegesen eltért a többi hasonló, néphez szóló felvilágosító 

kiadványtól. Táncsics lapja volt az egyetlen, amely nem a paraszti elégedetlenség fékezését, 

hanem éppen a parasztság és a kézművesek érdekeinek a védelmét tűzte ki céljául. Egyetlen 

olyan orgánum volt, amely nemcsak Habsburg-ellenes volt, de a feudalizmus maradványainak 

felszámolását is követelte.  

Táncsics Mihály, akit 1848. március 15-én a sajtószabadság mártírjaként szabadított ki a 

tömeg a börtönből, már korábbi írásaiban is túlment a nemesi reformellenzék követelésein. 

Bár tagja lett annak a választmánynak, amely arról tárgyalt, miként lehetne a 12 pontot a 

népnek megmagyarázni, és amely elhatározta a hivatalos néplap, a Nép Barátja megindítását, 

ő maga saját néplap alapítása mellett döntött.  

A Munkások Újsága így indult meg, eleinte a törvények magyarázatának programjával, 

később azonban a lap a paraszti elégedetlenség szócsöve lett. Az első számot 6 ezer 

példányban nyomtatták ki, bár az előfizetők száma csak 850 körül volt. Táncsics maga is 

tudta, hogy a parasztok jó része olvasni se tudott, akik meg tudtak, azok sem újságot olvastak. 

De arról is beszámolt, hogy a hatóságok mindent elkövettek az újság postai terjesztésének 

megakadályozására is.  

Az újságot, mivel nyilvánosságot adott a panaszoknak, és tanácsokat nyújtott a 

parasztoknak, a nép széles rétegének orgánumává tette. A jogi egyenlőséget Táncsics 

önámításnak nevezte, szükségesnek tartotta az úrbéri viszonyok megszüntetését, korlátozni 

kívánta a túlzott vagyonosodást, és síkraszállt a parasztság jobb megélhetéséért. Ő is követelte 

a sajtótörvény eltörlését és azt hogy a sajtó egészen szabad legyen.  

Táncsics "munkások"-on főként a parasztokat értette, de odaszámította a kézműveseket is. 

Az első hazai bérharcban ő fogalmazta meg lapjában a nyomdai munkások követeléseit.  

Munkatársai, levelezői a szegényebb értelmiségből, tanítók, lelkészek, ügyvédek közül 

kerültek ki. A parasztság elégedetlenségének növekedésével a nádor a Munkások Újsága és a 

Marczius Tizenötödike ellen büntetőeljárást javasolt, ami még nem járt következményekkel. 

Szeptember elején Zemplén megye a lap azonnali betiltását követelte. A példát a birtokos 

nemesség érdekei szolgálatában rövidesen a többi megye is követte, és a szerkesztő kénytelen 

volt a Nemzeti Újság és a Kossuth Hírlapja vádjaira is válaszolni.  

Táncsics egyre több paraszt levelezőt mozgósított, olyannyira, hogy lassan e rovat lett a lap 

legterjedelmesebb része. Ez a gyakorlat teljesen újnak számított Magyarországon, és 

ellenkezést ébresztett a nemesi vezetésben. Ugyanakkor az Igazságügyi Minisztérium, a 

megyék javaslata ellenére, nem indított sajtópert Táncsics ellen, amiért december elején szót 



emelt a honvédelem érdekében, a fegyvergyári munkások béremeléséért. Ezért és több más 

cikke miatt Kossuthnál is bevádolták, aki - akárcsak december 24-én Madárász László - 

megintette. Két nappal később azonban Pest város hatósága betiltotta a lapot. Bár a Munkások 

Újságát - még Windischgrätz bevonulása előtt - a magyar kormány szüntette meg, a császári 

haditörvényszék által Táncsicsra in contumatiam kimondott halálos ítélet fő vádpontja is a 

Munkások Újsága volt.  

 

Debrecen és a hadi lapok  

 

A főváros elestével számos fővárosi újság és folyóirat végleg elhallgatott. Néhány újság 

egy ideig két helyen is megjelent: a Pesti Hírlap Szilágyi Sándor szerkesztésében 1849. 

január 23-ig - előzményeihez méltatlanul - még a megszállt Pesten is. Január 21-től újraéledt a 

konzervatív Figyelmező, és támadta a magyar forradalmat. Folytatódott április 22-ig a már 

korábban indult katolikus folyóirat, a Religio és Nevelés is. Megjelent még az osztrák 

megszállás alatt a Katholikus Iskolai Lap és a Magyar Őr című "katolikus politikai lap", 

amely április 12-én, a magyar honvédsereg közeledésekor szűnt meg.  

A kormány Debrecenbe érkezésekor az Alföldi Hírlap és a Debrecen Nagyváradi Értesítő 

jelent meg. A kormány egyedül a Közlöny megjelenését tudta biztosítani, majd megindult a 

Nép Barátja is. A Közlönyt a hivatalos rendelkezések mellett Kossuth hatására az aktív 

politikai vélemény formálására is igyekeztek felhasználni. Nyáry Pál és Jókai irányítása alatt 

azonban a békepárt szócsövévé vált, és ezért politikai viták támadtak körülötte. Jókai itt 

közölt cikkeiben a kibékülés mellett foglalt állást, ezért Kossuth eltávolította őt a Közlöny- 

től. Február 14-én Pálffy Albert és Csernátoni Lajos szerkesztésében újraindították a Marczius 

Tizenötödikét; a lap élesen támadta az egyezkedésre hajlókat. Egy hét múlva azonban a 

békepárt saját lapot indított Esti Lapok címmel, Jókai szerkesztésében. Az új lap élesen 

támadta Mészárost és Táncsicsot; Kossuth ezért megbélyegezte a békepárt lapját. A békepárti 

sajtó ellensúlyozására Madarász László megindította a Debreceni Lapot, amely - a Marczius 

Tizenötödike mellett - a radikális irányt képviselte. A Habsburg-ház trónvesztésének 

kimondása és a függetlenségi nyilatkozat után az Esti Lapok beszünteti az ellenállást, és a 

köztársaságot dicsőíti. Pest felszabadulása után, április 24-én újraindult a Pesti Hírlap; a 

június 17-én indult Respublica, Szemere Bertalan lapja pedig a békepártnak megfelelő irányt 

követett: noha nyíltan a végső ellenállásra buzdított, valójában Kossuth megbuktatására 

törekedett. A Kossuth Hírlapjának folytatásaként meginduló Futár c. lapnak Bajza lett a 

szerkesztője. Az egyetlen számot megért újság programja egyben Bajza végrendelete is lett: 



"Óhajtom a köztársaságot az egyéni szabadság legtágabb függetlenségére és a polgári jogok 

teljes egyenlőségére alapítva."  

A szabadságharc legtovább élő újságai az ún. hadi lapok voltak, amelyeket a honvédek és a 

polgári olvasók tájékoztatására adtak ki a hadműveleti központokban, az erdélyi városokban 

és Komáromban. E hadi lapok kiadásának Bem volt a kezdeményezője. Elsőnek Kolozsvár 

felszabadítása után - 1848. december 28-án - a Honvéd című napilapot jelentették meg. Ez 

volt az erdélyi hadműveletek központi orgánuma. 1849 áprilisában azután Brassóban, má- 

jusban Csíkszeredán, júniusban pedig Kézdivásárhelyen indítottak újságot. A honvédsajtó 

legtovább Komáromban jelent meg. A Komáromi Értesítő - majd a helyére lépő Komáromi 

Lapok - csak október 1-jén, két héttel Világos előtt hallgatott el véglegesen.  

 
 
 
 
 
 


