Interpretiren. Das Finanzpatent vom 20 Februar hat auch für das Oedenburger Gymnasium
den nachtheiligsten Einfluß gehabt. Der Patronat sah sich genöthigt, wegen des verminderten
Gymnasial —Fonds die Gehalte der Professoren auf den fünften Theil herabzusetzen. So ist
mein Gehalt von 900 Gulden auf 180 Gulden herabgesetzt worden, wovon ich nun freylich nicht
subsistiren kann. Ich befürchte, daß ich mich in kurzem zur Annahme einer einträglicheren
Predigerstelle werde genöthigt sehen und so dem Schultstande wieder werde entzogen werden.
Die Aussichten auf einen neuen Krieg mit Rußland, der unvermeidlich seyn soll, sind
für Ungarn sehr beunruhigend.
Ich wünsche Ew. Hochwohlgeboren einen glücklichen Jahresweschsel, und ein heiteres
ungetrübtes Alter, empfehle mich Ihrem fernerem Wohlwollen, und beharre mit der vollkom
mensten Hochtachtung
Ew. Hochwohlgeboren
gehorsamster* Diener
Karl Georg Rumi,
Professor der Philosophie und Geschichte
zu Oedenburg in Ungarn.
A levél létezéséről s tartalma lényeges pontjairól Heyne Kepp Mária által leközölt, 18121
január 7-éről keltezett válaszából volt eddig tudomásunk.4 A göttingai levéltárban a lévé*
mellett Rumy kiadatlanul maradt értekezését is megtaláltam. Címe: Über den Charakter der
magyarischen (ungarischen) Sprache.5 A levélváltás történetével Kepp és Borzsák foglalkozott.
Heyne válasza alapján mindkettő helyesen következtetett — mint a fönti levél bizonyítja —
arra, hogy a Rumy által a göttingai Sozietät tagságára ajánlott magyar költő Kazinczy (Kepp
i. m. 56. Borzsák i. m. 167). Borzsák aztán így ír: „Rumy természetesen értesítette Kazinczyt
az eredményről, és Kazinczy 1812. máj. 15-én már válaszol is neki. Nagyon megütközött Heyne
írásán . . . A mellőztetés bizonyára nagyon rosszul esett a hiúságtól nem éppen mentes Kazinczy
nak" (i. m. 167). Sokkal valószínűbbnek tartom azonban, hogy Kazinczy Heyne levelével
kapcsolatos bíráló megjegyzései kizárólag a magyar irodalommal s nyelvvel szemben megnyil
vánuló közömbösségre vonatkoznak, s meghiúsult saját Sozietät^beli tagságára már csak azért
sem, mivel Kazinczynak nem is volt tudomása arról, milyen javaslatot tett Rumy Heynének.
Rumy minden bizonnyal — mindkettőjük gyakorlata szerint — csak kivonatosan közölte
Kazinczyval Heyne levelét, s abból a költőre vonatkozó sorokat elhagyta. Már Kazinczy vála
szának néhány fordulata is (pl.: „da der Brief aus Heyne's Feder floss, er unmöglich ohne Sinn
seyn kann, freylich sind wir davon sehr entfernt, dass unsere Literatur sich mit der eines
g l ü c k l i c h e r e n Volkes messen könne . . ." [KL IX, 464]) valószínűsíti a fönti hipotézist,
de még inkább Rumy itt közölt levelének arról szóló mondata (amelyet eszerint Borzsák nem
ismerhetett), hogy Kazinczy tagsági okmányát Heyne neki, s ne a költőnek közvetlenül küldje
el, ő, Rumy, majd továbbítani fogja azt. Valószínűnek látszik tehát, hogy Rumy a göttingai
tagsággal mint meglepetéssel szerette volna megörvendeztetni levelező társát.
A levél néhány utalása végezetül a napóleoni háborúk feszültséggel teli idejére s Rumy
hányatott életének Sopronban sem szerencsésebb szakaszára emlékezteti az olvasót. A fenti
levéllel minden valószínűség szerint Rumy utolsó, Heynéhez intézett írását ismertük meg. A
göttingai tudós 1812 júliusában meghalt.

Urbán Aladár
AZ 1848-AS SAJTÓ TÖRTÉNETÉHEZ
Okmányok és adatok
A cenzor nélkül kinyomtatott tizenkét pont első követelése: a sajtószabadság — a kor
társak nem kis felháborodására — a szigorú 1848: XVIII. törvénycikkben realizálódott. A sajtó
törvény igen magas anyagi 1biztosítékot követelt nemcsak a politikai lapok kiadóitól, de a
nyomdák tulajdonosaitól is. Ezzel az aggályos szigorral (amelyet a pozsonyi országgyűlés,
a fővárosi radikálisok tiltakozására, felére mérsékelt) a kormány útját szegte, hogy széles
közvéleményt képviselő, vagyoni feltételektől nem korlátozott, napisajtó alakuljon ki.
4
5
1

K E P P MÁRIA: i. m. Heyne szóban forgó levele az 59. lapon.
Rumy értekezését más helyen fogom közzétenni.
Naponta megjelenő lapok 10 ezer, egyéb időszaki lapok, amelyeknek tartalma „akár részben, akár
egészen politikai tárgyak körül forog", 5 ezer forint, fővárosi nyomdák 4 ezer, vidéki nyomdák 2 ezer forint
kauciót kellett, hogy letétbe helyezzenek. (1848: X V I I I . te. 30. és 37. §§.)
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A sajtótörvény életbe léptetésének és ellenőrzésének feladata az első felelős minisztériu
mon belül természetszerűlég
a belügyminisztériumra hárult. Szemere Bertalan április 28-án
kelt végrehajtási utasítása 2 azután — mintha csak elégtételt akart volna venni eredeti törvény
javaslatának mérsékléséért — tovább rontotta az új lapok megjelenési esélyeit. Amíg ugyanis
az 1848. április 11-e, a törvény szentesítése előtt megjelent lapoknak csak két hónap leforgása
alatt kellett a biztosítékot letenniük, az új lapoknak ezt azonnal, még a megjelenés előtt kellett
eszközölniük. Ugyancsak a megjelenés előtt kellett eleget tennie az új lap felelős szerkesztőjé
nek (v. kiadójának) a törvénycikk 30. §-ában előírt bejelentési kötelezettségének, amelyben a
tulajdonos és a felelős szerkesztő (v. kiadó) neve, lakása, a lapot előállító nyomda neve (tulaj
donosa) és telephelye kellett, hogy szerepeljen.
A törvény az említett nyilatkozatot a lap megjelenési helye szerint illetékes hatósághoz
rendelte benyújtani, s ott kellett letétbe helyezni az előírt biztosítékot is. Azonban a már
idézett paragrafus értelmében minderről értesíteni kellett a belügyminisztert, aki végrehajtási
utasításában erősen megnövelte az érdekelt alispánok, polgármesterek és főkapitányok felada
tait. Arra kötelezte ugyanis őket,3 hogy a hatóság területén már megjelent időszaki lapokról
14 napon belül részletes összeírást küldjenek, ezt május 1-től számítva, háromhavonként ismé
teljék meg, illetve minden változásról azonnal tegyenek jelentést. Ilyen körülmények között
érthető, hogy a belügyminisztérium levéltárában az 1848-as sajtó történetével kapcsolatos
értékes iratanyag gyűlt össze. (Főleg azért, mert a hatóságok a nekik benyújtott eredeti bead
ványt is tovább küldték a minisztériumnak.) Bár az iratok hiányosak, így is sok vonatkozás
ban hasznos, többnyire ismeretlen adatokat tartalmaznak. Az alábbiak során ezen iratanyag
néhány jellegzetességét szeretnénk röviden ismertetni és az érdekesebbeket bemutatni.
Az említett iratok tehát a sajtótörvény végrehajtása során keletkeztek. Lelőhelyük
az 1848. évi belügyminisztérium levéltára, mégpedig kezdetben az ún. közösen kezelt iratok,
június közepétől pedig a rendőri osztály 2. kútfője.* Jellegük szerint az anyag zöme az érdekelt
hatóságok (ritkán magánosok) beadványa, többnyire mellettük a rendőri osztály tanácsosának,
Farkas Jánosnak kézjegyével ellátott válaszfogalmazvány. Témájukat tekintve az iratok
nagy része a helyhatóságok területén megjelenő lapokról, az ott működő nyomdákról, illetve az
azokból kikerült nyomtatványokról szóló jelentés. A többi irat egyrészt különböző, a biztosí
tékkal kapcsolatos problémával, másrészt a lapok postai terjesztésének nehézségeivel foglal
kozik.
A gyűjtemény — mint említettük — nem teljes. Egyes számok hiányoznak a sorozat
ból, másokból éppen a legfontosabb: az eredeti beadvány hiányzik. Azonkívül a hatóságok
sem egyformán reagáltak a rendeletre, mert némelyik hetente adott jelentést a hatáskörében
megjelent mindennemű sajtótermékről, mások jelentéseinek nyoma sincs. (Az említett évnegyedi kimutatások pl. csaknem
teljesen hiányoznak.) Elég egyetlen tekintetet vetni az 1848—
49-es sajtóbibliográfiára,5 hogy lássuk: a lapoknak csak egy részével találkozunk ebben az
anyagban. Aminek oka lehet az is, hogy a politikával nem foglalkozó lapok (a jelek szerint
ilyennek minősült pl. az Életképek és a Pesti Divatlap is) ügye nem került a belügyminisztérium
elé, hacsak a hatóság nem aggályoskodott, mint pl. a Debreczen Nagyváradi Értesítő esetében.
De nem találjuk pl. a Pesti Hírlap, vagy a Munkások Újsága, a győri Hazánk, a Népelem,
vagy a Reform szerkesztőjének (v. kiadójának) esedékes nyilatkozatát sem.6
A meglevő nyilatkozatok az anyag legérdekesebb darabjai. Az alább közölt iratokat is
belőlük válogattuk. A közlés korlátozott lehetőségei miatt természetesen csak az érdekesebbek
jöhettek számításba, de ezek sorában is mellőztük a pusztán gazdasági természetű problémák
(biztosíték-ügyek) bemutatását. Szélesebb alapokra fektetett vizsgálatnál természetesen az
ilyenek sem hanyagolhatók el, mert pl. ezekből világlik ki, hogy egyes esetekben a kaució
letétele milyen nehézségekbe ütközött (pl. a Marczius Tizenötödike kiadójának,
Lukács László
nak júniusban felállított nyomdája, vagy az Ungar kiadása esetében),7 hogy Táncsics azért
* Címe: Sajtó iránti utasítás. 1848. április 28. Szemere Sk. fogalmazta; Országos Levéltár. Az 1848 — 49.
évi minisztérium levéltára. Belügyminisztérium, közösen kezelt iratok (a továbbiakban: BM) 1848: 323. Csak
május 7-én, amikor a nyomdából kikerült, küldték meg a hatóságoknak.
* Az utasítás értelmében a tulajdonos, a kiadó és szerkesztő neve, lakása ugyanúgy feltüntetendő,
mint a lap heti megjelenésének száma, a lap formátuma, valamint ára és tárgyköre. (Vagyis több adat szolgál
t a t á s á t írta elő, mint azt eredetileg a 30. §. megszabta.)
* A belügyminisztérium irattári rendjére bővebben 1. EMBER GYŐZŐ: AZ 1848—49-i minisztérium levél
tára. Bp.6 1950. 6 2 - 6 9 . , 7 9 - 8 1 .
BUSA MARGIT: AZ 1848—49. évek sajtóbibliográfiája. L. KEMÉNY G. GÁBOR: Társadalom és nemzeti
ség a szabadságharc hadi lapjaiban (Bp. 1957.) c. kötetben, 113 — 140.
• A hivatalos Közlöny anyaga külön található. Feldolgozását 1. V. W I N D I S C H ÉVA: Közlöny (1848 —
1849). Értekezések
a történeti tudományok köréből. Új sorozat Bp. 1958.
7
Mikor az Ungar biztosítékának ügye már másodszor került a belügyminisztérium elé, Szemere — ér
zékelhetően ingerülten — sk. jegyezte rá az aktára: „ha nincs elég téve: rögtön tiltassék be. A törvény arra való,
hogy teljesíttessék, nem hogy huzattassék." L. Az 1848—49. évi minisztérium levéltára. Belügyminisztérium, ren
dőri osztály iratai (a továbbiakban: BM rend. oszt.) 1848-2-79.
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volt kénytelen sajtógépéh túladni, mert a kettős biztosítékot: lapja után és a nyomdáért is,
nem tudta letenni,8 hogy az ismertebb fővárosi
német lapok közül az Opposition és a rövid életű
Patriot tulajdonképpen egy kézben volt,9 hogy a10 győri Hazánk is egy alkalommal a biztosíték
késedelmes letétele miatt nem jelenhetett meg.
Az eredeti nyilatkozatok hiánya miatt sem a Pressburger Zeitung (és a Pannónia)
ügyeiről,11 sem pl. a Nemzeti Újság névváltoztatásáról (Nemzeti címre) nem közlünk iratokat.
Nem közöljük azokat az eredeti beadványokat sem, amelyekből 12pl. a Nép Barát/a idegen
nyelvű példányainak, továbbá 13
a Slovacké Novini c. pozsonyi lap, vagy a Nagyszombatban
kiadott Wudce z Trnawi c. lap terjesztési nehézségeire derül fény. A politikai vonatkozásai
ban kevésbé érdekes kassai Képesújság és a Debreczen Nagyváradi Értesítő beadványai 11 ugyan
csak kimaradtak. Nem adtunk helyet a kassai Pecsovics sorsával kapcsolatos hivatalos jelentés
nek sem, amelyből megtudjuk, hogy
a város a lapot mindjárt első száma után betiltotta, mert
— biztosíték nélkül politizált !15 Végezetül helyszűke miatt néhány vidéki lap: a debreceni
Alföldi Hírlap, az Aradon alapított német nyelvű Patriot és az ugyancsak ott kiadott Arad
megjelenését bejelentő eredeti beadványok leközlésétől is eltekintettünk. 16
A közreadott iratok tehát kizárólag a fővárosban megjelent lapokkal kapcsolatosak.
Ezek sorában egyként találunk régi, ismert újságok továbbéléséről szóló és új lap megjelenését
hírül adó nyilatkozatokat. Ily módon, a fentebb már említett kivételektől eltekintve, az 1848-as
sajtó története szempontjából jelentős lapok többsége szerepel a dokumentumok között.
A kép teljessége kedvéért természetesen akadnak közöttük kevésbé fontos, inkább csak a
kezdeményezés szempontjából figyelemre méltó (mint pl. a néplap alapítási kísérlet, a Közügy
véd) vagy a mai tudomásunk szerint ismeretlen újságról (a Pesten megjelenő Vjestnik-rö\)
szóló tudósítások is.
Az iratok az 1848 decemberéig terjedő sorozatból csak három hónap anyagát ölelik
fel. A sort a kormány Pestre költözésének másnapján, április 15-én a Nemzeti Újság kezdi, és
július 17-én a Budapesti Híradó névváltoztatási beadványa zárja. Köztük sorakozik Pálfi
Albertnek, a Marczius Tizenötödike szerkesztőjének nyilatkozata, Mérei Mór és Rosti Zsigmond
beadványa új lapjuk, a Radical-lap ügyében, Kossuth ismeretlen, korai nyilatkozata a Kossuth
Hírlapja megindításáról, Vahot Imre bejelentése a Nemzetőr című lap kiadásáról. Közöljük a
kérész életű Közügyvéd (amelynek kiadója — mint az iratokból is látható — rövidesen a szintén
rövid életű Patriot című német lappal próbálkozott), a Nép Barátja és a július elején ugyancsak
meginduló Katholicus Néplap hivatalos nyilatkozatát. A Vjestnik című fővárosi szerb lap szer
kesztő kiadójának nyilatkozata a folyamatos megjelenésről (?), Lauka Gusztáv beadványa a
Dongó kiadásáról, Helmeczy Mihály bejelentése a Jelenkor szerkesztőségében bekövetkezett
változásokról, Vahot panasza a Pesti Divatlap terjesztési nehézségeiről, a Madarászok, valamint
Rosti és Mérei nyilatkozata a Népelem és a Radical-lap egyesüléséről, Vida Károly bejelentése
a Budapesti Híradó Figyelmező néven történt újjászületéséről — ezek a dokumentumok teszik
a sort teljessé.
Az iratok érdekességét növeli, hogy nagy részük a beadvány aláíróinak sajátkezű írása.
Jegyzeteinkben ezt minden esetben jelöljük, továbbá közöljük az irat pontos lelőhelyét és —
az esetleges további kutatások érdekében — felsoroljuk a mellette fekvő egyéb iratokat is.

«Az iratok sajnos hiányoznak. Csak az egyik akta külzetén (BM rend. oszt. 1848-2-120.) levő
feljegyzés tanúskodik erről. L. bővebben LESTYÁN SÁNDOK: Az ismeretlen Táncsics. Bp. 1945. 20 — 21.; D.
SZEMZŐ PIROSKA: Táncsics Mihály 48-as lapja, a Munkások Újsága. It. 1952. 485., 501.
• A z Opposition kiadója (Müller Gyula) és a Patriot kiadója (Müller Adolf) testvérek voltak.
10
BXTSA MARGIT id. bibliográfiája 123.1. két nap kiesést jelez. A végrehajtási utasítás által adott határ
idő alapján
világos, hogy a második alkalom, július 13. volt a kérdéses nap.
11
Az itt fekvő egyéb iratokból kiderül pl. hogy a lap tulajdonosa: Löw Henrik bécsi polgár. így ért
hetjük meg,; hogy egyik melléklapja, az Oesterreichische Konstitutionelle Deutsche Zeitung miért Bécsben jelent
meg.

L. B U S A : i. m.

130.

18
A Slovacké Novini c. lapról kiviláglik, hogy a Batthyány-kormánytól szubvenciót kapott, s október
ben, további megjelenése érdekében, az Országos Honvédelmi Bizottmánytól is támogatást kért. L. még V.

WIJTDISCH: i. m.
13

31.

Ez a lap az iratokból megállapíthatóan 1848. július 12-én indult; BUSA: i. m. 140. ismeretlennek
jelöli a lap
megjelenési időpontját.
14
Utóbbi szerkesztőjének és kiadójának, Ballá Károlynak, több beadványa található az iratok között,
mert Debrecen elöljárósága — talán éppen Mező Dániel hírhedt, Petőfi-ellenes „Honfi szózat"-ának leközlése
miatt — addig nem nyugodott bele a lap biztosíték nélküli megjelenésébe, amíg a belügyminisztérium
ezt külön16 nem hagyta jóvá.
A kaució nélkül megjelent lap megnyugtatónak szánt alcíme — Ein Blatt für das Volk ohne Politik
— ellenére
közölt politikai tartalmú cikket. Legalábbis így ítélt a közismerten aggályos Kassa városi tanács.
1S
A beadványokat 1. Alföldi Hírlap: BM rend. oszt. 1848-2-14, 15; Arad: uo. -2-49.; aradi Patriot: uo.
-2-64, 74.
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Pest, 1848. április 15.
Kulísár Anna nyilatkozata a Nemzeti Újság megjelenéséről
Tisztelt polgármester úr!
Alulírt, mint a „Nemzeti Újság" czímű politikai lap kiadó-tulajdonosnéja, a törvények
értelmében ezennel tisztelettel jelentem, hogy a nevezett lapot, Lipthay Sándor és Illucz
Oláh János felelős szerkesztő urak kezelése mellett, Pesten Zöldkert utcza 448. szám alatti
lakásukban, Trattner —Károlyi nyomdájában nyomatva, folytatólagosan ezentúl is kiadandom. A 18dik törvény czikk III. fejezete lső §ának ezennel így megfelelve, a 2dik §ban foglalt
biztosítéki rendeletet is a törvényszabta időközben teljesítendő, tisztelettel maradok
Polgármester úrnak
Pesten, ápril. 15-én 1848.
kész szolgálója
Kultsár Anna s. k.
mint a „Nemzeti Újság" tulajdonosnéja17

2.
Pest, 1848. április 16.
A Közügyvéd tervezetének benyújtása
Nevelésügyi-minister és Báró Úr!
Az ide mellékelt „Előrajzot" a végett vagyok minister úrral közleni bátor, mivel köz
tudomásra mint nép embere, az irodalom jótékonyságát a szenvedő állapotba jutott emberiség
gel első volt anyagi erőfejtésében megesmertetni. Én már 1845-ben folyamodtam volt ezen
„Előrajzban" körülírt néplapra engedélyért: de azt meg nem nyerhetem.
Most az idő alkalmasnak látszik arra, hogy ezen eszme életbe lépjen: de erőmet ennek
életbe léptethetésére a sajtó törvény ismét egészen elvette.
Erősen meg vagyok győződve azonban, hogy Minister úr jelen állásába lépésével sem
szűnt meg „Emberbarát" lenni, sőt az emberiség jólétét megelőző ügyekezettel most még inkább
törekedni fog előzmozdítani.
Én rövid látó vagyok ugyan a politicaba: de mennyire még is belátok, úgy vagyok
meg győződve: hogy ezen „Előrajz" szerint közrebocsájtandó lap, a hon közpolgárzatának
jólétérdekével nagyon találkozandik, és áldandják a közremunkállást, mely ezt létre hozandja.
Azért bátor vagyok minister urat telyes alázattal és bizodalommal felkérni: mikép e
lapnak megindítására hatályos közremunkállását, sőt szerkesztői vezérletét felajánlani, s
az eszme valósítására magas pártfogókat szerezni méltóztatnék.
Telyes tisztelettel maradván
Minister úr
alázatos szolgája
Pest 16. April. 1848.
Jósa Ferenc
köz és váltó ügyvéd18
lak: Pest 3. korona-u. 131 sz. a.

17
L. BM 1848 : 295. Mellette Rottenbiller Lipót, Pest városi helyettes polgármesterének máj. 1-én
a belügyminiszterhez
intézett felterjesztése.
18
L. BM rend. oszt. 1848-2-161. Az irat végig Jósa Ferenc írása. Mellette az említett, részletes „elő
rajz", valamint a vallás- és közoktatásügyi minisztérium aug. 12-én kelt, az iratokat a belügyminisztériumba
áttevő levele. Külzetén Farkas rendőrtanácsos feljegyzése: „ez a lap mär meg is szűnt."
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3.

Pest, 1848. április 18.
A Vjestnik című szerb lap változatlan megjelenéséről
Tekintetes Polgár Mester Ür!
Az eddig a Királyi Egyetemi Nyomdában, hetenként kétszer kiadott, Vjestnik nevű
szerb újságot, tovább is ugyan azon nyomdában s azon czím alatt, folytatni kívánván: az ebbéli
szándékomat az 1848-ik esztendei 18ik czik. 30ik §. első pontja utasításánál fogva, Tekintetes
Uraságodnak ezennel bé jelentem; —a 2ik pont rendeletének is törvény szerént eleget teendő.
Egész tisztelettel vagyok; Pesten, Alsó Duna Sor 49. szám alatt, Apr. 18kán 1848.
Tekintetes Polgármester Úrnak
alázatos szolgája
Bogdanovits Szilárd
Vjestnik nevű szerb újságnak
felelős szerkesztő s kiadója19
4.
Pest, 1848. április 22.
Lauka Gusztáv Dongó című lapjának kiadásáról
[Megszólítás hiányzik; az irat sérült]
Dongó (magyar Gharivari) czímű szépirodalmi, különnemű s textusba nyomott famet
szetekkel vagy kőmetszetekkel ellátott satyricus lapot kívánok kiadni, s felelősség mellett szerkesz
teni; a bizományi Emich Gusztáv könyvárus és könyvkiadó vállalta el.
Ezen lap menten politicai kérdések, vagy elvek megvitatásától; kizárólagosan a társas
élet jelen idők viszonyaihoz és körülményeihez mért reformját tűzte ki czélul, azon modorban,
melly a Charivari-féle irodalom sajátlagos természetével azonos.
A lapot hetenkint egyszer adandóm ki, két 8adrét nyomott íven. A nyomást Beiméi
sajtója eszközlendi.
A postán szükséges előfizetések elfogadása, s elfogadhatása, de különben is a törvényes
kellékek kívánatos megtartása végett ezennel felkérem a tisztelt hatóságot, — hogy ezen jelen
tésemet a belügy Ministeriumhoz hova hamarabb felterjeszteni ne terheltessék.
Pest, Ápril22. 848.
Lauka Gusztáv
kiadó s szerkesztő
lakásom Gránátos utcza 565
első emelet20
5.
Pest, 1848. május 1.
Pálfi Albert nyilatkozata a Marczius Tizenötödike megjelenésével kapcsolatban
Tisztelt polgármester úr.
Van szerencsém az 1848dik III. törvény 30 § értelmében2fta önnek bejelenteni, hogy alól"
írt folyó év marcz 19 kén, e czím alatt „Marczius tizenötödike" egy politicai lapot kezdtem
szerkeszteni. A lap a Beiméi féle typographiában nyomatik.
19
L. BM 1848 : 663. Az egész Bogdanovits Szilárd írása (ékezethibákkal). Mellette Rottenbiller m á j .
6-án kelt20 felterjesztése. A lapot BUSA id. bibliográfiája nem ismeri.
L. BM 1848 : 295. A beadvány végig Lauka kezeirása. Mellette Rottenbiller máj. 1-én kelt feltcri csztés6
2 a
<> Pontosabban: az 1848 : X V I I I . te. III. fejezet 30. §. értelmében.
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— Szállásom van Szabadság tér: Grabovszky ház nno 8.
Tessék ezt az idézett törvény értelmében ezt (sic!) a min ister iumnak bejelenteni.
A törvénytől küldeni kívánt példány (sic!) ezentúl rendesen küldeni fogom.
Pest, május 1. 1848.
Pálfi Albert
a Marcz. 15ke lap szerkesztője2'
6.
Pest, 1848. május 1.
Petrichevich Horváth Lázár Ungarns Morgenröíhe c. lapját a kormány
német nyelvű hivatalos közlönyévé kéri emeltetni
Fő Méltóságú Minister Elnök Űr!
Mennyire kívánatos, hogy magyar érdekeinket németajkú szomszédaink — és a német
külföld előtt egy magyar hazafiságot, rendet, és honszerelmet lehellő németnyelvű hírlap kép
viselje, ismertesse, és méltányoltassa, azt Főméltóságod bölcs elítélésére bízom. Illy feladatot
tűzett ki magának alól írott „Ungarns Morgenröthe" czímet viselő politikai hírlapja, melly
napról napra szélesb olvasó tért nyitván magának, maholnap a legolvasottabb, leg kiterjedettebb német lappá nevekedendik.
Ennél fogva bátor vagyok alázatosan az iránt esedezni Nagyméltóságtoknál: méltóztas
sanak a németajkú közönség számára szánt hivatalos tudósításokat, u. m.: a kamarát, a közle
kedést, gazdaságot, ipart s. a. t. tárgyazó minden némü hirdetményeket, ártsökkentési, szállí
tási, építési, s. t. c. (sic!) nyilvánításokat, valamint a váltó —, megyei- és városi törvényszéke
ket illető hivatalos hirdetéseket hírlapom számára meg küldetni rendelni, melly kérésemet követ
kezendő okokkal bátorkodom támogatni. És pediglen:
1. Hírlapom hatszor jelenvén meg hetenkint, a leg nagyobb gyorsaságú közlönyévé
válhat minden szükséges tudnivalóknak.
2. Napról napra terjedő olvasóköre nem soká felül múlhatandja társaiét.
3. Lapom beigtatási díjjá sokkal jutányosb mint a Pesther Zeitungé, mellynek kiadói
Landerer és Heckenast urak, kik
4. Elég hoszszasan monopolisálták — a volt kormány kedvezései által — a sajtó minden
nemű hasznait, és áldását.
Kedvező és igazságos válaszában eleve bizton remélvén, maradok
Főméltóságú Ministerelnök úrnak
Pest, May 1. 848.
legalázatosb polgártársa
P. Horváth Lázár
szerkesztő22
7.
Pest, 1848. május 6.
A Radical-lap megindításának bejelentése
[Megszólítás nélkül!]
„Radical lap" czímű hírlapot kiadni magunkat elhatározván, az 1847/8. 18ik törv:
czikk 3ik fejezetének ekép teszünk eleget.
lör Kiadók mind a két alól írtak egyenlő teherre, s haszonra.
21

tése.

L. BM 1848 : 663. A beadvány végig Pálfi kezeírása. Mellette Rottenbiller máj. 6-án kelt felterjesz

" L. Belügyminiszter, elnöki iratok 1848 : 159. A beadvány végig P. Horváth Lázár írása. Az erede
tileg Batthyányhoz beadott irat külzetén: „Némethujvári és batthyányi Gróf Batthyány Lajos
Minister-Elnök
úrhoz benyújtott alázatos kérése P. Horváth Lázárnak, mellyben Hírlapja számára a közönség elébe menő hivatalos
hirdetmények beküldetéséért, illetőleg megnyeréséért esedezik." — Az esetre 1. még V. W I N D I S C H : i. m. 3 1 .
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2or Felelős szerkesztő Mérei Mór leend.
3or Nyomatni fog Károlyi István nyomdájában. - /.
4er Miután a lap nem jelen meg minden nap, s így a biztosítéki öszvegül 5000 pengő
forint kívántatik, mi ennyiről szólló, törvény szabta kellékekkel ellátott kötelezőt bemuta
tunk. ://:
Pesten Május 6-án 848
Mérei Mór
felelős szerkesztő
Rosti Zsigmond
kiadó társ.
Egyszersmind kérjük a postán, az előfizetéseknek a program értelmében leendő elfoga
dásokra, és a lapok szétküldésére nézve az illető rendeléseket megtenni.
Mérei Mór lakik Kis hajó
utczában Neuhoffer házban.
Rosti Zsigmond lakik 3 Korona utz
97 sz. a. Raics házban13
8.
Pest, 1848. május 15.
Kossuth beadványa hírlapjának kiadása ügyében
Polgármester úri
„Kossuth Hírlapja" czím alatt hetenként hatszor megjelenendő politicai s társadalmi
hírlapot szándékozván f. e. július elsőjétől kezdve kiadni, az 1848. XVIII. t. ez. 3ik fejezete
értelmében; ezen szándékomat Polgár mester úrnak ezennel következő nyilatkozatokkal
jelentem be.
1. A lap tulajdonosa én leszek: felelős szerkesztőnek pedig Bajza József urat választot
tam.
2. Lakásom: Pest Nádor utsza Döring ház23a lő emelet.
3. Most lévén az itteni nyomda tulajdonosokkal lapom nyomtatása iránt alkuban,
mihelyt szerződést köthetek, a nyomdát, mellyben lapomat nyomatni szándékozom, azonnal —
minden esetre pedig a lap megjelenése előtt — bejelenteni el nem mulasztandom.
4. Kiadni szándoklott lapom, hatszor egyhéten jelenendik meg; és így a törvény értel
mében 5000 pft biztosítéknek letételével jár. Midőn erre ezennel késznek ajánlkozom, egyszers
mind bátor vagyok kérdést tenni, valljon a Pesti takarék pénztárba letett illy tőkérőli elis
mervény készpénz gyanánt elfogadtatik e;
Kérek magamnak e bejelentésemről hátiratilag bizonyítványt adatni.
Kelet Pesten május 15k 1848.
Kossuth Lajos24
" L. BM 1848 : 1146. A bejelentés Mérei Mór, az utóirat végig — beleértve az aláírásokat is 1 — Rosty
Zsigmond kezeírása. A beadvány mellett Trattner és Károlyi •/• alatt jelzett, máj. 7-én kelt nyilatkozata,
valamint Pest városának máj. 10-én kelt.//:alatt jelzett telekkönyvi kivonata a szükséges biztosíték betáblázásáról, továbbá egyéb, az utóbbiakhoz tartozó mellékletek. Az iratokat Rottenbiller máj. 11-én terjesztette
fel a belügyminisztériumnak.
23a
Ma: Nádor u. 12. (Iskola) Azonosítása Pest szab. kir. város házjegyzéke. Pest, 1848. 43. és a kora
beli un. átnézeti térképek segítségével. HATVÁNY LAJOS: Beszélő házak. Bp 1957. 144. tévesen teszi Kossuth
lakását 24a szemközti sarokra, a Nádor u. 7. számú házba.
L. BM. 1848 : 1593. Kossuth beadványán a következő hátirat olvasható: „E bejelentés eredetben
a belügyministernek felterjesztendő, a mi pedig a biztosítékul szolgálandó Pesti takarék pénztári elismervény
iránt tett kérdést illeti, annak eldöntése — a mennyiben a törvényben kikötött biztosíték leginkább a netaláni
bírságok alapjául szolgál, s így az országos pénztár érdeke forog fenn — a belügyminister úr határozata alá fog
terjesztetni. Egyébiránt e beadvány mása, a hátirat másodlatával bejelentő úrnak kezéhez szolgáltassák. Pest,
1848. Maj. 16. Rottenbiller Leopold, Pest város h. polgármester." Mellette Rottenbiller máj. 16-án kelt, a hát
irattal azonos tartalmú felirata, valamint a belügyminiszter másnap Pest városához 1593/B sz. alatt kelt vála
szának fogalmazványa. Utóbbi a biztosíték kérdésében a városnak az ápr. 28-án kiadott utasítás végrehajtását
hagyja meg — vagyis nemleges választ ad Kossuth kérdésére, aki ezek szerint maga is készpénzben volt kény
telen letenni a biztosítékot. Ezzel kapcsolatos, jún. 24-én kelt beadványát 1. Kossuth Lajos összes Munkái
XII. (S. a. r. SINKOVICS ISTVÁN) Bp 1957.

307.

227

9. a)
Pest, 1848. május 17.
Vahot Imre és Gál Sándor beadványa a Nemzetőr című lap kiadásáról
Tisztelt Polgármester Úr!
A belügyminister rendelete következtében van szerencsénk Ön előtt kijelenteni, hogy
mi alólírottak június elején „Nemzetőr" czímű hadi lapot szándékozunk megindítani, melly
nem lévén politikai tartalmú, cautiót nem igényel. Lapunk hetenkint 3-or fog megjelenni,
nyomatik: Beiméi nyomdájában, kiadó-tulajdonosa: alólírt Vahot Imre, felelős szerkesztője:
Gál Sándor, hadnagy. Kiadó és szerkesztő hivatal: Dlaukiház, 446. sz. a. Szabadsajtó utcza.
Kik is tisztelettel vagyunk Önnek
Pest, május 17. 1848
polgártársai
Vahot Imre
Gál Sándor
b)
(1848. május 17.)
Tisztelt Polgármester Űr!
Ma reggel beadott jelentésünkben kimaradván a Nemzetőr czímű hadi lap ára, pótlólag
közöljük azt jelenleg.
A Nemzetőr hetenként háromszor jelenik meg egy íven képekkel. Előfizetési díja postán
június elejétől december végéig, tehát 7 hónapra 6 f. pp., június elejétől szeptember végéig,
tehát 4 hónapra 4 p. f. t.
Méltóztassék egyszersmind a belügyminisztériumot minél előbb értesíteni a felől, hogy
miután lapunk programmja holnapután megjelenik, hagyassák meg az illető postaigazgatóság
nak, hogy a magyarhoni és bécsi postahivatalokat haladék nélkül tudósítsa a felől, miként a
Nemzetőrre a fölebbi föltételek mellett előfizetés országszerte el fogadtatik.
Kérem ügyemnek mi előbbi előmozdítását, maradván Önnek
tisztelő polgártársa
Vahot Imre
a Nemzetőr kiadója25
10.
Pest, 1848. május 31. (?)
Vas Gereben a Nép Barátja kiadásáról
Tisztelt városi tanács!
A pesti középponti választmány által kiadandó „Nép barátja" czímű lap szerkesztésé
vel alólírottak lévén megbízva, ezennel a törvények értelmében bejelentjük, hogy szerkesztői
hivatalunk és lakásunk „Rostélyutczában" Hrabovszky-féle házban van.Atörvény szabta cautiót
a nevezett pesti középponti választmány adandja, mely tárgyban eredhető rendelkezést tiszte
lettel azon választmányhoz utasítani kérjük.
Végre a postai szétküldés tárgyában a kereskedelmi.közügyérséghez adandó feljelenté
sért esedezünk,
a tisztelt v. tanácsnak
tisztelői
Vas Gereben (Radákovits József)
felelős szerkesztő
Arany János szerkesztőtárs26
85
Mindkét iratot 1. BM 1848 : 2084. Mindkettő Vahot írása; Gál Sándor aláírása sk. Mellette Rottenbiller máj. 18-án kelt felterjesztése. A postai előfizetésre 1. még Vahot jún. 5-i beadványát: BM 1848 : 3051.
(Máj. 27-én
a Pesti Divatlapban a Nemzetőrről megjelent hirdetés meg sem említi Gál S. nevét.)
26
L. BM 1848 : 3334. A beadvány végig Vas Gereben írása, beleértve Arany aláírását is ! Az irat datá
lását a hátirat alapján adjuk. A beadvány mellett Nyáry Pál alispán jún. 2-án, a biztosíték tárgyában kelt
nyilatkozata.
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11.
Pest, 1848. június 3.
Helmeczy Mihály a Jelenkor megjelenéséről
Tekintetes Polgármester Ür!
A 16 1/2 év óta köztudomásra Pesten megjelenő „Jelenkor" czímű politikai lapnak
„Társalkodó" toldalékostul kiadó tulajdonosa, mint eddig, úgy ezentúl is én alulírt leendek,
mely 11 év óta folyvást a Trattner-Károlyi féle nyomda betűivel jelenik meg, — felelős szer
kesztője azonban folyó észt. Április 18kai betegeskedesem s főleg szemeimnek szerfölötti
elgyengülése óta f. észt. június végéig Királyi Pál úr több évi szerkesztő segédem, július elsőjétől
kezdve pedig Keresztury József úr Nyitra megyei volt aljegyző, s a magyarországi hitbizományokról báró Dercsényi János által kitűzött s a magyar tudom. Akadémia által oda ítélt nagy
fontosságú jutalomkérdés első pályakoszorús megfejtője leend, mint azt a Jelenkor ezentúli
programmja nyomtatásban is kihirdette már a magyar időszaki sajtó útján.
A „Jelenkor" toldalékostul hetenkint most négy ízben jelenik meg, — ezentúl is négy
szer fog kiadatni hetenkint, tovább mutatkozó fejleménynél fogva pedig hetenkint hatszor,
— mihezképest az 1847/8diki 18d törvény czikk 3dik fejezet 30dik szakasza szerint öt ezer
pengő forint biztosítékot kíván;
Minthogy pedig én e biztosítékot nem kész pénzben teszem le, hanem Törtei — Pest
megyébe helyzeti — szabad pusztabeli saját szerzeményű, minden tehertől mentes birtokomat
kötöm e végett le az egyes •/. alá zárt kötelezvényemnél fogva, mellyben az idézett törvény
által kívánt jószágbeli kétszeres biztosíték többszörösen megvan:
Ehezképest esedezem: méltóztassék Tek. Uraságod a fenérintett törvény rendelete
szerint e kötelezvényt a Jelenkor politikai lap kívántató biztosítékául a Nemes Megyénél
betábláztatni, mi egyúttal az előterjesztettek valóságát is tanúsítandja, — s engem intézetestül
nagybecsű kedvezéseiben részesíteni.
Pesten Június 3kén 1848.
Tekintetes Polgármester Űrnak
NB. Minthogy a betáblázatlan kötelezvényt sem a tek. Polgármester Űr, sem a jegyző
hivatal, hova utasíttatánk, nem fogadta el, a '/. alatt érintett eredeti kötelezvényt a pestmegyei
főjegyzői hivatalnak adtuk által, betáblázás végett, hol mivel csak június 19 kén tartatik
betáblázási gyűlés, az addig maradni fog, június 19ke után pedég vagy a megyei jegyzőség
küldi által azt tek. Főpolgármester Űrnak, vagy magunk szolgáltatandjuk által; s addig is,
hogy a fenérintett törvényczikk rendeletének eleget tegyünk, e Nyilatkozatot tek. Főpolgár
mester Űr kezeibe törvény iránti teljes hódolatunk végett általadjuk.
Alázatos szolgája
Helmeczy Mihály
mint a Jelenkor s Társalkodó
kiadó tulajdonosa27
12.

Pest, 1848. június 10. (?)
Müller Adolf beadványa a Patriot kiadásáról
Pest város Polgármesteréhez!
Miután a „Közügyvéd" czímű hírlap, mellynek kiadója én, felelős szerkesztő pedig
Józsa Ferencz volt, megszűnt, s az ez iránti jelentés a magas ministériumhoz meg is tétetett;
múlt hó 30-án személyesen voltam szerencsés ezen városi tanács előtt megjelleni s kijelenteni:
miként az említett lap helyett, egy német hírlapot szándokom kiadni ezen czím alatt: „der
Patriot".
Ezen a tanács színe előtt tett szóvali kijelentésem azzal együtt, hogy az említett lap
vasár s ünnepnapokat kivéve megjelenend minden nap este; hogy felelős szerkesztőm Vysber
Lajos (lak. Szabadság tér 10. sz. a.), hogy ezen hírlapot helybeh Beiméi nyomdájában nyoma27
L. BM. rend. oszt. 1848-2-8. Az egész beadvány Helmeczy sajátkezű írása. Mellette Rottenbiller
jj&H, 11-én kelt felterjesztése.
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tandom, s végre, hogy a törvény rendelte 5000 pftos biztosítéknak mi előbb eleget teendek, —
a tanács részérül elfogadtatott ugyan s elegendőnek ismertetett; még is, hogy a törvény betű
szerinti rendeletének is tökéletesen megfeleljek, bátor vagyok ezen nyilvánításomat jelennen
pótlólag írásban is beadni s pedig •/• alatt felelős szerkesztőm Vysber Lajos sajátkezűleg aláírt
nyilatkozatával, s 2 •/• alatt édes anyám Müller Teréz biztosítéki okiratával, melly szerint a
törvény rendelte 5000 pftot Hajó utczai 440. számú házára betábláztatni késznek nyilatkozik.
A telekhivatalban már intézkedéseket tettem, hogy az érdekelt ház becslevelét mi előbb
megkaphassam, nehogy azonban bár mi késedelmességgel vádoltassam, addig is, míg ezt
s a betáblázási kivonatot felmutatandom, szükségesnek tartottam e nyilatkozványomat
előlegesen benyújtani.
[Ki egyébiránt kész tisztelettel maradok Polgármester úrnak
alázatos szolgája]
Müller Adolf
könyvkereskedő
lak. Űri utcza Orczy Lőrincz ház28
13.
Pest, 1848. június 21.
Vahot panasza lapjának terjesztési nehézségeiről
Miniszter Úr!
Nem kis megütközéssel olvasám némelly vidéki polgártárs levelét, mellyekben írják
nekem, hogy lapomra a postán nem akarnak előfizetést elfogadni, mert állításuk szerint
felsőbb engedelmet még nem kaptak arra nézve. — Én már több idő óta mind a polgármester
nek, mind a belügy ministériumnak írásban jelentem azt fel, hogy Budapesti Divatlap és Nem
zetőr czím alatt társadalmi, irodalmi és művészeti lapokat szándékozom a jövő félévtől kezdve
szerkeszteni és kiadni. Bejelentem azt is, hogy a Divatlap mellett megjelenő Nemzetőrre külön
is lehet elő fizetni. Mind a mellett, azt kell hinnem, miként cautiót nem igénylő lapjaimra
nézve rendelet nem bocsáttatott a postamesterekhez, miáltal tetemes kárt szenvedhetek,
sőt megeshetik, hogy ezen elhanyagolás az előfizetők nagy részét visszariasztandja.
Azon esetre, ha talán még késő nem volna, arra kérem Miniszter Urat: ne terheltessék
meghagyni a helybeli főpostahivatalnak, hogy lapjaimra nézve a szükséges intézkedést meg
tenni siessenek. Sőt talán idő nyereség tekintetéből a Hivatalos Közlönyben is értesíteni lehetne
a felől a vidéki postahivatalokat, hogy'a Budapesti Divatlapra283, és Nemzetőrre előfizetést elfo
gadhatnak. A két lap fél évi díja együtt: 6 f. pp., a Nemzetőré külön: 4 f. 30 xr. pp.
Tisztelettel vagyok
Miniszter úrnak
polgártársa
Pest, június 21. 1848.
Vahot Imre
szerkesztő*9
14.
Pest, 1848. július 3.
Л Katholicus Néplap megindítása
Tisztelt Polgár Mester Ür!
Gróf Károlyi István elnöksége alatt életbe lépett, jó s olcsó könyv-kiadó társulatunk
az idők szükségét fölfogva, a kath. nép számára egy „Katholicus Néplap" czímet viselendő
folyóiratnak folyó hó elejével megindítását közgyűlésileg elhatározta.
28
L. BM. rend. oszt. 1848-2-51. A nyilatkozat végén a kurzivált, szögletes zárójel közé helyezett
szöveg Müller Adolf sk. betoldása, amelyet azonban az irat beadása előtt kivakart. A beadvány datálása az
iktatói hátirat alapján. Mellette az említett nyilatkozatok, a betáblázási okirat és Rottenbiller jún. 26-i fel
terjesztése. (Müller Gyula — Adolf testvére, az Opposition kiadója — ugyané házra tábláztatta lapjának biz
tosítékát;28a1. uo. -2-53. sz. a.)
Ti. A Pesti Divatlap a második félévtől Budapesti Divatlapra változtatta címét. Az eredetileg
Gál Sándor szerkesztésében tervezett Nemzetőr pedig ugyancsak Vahot szerkesztésében, a második félévben
változatlanul a Divatlap melléklapjaként — de önállóan előfizethetően — jelent meg. (L. még a 9. sz. alatti
iratokat.)
29
L. BM rend. oszt. 1848-2-25. Az egész beadvány Vahot kezeírása. Mellette a belügyminisztérium
rendőri osztályának e tárgyban a földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztériumhoz intézett, jún.
23-án kelt átiratának fogalmazványa.
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A felelős kiadó a jó s olcsó könyv-kiadó társulat, felelős szerkesztő pedig Szabó Imre
kir. egyetemi hittanár leend. Ennek lakása: Lászlószki ház, Lövész utcza 360. sz. alatt vagyon.
Nyomtatandik Somogyi és Lukács nyomdájában az Országútoni Kunewalder házban. Megjelenend hetenkint egyszer; s a tartozó lapot nem késik a szerkesztő a t. hatóságnak pontosan
megküldeni. Előfizetési ára félévre helyben egy pengő forint, postán 1 f. 20 pp.
Polgár Mester Urat a programm ide csatolása mellett tisztelettel megkérem, miszerint
a postahivataloknál szükséges intézkedés, s az egyéb néplapoknak adott kedvezeseknek a
mi néplapunkra kiterjesztése végett az illető Ministeriumnál a törvényes lépést megtétetni
kegyesen méltóztassék.
Polgár Mester Űrnak
Kelt Pesten Július 3-án 1848.
alázatos szolgája
Santkó Károly
társulati titkár 30
15.
Pest, 1848. július 15.
A Népelem és a Radical-lap egyesülése
Polgármester Or!
Alulírttak úgymint Madarász Jósef és László a „Népelem" — én pedig Mérei Mór,
és Rosti Zsigmond a „Radical-lap" szerkezői (sic!) jelentjük, hogy mi összeülvén, ezután egy
lapnak leendünk felelős szerkezői, s ezen lapnak czíme leend „Népelem, Radical-lap"; a felelős
séget pedig vállaljuk el így, úgy mint a lapban leendő vezér czikkek vagy törvénykezési bírá
latok felelősségét viendi közülünk Madarász Jósef, — a bel és külföldi czikkekért pedig Rosti
Zsigmond. Azért mind a ketten beadott jótállásunkat ily tekintetben óhajtván ezentúlra vétetni
ezen változatot kötelességünk szerént ezennel bejelentjük.
Költ Pesten Július 15én 848.
Madarász László
Rosty Zsigmond
Madarász József
Mérei Mór31
16.
Budapest, 1848. július 17.
A Budapesti Híradó Figyelmező néven jelenik meg
Polgármester Űr!
Van szerencsém jelenteni, hogy jövő kedden, az az július 18dikán kezdve a szerkeztésem
alatt addig megjelent Budapesti Híradó megszűnik s helyette „Figyelmező" czímű lap fog
megjelenni, mindenben hasonló feltételek alatt a B Híradóval azon különbséggel, hogy a
Figyelmező hetenként csak háromszor, um. kedden, csütörtökön és szombaton fog megjelenni.
Megkülönböztetett tisztelettel maradok Polgármester Űrnak
Budapest, Júl. 17. 1848.
kész köteles szolgája
Vida Károly sk.32
30
L. BM rend. oszt. 1848-2-61. A beadvány végig a beterjesztő kezeírása. Mellette az említett program
(tulajdonképpen a jún 6-án kelt, nyomtatott előfizetési felhívás) és Rottenbiller polgármester júl. 6-án kelt
felterjesztése.
81
L. BM rend. oszt. 1848-2-160. A beadvány valószínűleg Mérei Mór írása; az aláírások eredetiek. Mel
lette Rottenbiller
aug. 9-én kelt felterjesztése.
32
L. BM. rend. oszt. 1848-2-122. Az egész beadvány végig Vida Károly írása. Mellette a Budapesti
Híradó Budára költözését tudtul adó, júl. 1-én kelt bejelentés másolata, ill. a közölt irat kapcsán, a budai
polgármester júl. 24-én kelt felterjesztése.
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