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Az első magyar nyelvű újság 
A Magyar Hírmondó 

A pozsonyi óváros J i rásek (régen Ventur) utca 5. számú ház homlokzatán volt 
egy szerény kis márványtábla a következő szöveggel: TYPOGRAPHIA PATZKOIANA 
ERECTA Ao Dni MDCCLXXI. Ezt a kis táblát az épület 1976. évi felújítása a lka lmá-
val a kapual jban helyezték el. A tábla szövege azt adja tudtul, hogy 1771-ben ebben 
a házban alapították a Patzko-féle nyomdát. Az Olmützből származó Patzko Ferenc 
Gusztáv, aki régebben mint a Landerer nyomda faktora (művezetője) tevékenykedett, 
nyomdaalapítási engedélyt kért a városi tanácstól. Ügy látszik a nyomda alapításá-
hoz a bécsi udvari kancellária beleegyezésére is szükség volt, mer t kérdést intéztek a 
városi tanácshoz, hogy Pozsonyban vajon biztosított-e két nyomdász megélhetése? A 
városban már működött Landerer János Mihály nyomdája, amelyet Royer Antaltól 
vásárolt 1751-ben. A városi tanács valószínűleg megnyugtató választ adott, mert 1770. 
október 15-én Patzko engedélyt kapott nyomda létesítésére, ö t évvel később, 1775. szep-
tember 11-én ú jabb kérelmére engedélyezték számára mindennemű könyvnyomtatást, 
ezek eladását, nyomdász tanulók felvételét és kiképzését. Az engedély utasította a ha-
tóságokat, főleg Pozsony városát, hogy Patzkot könyvnyomdászati működésében ne 
akadályozzák és ne zaklassák. 

Elöljáróban azért volt szükséges ezt elmondani, mert ehhez a nyomdához fűző-
dik az első magyar nyelvű újság, a Magyar Hírmondó előállítása. Az előfizetési fel-
hívást 1779. november 12-én adta ki Patzko Ferenc Ágost nyomdász, mint lapkiadó. 
Az első szám 1780. január 1-én jelent meg. Az előfizetési ára t Patzko évi hat for int-
ban szabta meg. A lap hetenként kétszer, szerdán és szombaton jelent meg egyhasábos 
oldalakon. Kezdetben 320 előfizetője volt, de ez a szám Ráth Mátyás szerkesztősége 
alatt 500-ra emelkedett. Külföldre is járt a lap: Madridba 3, Franciaországba 5, ezen 
kívül több példányt küldtek Hollandiába. Érdekes a belföldi előfizetők foglalkozás 
szerinti megoszlása: földbirtokos 95 (13 nő), mágnás 39 (19 nő), megyei tisztviselő 28, 
pap 18, ügyvéd 18, jószágigazgató és urasági tiszt 18, katonatiszt 12, postahivatalnok és 
postamester 12, városi polgár, kávés, kereskedő 9, nevelő és tanító 8, állami tisztvise-
lő 5, főiskolai igazgató 4, orvos 4. Polgár alig szerepel a fennmaradt névsorban, annál 
több középnemes és értelmiségi. 

A Magyar Hírmondó első szerkesztője, Ráth Mátyás nemcsak szerkesztette a la-
pot, hanem ő maga írta, sőt javította is. A laptól 1782-ben megvált, a magyar hír lap-
írás legnagyobb kárára. Távozásának oka nem ismeretes. Lehet, hogy Patzko fösvény-
sége miatt, aki azt hitte jobban jár, ha olcsó segéderővel szerkeszti újságját. Ráth Má-
tyás búcsúcikkében ezt í r ta : „Eképen véghez vittem azon kötelezettségemet, mellyet 
három esztendőre önként magamra vállaltam." Márpedig ez a vállalt feladat nem csu-
pán a hírlapírás volt, mert célul tűzte ki, hogy nemzetét tespedéséből fölrázza. 

A szerkesztői posztra Ráth Mátyás után Máttyus Pétert szerződtette Patzko. Va-
lóban tehetségtelen ember volt, alig egy évi tar tó munkája után sürgősen le kellett 
váltani, mert az előfizetők száma kétszáz alá csökkent. Ekkor Patzko Révai Miklóshoz 
fordult, akit már Ráth Mátyás is ajánlott utódjául. Révai nagy munkakedvvel látott 
a lap szerkesztéséhez: a magyar nyelvi és irodalmi megújhodás központi orgánumá-
vá akarta feljeszteni a lapot. A hivatalos hatalom és a papság azonban erősen t ámad-
ta tevékenységét s alig egy fél év múlva, 1784. májusában kénytelen volt megválni a 
lap szerkesztésétől. Utóda rövid ideig Gyarmathi Sámuel lett, a finnugor nyelvészet 
későbbi tudósa, korábban pedig Révai helyettese és a lap korrektora. Majd Barcafalvi 
Szabó Dávid következett a szerkesztői székben, aki a legmerészebb szógyártók egyike 
volt. Sok vád érte nyelvújítása miatt, de az is igaz, hogy 400 ú j szava közül 80 máig 
is él (pl. ábra, alap, belváros, cím, csontváz, uralom, zongora stb.) 
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Rövid ideig tartó működése után egy ismeretlen szerkesztő, ma jd Szacsvai Sándor 
vette át a lap szerkesztését. Eszes ember volt, de csípős kri t ikájával sok ellenséget szer-
zett magának. Báró Kemény Zsigmond így írt róla: „a maga idejében jelesebb, esze-
sebb, geniálisabb honfiaink sorában tündökölt." 

Szacsvai méltatlannak érezte, hogy munká jának gyümölcsét Patzko zsebelje be és 
támadásra indult az igazságtalan kiváltság ellen. Ebben társra talált Tállyai Dániel 
személyében, aki ugyanakkor a Pressburger Zeitungot szerkesztette, de része volt a 
Magyar Hírmondóban is és ő adta ki az első szlovák nyelvű újságot, Presspurské No-
viny címmel. Tállyai és Szacsvai Magyar Kur í r és Pressburger Merkur címmel ú j 
magyar és német lap kiadására kértek engedélyt, s a nyomdáktól független kiadóvál-
lalatot akartak alapítani. A helytartótanácsi és a kancelláriai iratváltások útvesztő-
jében azonban a nyomdászok kerültek ki győztesen, megvédték kiváltságaikat. 

Tállyai visszatért a Pressburger Zeitunghoz, Szacsvai pedig Bécsbe költözött és 
ott indította meg a Magyar Kurir t . Itt három lap is megélt egymás mellett. A Magyar 
Kuri r (1787—1834) Szacsvai m a j d Decsy szerkesztésében; a Hadi És Más Nevezetes 
Történetek és folytatása az első magyar nyelvű újság címét öröklő Magyar Hírmondó 
(1789—1803), Görög Demeter, Kerekes Sámuel; valamint a Bécsi Magyar Merkurius 
<1793—1798) Pánczél Dániel szerkesztésében. 

Patzko, a Magyar Hírmondó kiadója csakhamar tapasztalta, hogy nem bír ja a 
versenyt a bécsi magyar újságokkal. A lap hanyatlásához az is hozzájárult, hogy II. 
József Budára költöztette a központi hivatalokat, elsősorban a helytartótanácsot. A 
Magyar Hírmondó 1788 októberében szűnt meg. 

A magyar saj tó részletes története négy kötetre tervezett kiadásának az 1705— 
1848 terjedő időt felölelő első kötete, szakavatott tollú szerzők munkája nyomán, a 
múlt évben jelent meg az Akadémiai Kiadó gondozásában. Nem véletlen, hogy az első 
magyar nyelvű újság megjelenésének kétszázadik évfordulóján került kiadásra. Idő-
szerűsége mellett elismerés is kíván lenni a saj tó úttörői emléke előtt, akik az elnyo-
matás éveiben vállalták a hír lapírás nem mindig könnyű feladatát. 

Vörösmarty Géza 

A Lánchíd születésnapja 

Budapest világhírű ékessége, a karcsú Lánchíd 1979. november 20-án ünnepelte 
130. születésnapját, és 30 éve, ugyanazon a napon helyezték forgalomba a romjaiból 
újjáépítet t hidat. 

Közismert, hogy a Lánchidat mindenekelőtt Széchenyi Istvánnak köszönhetjük. 
A reformkor kimagasló személyisége hazája elmaradottságát, ipara és kereskedelme 
fejletlenségét nem kis mértékben a primitív közlekedési viszonyoknak tulajdonította. 
„Közlekedés nélküli ország sínylő test, 'mely méhében hordja a nyavalyák minden 
nemét" — figyelmeztette honfi társai t a „legnagyobb magyar". A szabad közlekedés 
központjává Budát és Pestet akar ta tenni. A Duna azonban télen hosszú hónapokig 
nemcsak a két várost, hanem az ország két felét is elszakította egymástól. 

A kis ideiglenes hajóhíd helyett építendő állandó híd 1780-as évek óta fel-fel-
vetett tervét a kortársak a műszaki nehézségek — jégtorlaszok, árvizek leküzdése, 
kilengések — miat t megvalósíthatatlannak tartották. Széchenyi azonban 1832-ben élet-
re hívta a Hídegyesületet és angliai tapasztalatairól írt jelentésében eloszlatta az ag-
godalmakat: a legkiválóbb angol mérnökök leküzdhetőnek ítélik a technikai aggályo-
kat. De miképpen teremtsék elő az állóhíd igen nagy építési költségeit? Széchenyi 
semmiképpen sem a szegény adózó nép ú jabb megterhelésével, hanem részvénytár-
saság létrehozásával szándékozta megvalósítani tervét és úgy, hogy a hídon áthaladók 
kivétel nélkül hídvámot fizessenek. Tehát az ú j híd a nemesség legsarkalatosabb elő-
joga, a „nem adózunk" elvetésével, az egyenlő teherviselés polgári elve alapján mű-
ködik majd. Széchenyi fáradságot nem kímélve beszélte rá a hivatali hatalmasságo-
kat és vitte keresztül az ókonzervatívok elkeseredett ellenállásával szemben, hogy 
1836-ban az országgyűlés törvénybe iktassa: a leendő Lánchídon — kivételesen — a 
nemesek is hídvámot fizessenek. Ebben volt a Lánchíd korszakalkotó jelentősége és 
ezért ma is a haladás ügyét jelképezi. 

A kockázatos vállalkozáshoz szükséges alaptőkét Sina György bécsi bankár, a bi-
rodalom egyik leggazdagabb embere adta, így a híd zöld utat kapott. A terveket 
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