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I. A kitűzött kutatási feladat 

 

1. A magyarországi német nyelvű sajtó történetének összefoglaló bemutatása 

sajtótörténet-írásunk hiányosságai közé tartozik. A reformkori magyarországi német nyelvű 

sajtó azonban jobban feldolgozott terület, mint az abszolutizmus kora. Egyes lapok 

kultúraközvetítő tevékenységének módszeres feltárása  számos új adattal gazdagíthatja 

ismereteinket. 

2. A kitűzött kutatási feladat négy periodikum (a Pesther Tageblatt (1839–1845), a Der 

Ungar (1842–1848), a Pester Sonntagsblatt (1853–1855) és a Sonntags-Zeitung (1855–1865) 

tartalmi feltárása, ezen túl sajtótörténeti és irodalomtörténeti jelentőségük bemutatása.  

      3. Célom az 1839 és 1848 közötti  évek, a magyar reformkor és az 1850-es évek, a 

neoabszolutizmus első éveinek pesti német nyelvű szépirodalmat, illetve kulturális híranyagot 

is közlő néhány német nyelvű, Pesten megjelenő orgánumának vizsgálata volt.  A reformkori 

német nyelvű lapok és a velük témájukban, illetve munkatársaik (szerkesztőjük) személyén 

keresztül kapcsolatban álló két általam kiválasztott 50-es évekbeli orgánum között az 

összekötő kapocs a magyar irodalom német nyelven való közvetítése.                                                                     

 

 

II. A feldolgozás módszere 

 

      1. Munkámmal nem pusztán irodalomtörténeti, de nem is sajtótörténeti feldolgozásba 

kezdtem, inkább kapcsolattörténeti, kultúratörténeti aspektusok vizsgálatára koncentráltam. 

Az általam feldolgozott periodikumok  kettős szerepet vállaltak: egyfelől a magyar irodalmat 

közvetítették a németül olvasó közönség számára német fordításban, ez a külföld felé is 

irányult,  ugyanakkor hozzájárultak a külföldi irodalom (angol, francia) német nyelven való 

megismertetéséhez Magyarországon. 

       2. A reformkori enciklopédikus tartalmú szépirodalmi divatlapok összehasonlító tartalmi 

vizsgálata azért fontos, mert ez a laptípus kiváló bizonyíték arra, hogy az általa közvetített 

irodalmi ízlésben, a magyar nemzeti fejlődés (a reformokat szorgalmazó közgondolkodás) 

sajátosságait szem előtt tartva ez a műfaj korszerű volt, és sokat tett a nyugat-európai 

országok irodalmaihoz képest még a felvilágosodásig meglévő több évtizedes fáziskésés 
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megszüntetéséért.  

       3. A lapok sajtótörténeti bemutatását (beleértve formai sajátosságaik, rovatok, 

periodicitás változásainak leírását) és tipológiai elhelyezésüket követően tartalmuk 

szisztematikus feltárása következik. A két enciklopédikus lap esetében  tematikai csoportokat 

alakítottam ki. Ezek  közül első helyen állnak az ismeretterjesztő írások, majd a rövid hírek, 

aktualitások következnek, külön figyelmet érdemel a reformkor legfontosabb kérdéseinek 

megvitatása, majd a magyar irodalmi és művészeti élet (képző- és színházművészet, valamint 

zene)  történései,  híradások a külföldi irodalmi élet és kritika újdonságairól, majd ezt követik 

a magyar vers- és prózafordítások, a német irodalom és más nyelvű irodalmakból vett német 

szövegek közlése, végezetül a kritkai termés ismertetése.  

 

 

 

III. A tudományos eredmények összefoglalása 

 

      1. A feldolgozott lapok közül az első kettő, a Pesther Tageblatt és az Ungar azonos 

laptípushoz, az enciklopédikus ismeretterjesztő lap műfajához tartozik, az 50-es évekből 

kiválasztott két hetilap közül a Sonntags-Zeitung a populárisabb, informatív, illusztrált néplap 

típusához sorolható; a Pester Sonntagsblatt főleg a nőolvasoknak szánt, minőségi 

szépirodalmat közvetítő lap. Mindegyik periodikum célkitűzéseinek fontos eleme volt a 

magyar irodalom német nyelven való megismertetése. 

 2. A reformkori német nyelvű lapok részt vállaltak a nemzeti polgárosodást hirdető 

eszmék hangsúlyos terjesztésében, német nyelvű, de magyar érzelmeket képviselő orgánumok 

voltak. Mindkét lap szót emelt a zsidók egyenjogúsításáért, megvitatták Széchenyi „A Kelet’ 

népe” című vitairatát, valamint témáik között szerepelt a magyarországi nemzetiségek és a 

magyar nyelv helyzete. 

 Megállapítható, hogy a reformkori enciklopédikus-szépirodalmi lapok ízlésükben (a 

biedermeier hangulat/érzés dominanciája), az általuk közölt irodalmi műfajokban (folytatásos 

regény, romantikus líra) meghonosításában vállaltak szerepet. 

 3. A két reformkori lap átnézése után úgy összegezhető a két periodikum viszonya 

egymáshoz, hogy szerkesztőik mindig ügyeltek arra, hogy lapjaik ne rivalizáljanak egymással, 

elmondható, hogy inkább kiegészítették egymást. Ha mindkét lap ugyanahhoz a témához szólt 

hozzá, mindig más aspektusból vizsgálták az adott kérdést. Figyelmük kiterjedt ezen kívül  a 

külföldi sajtóra is. 
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4. A pesti német nyelvű orgánumok folyamatosan figyelemmel kísérték főleg bécsi 

laptársaikat, így a Ludwig August Frankl szerkesztésében megjelent Sonntagsblättert (1842–

1848), de ugyanígy osztrák laptársuk is főleg az Ungart, kölcsönösen vettek át egymástól 

mind szépirodalmat, mind híranyagot és elemző írásokat. 

5. A kutatás eredményei új adatokkal gazdagíthatják például a Petőfi- , valamint a 

Vörösmarty kritikai kiadást, amennyiben eddig nem ismert műfordításokra hívják fel a 

figyelmet, illetve pontosítanak bizonyos adatokat.   

A magyar versek német fordításait minden esetben  egybevetjük formai és tartalmi 

szempontból a német fordításokkal. Érdekességként említhető még a két lap két különböző 

„Szózat”-fordítás-közlése. (1842-ben az Ungar Gustav Steinacker fordítását, 1843-ban a 

Pesther Tageblatt I. Zöllner munkáját  közölte). 

6. Az 50-es évek sajtóját vizsgálva bebizonyítást nyert, hogy az 1854-ben alapított és 

szépirodalmat is közlő legszínvonalasabb magyarországi német nyelvű napilap, a Pester 

Lloyd mellett  léteztek még más színvonalas, a közönség szélesebb rétegeit elérő német 

nyelvű orgánumok. A Saphir Zsigmond szerkesztette  Sonntags-Zeitung, mely Heckenast 

vállalkozása volt a rendkívül sikeres Vasárnapi Újság mellett, mindössze érdekes, informatív 

kívánt lenni minden különösebb küldetéstudat nélkül. Levitschnigg lapja, a Pester 

Sonntagsblatt viszont a reformkor hagyományait követve kulturális missziót teljesített, a 

magyar irodalmat népszerűsítette, most már azonban zömében újabb műfordítások közlésével. 

A dolgozat végén az függelékként közreadom az általam feldolgozott lapokban található 

magyar lirafordítások jegyzékét.   
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