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Az elektronikus dokumentumok között már van

a Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) is sokféle

nak olyan szép kivitelű munkák, amelyek tartal

dokumentumtípust tartalmazó, rendszeresen gyara

mukban és formájukban is felveszik a versenyt a

podó, jelentős gyűjtemény. A Neumann János Mul

papíralapú kiadványokkal. Digitalizálnak korábban

timédia Központ és Digitális Könyvtár ugyancsak

már nyomtatásban megjelent műveket és készül

az elektronikus kiadványok hálózati szolgáltatásá

nek olyan munkák is, amelyeket csak elektronikus

nak kialakítására törekszik.

formában rögzítettek. A nyomtatott művekről ké
szült változatok - a szerzői jogi problémák miatt nagyrészt a klasszikus irodalom köréből származ
nak, főként antik művek, történelmi alapdokumen
tumok, vallásos tárgyú kiadványok. Ilyen jellegű
dokumentumok elektronikus verziójából áll példá
ul a világ egyik legjelentősebb szöveggyűjteménye,
az Oxford Text Archívum (http://ota.ahds.ac.uk),

A régi, muzeális értékű kiadványokról a legkülönfé
lébb technikai eszközökkel, szkennerekkel, digitá
lis fényképezőkkel digitális reprint készíthető. Ez
zel lehetőség nyílt arra, hogy a dokumentumokat
egy másik, korszerű információhordozón kényel
mesen és egyszerűbb módon szolgáltathassák a
könyvtárak.

amely 25 nyelven több mint 2500 dokumentumot

A Magyar Hírmondó digitalizálása és tartalmi feltá

tartalmaz. De hazai példát is lehet említeni, hiszen

rása is ezt a célt is szolgálja.
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Néhány alapgondolat kialakult a munka során,
ezek közül a fontosabbak:
© A dokumentum tartalmának és formájának
megőrzése
© Egyszerű keresés a dokumentumokban
© A csatolt szövegek közérthetősége

SS

tális technika segítségével kereshetővé és ezáltal is
mertebbé is válik.

Történeti áttekintés
Az időszaki sajtó kialakulása

© Esztétikus megjelenítés
A bemutatásra kerülő CD tartalma három részből
áll. Az első rész a történeti anyag, a második rész a
lap cikkeinek szkennelt változata, a harmadik rész
a repertórium, a név-, tárgy- és kiadványmutató
webes feldolgozása. Az 1780. év anyaga feltárt, eb
ből készült a CD.*
A történeti anyag a magyarországi hírlapirodalom ki
alakulásának rövid összefoglalásával, az első magyar
nyelvű újság, az 1780-ban indult Magyar Hírmondó
bemutatásával és a szerkesztési elvek elemzésével
foglalkozik. Részletesen ismerteti az első szerkesztő,
Rát Mátyás életrajzát, az újság programját, a hírek
tartalmát, a lap nyelvezetét és a mutató táblát.
A pozsonyi Magyar Hírmondó az első magyar nyel
vű újság, sajtó- és művelődéstörténeti kuriózum.
Fennmaradt példányait a tudományos gyűjtemé
nyek, a nagy könyvtárak muzeális értékű dokumen
tumaik között őrzik. Az idő múlásával egyre körül
ményesebb ezekhez a kiadványokhoz hozzáférni.
Kulturális örökségünk féltve őrzött darabja a Ma
gyar Hírmondó, hiszen a 18. század végén jelentős
segítője, fóruma is volt a nemzeti tudományosság
és művelődés kibontakoztatásának. Ha a lap több
mint kétszázhúsz évvel ezelőtt, a felvilágosodás
szellemében írt cikkeit olvassuk, megismerhetjük
általuk hazánk akkori állapotát és jobban megért
hetjük a hazai fejlődés elmaradottságának okait is.
Az írások ma is jól olvashatók, tanulságosak, sajá
tos 18. századi hangulatot sugároznak. A repertóri
um összeállítójaként remélem, hogy az újság a digi

Az időszaki sajtó története szoros kapcsolatban áll
a polgárság kialakulásával, annak politikai és kultu
rális mozgalmainak fejlődésével. Az első hírlapok
Nyugat-Európában azokban a városokban indulhat
tak el, amelyeknek polgársága a legfejlettebb volt.
A nyomtatás feltalálása után az ismeretek egyre szé
lesebb körben terjedhettek, a gazdaságilag gyorsan
fejlődő polgárság korán felismerte az aktuális gaz
dasági, politikai és egyéb hírek jelentőségét. A hí
rek megismerésével a gazdasági és társadalmi folya
matok áttekinthetőbbé váltak és a szellemi mozgal
mak is szélesebb körben terjedhettek. Németország
ban 1609-ben, Augsburg és Strassburg városokban
megindultak az első referáló stílusú hírlapok. Ezek
ben főként kül- és belföldi híreket közöltek, véle
ménynyilvánítás, kommentárok nélkül.

Az új publikációs eszköz jellemzői
Már az első hírlapok megjelenésekor látszik, hogy
az új publikációs eszköz sajátos megjelenésével kü
lönbözik a korábban használt eszközöktől. Az idő
szaki sajtó legjellemzőbb tulajdonságai - az aktuali
tás, a periodicitás, a publicitás - kialakulása szoro
san összefügg a hírszolgálat korabeli technikai fej
lettségével. Kezdetben a postajáratok gyakoriságán
múlott, hogy az olvasók milyen időközönként érte
sülhettek a frissen megtörtént eseményekről. Az út
hálózat, a postai szállítás fejlődésével lehetővé vált,
hogy a megjelent kiadványok hetente többször is el
jussanak a hírek iránt érdeklődőkhöz.

Megtekinthető a Magyar Elektronikus Könyvtár valamint az ELTE TFK Könyvtár-Informatikai Tanszék honlapján.
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Hírlap-indulások Közép-Európában
Közép-Európában a nyugat-európai fejlődéshez ké
pest jelentős késéssel, közel egy évszázados lemara
dással indult meg az időszaki sajtó. A Habsburguralkodók arra törekedtek, hogy egy, központilag
ellenőrizhető lap híranyagai révén irányíthassák a
hírlapírást. 1703-ban, Bécsben megindult a „Wie
nerisches Diarium”, a birodalom hivatalos referáló
lapja. A tartományokban megjelenő újságok elég
hosszú ideig csak ebből a híranyagból közölhettek.

A magyarországi hírlapirodalom
kialakulása
A magyarországi hírlapirodalom kialakulását is
meghatározta a Habsburg-birodalom központosí
tó, irányított, cenzúrázó sajtópolitikája. Az időbeli
lemaradás is közel száz éves az első európai hírlap
indulásokhoz képest. Ennek oka, hogy a török meg
szállás és az azt követő Habsburg-politika következ
tében, az elmaradt gazdasági viszonyok között
nem alakulhatott ki a magyar polgárság, az a réteg,
amely az időszaki sajtó létrejöttének elősegítője. Az
ország kisszámú polgársága idegen ajkú, elsősor
ban német. Rövidebb-hosszabb ideig megjelenő
lapjaikat is a nyelvi közegnek megfelelően német
vagy latin nyelven nyomtatták.

Mercurius Hungaricus
Az első magyarországi hírlapunk, II. Rákóczi Fe
renc szabadságharcának hivatalos lapja, a „Mercu
rius Hungaricus”. II. Rákóczi Ferenc felismerte a tá
jékoztatás és a közvélemény befolyásolásának jelen
tőségét. 1705-ben latin nyelvű újságot hozott létre
a külföld hiteles tájékoztatása céljából. Híranyagát
a szabadságharc hadi eseményeinek leírásai jelen
tették. A bécsi hivatalos újság, a „Wienerisches
Diarium” Rákóczi hadjáratairól valótlan, hazug hí
reket közölt, a rágalmak ellensúlyozására jelentette
meg a lapot a fejedelem.
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Az újság ötlete gróf Esterházy Antal tábornoktól
származott, aki elsősorban a magyar olvasókat
akarta tájékoztatni a szabadságharc eseményeiről.
II. Rákóczi Ferenchez írt leveléhez (1705. április
14.) mellékelt is a „Mercurius” -ból egy általa szer
kesztett és kinyomtatott példányt. Elképzelése sze
rint az újság folyamatos kiadása esetén újságírót al
kalmazna a szerkesztéshez, az irányítás feladataira
pedig saját személyét ajánlotta. A célokat tekintve
Esterházy feltehetően magyarul írta az első bemuta
tó számot, ez a kiadvány azonban még ismeretlen.
Rákóczi újságkiadással kapcsolatos szándékai jelen
tősen eltértek az Esterházy által felvázolt tervtől. A
lapot a fejedelmi kancellária kiadásában és szemé
lyi titkára, Ráday Pál irányításával a külpolitikai cé
lok szolgálatára, latin nyelven kívánta kiadni. A Rá
day által szerkesztett első számot (öt nyomtatott
lap) Lőcsén a Brewer-nyomdában (1705. június
5-én) nyomtatták ki és azonnal szét is küldték a
példányait külföldi országokba, többek között Né
metországba, Franciaországba, Svédországba, ural
kodóknak, diplomatáknak, politikusoknak.
Az 1705. augusztus 23-tól kiadott számok már
„Mercurius Veridicus” megváltozott címmel jelen
tek meg. Ezzel is próbálta hangsúlyozni a szerkesz
tő a lap legfőbb célját, a szabadságharc eseményei
ről való hiteles tájékoztatást. Az 1705-1710 közötti
időszakban kiadott hírlap rendszertelenül jelent
meg. Hat száma ismert, jelenleg 13 nyomtatott és
kéziratos példány került elő. Bár nem volt folyama
tosan megjelenő kiadvány, de a lap célja a rendsze
res tájékoztatás volt. Létrejöttének szándéka sze
rint is az első magyar újságnak tekintjük.

Nova Posoniensia
1721-ben Bél Mátyás alapított Pozsonyban latin
nyelvű lapot „Nova Posoniensia” címmel, amely az
oktatás és a nevelés segítése céljából jött létre. Olva
sói főként diákok voltak. A lapot nyelvezete és ma
gas ára miatt azonban csak nagyon szűk réteg ol
vashatta. A pozsonyi evangélikus líceum működé
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sét és az ifjúság számára szerkesztett felvilágosult
szellemű lapot a katolikus restauráció képviselői
gyanakvással kezelték. A lap, amely a hazai felvilá
gosodás első' nemzedékének orgánuma volt, 1722
őszén megszűnt. Bél Mátyásnak a megkezdett mun
kát abba kellett hagyni.
A rövid ideig tartó munkálkodás mégis eredmé
nyes volt, mert alapítója lett annak a pozsonyi pub
licisztikai hagyománynak, amely a 18. század vé
gén kibontakozott.

Magyar Hírmondó
Első magyar nyelvű hírlapunk, a Magyar Hírmon
dó 1780. január 1-én Pozsonyban indult. A város
felvilágosult szellemű lutheránus köre, már a ko
rábbi időkben is lelkes híve a hírlapkiadás ügyé
nek. A magyar nyelvű újságírás jelentőségét első
ként Rát Mátyás ismerte fel, az ő szerkesztésében,
fáradhatatlan munkájának köszönhetően jelent
meg a lap.
Rát Mátyás (1749-1810) életrajza

Pressburger Zeitung
A hazai 18. századi német nyelvű pozsonyi lapok
közül a legjelentősebb a „Pressburger Zeitung”
volt. Folyamatosan, példátlanul hosszú ideig jelent
meg, 1764-ben indult és csak 1929-ben szűnt meg.
Alapítója Windisch Károly Gottlieb, a német nyelvű
kultúrmozgalom vezéralakja, aki szintén ahhoz a
pozsonyi evangélikus körhöz tartozott, mint újság
író előde Bél Mátyás is.
Hazai időszaki sajtónk idegen nyelven indult meg,
felvilágosult szellemben megírt híranyagokkal, a la
pok szerkesztői segítették a nemzeti megújulás
ügyét is.

A magyar nyelvű sajtó kezdete
A hazai sajtóindulások sajátos magyarországi jegye
ket is mutatnak. A közös latin nyelvűségből kisza
kadva, csak a 18. század utolsó évtizedében, a nyel
vi differenciálódás kialakulásával születhettek meg
a nemzeti nyelvű hírlapok.
A magyar nyelvű sajtó megindulását elősegítette az
a felvilágosult nemzeti megújulási mozgalom,
amely nyelvünk művelését, irodalmunk és kulturá
lis életünk fejlesztését jelölte meg céljául. Ennek a
mozgalomnak a képviselői a hazai polgárság hiá
nya miatt azok a köznemesi és értelmiségi rétegek,
akik felismerték a társadalmi viszonyok javításá
nak, a gazdaság, a tudományok és a nemzeti kultú
ra fejlesztésének szükségességét.
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Rát Mátyás 1749-ben született Győrben, német
származású, evangélikus iparos-kereskedő család
ból. Középiskoláit Modorban, Pozsonyban és Sop
ronban végezte. A pozsonyi líceumban újságírással
kapcsolatos ismereteit tanárától, a történetíró
Benczúr Józseftől tanulta, aki tanítványait a magyar
nyelv és irodalom szeretetére, valamint a század kor
szerű műveltségének megismerésére nevelte.
Rát a pozsonyi líceum könyvtárában megismerhet
te és olvashatta is a század nevezetes könyv- és fo
lyóirat irodalmát. Tanulmányai befejeztével azzal a
céllal járta az országot, hogy tájékozódjon a ma
gyar nép életviszonyairól és a nyelvéről. Körútjáról
az akkori szokások szerint albumot készített, párt
fogóiról és tapasztalatairól szóló írásait a Nemzeti
Múzeum őrzi.
1773-tól tanulmányai kiegészítése céljából közel öt
évet Németországban, Göttingában töltött, ahol a
teológiát és a régi klasszikus irodalmat tanulmá
nyozta. Tanítványa lett August Schlözemek, a né
met felvilágosodás kiemelkedő képviselőjének, aki
nek az előadásain az államtudományokban hasz
nált leíró statisztikai irányokról, módszerekről hall
hatott. Schlözer újság-kollégiumokat is szervezett,
a hírlapokban való tájékozódás fontosságát Rát itt
tanulhatta meg.
Pozsony - lapalapítás
Rát Mátyás 1779-ben tért vissza Pozsonyba és rö
vid ideig nevelőként tevékenykedett. Itt került kap
csolatba Patzkó Ferenc Ágoston olmützi származá
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sú nyomdásszal, aki a második pozsonyi nyomda
tulajdonosa volt. Megegyeztek egy magyar nyelvű
hírlap kiadásának tervében. Patzkó engedélyt kért
a Helytartótanácstól a lap megjelentetésére és arra
is, hogy tíz évig erre Magyarországon kizárólagos
jogot kapjon.
A pozsonyi magisztrátus tagjai - akik között volt
Benczúr József és Windisch Károly Gottlieb is - tá
mogatták kérelmét. Länderer János Mihály - a
Pressburger Zeitung kiadója, az első' pozsonyi nyom
da tulajdonosa - is beleegyezését adta az újabb lap
vállalkozáshoz.
A Helytartótanács engedélyének megszerzése több
akadályba ütközött. A magyar nyelven írt újság en
gedélyeztetése végül is csak Rát Mátyás a bécsi ud
varnál tett személyes „utánjárásainak és könyörgé
seinek” köszönhetően sikerült. Mária Terézia végül
is megengedte az újság megjelentetését, de azzal a
szigorú kikötéssel, hogy a lapot a Helytartóta
náccsal cenzúráztatni kell.

SS

még Amérikának is minden nevezetes városaiban ira
tainak efféle hírlelő levelek. Csak az egy magyar nem
zet volt még eddig, sok egyéb fogyatkozásai mellett,
ezen igen hasznos szerzemények híjával. "

A Magyar Hírmondó megjelenése
A programnyilatkozatok és az előfizetési felhívások
után, 1780. január 1-én megjelent a Magyar Hír
mondó első száma, a címlap metszett díszítésének
felirata szerint „per regna, per urbes” , országokon,
városokon keresztül.
A lap külleme is a kiadó nyomdász és a szerkesztő
igényességét mutatja. A címlap metszete a Földgo
lyón repülő Merkúrt ábrázolja, középen szalag a fel
irattal, alatta Magyarország címere, jobbra és balra
könyv, levél- és iratcsomók. A díszítést nyomtatott
szöveg övezi, amely az engedélyező Mária Terézia
személyét, a hírlap címét és a kiadás idejét tartal
mazza.

Tájékozódás az olvasói igényekről
Rát Mátyás a lap megjelentetése előtt prenumerációt, „Előre való tudakozást” szerkesztett, hogy a
hazai igényeket felmérje és felhívja a figyelmet a tá
jékozódás fontosságára, a külföldi hírek és a hazai
eseményekről szóló híradások megismerésére.
Megírja, hogy Európában már minden országos
nemzet saját nyelvén kiadott hírlelő levelekben
rendszeresen értesül a külföldön és a hazájában tör
tént jelentősebb eseményekről, a tudósok munkái
ról, az irodalmi művekről. A magyar nemzetnek vi
szont , újság hiányában ehhez nincs lehetősége.
„Nincsen már Európában egy országos nemzet is,
aki a maga hazájában történő változások, a világ
nak viszontagságai, az elmés embereknek hasznos
vagy furcsa találmányaik, a tudósoknak munkáik s
több afféle emlékezetes dolgok felől szóló híreket na
ponként, hetenként vagy hónaponként, az ő saját
nyelvén nyomtatott írásokban, tanúság és mulatság
kedvéért ne olvasná. Sőt nemcsak Európának, hanem
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Rát Mátyás szerkesztői
tevékenysége
Magyar Hírmondó (1780-1782)
Rát Mátyás az újság első három évfolyamát (17801782) szerkesztette, cikkeit szinte teljes egészében
ő maga írta. A nyomdai korrekciós munkák, a ter
jesztés, a propaganda, az olvasókkal való kapcsolattartás is az ő feladata volt.
Újsága hetenként kétszer, szerdán és szombaton, a
postajárat menetrendje szerint jelent meg. A Ma
gyar Hírmondó külsejében és tartalmában egy
aránt a kor viszonyaihoz képest magas színvonalú
kiadvány. Formai jegyei szerint is újszerű, egyhasábos, nyolcadrét méretű, számonként fél ívnyi terje
delmű.
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A lap előfizetői

Rát újságírói programja

„Előfizetőinek száma meghaladja a 300-at. Ezek kö

Rát Mátyás újságírói programját is többször kifej
tette a lapban, biztosította olvasóit arról, hogy nem
idegen újságok cikkeinek fordítását fogják olvasni.
Amikor megvádolják, hevesen tiltakozik „Ilyen cse
kély szándéka soha nem volt annak, a ki ezen írást
magára vállalta: a maga jelenti, hogy szégyenlené, a
félével az időt tölteni, és Hazája fiainak jobb munká
val nem kedveskedhetni. ” A külföldi híreket feldol
gozta, rövid földrajzi és történelmi magyarázatok
kal kísérte. A referáló lapok mintáját, szerkesztési el
veit elvetette. A hiteles tényeket széles körű ismere
tekkel kiegészítve közölte, összegyűjtött híranyagait
értelmezte és értékelte, tájékozódni tanított.

zül 123 földbirtokos nemes, 45 római katolikus pap,
18 ügyvéd, 18 gazdatiszt, 12 katonatiszt”
A 18. századi magyar olvasók körében a vallási tár
gyú kiadványok, a népkönyvek, a kalendáriumok a
keresett olvasmányok. Az utóbbiak ötvenezer pél
dány felett is megjelentek. A felvilágosult irodalom
iránt csekély volt az érdeklődés, de a népszerű köl
tő, Gyöngyössi János (1741-1818) műveinek kiadá
sára is csak száz körüli jelentkező akadt. Ha a kö
rülményeket figyelembe vesszük, a Magyar Hír
mondó iránti érdeklődés, az első magyar nyelvű új
ság fogadtatása sikeresnek mondható. A későbbi
években az előfizetők száma emelkedett, 400-600

A hírek típusai

körül mozgott.
A Magyar Hírmondó rendszeres olvasói voltak töb
bek között gróf Festetics György (a keszthelyi Georgikon és Helikon megalapítója), gróf Ráday Gede
on (író, irodalompártoló földbirtokos), Teleki Sá
muel (erdélyi kancellár, a teleki Téka létesítője),
báró Orczy Lőrinc (költő), Benkő Józsefbe rdélyi lel
kész, történetíró, botanikus, az újság rendszeres le
velezője és az éves mutatók összeállítója), Tessedik
Sámuel (szarvasi evangélikus lelkész, a Gazdasági
Iskola megalapítója), Horányi Elek (az írói élet
rajz-lexikon összeállítója), Sándor István (író, bibli
ográfus).
A legtöbb példány Pozsonyban fogyott el, de Bécsbe, Pestre, Komáromba, Győrbe, Sopronba, Pápá
ra, Pécsre, Egerbe, Debrecenbe, Nagyszebenbe,
Nagyváradra, Marosvásárhelyre, Kolozsvárra is
járt. Az ország jelentősebb pontjaira eljutott és a
magyar társadalom akkori elszigeteltsége, a köz
élet, a kultúra iránti közöny ellen próbált hatni. Ma
gyarországon kívül Franciaországban és Spanyolor
szágban is olvasták több példányát.
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A korabeli újságokban a hírek még nem rovatszerűen szerkesztődtek, a közleményeket kiemelt címek
alatt közölték, így a Magyar Hírmondóban is. Pél
dául „Külföldi hadi történetek” , „Külföldi elegyes hí
rek”, „Magyar hazánkbéli dolgok”, „Felettébb szo
morú izenetek”, „Hiteles hírek”, „Hihetetlen dol
gok”, „Bizonytalan dolgok”, „Tudományos dolgok”
stb. A hírek között nem volt sorrendiség megálla
pítva, az eseményeknek megfelelően változtak.
A gazdasági hírekben felhívta a figyelmet az ország
ban tapasztalható elmaradt viszonyokra, a korsze
rűtlen gazdálkodási formákra. Kereskedelmi taná
csokat adott, mit érdemes jelenleg termeszteni,
mely országokkal lehet eredményesebben keresked
ni. Rámutatott a politika és a gazdaság kölcsönha
tására, az összefüggéseket elemezte. Rát a lapban
levelezői bevonásával vitákat rendezett többek kö
zött az istállózási szokásokról, a juhtartásról, írt a
járványok okairól, a betegségekről és azok megelő
zéséről. Hangsúlyozta a tudományok eredményei
nek felhasználását a mindennapi élet számára is, a kor viszonyaihoz képest - egészséges és kultúrált
környezet kialakítását szorgalmazta. A tudás meg
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szerzésére, a rendetlenség felszámolására, a céltu
datos és szorgalmas tevékenységre, a racionális
életvezetés elsajátítására nevelte olvasóit.

A külföldi közvélemény tájékoztatása
Rátnak arra is volt igénye, hogy a külföldet is tudó
sítsa a magyarországi eseményekről, a magyarok
hétköznapjairól, a tudományos és a kulturális élet
alakulásáról. Ehhez viszont össze kellett gyűjteni és
a lapban közölni az itthoni információkat. Az újság
nak a hazai történések egyik fontos forrásaként is
kellett szolgálnia. A külföldi közvélemény alig tud
valamit az országról, a megjelent híradások többsé
ge is torz és elmarasztaló képet festenek annak álla
potáról. Ekkor még nincs intézménye, tudós társa
sága a nemzetnek, mely számon tarthatná az eddig
elért eredményeket és ösztönzően hatna a tudomá
nyok, a kultúra fejlődésére. Ezt a tevékenységet is
próbálta segíteni a Magyar Hírmondó, a megjelent
művekről recenziókat közölt és figyelt az írók ké
szülő munkáira is.

Külföldi hírek
Rát a külföldi híreket az olvasók igényei szerint vá
logatta össze, főként német, amerikai, angliai és
franciaországi eseményekről tudósított. Az ameri
kai függetlenségi háború eseményeit részletesen is
mertette. A résztvevő felek szemszögéből is megvi
lágította a történéseket, az ok-okozati összefüggé
sek leírásával is gazdagabbá tette a híranyagokat.
Az írországi hírekről is gondosan beszámolt, rokonszenwel tekintett a politikában és a kereskedésben
elért eredményeikre. Valószínű, hogy Rát gondolt
az ír és a magyar nép helyzetének hasonlóságaira
is. A külkereskedelemmel, a gazdasággal, az új gaz
daságszervező módszerekkel foglalkozó írásokkal
igyekezett a nemességben a kereskedés iránti ér
deklődést felébreszteni. A kereskedelemmel kapcso
latos nézetéről tömören így fogalmazott: „Legjobb
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a kereskedést mindenképpen szabadjában hagyni ”
A felfedezéseket, az ötödik világrész híreit is megír
ta, Cook kapitány utazását figyelemmel kísérte.
Megpróbálta ezzel is gazdagítani a földrajzi ismere
tek körét. Olvasóival rendszeres és szervezett kap
csolatot tartott, széles körű levelezőgárdát mozga
tott és arra kérte őket, hogy tudósítsanak vélemé
nyeikről és lakóhelyük eseményeiről.

Hazai hírek
A hazai folyóirat-irodalom még nem alakulhatott
ki, Rát ezért is tartotta nagyon fontosnak, hogy lap
jában minden jelentős hazai eseményről színesen
számot adjon.
„Nem volt szándékom, hogy egyedül az országlásokban előforduló változásokat megírnám. Mindenek
felett szükséges a tudományoknak folyamatát és gya
rapodását hirdetni. A magyarnak nincsenek hóna
pos írásaik, mint más nemzeteknek, tehát e hiányt
kell pótolni. ” - így írt Rát Mátyás egyik bíráló olva
sójának.
A hazai dolgokra, az ország minden részéből jött tu
dósításokra nagy gondot fordított, a leveleket kivo
natolta vagy saját átírásában közölte. A városi és
megyei tisztválasztásokról is hírt ad, a tisztségvise
lők érdemeit kiemeli. A budai egyetemnek felavatá
si ünnepélye kapcsán (1780. június 25.) részletesen
megírja a magyar egyetem történetét, közreadja az
ünnepi beszédek szövegét és a verseket is.
Kereskedelem, ipar, természeti kincsek, földműve
lés, állattenyésztés, az ország gazdasági állapota ezek a főbb témakörei ennek a hírcsoportnak. Tu
dósit a kassai porcelángyártásról, a nagybányai kő
szénről, a gabonaárak alakulásáról, a szőlőművelés
ről, a juhtartásról, a természeti katasztrófákról és
minden olyan jelenségről, amelyek a lakosság élet
viszonyait befolyásolják. A tudományok művelésé
re, az irodalom, a könyvkiadás, a közművelődés
fontosságára is nagy hangsúlyt helyez a lapban.
Rát értekezést közölt Benkő Józseftől Erdély füvé-
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szetéről, a megjelent irodalmi művekről könyvkriti
kákat írt, az oktatás helyzetével is többször foglal
kozott.

A Magyar Hírmondó nyelvezete
Rát Mátyás egységes nyelvezetet sem használhatott
még lapjában, az összes tájnyelvnek fórumot adott.
Remélte, hogy az alföldi-, dunántúli és erdélyi
nyelvjárások egyesítéséből kifejleszthető az egysé
ges magyar irodalmi nyelv, amely alkalmas lesz
mind a híranyagok, mind az irodalom és a tudomá
nyos írásművek megírására. Nyelvújítóként is jelen
tős a szerepe, hiszen sok olyan dologról kellett ír
nia, amire a magyar nyelvben még nem volt szó
kincs. Nem volt más választása, mint a szóalkotás.
Főként fogalmakat magyarosított, igen jó érzékkel
végezte ezt a tevékenységét is. Felsorolásképp csak
néhány szó azok közül, amelyeket alkotott - példái
- újságíró, közgyűlés, népesség, bányászat, pártat
lan. Az idegen szavakat módszeresen irtotta, még a
helységneveket, a személyneveket is átírta kiejté
sük szerinti magyaros alakra és csak ezután közöl
te zárójelben az idegen formát. A repertórium ké
szítésekor adott is nekem ezzel bőségesen munkát.
„Am i a magyarságot illeti, amellyel a Magyar Hír
mondó élni fog, az az alföldi Tisza melléki, de a
Duna mellyékivel és az erdélyivel elegyedett lészen.
Ezt tartja az író leghelyesbbnek. Magamagán mindegyik igen szűk, és azoknak a sokféle dolgoknak megírattatására, melyek itt előfordulnak, nem elégsé
ges.”

A Magyar Hírmondó és a politika
Rát Mátyás lapjában - a kiadott programnak meg
felelően - a legfontosabb feladatának a bel- és kül
földi eseményekről való hiteles tájékoztatást és a
nemzeti művelődés fejlesztésének segítését tekintette.
A kommentálást, a vélemények kinyilvánítását kü
lönösen fontosnak tartotta. Emiatt gyakran összeüt
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között a cenzúrával. Ezen törekvését újságírói fogá
sok segítségével próbálta megvalósítani. Először
könyvbírálatokat közölt, majd tudományos közle
ményekről, kulturális, gazdasági és politikai jelen
ségekről nyilvánított véleményt.
A Magyar Hírmondó politikai lap volt, de mivel az
első és egyetlen magyar nyelvű időszaki kiadvány
volt ebben az időben, a társadalom minden jelen
tős eseményére és értékére figyelt. így a politikai
híranyagok mellett felhívta a figyelmet a tudomá
nyos disszertációkra, az irodalmi művekre (főként
a versekre és a fordításokra). A nyelvi megújulási
törekvésekről, a nemzeti színjátszás ügyéről is rész
letesen beszámolt.
Rát Mátyás törekedett ennek a szinte minden fon
tos társadalmi jelenséget átfogó program megvaló
sítására - ezzel szolgálta lapjában a nemzeti meg
újulás ügyét, segítve érdeklődő olvasóinak tájékozó
dását és művelődését.

Rát Mátyás további munkássága
Rát Mátyás közel három esztendős szerkesztői tevé
kenysége után felhagyott az újságírással. A Türelmi
rendelet után az 1783-ban ismét működő győri
evangélikus gyülekezet hívta meg lelkipásztorának.
A gyülekezetben végzett munkája során is újító fel
adatra vállalkozott, 1785. november 25-én Rát Má
tyás tartotta az első magyar nyelvű istentiszteletet.
A győri három és fél éves lelkészi szolgálat után
gyülekezetének vezetőségével támadt vitája miatt
lemondott tisztségéről. A pesti evangélikusok is sze
rették volna lelkészüknek, de egy elmarasztaló véle
mény miatt elmaradt a meghívása. A véleményező,
Wallaszkay Márton győri táblabíró szerint Rát jeles
tudós, „de állhatatlan, változékony, és némely dol
gokban kemény nyakú.”
Fabiny Tibor a Deák téri Evangélikus Gyülekezet
történetéről szóló nagyon szép könyvében leírja a
történteket. Báró Podmaniczky József Rát Mátyás
győri lelkész meghívását javasolta. Valószínűleg

KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2001. 2.

SS MAGYAR HÍRMONDÓ SS
több oka is lehetett annak, hogy Rát nem lett a pes
ti gyülekezet lelkésze. Viszont a győriek, a viták el
lenére, kétszer is visszahívták. A lelkészek jogát eré
lyesen képviselte, emiatt gyakran nézeteltérése tá
madt a konvent világi tagjaival. A győri öregtemp
lom az ő működése alatt épült fel és Rát több mint
24 éven át hűségesen szolgálta a közösséget.
Visszavonultan, magántudósként élt szülőházában,
Győrben. Ezen évek alatt egy háromnyelvű, latin német - magyar szótár szerkesztésén dolgozott, de
ez a vállalkozása nem valósult meg. Tevékenységét
mindmáig tisztelet övezi. Elképzeléseinek beteljese
désére csak a következő században nyílik lehető
ség, de sajnos már nélküle.

Magyar Hírmondó
(1783. január-1783. december)
A Magyar Hírmondó szerkesztését 1783-ban
Mátyus Péter vette át, működése alatt a lap sokat
vesztett népszerűségéből. Rát Mátyás lapjának kö
zel 500 előfizetőjéből rövidesen csak a fele maradt
meg. A lap főként a külföldi lapokból átvett tudósí
tásokat közölte, a gondosan kiépített tudósítói háló
zattal a kapcsolat fellazult, a szellemi élet hazai hí
reinek közlése jelentősen visszaszorult.

Magyar Hírmondó
(1783. december-1784. május)
A következő szerkesztő Révai Miklós volt, aki
ugyan rövid ideig, öt hónapig szerkesztette a lapot,
céltudatos, újító munkájának eredményeként is
mét színes és friss hangvételű lap lett a Magyar Hír
mondó. Rát Mátyás eredeti programja szerint állí
totta össze a híranyagot. A közművelésnek, az isme
retterjesztésnek és a moralizáló, az erkölcsi nevelés
fontosságát hangsúlyozó írásoknak közlését fontos
nak tartotta. Révai Bessenyei György művelődési
programját támogatta, cikkeiben gyakran hivatko
zott kultúrpolitikai írásaira és irodalmi műveire.
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A lap nyelvét is megújította, népies-szatirikus stílu
sú írásaival színesebbé, közérthetőbbé tette. A szer
kesztőség kibővítésén is fáradozott. A lapot olcsób
bá kívánta tenni, az olvasók szélesebb köréhez sze
retett volna szólni. Remélte, hogy a szegényebb ré
tegekhez is eljutathatja újságát.
Terveinek megvalósítása komoly akadályokba ütkö
zött. A hazai egyházi vezetők, különösen a piaris
ták kritizálták publicisztikai tevékenységét. Mivel
Révai Miklós is egyházi szolgálatot teljesített, rendi
provinciálisa utasította a rendházba való visszaté
résre. Újságírói munkája folytatása végett II. József
től is az egyházi szolgálat alóli felmentését kérte, de
az uralkodó sem támogatta ebben a szándékában.
„Az én üldözőim mind nagy és hatalmas urak vol
tak, főképpen a hanyatlani indult magyarságért
való buzgalmamon ütköztek meg, és ezt akarták vol
na bennem elfojtani. A papság örege is mintegy
szent hivatalt csinált belőle, engem azért nyomorgatni, mert a gyáva nem tudta megegyeztetni azt a két
dolgot, hogy bár szerzetes az ember, írhat mégis áhítatoskodó dolgokon kívül egyebet is, amikkel jobb íz
lést önthessen nemzetébe. Kivált azért háborodtak
fel, hogy én újságot is kezdettem írn i...”
Révai Miklós után két hónapig Barczafalvy Szabó
Dávid szerkesztette a lapot, de tevékenysége nem
volt sikeres.

A Magyar Hírmondó
(1784. július-1786. május)
1784 júliusától - 1786 májusáig ismét új szerkesz
tője lett a Magyar Hírmondónak, Szacsvay Sándor
személyében. Szacsvay 1758-ban született az erdé
lyi Vétsen, székely birtokos családból. Tanulmánya
it Kolozsvárott, Debrecenben és Pozsonyban foly
tatta. A pozsonyi evangélikus líceumból Bécsbe ke
rült, ahol jogi tanulmányokat folytatott. 1784-ben
tért vissza Pozsonyba és Patzkó megbízta a lap szer
kesztésével.
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Szacsvay bemutatkozás és újságírói program nél
kül kezdte meg munkáját. II. József éppen ekkor
hozta elmarasztaló nyilatkozatait az újságokról.
Azt szerette volna elérni, hogy azok csak a rendele
tek és az intézkedések közlésére szorítkozzanak.
Szacsvay a jozefinizmus híve, annak felvilágosult
eszméit hirdette. Az újságban is állandóan dicséri
II. József személyét, népszerűsíti intézkedéseit. A
nemzeti nyelv és irodalom ügyének elődeinél jóval
kisebb teret szentelt. Nem voltak rendszeres tudósí
tói - mint Rát Mátyásnak - alkalmi levelezőivel is
a kölcsönös bizalmatlanság légkörében dolgozott.
Az 1784-es erdélyi román parasztfelkelés következ
tében a cenzori tevékenység is nagyon felerősödött.
Szacsvaynak meg kellett találnia azokat a tájékozta
tási módszereket, amelyek segítségével az egyre szi
gorúbb feltételek között is híreket és ismereteket
tudjon közölni. Politikai publicisztikájában kétértel
mű fogalmazásaival, az ellenvélemények cáfolásával
egy taktikus, szatirikus stílust fejlesztett ki, a nyíltan
nem közölhető hírek megírhatósága érdekében.
Szacsvay Sándor a Magyar Hírmondó szerkesztése
kor tanulta ki az újságírás mesterségét, ezért is mu
tat gyakran ellentétes és változó irányokat publi
cisztikája. Igyekezett tisztán politikai lappá formál
ni a Magyar Hírmondót, de ennek ellenére a legfon
tosabb hazai események, kulturális ügyek is beke
rültek lapjába.
1786-ban megválik a laptól, és Bécsben megalapít
ja saját újságát, a második magyar nyelvű hírlapot
a „Magyar Kurír”-t. Ekkor már kiforrott, egységes,
határozott programmal bírt, nagyformátumú politi
kai újságíró lett belőle.

Magyar Hírmondó
(1786. június-1788. október)
A Magyar Hírmondó utolsó két évfolyama azt mu
tatja, hogy szerkesztői programok nélkül az újság
tartalma és színvonala egyre romlik. Az olvasók ér
deklődését elveszítette, így 1788 októberében meg
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is szűnt. A Magyar Hírmondót ekkor áthelyezték
Pestre és új címmel indult. A Magyar Merkurius,
az első magyar nyelvű, fővárosi újság lett.

A Magyar Hírmondó mutató táblája
A Magyar Hírmondó évi mutató tábláját (tárgy- és
névmutató) Benkő Józsefi 1740-1814) erdélyi törté
netíró, botanikus, református lelkész készítette el.
Benkő József a Magyar Hírmondó levelezője is volt,
sok tudósítása jelent meg a lapban. A cikkek feldol
gozása szelektív, de a főbb témákat és a nevek
nagy részét felvette és a változatok között a kapcso
latokat létrehozta. A tárgyszavak nagy része kulcs
szó szövegkörnyezetben, a nevek leírása változó el
veket követ, de így is emeli a hírlap értékét.
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