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 Sajtótörténet

A 
francia és német mintára kialakult 
bulvársajtó jelentősen különbözött 
az addig működő napilapoktól, 

és nem csak kis mérete, filléres ára miatt. A
bulvársajtóban nem valamilyen esemény vagy 
személy jelentősége jelölte ki, hogy melyik 
oldalon, milyen terjedelemben foglalkoznak 
vele, hanem újszerűsége, hogy szenzációként 
lehet-e bemutatni; gyakorlatiasabban: a róla
szóló cikknek lehet-e jó címet adni, amelyet 
a rikkancsok hatásosan tudnak kikiabálni. A
politikusok sem azért voltak érdekesek szá-
mára, mert törvényhozók és az ország ügyei-
nek intézői, hanem mert közismert emberek, 
akiknek nevét rendszeresen lehet olvasni az 
újságokban, sőt akiknek arcképét és élettör-
ténetét is többnyire meg lehet ismerni a Va-
sárnapi Újságból és néhány más képes családi
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hetilapból. Az ilyen ismert emberek magán-
életéről lehetett pletykálódni, pénzügyeinek 
utánanézni, és kitartó riporteri utánjárás
nyomán feltálalni, hogy a nagy ember sem
különb, mint a kisember, aki olvas róla. 

A tömegsajtó térhódítása egyúttal a liberá-
lis eszméken felnőtt informáló, eszmehirdető
és a hatalmat ellenőrző sajtó visszaszorulását 
jelentette a legtágabb értelemben vett szóra-
koztató sajtó mögött.

Sajtótípust meghatározó jelentősége volt 
annak, hol árusítanak egy-egy lapot. A bul-
vársajtó – amint a neve is mutatta – feltűnésekor azt a laptípust jelölte, amelyet –
forgalmas nagyvárosi helyszíneken (főútvonalakon, boulevard-okon, pályaud-
varok környékén, villamosokon és kávéházakban) árusítottak, és csak másodsor-
ban lehetett előfizetni rájuk. A posta kizárólagos monopóliumai közé tartozott 
a hírlapszállítás a pesti sajtó vidéki előfizetői és hírlapárusai részére – a levélfor-
galomnak mintegy harmadát ez tette ki –, viszont a kiadás helyén a kiadónak 
kellett megszerveznie a lapterjesztést. Például a Légrády testvéreknél 120 lapki-
hordó működött a XX. század első éveiben, Az Estnél ennek többszöröse. Ha
tehát egy budapesti lapot csak a fővárosban kívántak eladni, a kiadó saját maga
alakította ki lapterjesztési módszereit, viszont ha vidékre is el akart jutni, vidéki
előfizetőket kellett gyűjtenie, és csak a posta révén, mint levélpostai küldeményt 
juttathatta el hozzájuk a lapot. 

Nehéz eldönteni, hogy a tömegsajtó elindítói elsősorban az ekkor már töme-
gesen jelentkező olvasni tudó, de nem általánosan művelt munkások és kispol-
gárok informálására, szórakoztatására gondoltak, vagy csakis az üzleti lehetőség 
kiaknázására. A programok és a vezércikkek közügyekről, sőt a társadalom el-
esettjeinek szolgálatáról szóltak még a leginkább üzleti vállalkozások esetében
is. „Kell, hogy mindent megtudjon belőlünk mindenki, amit meg kell tudnia, 
ami szükséges, érdekes, hasznos vagy furcsa – írta 1896 decemberében a később
egyik legnagyobb példányszámúvá növő, a kétszázezrest megközelítő bulvárlap
beköszöntő publicisztikája. A »Friss Újság« százezernyi lapjai legyenek fölfegy-
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verzett, ha kell, mérges nyilú katonái mindazoknak, akik büszkén nevezik magu-
kat szegényeknek, keressék jogaikat ésszel, kézzel, hivatallal, mesterséggel.Tietek 
vagyunk, akiknek látjuk arcaitok nehéz verítékét, és tietek, akik bensőtökben
titkon verejtékeztek terhe és visszássága alatt ennek a mai magyar életnek.” 
Nagyjából a Friss Újságéhoz hasonló példányszámot ért el az 1904-ben megin-
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dult A Nap. Szerkesztője a Pesti Napló egyik korábbi szerkesztője, Braun Sán-
dor közgazdasági újságíró volt, főmunkatársa pedig a költőként, műfordítóként 
és a függetlenségi ellenzék befolyásos publicistájaként egyaránt ismert Ábrányi

g g j g p g

Emil. A neves munkatársak feltűnése a bulvársajtó névtelenül üzleti világában
maga után vonta, hogy A Napban rendszeresen lehetett látni aláírt cikkeket. 

A XX. század első évtizedében már tíz budapesti bulvárlapot tartottak szá-
mon. Ezeket – a műfajra jellemző módon – nem elsősorban szerkesztőik, hanem
kiadó-tulajdonosaik alapján ismerték. Ellentétben a bulvárlapokkal a mértékadó
„véleménysajtót” tartalmi szempontok, szerkesztőik és meghatározó publicistáik 
szerint ismerték. Az 1890-es évektől kezdve a „független” lapok gyakorolták a
legnagyobb közéleti befolyást. A napi politikától, a kormányzattól és a pártpo-

litikától való távolságtartásuk jól megfért a
nagy szellemi és magatartásbeli, világnézeti
áramlatok képviseletével és a laptulajdonos
üzleti érdekeinek való teljes alárendeltség-
gel. A legnépszerűbb független lapok a
liberális sajtó különböző típusait képvisel-
ték. Közöttük is az első volt a Pesti Hírlap. 
Óriási, hivalkodó „újságpalotája” – mely az 
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építési előírásokat két szinttel haladta meg 
– 1894-ben készült el a Nyugati pályaudvar 
közelében a Váci körúton. Felső emeletein
bérlakások voltak, amelyekben többek kö-
zött a főszerkesztő, Légrády Károly és egy 
ideig a főmunkatárs, Mikszáth Kálmán is
lakott.  A Pesti Hírlap állandó, belső mun-
katársai jó színvonalú, megbízható újságírók 
voltak, de többségük kevéssé ismert, még 
kevésbé „sztár” – mégis a közönség számára
úgy látszott, hogy a lap a legnagyobb nevek-
kel dolgozik, mivel alkalmi cikkírónak szinte
mindenkit megnyert a tulajdonos-főszer-
kesztő. A lap a századforduló után szabad-
elvűből fokozatosan függetlenségi ellenzéki
irányba fordult – emiatt szerkesztője, Kenedi
Géza két évtized után ki is vált a lapból. Ettől
az időtől kezdve napirenden voltak a lappal
kapcsolatos botrányok: hol tüntetők törték 
össze nyomdáját és szerkesztőségeit, hol a
hatóságok kobozták el a példányait. Egymást 
követték a sajtóperei, kormánytól függetlenül. 

V
etélytársa, a korábban a szerkesztőségéből kivált Budapesti Hírlap
a Millennium idején elsőként érte el a harmincezres példányszámot, 
majd 1910-ig példányszáma olykor még meg is előzte a Pesti Hírlapét. 

1905–1906-ban a kormánnyal szembenálló, az Osztrák–Magyar Monarchia
fenntartását megkérdőjelező „nemzeti ellenállás” vezérorgánuma lett, de amikor 
a nemzeti koalíció alkotott kormányt, a Budapesti Hírlap maradt továbbra is
a független kritikus szerepében. Konzervatív, mentalitásában hangsúlyozottan
keresztény alapelvek szerint politizált. A lap tulajdonos főszerkesztője, Rákosi
Jenő gróf Tisza Istvánnal állt közeli személyi kapcsolatban, ám ügyelt saját füg-
getlenségére. Rákosi teljesen értetlenül állt Ady Endre és a századelő modern
irodalma, szellemi mozgalmai előtt. Ady nem maradt adósa se publicisztikában, 
se versben, s ettől kezdve a liberális és baloldali értelmiség körében az általa kiala-
kított, gyűlölettel teli Rákosi-kép rögzült. 
 A legidősebb napilap, a Pesti Napló is független lappá alakult már a hetvenes
évek második felére. Az 1890-es években ez volt a legnagyobb szerkesztőséggel, 
32 állandó munkatárssal dolgozó napilap. Az 1890-es években nehezen találta
meg szerepkörét és olvasóközönségét, a tömeglap és a polgári elitnek szóló hírlap
típusai között ingadozott. A radikális nézetek iránti vonzódás erősödött meg ab-
ban a két évben, amikor Vészi József volt a főszerkesztője (1894–1896).  Ám itt 
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is megismétlődtek a Pesti Hírlapnál másfél évtizeddel korábban történt esemé-
nyek: Vészi szembekerülve a laptulajdonossal, teljes szerkesztőségi munkatársi
gárdájával együtt kilépett a laptól, s megalapította a Budapesti Naplót. Több évig 
a magyar publicisztika egyik kiemelkedő tekintélye, Halász Imre volt vezércikk-
író főmunkatársa, tárcaírója pedig a szórakoztató szépirodalom, színműirodalom
termékeny és népszerű művelője, Szomaházy István. Szerkesztőségét jellemezte, 
hogy a szépirodalmi sikereket is elérő író-publicisták, író-tudósítók minden más
lapnál nagyobb számban gyűltek itt össze; köztük volt Molnár Ferenc is. A lap
példányszáma 1913-ban 70 000-re nőtt. 1917-től báró Hatvany Lajos vásárolta
meg tulajdonjogát, ez újabb radikális fordulatot eredményezett szellemében. A
Tanácsköztársaság idején Miklós Andor szerezte meg részvényeit, és az Est-lap-
konszern részévé tette.
 A Pesti Naplóból kivált Budapesti Napló kitűnően szerkesztett, színes tartal-
mú és érdekes, a radikalizmusra fogékony liberális értelmiségnél és a budapesti
felső középosztálynál befolyásos lap volt, de állandó pénzügyi nehézségekkel
küzdött, és példányszáma az országos napilapok között a legalacsonyabb maradt, 
1913-ra is csak a 30 000 példányt érte el. Szerkesztője, Vészi József vezércikkei
hatásosak voltak: „Úgy rémlett, hogy tintája meggyullad a tollán, s kéziratpapírja
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irodalom és publicisztika támogatásával is kiemelkedett kortársai közül; legje-
lentősebb felfedezettje Ady Endre volt, akinek ő biztosította az egyéves párizsi
tartózkodást tudósítóként. 

A liberális sajtó megteremtésében részt vett gróf Tisza István is. Sikerrel
fogott hozzá, hogy az ellenzéki sajtót jellemző pátosz és megbélyegző (olykor 
rágalmazó) hangnem elegye mellett egy racionálisabban érvelő, független, de a
kormány iránt lojális politikai sajtó is megszülessék. Ő maga is írt – például az 
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Igazmondó c. hetilap vezércikkeit mindig ő írta –, és a politikai támogatáson
kívül tevőlegesen, szervezéssel és tőkével is részt vett politikai hírlapok (Az Újság, 
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majd az első világháború idején a 8 Órai Újság c. bulvárlap) alapításában. Kör-
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nyezetének régi, hűséges szabadelvű tagja, a kormánypárti sajtóban vezércikkeivel
már az 1880-as években jó nevet szerzett Gajári Ödön indította meg 1903-ban
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Az Újság című napilapot. Kiváló munkatársakat gyűj-
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tött maga köré; a négy főmunkatárs a magyar újságírás 
minden szempontból legmagasabb mércéjét jelentette. 
A Pesti Hírlap lemondott szerkesztője, Kenedi Géza a 
vezércikkeken kívül a tárcalevéltől a szerkesztői üzenetig 
sok sajtóműfajt művelt. Őt tartották a magyar sajtóélet 
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legtisztább erkölcsi mércéhez ragaszkodó tagjának, aki-
nek „egy ideálja van, s az egy becsületes, kitisztult, min-
den ízében magyar közmorál.” Szintén a Pesti Hírlaptól 
szerződött át Kóbor Tamás, a budapesti kispolgárság és 
zsidóság ismert naturalista szépírója; „Rovás” címet vise-
lő glosszái a lap élére, a vezércikk elé kerültek. Herczeg 
Ferenc a középosztály sikerírója volt, és a legsikeresebb 
képes irodalmi és családi lap, az Új Idők főszerkesztője; 
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Az Újságban ő írta a címoldalra kerülő elbeszéléseket. 
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Kozma Andor szinte az összes jelentősebb magyar lap 
kedvelt publicistája és tárcaírója volt már évtizedek óta; 
különleges műfaja volt a verses vezércikk. Mikszáth 
Kálmán szintén főmunkatársként a politikai tárcákat 
írta, és a lap első hat évében a pályakezdő Móricz Zsig-
mond is munkatársa volt, riportokkal, tárcákkal, versek-
kel egyaránt jelentkezett. Gyorsan növekedett a hírlap 
népszerűsége: indulásának évében tizenötezer példány-
ban jelent meg, tíz évvel később már 65 000-re növelte 
példányszámát. Arányait tekintve az egyik legnagyobb 
terjedelmű hirdetési része volt. A Mérsékelt Ellenzék-
nek nevezett, gróf Apponyi Albert vezette párt alapította a Magyar Hírlapot 
1891-ben. Ez a párt elsősorban egyfajta liberális ellenzéki érzület megjelenési
formája volt, ennek megfelelően a Magyar Hírlapban is főként a magyarországi
társadalmi berendezkedés ellenzéke, a szabadfoglalkozású értelmiség képviselői
szólaltak meg. Hamarosan a társadalmi radikalizmus felé tájékozódott; kicsi, de
befolyásos olvasóköre volt, 1910-ig még a húszezres példányszámot sem érte el. 
Vezércikkírója Ignotus (Veigelsberg Hugó) volt, akinek publicisztikájában az a
stilisztikai és ízlésbeli újítás szólalt meg, amely később a szecesszió megjelölést 
kapta, és vezéralakja volt mind a politikai újságírásnak, mind a kritikának. A
hírlap befolyásának és színvonalának csúcsa Márkus Miksa hosszú szerkesztési
időszakára esett (1896–1923). 

1926-ban a Magyar Hírlapba olvadt be a másik radikális lap, a polgári radi-
kalizmus elitlapja, a Világ (1910–1926). Valójában szabadkőműves lapalapítás
volt, magasan képzett, kitűnő munkatársi gárdával: „...radikálisok, szocialisták és
egyéb hazaárulók” írták cikkeit, amint frivol iróniával önmagáról mondta. 1913-
tól az a Purjesz Lajos lett a szerkesztője, aki a megelőző kilenc évben a független-
ségi Egyetértést szerkesztette. Az ő szerkesztése idején vált politikai tényezővé
a Világ, és nagy szerepet játszott a Polgári Radikális Párt programjának kialakí-
tásában, majd 1914-től annak hivatalos lapja lett. A vezércikkeket is író Purjesz 
mellett Ady Endre, Ignotus és a politikai radikalizmus egyik vezére, a háború
végén a Károlyi-kormány minisztere, Jászi Oszkár volt legjelentékenyebb pub-
licistája. Ennek is húszezer alatt maradt példányszáma, befolyása azonban értel-
miségi olvasói révén sokkal nagyobb volt. 

A katolikus politikai lapok közül a Magyar Állam volt a legrégebbi és a vi-
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szonylag legelterjedtebb. 1888-ig tulajdonosa és szerkesztője a pápai lovagi címet 
kapott, tömegmozgalmakat szervező, leginkább az alsópapság szemléletét közve-
títő Lonkay Antal volt, utána az antiszemita programmal képviselővé választott, 
párbajok és sajtóperek gyakori szereplője, Szemnecz Emil. Az 1908-ban meg-
szűnt lap utolsó éveiben publicistaként feltűnt hasábjain a magyarországi keresz-
tényszocializmus egyik leghatásosabb és legnépszerűbb egyénisége, Prohászka

szerkesztésében megindította az Új Lap c. krajcáros napilapját. Ez 1944-ig fenn-
állt, és bár sosem tudta elérni a valódi bulvársajtó példányszámait, de 1913-ban
már 80 000 példányban jelent meg.
 A Függetlenségi párt által alapított sikeres, hosszan fennálló lap volt a Magyaror-A
szág, az első este megjelenő napilap (1893). Vezető publicistája a Kolozsvárról indult, 
nagyhatású függetlenségi képviselő, Bartha Miklós volt, aki nap mint nap túlfűtött 
pátoszos mondatokkal harsogta vezércikkeit. Olyan megfogalmazások kerültek ki
tolla alól, amelyek a XX. században is jól felhasználhatók lettek a nemzeti radikáli-
sok, a nemzet- és fajvédők eszköztárában. Társadalmi problémák iránti érzékenysége
demagóg támadásokba torkolt a kiegyezés, a nemzetiségek, a zsidók és németek, a
városok, a polgárság és az arisztokrácia ellen. A lapot az első világháború alatt felvásá-
rolta Miklós Andor, Az Est tulajdonosa. 

   A Szociáldemokrata párt lapja – az egyetlen máig 
folyamatosan megjelenő magyar hírlap – , a Népszava
1877-től kezdve sokáig csupán hetente háromszor je-
lent meg, 1905-ben alakult napilappá. Végig erőskezű
szerkesztői irányítás alatt állt, a szerkesztő pedig a párt-
vezetőség szigorú utasításait közvetítette. Hirdetéseinek 
száma messze elmaradt a többi újságétól, de példány-
száma 1913-ra 90 000-re nőtt, érzékeltetve a magyar-
országi munkásmozgalom fejlődését. Főszerkesztője a
drámaírással is foglalkozó politikus, Garami Ernő volt, 
helyettese Weltner Jakab; a lap vezető publicistája 1907-
től kezdve az 1918–19-es forradalmak egyik minisztere, 
a műfordítóként is tevékeny Kunfi Zsigmond. 
   A politikai sajtó gazdag és sokszínű palettájára kü-

lönleges új szín került fel 1910. április 16-án, amikor 
megindult Az Est. Szellemiségét tekintve joggal ame-
rikaiasnak nevezhető napilap volt, amelyet talán ezért 
legtöbbször bulvárlapnak neveztek, holott sokkal igé-
nyesebben szerkesztették, s a világháború idején politi-
kai ambíciói is kialakultak. Az Est korábban sosem látott 
reklámhadjárat után jelent meg, és jeles művészek pla-
kátjain kívül megtervezett markáns betűfejléce készült. 
Alapítói komolyan vették Az Est tipográfiai képét, sőt 
külön tájékoztató füzetet adtak ki hirdetői számára arról, 
milyen tartalmi és formai igényeik vannak. Ilyen mérté-
kig tudatos és a legkisebb részletekre kiterjedő megter-

vezése, pontos és igényes működtetése nem volt még magyar újságnak.
 Az Est első számának 3. oldalán eldugva hirdette meg programját, amely-
ben tömören szerepelt mindaz, ami a tömegsajtó jellemzője: az utca emberé-
nek felmagasztalása, ízlésük és érdeklődésük kiszolgálása mellett hivatástudat 
és érzelmesre hangolt önstilizálás. Arról nem esett szó nyíltan, hogy a lap első-
sorban jól átgondolt üzleti vállalkozás volt: Miklós Andor az Angol – Magyar 
Bank kölcsönével indította meg lapját. Még a világháború idején megszerezte
az Athenaeum kiadót és nyomdát, az egész hatalmas sajtótömböt a Nagykörút 
sarkán a Rákóczi úttól a New York palotáig, és vele együtt több részvénytársa-
ságot, azután megszerzett két jelentős napilapot is, a Magyarországot, majd a
Pesti Naplót, s ezzel lapkonszernjében reggeli, délutáni és esti napilapot adhatott 
ki. Az 1920-as években végül is valóságos sajtónagyhatalom lett, hatezerötszáz 
alkalmazottal, akik közül 6100 volt a terjesztő. Óriási üzleti nyereségének szá-
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mottevő részét fordította jótékonysági célokra a világháború alatt, utána pedig a
magyar irodalom támogatására. 
 Az Est négyhasábos címoldalának közepét tőzsdei jelentés foglalta el, felette
pedig a kiemelt, egészen friss hírek, táviratok kaptak helyet. A szerkesztőséget 
bárki, aki valamilyen érdekes hírt tudott, felhívhatta telefonon jó honorárium
reményében, de a lap fő újságírói vonzerejét a kor legkiválóbb, kíméletlenül
célratörő riportereinek a szerződtetése biztosította. A vezércikk mellett kitűnő
közgazdasági rovata jelölte ki fő irányvonalát és képviselte a lap állásfoglalása-
it. Miklós Andor szépírók és költők megnyerésére, rendszeres foglalkoztatására
főképp az 1920-as években fordított figyelmet Mikes Lajos irodalmi vezetővé
történt kinevezésével. Ekkortól rendszeresítette riportfotók közlését is. 
 Az Est megjelenésével a magyar sajtó elérte a fejlett európai sajtóélet szintjét:
megindulása évének végére már elérte a napi 80 000 átlagpéldányszámot, az első
világháború közepén pedig volt, hogy megközelítette a félmilliós kiadást. 

Buzinkay Géza

ellobog írás közben. A forma remekművei voltak ezek a haragban és szeretet-
ben fogant cikkek” – jellemezte őket Kosztolányi Dezső. Vészi a fiatal magyar 
i d l é bli i tik tá tá á l i ki lk d tt k tá i kö ül l j

Ottokár. 1902-ben a Katolikus Egyesületek Országos Szövetsége a népnevelés
céljára a bulvárlapok technikáját kísérelte meg felhasználni, és Gyürky Ödön

gy g g p

k té éb i dít tt Új L k j á il ját E 1944 i f
j p j g y y

 Sajtótörténet
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