
Császftay Tünde - Rózsa Miklós:1

Sietős hymnus a sajtőtörténész'
évfo rdu|őjár a3 (átií at)

B árs onyo s Róz s atóvis ek

Egy 1,897-es vers átirata
,, Bors s ze me t áras s z s z ép /ankój ára "

Örök ]óságI Budavár Szülöttet
Halld meg, mit ajkam most rebeg:

Legyen előtted tetszetós ez ének

És hő imánk kedves neked.

Hírharanga-karikírozó Atyánk Te,

Könyörgésünknek adj helyet;

Ne vond meg tőlünk r,éghetetlen

Elceidet, Kegyelmedet l

Hadd zengjünk hő imát népünk nel,ében

Sajtótörténeteidért,5 mi magunk,

Ón naaa legvek én hü tolmácsoiója

Mindannak, minek l,ágya van.
por a porért kiált, a Toldybu1,6

Aikam könyörgő szót rebeg:

Óh teljesitsd, hory szenzációs riportban
Zenghessük dicsőségedet,

Mely annyit szenvedell e szenzációs médiáért

- E hatalmas' negyedet - áldd meg óh Uram,

Szabadságát a bűnökB 1á5, ölében

Hadd élvezhesse boldogan !

Borsszemet árassz szép ]ankójára,'
Csernátonytó1, Edlvardtól'0 mentsd meg őt;

Lég1, harczba' és békébe' r,éle

S kűldi rá a multná1 szebb iövőtl
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Urak Ura s Karikatúrák Királya'1
Ón ataa meg a magyar Sajtócézártl
Hisz annyi millió olr,asója
Hozzád szlvbőI mind igy kiált:
Ón aaj neki rendőri békét,
Táboritr2 szeretni jó szivet
S vószterhes idők hogyha szállnak loléje
Kegzelmed Lysoformmal lertőtlenítse l 

1 3

BTM és Eger Kormányzója
Áldásod várja e haza:
Legyen olyan hatalmas, mint mikor még
Tanára Antall valal
Hatalmát áldja Corvina,
Minden zsurnaliszta szeresse hőn -
Süssön reá Hanákja napja
Mindig melegen, éltetőnl

Örök Jóságl Kecskeméthy rehabilitálójaIla
Halld meg, mit ajkam mosl rebeg:
Legyen elótted teíszetős ez ének
És hő imám kedves neked.
Hozzád lohászkodunk kegyelmes Géza I

Ajkunk könyörgő szót rebeg;

Sajtóvilágok bulvár(1) ój a,

Könyörgésünknek adj helyetl

|egyzetek

Rózsa x,'iiklós (1873 1947) irodalmi, műr,észeri író. Vészi Józsel neki ad,ta át az
1900-ban a Franklin Társulat ner,óben átvett Kecskeméthy-napló kiadásának i'el,
adatát. 1Vö. OSzK Kéziratrára, a Franklin Kiadó hagl,atéka, Fond 2/1Bo3, Fond
21784). Buzinkay Géza viszonya Rózsa N{iklóshoz némiképp ellentmondásos-
nak mondható, Lásd erről bővebben: BUZ1NKAY Géza: A kitagadott szatirikus:
Kecskeméthy Aurél. In: Polgárosodás Kózép-Európában. Tanulmányok Hcnák Pe-
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ter 70. születésnapjára, szerk. SOI{OGYI Eva, Budapest: MTA Törrénettudományi
Inrézet, 1991.195 213.

2 A t,ers kontextuális kontrol1anyagaként 1ásd a Budapest című várostörténeti
lolyóirat 200ó júliusában készített interjúját: http://rvr,vr,l..budapestfol,voirar.hu/

szerzoink/1 89-buzinkay-geza.
.,BUZINK{Y GÉZA (1941. Budapest) sajtótörtónész

Budai urbánus lény r,a5lok (ami kóztudomásúan különbözik a pestitől).

1 94 1,ben születtem eg, vári családban, ós életem naglp55 részél is a \tárne€},ed-

ben töltöttem. Amikor nem ott vagyok, és emiatt hiányérzetem támad, akkor a

fennállása 40. érlében járó t árbarátok Körét vezetem.

A \,Iár nemcsak ábrándok, nosztalgia és üzleti elképzelések tárgva. hanem 1eg-

alábbis a nem tú1 távoli múltig kisváros a nagl,ároson belül. ,\zonban téved, aki
valanriféle ritka kirléteiezett hel1,2gllg következtet ebból. A Várban az az eg,edűlál-
1ó, hogv adottságai es,.szeíre varázslatosak és negtorlók, Várl iskolai osztáIyár-
saim eleinte sorra kicserélődtek: többen szüleikkel >disszidáltak<, a kitartóbbakat
kiteiepítették. A glmnázlumot, külön felr,ótell vizsga és két év pesti kitérő (pia-

risták) után a Toldy Ferenc Gimnáziumban, a késóbbi miniszterelnök, ekkor még

inkább megfiryelés, mald a tanári pá1l,áról való eltávolítás társ/át kópező Antall

]ózsef osztályában végeztem e|. Ez a kir,áltság először a felsőoktatásból való kizá-
rást eredmónyezte. ,ellentbrradalmi< szervezkedés mlatt. Sebaj, 1egalább néhán1,

óvig kipróbálhatlam (>rnúrlésznévenu), ho5y milyen 1ennék színésznek.

A tapasztalat azt eredményezte, hog., utóbb mégis inkább elvégeztem az ELfE
magyar és kön;vtár szakát. azután pedig történelemből doktoráltam. I,{ár ekkor is

nindegn ik vizsgadrrlgozatonl a mas/ar újságiras mírltjához kapcsolódott, ígi aztán

ebbő1 írt disszertációr,a1 1ettem az irodalomtuclományok kandiclátusa (19B3). Bát

közel egl él,tizedig a Semmelneis Orr,ostörténeti triúzeum és Kónlr,tárban, majd

még ugvanennyit a Corvina Könln,kiadó szerkesztőjeként dolgoztan, nrégis a sa,jtó

és annak összes műfaja (beleértve a karikatúrákal) naradt lő érdeklődési és kuta-

tási területem. ,\zaz hogy nemcsak íry önmagában. hanem a nagvárosi, budapesti

kultúra részeként. Várostörténet és sajtótörténet tárglköreibő1 publikáltam e§ tucal
kötetet és száznáI több dolgozatot; sajtó-médiatörténetet oktatok lőiskoiai tanárként

az egri EszterházyKároly Főiskolán, illewe az ELfE Bölcsészettudomán;.i Karán.

Budapest tórténete számomra távolról sem csak kiegészítő elem a sajtótörté-

net mellett. Az életmód. a lakáskultúra, a középosztály múltja és tár.qy,i kultú-
rája nem kis részben Hanák Péter hatására - annyira lontos szerepetjátszot-
tak érdeklődésemben. hog, 1991-ben. az X,,ITA Tórténeitudományi Intézetének

munkatársaként megpályáztam ós eg, ciklusra elny,-ertem a Budapesti Történeti

Múzeum főigazgatói állását. Először sikerült az ér,ek óta zárva tartó Kiscelii X,{ú-

zeumot ismét megnl,itni a nagyközönségnek, mald négy ér, alatt Budapest több

mint kétezer ór,es történetét állandó kiállításokkal bemutatni a Budarlári Palotá-
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ban. Közben azonban teljesen megváltozott a lővárosi ulégköru, s az intézményi
lüggetlensóggel szemben kír,ánatosabbá váItakaz újra fonható régi kapcsok.

I1yen tevékenységi rerületek után mi sem természetesebb, mint hogl ott legyek
a Budapestet léltő és otthonuknak tekintő, többnyire a sajtóval közeli kapcsolat-
ban álló, igazi ,pesti értelmiségi< körben, amelynek lormai keretet is teremtett a

lelülmúlhatatlan energiájú szerkesztő-szervezó-várostöríénész Buza Péter a Btt-

dapes t c. loiyóirattal. "

: Á vers egy jór,al korábbl ször,egvariánsa: ,,Hymnus a koronázás évfordulójára".
In| Jók(ti. I\ctglctr Nők Lapja. Társadalmí, széplrodalmí és képes családí lap, 1897 .

június 8.

Örök ]óságI Világok AlkotójaI

Halld meg, mit ajkam most rebeg,

Lesien előtted tetszetős ez ének

És hő imám kedves neked.

Sujtó s jutalnazó Aryám Te,

Könyörgésemnek adj helyet;

Ne vond meg tőlem véghetetlen

1rgalmadat, Keglelmedet !

Hadd zengek hő lmát népünk nerlében Országok ós l,ilágok Kormánvzója
Király s hazáért ón magam, Átdasod várja ehaza,
Ón naaa legrek én hü tolmácsolója Legien olvan hatalmas, mint mikor még
Mindannak, minek vágya van. Halára négl tenger vala!
Por a polórt kiált, a porbul, Hatalmát rettegjék a népek,
Ajkam könyörgő szót rebeg: Minden fia szeresse hőn -
Óh teljesitsd, hogv háladalban Sússön reá kegvelmetl napja
Zenghessük dicsőségedet. Mindig melegen, éltetőnl

trlely annl,it szenvedell e szép hazáért Örök ]óságl \lilágok AlkotójaI

- E népet áldd neg óh Uram, Halld meg, mit ajkam most rebeg:

Szabadságát a béke láry ölében Les/,en előtted tetszetős ez ének
Hadd élvezhesse boldoganl És hő imám kedrles neked.

Bóséget árassz szép honára, Hozzád lohászkodom keg,elmes Isten I

Vésztől, nyomorlól mentsd meg őt;
Légl harczba' és békébe'véle
S küldj rá a multnáI szebb jörlőtl

Urak Ura s Királyok Királya
Óh áldd meg a magvar Királ},,tI

Hisz annyi millió alattvalója
Hozzád szivből mind ig,, kiált:
:.
un ad] nekl csaladl beket.

Nópét szerelni jó szir,,et

S vészlelleg hog,lha száll íólóle
Keglelmed vódelmezze megI

Ajkam könyörgő szót rebeg;

Csodás világok Alkotója,
Konyörgésemnek adj hell,et!

] Vó. BUZINKAY Géza: Hírhzrcng, vezérct|kk, szenzáctós iport. Budapest: Corvina
Kiadó, 2O09.

' ,\z abszolutiznus első szakaszának sa;tója, 1B49-1B59. A Pesti Napló a provi-
zóriurn idején. 1862 18ó7, ]n: Á maglar sqltó története.lV1, 1E48 iBó7, szerk.
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KOSÁRY Domokos - NÉMETH G. Béla, Budapest: Akadémiai, I9B5, 291,-404,

506-591.; Élclapok,1867-1B75, Közművelődési sajtó, 1867 1875, A katolikus
poiitikai sajtó, 1875-1892. Élclapok. 1B75-1 B92, A mas/ar nyelrlű közműve-
1ődési sajtó, 1875-1892. In: A magvar sajtó története. lll2, 1867-1892. szerk.

KOSÁRY Domokos NÉMETH G. Béia, Budapest. Akadérniai. 1985, 169 247,

358 3ó5, 393 49O; BUZINK{Y Géza * nÓntv Györg,l A mcglor SEtó tört€n€re

L A kezdetektől ct"furdulat évéíg, Budapest, Ráció Kiadó, 2005.; BUZINI{,\Y Géza,

Maglar hírlctptörténet 1BlB-191B, Budapest. Corr,lna Kiadó, 2008.
6 Vö. BUZlNK,\Y Géza: ]skola a lovagvárban. A bttdaí Toldy Ferenc Gímnázium 150

lrre. Budapest: Toldy Ferenc Gimnázium, 2005.

' Olvasható 'hatalmi'-nak is.

' Érlelmezhető 'bűnűgyek'-nek is.
! Vö. BUZINK{Y Géza, Borsszem /ankó és társaí, l,Idgtar élclcpok és kaikatúráik a

XIX. század másodík;klében. Budapest: Corvina, 19B3,

'" Talán V11, Edlvardró1 1ehet szó. \rö. BUZINK{Y Géza, The Pince oJ Wales (the

;future Ktng Edward), http://lr,u,rv.ssees.ucl.ac.uk/confhung/buzinka1,,.pdf és

Buzinkay Géza, VIL Edward Budapes ten.
11 Vö. például BUZINKAY Géza, A politikai karlkatúra és a magrar tórténelem. ln:

Vándorutak - ],tLizeumí órókség. Tanttlmányok Bodó Sóndor tíszteletére, 60. szűle-

tésnctpja atkalmából, szerk, VIGA G;rula - HOLLÓ Szilrria Andrea - CS. SCH\VALM

Edit, Budapest: Archaeolingua, 2003. 54 1-550.; BUZINK{Y Géza Deutscher Michei
und l{ag,ar Miska. Nationale Stereot)pen in öslerreichischen und ungarischen
Karikaturen. Ift Zeít des Au/bruchs. Budapest ttncí l4lien a,t,íschen Hístorlsmus
und Avantgarde. Ausstellungskatalog des Kttnstltt|stoischen -],Ius€ms, \\tien - X,{i-

1an, Skira, 2003, 239-244.; A megrajzolt vicc: a budapesti karikatúra. ln:,1,Iícs0-

da város / Karikatúrák a 1 25 éves Btldapestről, szerk. SÁNDOR P Tibor. Budapest:

Főrlárosi Szabó Ervin Könyvtár 1998, \I-XIX.

': Valószínűleg Táboti Korné1 detektíttudósítóróI }ehet szó. Tábori Korné1, a mo-

dern maglar riportázs megteremrője hihetetlen sokoldalú és színes újságírói és

írói ter,ékenységet,,légzett. Rendőri riporterként kezdett dolgozni. megszervez-

te a rendőrújságírók szerlezetét, később a Távol-Kelet glarmatosításáért induló
orosz-japán háborúban (1904-1905), majd az l. r,ilágháborúban haditudósító
lett. lgen befblyásos embernek számított. Kutatói-írói munkásságát rendkírlül
ügvesen tudta a nagvközónségnek is - pérrzben is kif-ejezhető sikerrel bemu-

tatni, mindig nagy érdeklődósr keltő témákhoz nyúlt (hipnózis, bűnüldözés,
bűnözől élet stb.). Számos publicisztikai, szociografikus indíttatású riportkötet-

ben rajzolta meg a nas^/árosi közélet képét, a tőrlárosi rendőrség, de mellette az

alvilág tórténetét is. Évekig szerkesztette a Detektív Szemlét. Minden technikai
újdonságnak - akárcsak barátja, Karinthy Frigles - lelkes kipróbálója (fényképé

szet, mozi stb.).
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BUZINKAY Géza: F,gl közéleti fertőtlenírőszer. In: ,,Nem stílyed az embenseg!"
Szörényí Lctszló LY. Születésnapjára. Főszerk. JANKOV1CS |ózsef. iel. szerk.
CSÁSZTYAY Tünde, szerk. CSöRSZ RUMEN István, SZABÓ G. Zoltán. Budapest:
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Lásd az 1. sz. je$/zetell
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