
RÁKOSI JENŐ

AZ ÜJ SZÁZAD SAJTÓJÁRÓL.

U j század küszöbén, mikor az emberiség bizonyos elfogó
dottsággal vesz búcsút a régitől, ideges kíváncsisággal vetjük 
fel a kérdést: Milyen lesz, mit hoz az új század, a nagy 
szfinksz, a mely oly sok feldolgozásra váró anyagot hordoz 
méhében.

A múló tizenkilenczedik századot a vasút, telegráf, villamos
ság és a sajtó alakította át oly modernné, hogy az szinte 
szeczessziószerűleg üt el tizennyolcz elődétől.

Ez a rohamos átalakulás ijedséggel tölti el a gondolkodó 
főket s majdnem tehetetlenül vergődik az emberi erő — az 
emberi ész alkotta zseniális konstrukcziók között. A kézműves, 
az iparos, a gyáros, az író, a művész, a bankár: mind-mind 
azzal a töprenkedéssel hajtja le este a fejét, vájjon micsoda 
olyan felfedezésről olvas holnap újságjában, a mely arra lesz 
hivatva, hogy kivegye kezéből a szerszámot, tönkretegye vál
lalatát, megnehezítse talentuma értékesítését vagy elvegye tőle 
könnyen, de koczkázatos úton szerzett vagyonát.

És az átalakulást senki és semmi se kerülheti el, példa 
erre az a levél, melyet Rákosi Jenő, a Budapesti Hírlap
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főszerkesztője és a mai értelemben vett magyar újság egyik 
megteremtője írt az Évkönyv szerkesztőjének arra a levelére, 
a melyben felkéri őt, írná meg, hogy milyen lesz a huszadik 
század sajtója?

Azt hiszszük, hogy az a férfiú, a ki már oly sok nagy 
reményekre jogosító talentumot fedezett fel az irodalomnak; 
de a ki talán még többet riasztott el a Parnasszus kálvária- 
útjáról, nem veszi tőlünk rossz néven, ha Almanachunk 
díszéül közöljük levelét, a melyben megjövendöli, hogy az új 
században milyen alakuláson fog átmenni a napi sajtó.

íme a nagyérdekű levél szóról-szóra:

Kedves barátom,

az én nyári és őszi vándorlásaim ból fenm aradt restan- 
cziáim  közt találom  az ön levelét, a m elyben arra 
kér tőlem  feleletet, hogy milyen lesz a huszadik század 
sajtója.

Szerencsére időközben elm últ a term inus, m elyen 
belül a kérdésre felelni lehet és én föl vagyok ez által 
m entve attól, hogy  feltörni próbáljak egy feltörhetetlen 
diót. U ram fia, a m eglepetések és nem  várt változások 
e korában, a m ikor egy nap szerencsés ötlete százados 
fejlődések irányát változta tja  m eg, m iképen lehet bár
m inek a  fejlődését m egjósolni, de legfőképen a napi
sajtóét, a m elybe különféle dolgok a leghathatósabban 
be le já tszanak : az élet szükségei, a közlekedés, a tele- 
gráf, telefon, a nyom tatás  stb.

Ha valam i világfelforgató ta lálm ány közbe nem  lép, 
valam i, a m it m ég m a nem  is sejtünk , akkor én azt 
hiszem , hogy a sajtó  fejlődése az lesz, hogy  kiforgassa 
a lapokat m ostani m ivoltukból. A lapokat nem  az ú jság 
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írók, hanem a közönség fogja írni. Más szóval hel}'et 
és jelentőséget cserél a hirdetés és a szöveg. A mos
tanival megfordított arányba jut. A sajtó embereit egy 
állandó veszély kisérti, melynek csak kevesen tudnak 
ellentállni: jobb szeretik (mert alkalmuk van rá) újság
írói hatalmukat gyakorolni, semmint újságírói köte
lességüket teljesíteni. Ez bizonyos zsarnoki pozicziót 
ád az újságnak, melyet a közönség meg fog únni. 
És a közönség iparkodni fog közvetetlen kontaktusba 
lépni egymással, s ez a hirdetési rovat, a mely így 
mostani sablonjából kilép, formában, hangban, tar
talomban zsurnalisztaibb lesz és a legérdekesebb 
rovata az újságnak. A mi azontúl az újságban lesz, 
az értesítés, szükséges tudnivaló s efféle.

így gondolom én, hogy lesz. Bocsánat, hogy nem 
tudtam terminusra megmondani, de igazán, jobb sze
retem így.

B u d a pe st e n , 1900. október 16-án.
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