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HUSZÁR ZOLTÁN 

A Pesti Hírlap és Baranya megye (1841–1844) 

„Igérem hogy szennyes érdekek vezetni soha sem fognak, 

meggyőződésem nem lesz eladó, és 

sem a’ hatalmasok komor tekintete, 

sem polgártársaim heve soha meg nem tántorit.”1 

(Kossuth Lajos) 

Bevezetés* 

A sajtó egy adott kor közösségi, társadalmi tudatának tükre, a sajtótermék szerzőinek, szer-

kesztőinek, ill. az újság technikai előállítóinak közös szellemi és materiális produkciója, amely 

igazából csak akkor „él”, ha a célközönség befogadói affinitást mutat iránta. Ha az újság elő-

állítói nem találják meg potenciális olvasóikat, akkor a tevékenységük és a sajtóvállalkozás 

eleve kudarcra van ítélve, várható élettartama a finanszírozó szándékának és tőkeerejének 

függvényében határozható meg. Természetesen a történelemben bőven találunk példákat arra, 

hogy egy sajtótermék és potenciális közönsége, „befogadói” őszintén soha sem találtak egy-

másra, de a kor „politikacsinálói” saját jól felfogott érdekeiknek megfelelően, befolyásolási 

szándékkal, hatalmi helyzetükkel élve és visszaélve hosszú ideig, nagy példányszámban adtak 

(és adnak mai is) ki olyan lapokat, amelyek burkoltan, vagy nyíltan a közéleti, politikai „agy-

mosásban” játszottak/játszanak szerepet. 

A sajtó és annak története szerves része a művelődéstörténetnek, társadalmi tudatformáló 

eszköz, tanúja és alakítója a politikai közgondolkodásnak, közvetítője a különböző ideológi-

áknak és művelődési ismereteknek.2 

A jelen tanulmányban vizsgált, Kossuth Lajos által 1841–1844 között szerkesztett Pesti 

Hírlap nemcsak a politikai, társadalmi közéletében vált meghatározó tényezővé kora média - és 

kommunikációkultúrájában, hanem azt követően is sok vonatkozásban viszonyítási pontnak 

számított. Hogy mindez hogyan alakult ki és a Pesti Hírlap milyen  módon emelte be Baranya 

megyét az 1840-es évek első harmadának közéletébe, ezt szándékozom tanulmányomban váz-

latosan összefoglalni. 

                                                      
* A témát egy korábban megjelent tanulmányomban Dél-Dunántúlra (Baranya, Somogy, Tolna, Zala megyére) 

vonatkoztatva már feldolgoztam. A jelen dolgozatomban a fontosabb Baranya megyei cikkeket mutatom be. Lásd: 

Huszár Zoltán: Cikkek, reflexiók Dél-Dunántúlról a Pesti Hírlapban (1841–1844) In: Történetek Baranyából. 

Dolgozatok a Csorba Győző Könyvtár Helyismereti Gyűjteményének műhelyéből 2.  Szerk.: Gyánti István, Kiss 

Zoltán. Pécs 2016. pp. 43-65. (Csorba Győző Könyvtár Kiadványai; 4.) ISBN: 978-963-9043-13-8 
1 Pesti Hírlap, 1844. jún. 30. 
2 Szabolcsi, 11. http://mek.oszk.hu/04700/04727/html/2.html 
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A Pesti Hírlap Kossuth Lajos szerkesztésében 

A 19. századi magyar reformkor – amelynek periódushatáraival kapcsolatban eltérő vélemé-

nyek sokaságával találkozhatunk3 – a feudális magyar társadalom polgári átalakításának szer-

teágazó kérdéseit hozta felszínre és ezek megoldásának különböző módozatait vitatta meg  az 

1830–1840-es években az országgyűléseken, a megyegyűléseken, a kaszinókban, hogy a „tár-

sadalmi nyilvánosság” akkori legfontosabb néhány helyszínét említsem csak. A társadalom 

átalakításának reformkori nagy közéleti vitái során a bécsi udvar és a magyar liberális reform-

ellenzék közötti összeütközések a legváltozatosabb formákat öltötték. Elég, ha az 1832–1836-

os,4 az 1839–1840-es,5 az 1843–1844-es6 országgyűléseket előkészítő követválasztásokra, il-

letve az országgyűléseken elfogadott törvényekre gondolunk. Mindezek mellett azonban nem 

szabad megfeledkezni arról sem, hogy az 1830-as évek utolsó harmadában a bécsi udvar met-

ternichi politikájának részét képezték azok a koholt perek a reformellenzék kiemelkedő, sok 

vonatkozásban szimbolikus vezetői ellen, amelyeknek következményeként báró Wesselényi 

Miklós megtörten és megvakulva, Lovassy László őrülten, Kossuth Lajos pedig a „szólássza-

badság mártírjaként” népszerűségében megerősödve került ki a börtönből.7 

A közéleti kérdések iránt érdeklődő társadalmi rétegek számára a hivatalos és nem hivata-

los álláspontokról a kéziratos formában készített és magánlevelezés útján az 1830 -as években 

terjesztett, a Kossuth korai hírlapírói munkásságának részeként ismert Országgyűlési Tudósí-

tások,8 majd a Törvényhatósági Tudósítások9 számoltak be. A feudális társadalom lebontásá-

ban és a polgári liberális átalakulás területeinek bemutatásában, azt támogatva viszont a Pesti 

Hírlap lett az a médium, amely az 1839–1840-es országgyűlés után megélénkülő közéleti pezs-

gés részeként érdekes és korszerű szerkesztési elvekkel tudta a problémákat olvasóinak bemu-

tatni és értelmezni.10 

1840 tavaszától változás állt be a bécsi udvar politikájában. Az egyre népszerűbb liberális 

ellenzék „leszerelése” érdekében megváltozott Metternich herceg,11 a mindenható birodalmi 

kancellár belpolitikája. Az „engedmények” politikai eszközével igyekezett az ellenzék vitor-

láiból a szelet kifogni, amelynek részét képezte a cenzúra tevékenységének „felpuhítása” is. A 

cenzúra 1840 után Budán, a Helytartótanács Tanulmányi Osztályán belül megalakult új, köz-

ponti könyvvizsgáló hivatal részét képezte. Ennek vezetője az osztály elnöke, báró Med-

nyánszky Alajos lett, aki fiatalon maga is ellenzéki szellemű irodalmárnak indult. Róla írta 

Jókai Mór: „kormányhivatalnok volt, de felvilágosult fő s alkotmányos érzelmű kapacitás”. 12 

A politikai önkény nyomásának lazulása, elsősorban a városokban és különösen Pest -Budán 

azt eredményezte, hogy a sajtó iránti társadalmi érdeklődés megélénkült, aminek következté-

ben a sajtótermékek és a megjelent példányok száma is jelentős mértékben megnövekedett. 

                                                      
3 Uo. 
4 Mérei 203–210. 
5 Mérei 212–213. 
6 Mérei 222–223. 
7 Wesselényi perei: Mérei 756–757. Az ifjak pere: Mérei, 758. o.; Kossuth pere: Mérei 764–765.; Mérei 210–212. 
8 Szabolcsi 384–389., 134.html 
9 Mérei 759–760.; Szabolcsi, 393–403., 135.html 
10 Szabolcsi, 665–678. 180.html 
11 Tarján; lásd: Niederhauser Emil: Talleyrand – Metternich. Budapest, Pannonica Kiadó. 2004. 
12 Szabolcsi 660., 179.html A cenzúra működéséről lásd: Szabolcsi, 676., 180.html  
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Pest-Buda a sajtónak is köszönhetően ekkoriban vette át végleg az ország politikai, közéleti és 

irodalmi központjának szerepét. Az 1840-es évek elején a posta 12 ezer példányt szállított a 

hazai és külföldi lapokból. A Pest-Budán megjelent sajtótermékekből 1842-ben 9551 példány 

került postai forgalomba. A legnagyobb példányszámot a Pesti Hírlap érte el, amelyből ekko-

riban 4112 példányra előfizettek, helyben pedig 442 példányt adtak el.13 

A Pesti Hírlap indulásában is Metternich közvetlen beavatkozását érzékelhetjük. Ennek 

eredményeként a lapalapítástól anyagi hasznot is remélő, a bécsi politikai rendőrséggel is in-

tenzív kapcsolatban álló Landerer Lajos elintézte a lapindítási engedélyt. „[1840] Deczember 

28 vagy 29-ik napja volt – írja Kossuth –, midőn Landerer úr azon kérdéssel lépett szobámba: 

nem volnék-e hajlandó [1841] januárius kezdetével mindenesetre megindítandó Pesti Hírlap-

jának szerkesztését magamra vállalni.” „Meggondolta-e – felelt Kossuth –, hogy szerencsétlen 

nevem bizonyos helyeken nem a legjobb ajánló, s nem tart-e tőle, hogy ha lapjának szerkesz-

tését én reám bízza, a Pesti Hírlap napvilágot soha nem lát?” De Landerer megnyugtatta, hogy 

ezt ő már Bécsben elintézte. „A kormány – mondotta – jelenleg azon meggyőződésből indul, 

hogy Magyarország alkotmányos ország lévén, azt másképp kell kormányozni, mint az auszt-

riai örökös tartományokat, s hogy a magyar nemzet […] megérett annyira, miszerint minden 

véleménynek a méltányosság, törvényesség és illendőség határain belül szabad kifejezés en-

gedtessék.”14 Csak azt hallgatta el Landerer, hogy bécsi „megbízóinak” eleve megígérte Kos-

suth eltávolítását abban az esetben, ha a szerkesztő tevékenysége a kormánynak kellemetlenné 

válna. Kossuth tehát elvileg teljes szerkesztői jogkörrel láthatta el feladatát. A szerkesztői tisz-

teletdíját 2500 példány előfizetőig évi 1200 forintban állapították meg, ezt követően minden 

újabb 100 előfizető után pedig további 50 forinttal nőtt a honoráriuma. A szerződő felek nagy 

valószínűséggel előre látták, hogy a lapjuk kelendő árucikk lesz a piacon.15 Kossuth szerkesztői 

javadalmazásának reálértékét a korabeli piaci árucikkek és azok árának ismeretében lehet iga-

zán megítélni. A lap indulása után fél évvel a Pesti Hírlap 1841. június 12 -i számában megje-

lent a Medárd-napi vásár árjegyzéke, ami viszonyításul szolgálhat a szerkesztői honorárium 

nagyságára, ill. vásárlóerejére vonatkozóan.16 

A szerkesztő számára nem túl hosszadalmas, de a „színfalak” mögött azért sok hivatali 

szintet megjárt szerkesztői felkérés eredményeként 1841. január 2-án Kossuth Lajos felelős 

szerkesztő jegyzésével megjelent a Pesti Hírlap első száma, ami ettől kezdve 1844. június 30 -

ig hetente két alkalommal – szerdán és szombaton, 1842. január 6-tól, a 106. számtól csütör-

tökön és vasárnap – növekvő példányszámban látott napvilágot. 

„Most, midőn e lapokat megnyitom, örömmel van szerencsém értesitheni a’ tisztelt közön-

séget, hogy semmit el nem mulasztottam, mi által a’ lap érdekességét emeljem, és szives szán-

dékomat, a’ közkivánatnak megfelelni, tettleg bizonyitsam. Úgy vélem, e’ szándékomnak 

fényesb tanuságát adhatám, mint az által, hogy a’ szerkesztés vezérlésére Kossuth Lajos urat 

kértem meg, kit ezennel a’ t. közönségnél, mint e’ lapok szerkesztőjét, bemutatni hazafiúi szíves 

örömemre szolgál. Landerer Lajos”17 

                                                      
13 Szabolcsi, 661., 179.html  
14 Szabolcsi 667–668., 180.html 
15 Szabolcsi, 667., 180.html 
16 Pesti Hírlap, 1841. jún. 12. Lásd Medárd napi vásár árjegyzéke!  
17 Pesti Hírlap, 1841. jan. 2. 
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Kossuth szerkesztői beköszöntőjében a lapszerkesztés alapvető elvi és gyakorlati teendőit 

összefoglalva az alábbiakat írta: „Midőn a’ tulajdonos kiadó ur eme’ nyilatkozása következté-

ben szerkesztéshez fogunk, olly meggyőződésből teszszük azt: hogy a’ napnak tömérdek szük-

ségei között alig van egyegy sürgetőbb, mint olly időszaki lap, melly a’ nemzet életének hű 

tükre legyen; közzé, nemzetivé tegye öröm ’s bánatnak, hűség ’s törvényességnek, bajnak ’s 

hiánynak minden érzetét, mellyet a’ nemzet szivében egy hangrezgésre találni köz, magas és 

szent érdekek jogosítanak; és szabad tért nyisson az észnek, értelemnek, jóakaratnak, hogy 

szükkeblűséget, mint elbizakodást egyaránt kerülve, vak előszeretet, vak előgyülölség nélkül, 

higgadt kebellel ’s ama’ mérséklettel és illedelemmel, melly a’ jó szándék és igazság bélyege, 

megvitassák és előkészitsék a’ napnak nagy kérdéseit, mikben e’ honnak jövendője rejtezik.”18 

A Pesti Hírlap elsősorban nem tipográfiai vonatkozásai miatt számított újszerűnek a ma-

gyarországi sajtópalettán, hiszen a hetente kétszer megjelenő, 4 ívlap, azaz 8 oldal terjedelmű 

újság formailag beleillett a korabeli lapok közé, viszont rovatai és azok tartalma alapvető új-

donságot jelentettek.19 Ha a lap „rovatait” nézzük, akkor vezércikkből, fővárosi, vidéki és kül-

földi tudósításokból, valamint „Értekező” részből állt. Mindezek közül a legnagyobb hatású-

nak a vezércikk számított, amely a magyar sajtóban a Pesti Hírlap megjelenéséig ismeretlen 

műfaj volt. Kossuth minden valószínűség szerint az angol The Timesban először 1785-ben 

megjelent sajtóműfajt adaptálta a magyar viszonyokra.20 A vezércikkek döntő többségét ő írta, 

szám szerint 216-ot az általa jegyzett 365 számban.21 A lap többi írásainak szerzőségét illetően 

Kossuth ezt írta: „minden eredeti czikkely, mellynél más név vagy jegy nem áll, vagy bekül-

döttnek nem jeleltetik, vagy nem puszta híradás, vagy kútfőkre nem hivatkozik, természet sze-

rint a szerkesztőé”.22 

A lap profilját a szerkesztő vagy a reformellenzék, a Nemzeti Kör legjobb tollforgatói álta l 

írt vezércikkek alapozták meg, amelyek teljes újdonságnak számítottak a magyar újságírás-

ban.23 A vezércikkek a polgári átalakulás legfontosabb témáit vették vizsgálat alá, aktuális 

problémákat, közéleti, társadalmi ellentmondásokat bemutatva. A vezércikkek tematikája 

rendkívül sokszínű. Ha az 1841. év első negyedévét nézzük, világosan látszik Kossuth szinte 

minden társadalmi jelenség iránti érdeklődése, nyitottsága. Közülük, a teljesség igénye nélkül, 

                                                      
18 Pesti Hírlap, 1841. jan. 2. 
19 Szabolcsi, 667. 180.html 
20 Vezércikk: hivatalos szervezet adja ki valamilyen a közvélemény-formálás legalkalmasabb eszköze közérdekű 

eseménnyel kapcsolatban. A lap vezető híre, anyaga, ami a napi politikai vagy gazdasági eseménnyel foglalkozik 

és a szerkesztőség politikai, közéleti álláspontját mutatja be. Lásd: http://www.doksi.hu/get.php?order= 

DisplayPreview&lid=1464; http://www.doksi.hu/get.php?order=DisplayPreview&lid=1464&p=5 
21 Szabolcsi, 669., 180.html 
22 Pesti Hírlap, 1841. jan. 20. 
23 A vezércikkek írói Kossuth Lajoson kívül „Így, a megjelenés sorrendjében, egyebek között Szentkirályi Móric, 

Fáy András (hármat), Pulszky Ferenc (ötöt, nem számítva a névtelen „polemikus élczeket”), Bezerédy István (hár-

mat), Balogh János (kettőt), Trefort Ágoston, Pázmándy Dénes, Csányi László, Perczel Mór (kettőt), Gorove Ist-

ván. S velük együtt, tőlük nemegyszer nehezen elválaszthatóan, felbukkannak olyan, a mozgalomhoz szorosan 

kapcsolódó értelmiségiek, mint Fábián Gábor, Ludvigh János vagy a mérnök Vállas Antal. Van, akit csak kezdő-

betű (SzG, AB, HI) jelez, vagy esetleg csillag – ez utóbbi alighanem Vahot Imre volt. De a főrangúak közül is 

több szerző akadt, így gróf Pejachevics János, aki négy cikket is írt közigazgatási problémákról, főleg a vámkér-

désről, aztán gróf Andrássy Károly és természetesen br. Wesselényi Miklós, kinek hosszú vezércikke hét folyta-

tásban látott napvilágot.” Szabolcsi 669., 180.html 
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csak néhányat emelek ki eredeti helyesírással. A Pénz szűke,24 a Nyelvünkügye,25 a Nemzeti 

szinházunk jövendője,26 Betyárkodás,27 amely a pesti magyar ifjúság elítélendő cselekedeteit 

ostorozza, Pálinkamirigy,28 amely „miképen bármennyire jövedelmezők legyenek is a’ szeszfő-

zőházak, mi mégis a’ pálinkát azon átkok közé számitjuk, mellyek a’ népen igen nyomasztón 

fekszenek. […V]együk fel már most, hogy honunkban egész vidékek vannak, mellyek a’ szeszes 

italok közül egyedűl a’ legkártékonyabbat, a’ pálinkát ismerik – egész vidékek, […] hol a’ 

pálinka azon feneketlen őrvény, melly a’ népnek lelki testi erejét, nyomorgó szogalma minden 

gyümölcsét elnyeli; hogy ez a’ földbirtokos gazdáknak sokhelyütt legfőbb, csaknem egyedűli 

jövedelme; hogy az egész roppant vidékeken a’ nép erkölcsi életébe annyira beszövődött, mi-

szerint a’ falusi biráskodás, községigazgatás, adó-kivetés, népügyintézkedés attributumának 

dija ’s föltételének tekintetnék […]”29 A Szelid tortura, amelyben a kínvallatások embertelen 

és törvénytelen voltát mutatja be Kossuth. „A’ kinfaggatás (tortura) az 1791: 42. t. czikkelyben 

eltörültetett […] [ennek ellenére] ,a’ tortura él, és uralkodik csanem mindenütt az egész hon-

ban.30 A nem nemesek birtokszerzési képtelenségéről szól a Birtoktalanság31 című vezércikk. 

A Gyermekgyilkolás című írásban a csecsemő- és gyermekgyilkosságok társadalmi okait, ill. 

következményeit tárja kendőzetlenül az olvasók elé: „Ha törvény, erkölcstan, vallás és ezekre 

sarkaló közvélemény a’ kérdést igenlőleg döntik el, ’s a’ status nem gondoskodott intézetektről, 

mellyeknek tikai gyalázatot elháritanak: ám irjon a’ törvényhozó Draco kezeivel büntetőtör-

vényeket, a’ gyermekgyilkolást ki nem irtandja; mert a’ közönséges gyalázattóli félelem erő-

sebb leend, mint a’ vérpadtóli félelem, ’s annaál erősebb, mentül több szemérem, több becsü-

letérzés lakik, mentül kevésbbé romlott a’ sziv a’ szerencsétlen leányban, kinek vesztére ifju 

vér lángheve ’s az asszonykebel szelid lágysága és alkalom, meg őrdögi lelkű ügyes csábitó és 

az érzelmek legégiebbje összeesküdtek.”32 A Fáy András által kidolgozott Pesti reform[átus]. 

főiskola létrehozásának tervezetét ismertetve agitál Kossuth a tanintézmény megalapítása és a 

szükséges anyagi erő összegyűjtése mellett: „A’ mi egy nemzetnél nevelés ügyében történik, a’ 

nemzetnek történik, bármellyik templomban imádközzék is a’ tanitó növendékeivel. És igy nem-

zeti érdeklő az. Kitünőleg nemzeti érdekű pedig, midőn olly vallásbeli felekezetről van szó, 

melly a’ magyar ajku nép két ötödrészét teszi, mellynek két millió tagja [van]”33 

A Halál és nyomor c. vezércikkben34 – a Rókus kórház igazgatójának statisztikája alapján, 

a nyomor következményeiről kapunk megrázó, szinte naturalista képet.  

                                                      
24 Pesti Hírlap, 1841. jan. 6. 
25 Pesti Hírlap, 1841. jan. 9. 
26 Pesti Hírlap, 1841. jan. 13. 
27 Pesti Hírlap, 1841. jan. 16. 
28 Pesti Hírlap, 1841. jan. 20. 
29 Uo. 
30 Pesti Hírlap, 1841. jan. 23. 
31 Pesti Hírlap, 1841. jan. 30. 
32 Pesti Hírlap, 1841. febr. 3. 
33 Pesti reform. [református] főiskola. Pesti Hírlap,  1841. 02. 06. 
34 Pesti Hírlap, 1841. febr. 10. 
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A reformkor egyik legfontosabb, központi belpolitikai témájáról, az Örökváltságról 1841. 

február 13-án közölt a lap vezércikket, amely ifj. Bezerédy István „Értekező” rovatban megje-

lent írására reflektál.35 Ifj. Bezerédy apja „Kokasd” [ma Kakasd Tolna megyében] településen 

lévő birtokának megvételéről és jobbágymegváltásáról számolt be roppant aprólékossággal. 

Kossuth vezércikkében megállapította, hogy „Bezerédynk nagyfontosságú levele is már ismert 

dolognak tevén föl, leginkább annak megmutatása körül forog, hogy a’ földesuraknak saját 

magányérdekök hozza magával minél gyorsabban létesíteni urbéri örökváltság-kötéseket.” Itt 

még természetesen az önkéntes örökváltságról van szó. 

A Kisdedóvás címmel közölt vezércikk az oly fontos és Brunszvik Teréz által Magyaror-

szágon is meghonosított, Festetics Leo gróf irányítása alatt működő „kisdedóvó-intézeteket 

Magyarországban terjesztő egyesület”-ről szól, „mert e’ századnak emberszerető gondolatai 

között nem tudunk üdvösebbet, mint a’ kisdedóvás gondolatát”36 

A Halottas házak hiányáról közölt megrázó vezércikket a lap, amelyben „Surányban, Be-

reg Vármegyében, Bay József táblabiró” tetszhalottként került eltemetésre, majd két év múlva 

a családi sírbolt ismételt kinyitása után szerencsétlen táblabíró „a’ kettős halált halt boldogta-

lannak teteme az ajtóüreg egyik szögletében összezsugorodottan a’ földön hever.”  A konkrét 

esetből Kossuth általános következtetést von le, ami viszont már kemény bírálat kora közálla-

potait illetően: „ideje nyiltan kimondani, hogy az egészségi politia általában véve honunkban 

a’ legnyomorultabb lábon áll; bölcsőtől kezdve egész siringlan”.37 

A „Nemzeti játékszin ügye” is gyakori témája volt a lapnak. A színházi élet kialakuló sztár-

kultuszát, a színészek túlzott fizetésének kicsikarását utasítja el a szerző: „ugy ezen tulságos 

pénzkövetelésekre is ki kell mondanunk, hogy a’ minő váratlan épen a’ nevezett egyedeknél e’ 

jelenet, szintolly botránkoztató.”38 A Bünperben a bíráskodás szakszerűtlenségét és emberte-

lenségét veszi górcső alá egy konkrét ítélet kapcsán, majd megállapítja, „Ne kivánjuk 

szivtelenül, hogy még a’ szent igazság is csak kiváltság legyen.”39 

A Gyermekkórház című írásban egy nagyon fontos társadalmi, szociális problémát mutat 

be olvasóinak Kossuth. A másfél éve Pesten működő kórház és igazgatójának pozitív tevé-

kenységét állítja szembe a roppant nehéz helyzettel, hiszen az intézmény „Egyesület müve, 

nem a’ hatóságé vagy közállományé.” Pedig mindenkinek tudnia kell, hogy „a’ gyermekvilág 

elhanyagolt állapotja miatt a’ népesség igen nagy része már az élet első éveiben elvész; mert 

a’ halottas lajstromok bizonyitása szerint (a’ mennyiben illyeseket itt -ott fehér hollókint lát-

hatni) a’ halottak fele része, néha fej[l]énél több, kis gyermekből áll. A’ lelencz és árva gyer-

mekek közt pedig ezen arány az iszonyodásig nő. Száz közül alig marad 10–20 életben.”40 

A feudális viszonyok lebontásának másik nagy akadálya az ősiség41 törvénye ‒ amely a 

nemesi birtok forgalomképtelenségét garantálta ‒ minden reformkori országgyűlés egyik sar-

kalatos kérdésévé vált. Kölcsey Ferenc és Deák Ferenc is foglalkozott az ősiség törvényének 

                                                      
35 Pesti Hírlap, 1841. febr. 13. 
36 Pesti Hírlap, 1841. febr. 24. 
37 Pesti Hírlap, 1841. márc. 3. 
38 Pesti Hírlap, 1841. márc. 6. 
39 Pesti Hírlap, 1841. márc. 10. 
40 Pesti Hírlap, 1841. márc. 13. 
41 Pesti Hírlap, 1841. márc. 23. [20!] 
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eltörlésével az 1832-1836-os országgyűlésen, sikertelenül. Ismét Ősiség42 a címe a következő 

vezércikknek: „hazánk az ősiségnek súlyos jármát még most is viseli […] azon akadályok kö-

zül, mik haladásunkat gátolják, egyik ’s talán legsúlyosabb az ősiség.”  

A bemutatott vezércikkekből kitűnik, hogy milyen kérdések foglalkoztatták a Pesti Hírlap 

szerkesztőjét, Kossuth Lajost és munkatársait, akik a lap társadalmi kapcsolatrendszerét a vi-

déki tudósításokkal igyekeztek kiszélesíteni és erősíteni. 

A Pesti Hírlap gyorsan népszerűvé vált az olvasóközönség körében, Pesten és vidéken 

egyaránt. 60 előfizetővel indult 1841 januárjában, de első 17 száma úgy elfogyott, hogy újra 

kellett nyomni. Négy év múlva, 1844 elején pedig közel 5200 előfizetője volt már a lapnak. 43 

Terjedelmi okok miatt nem foglalkozom a Pesti Hírlapban megjelent Kossuth reformpoli-

tikája és Széchenyi István reformelképzelései összeütközésének részleteivel. A reformkort el-

indító „legnagyobb magyar” Kelet népe44 című vaskos munkájával akarta fél évvel a Pesti Hír-

lap megjelenése után Kossuthot az általa radikálisnak tartott változások előkészítésétől eltán-

torítani, mint tudjuk, sikertelenül. A témának hatalmas szakirodalma van.  

Az alábbiakban a Pesti Hírlap Baranya megyére vonatkozású cikkeit mutatom be. 

A Pesti Hírlap Baranyáról – 1841 

Kossuth Pesti Hírlapjában „Megyei dolgok” címmel jelent meg az a rovat, amelynek cikkeiről 

a vidéki levelezők hálózata gondoskodott. A dél-dunántúli régió megyéiről összesen 47 írás je-

lent meg az első évben: Baranyából 18, Somogyból 13, Tolnából 9, Zalából 7 „levéltárcza” vagy 

más, rövidebb tudósítás érkezett a szerkesztő asztalára. Többségük a rovatot gazdagította, de volt 

írás, amiből vezércikk lett, és olyan is, ami (helyre)igazítás vagy cáfolat céljából született. 

Ha ezeket az írásokat – most Baranyára koncentrálva – egyenként megnézzük, azt látjuk, 

hogy a tudósító, ahogy akkor nevezték, „levelező”, Baranyából Mecseki, az esetek többségé-

ben a megyei közgyűlésekről küldött összefoglalót. Ezek nem álltak szükségszerűen összhang-

ban egymással. A leggyakoribb téma az újoncállítás volt, ami néha a közgyűlések napirendi 

pontjaként, máskor valamilyen érdekesség kapcsán került terítékre. Baranyában, ill. Pécsett 

többször szóba kerültek az iskolaügy kérdései, a többi megyében kevésbé foglalkoztatta a le-

velezőket ez a téma. 

A „Megyei dolgok” rovatban Baranyáról 1841. január 30-án jelent meg először híradás, 

aláírás nélkül. Az iskolaüggyel foglalkozó cikk adatokat közölt a helyi líceumról: „Az itteni 

lyceumban jelenleg 350 tanuló van: 51 hittudományt, 104 jogot ’s 195 bölcselkedést hallgató. 

Ezek közül 232 hivatalos felszámitás szerint 47622 váltó forint kész pénzt fizet 10 hónapi éle-

lem- és szállásért.” Szó esett a közoktatás ügyét előmozdítók, elsősorban Scitovszky János 

püspök és gróf Batthyány Kázmér szerepéről, az oktatás kiterjesztésének fontosságáról és an-

nak akadályairól. A városi iskolák mellett kitért az ún. „zugiskolák” (Winkelschulen) helyze-

tére is, kiemelve, hogy azok sem maradtak ki a támogatásból. Külön érdekessége az írásnak a 

mai bulvárhírekkel párhuzamba állítható „hírlapi kacsa” egy tanító által a második emeletről 

kihajított diákról. Ezt követően a tudósítás szerzője kitért arra is, hogy az ütés -verés – szeren-

csére – „nem uralkodik már iskoláinkban annyira, mint hajdan” . A pécsi elemi „oskolák” 

látogatottságának nehézségeiről is tájékoztatta olvasóit a szerző: „Bár oda vihetné a’ dolgot, 

                                                      
42 Pesti Hírlap, 1841. márc. 24. 
43 Buzinkay htm#8 
44 Széchenyi htm#b1 
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hogy Pécs két igen népes külvárosának minden lakosa, magzatinak oskoláztatására szorítat-

nék: mert eddig, fájdalom, sok szülő nem küldheté, sok meg nem akarta küldeni gyermekét 

iskolába; és ha kérdem, miért? felelet: mivel sok nem képes hónaponkint husz krajczár 

tanitópénzt fizetni minden egyes gyermekétől; sok pedig azt gondolja: »ugy is keveset tanulnak 

a’ gyermekek iskolában, minek vegyek könyveket, minek fizessek annyi iskolapénzt». Mégcsak 

közösen nem fizettetnek a’ tanitók, nem fognak gyermekeink iskolába rendesen és számosan 

járni.” Végül röviden a tanítók helyzetét ismertette, megemlítve javadalmazásuk forrásait, és 

az iskolamestert képző intézet célirányosabbá tételének szükségességét és hasznosságát.45 

A következő megyei tudósítás a Mohács városában felállításra javasolt tanács feladatairól 

és tagjairól számolt be egy rövid hír keretében, J-r. aláírással.46 

Az 1841. február 17-i számban két írás is foglalkozott Baranya megyével.47 Az első a me-

gye újoncállítási határozatának legfontosabb pontjait ismertette: az országos utasítást a tiszt-

viselők a lelkészek hozzájárulásával magyarázták, kitérve a sorshúzás által mentesíthetők sze-

mélyére és a „helyettesítés” lehetőségére. A másik, Mecseki által jegyzett cikk, egy (Pécs) 

„Szabolcs helység”-ben történt példa ismertetésén keresztül ugyancsak az újoncállítással fog-

lalkozott, hangsúlyozva, hogy a megye, ill. az adott település közakarattal, szabad adakozással 

kívánja megoldani a problémát. Az írásnak megint csak a bulvár jelleg adja a sava-borsát: az 

újoncnak kiszemelt személyről soknapi „közköltségen” folytatott vigadozás után, az orvosi 

vizsgálat kiderítette, hogy „semmiképp sem alkalmas a feladatra, merthogy – leány”, aki már 

tíz éve viselte a férfiúi álcát, és többeknél szolgált, mint férficseléd. A büntetésként kapott 

tizenkét botütéstől azonban lány mivolta sem tudta megmenteni.48 

A következő pécsi tudósítás49 önmagát meg nem nevező levelező tollából – feltehetően 

ugyancsak Mecsekitől – származott, és „Bot, vessző, korbács” címmel vezércikként jelent meg 

a lapban.50 Az írás a pécsi heti vásár egy tipikus jelenetét írta le: vélt vagy valós bűnözők 

megbotozását a piactéren, nem kevés kritikával illetve a kínzás kegyetlenségét: „Serdülő ma-

gyart már iskolában kell botozáshoz szoktatni, különben ha felnő, ki nem állhatná.”  Megemlí-

tette ugyanakkor az írás azt is, hogy az új alispán már nem végeztet efféle kínzásokat a piacon. 

A levelező írását hosszas értekezés követte a Magyarországon alkalmazott fizikai büntetések 

részletes ismertetésével, felidézve a „bot, vessző, korbács ezernyi jeleneteit”, és megállapítva, 

hogy azok nem jó nevelők. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az ilyen jellegű testi fenyítések 

teljes mértékben ellentmondanak a „cabinet 1833-as parancsának”, amely szerint „senki sem 

büntettetik testileg, a’ ki bünét megvallá; 10 évnél idősebb némber soha sem; még a’ katonának 

is előbb ’a ˝Straf-Compagni˝ soraiba kell sűlyesztetnie, hogy megbotoztathassék” . Állításait 

külföldi – lengyel, rusznyák, genfi, bádeni, szardíniai, mi több, jamaikai – párhuzamokkal tá-

masztotta alá a szerző. 

                                                      
45 Pesti Hírlap, 1841. jan. 30. 
46 Pesti Hírlap, 1841. febr. 6. 
47 Pesti Hírlap, 1841. febr.17. 
48 Uo. 
49 Pesti Hírlap, 1841. ápr. 3. [március 31.!] 
50 A cikk mottója – „Menschenwürde und Prügel.” [Emberi méltóság és botozás] – Carl Josef Anton Mittermaiertől 

származik. 



Huszár Zoltán 

5 6  T A N U L M Á N Y  

Az 1841. április 3-i, „Vidéki levéltárcza” rovatában ismét az oktatásügy a téma: a tanítók 

körében is pozitív visszhangot kiváltó „honi – magyar ‒ nyelven való tanításról”. A „kegyes 

fejedelmünk atyáskodó gondosságáért” köszönetet mondó „levéltárcza” végén megjelenik az 

önmagát Mecsekinek nevező levelező aláírása. Kossuth tudósításhoz fűzött megjegyzésében 

rámutat a probléma fonákságára: „A’ kérdés arról van: minő tudományt lehet magyar nyelven 

tanítani? nem pedig: mellyik tanitó tud magyarul? A’ két kérdés teljességgel nem épen egyre 

megy”. A reform jelentőségét azonban sem az írás szerzője, sem a szerkesztő nem vitatja: 

„Nemzetiségünk alapjának egyik leghatalmasabb köve le van téve, ’s igy már viradt, csak ha-

ladjunk.” ‒ zárul a vezércikk.51 

Tehát 1841-ben 18 írás jelent meg Baranyáról, ill. Pécsről. Ezekhez nem egyszer maga a 

szerkesztő fűzött kommentárokat, amelyekkel az országos tudósítások fővonalához kapcsolta 

az írást, megfelelő háttér-információkkal árnyalva, ahogy az előbbi cikk kapcsán is tette. 

A pécs-baranyai levelező több írást nem küldött sem az oktatás, sem az egész országot 

érintő magyar nyelv témában, ugyanakkor további cikkek születtek a testi fenyítésse l kapcso-

latban, esetenként igazítás vagy cáfolat formájában. „Pécsről Beke aljegyző ur april 4-kéről 

irt levelében arról tudósít, hogy a’ lapjaink 26-ik számábani vezérczikk elején olvasható pécsi 

tudósitást (piaczon-botozásról) a’ különben gyakorlott tollú tudósitó régen mult dolgok emlé-

kezetéből, nem pedig a’ jelenből vehette.”52 Az, hogy 1841-ben az újoncállítással kapcsolatban 

született a legtöbb tudósítás (további 4, tehát összesen 5 db), az országos trendekkel állt össz-

hangban.53 A tudósítások az újoncállítás módjain túl – összeírás, önkéntes alapon való csatla-

kozás, „megfogatást” követő besorozás, sorshúzás, pénzzel való kiváltás vagy más módon tör-

ténő helyettesítés ‒ szemléletes leírásokban mutatták be a nem mindig humánus elveket követő 

gyakorlatot, az újoncok bevonulását és az eseményhez kapcsolódó mulatságot. 

A közgyűlési tudósítások többsége egy tablóval is felér, hiszen megismerhetjük belőlük a 

megyék és városok legfontosabb tisztségviselőit, az egyházi és civil méltóságokat azokkal az 

ügyekkel együtt, amelyeket felkaroltak. Bepillantást nyerünk a megyei rendek életébe és 

azokba az eseményekbe, amelyek fontosnak számítottak az ország és a helyi közösségek éle-

tében egyaránt. Ilyen volt a „dicsőségesen országló koronás királyunk születése napjának”  a 

megünneplése,54 az új közjogi méltóságok kinevezése („a’ megürült főjegyzői hivatalra Ma-

darász József főszolgabiró neveztetvén ki”),55 de a helyi visszaélésekről és törvénytelenségek-

ről, valamint az azok jogorvoslatára tett javaslatokról is szó esett.  

Szinte mindegyik dél-dunántúli megyei tudósító készített írást a „fenyítőtörvényszék”, il-

letve börtönök adatairól,56 kiemelve azt, hogy milyen gondot jelent a rabok tartása és ellátása 

a korban uralkodó, rendkívül silány, emberhez méltatlan körülmények között. A bűnügyi kró-

nikák közül megemlítendő, hogy egy jobb sorsra érdemes kapcsolat milyen tragikus véget ért: 

„Nem régiben Pécsen egy kovácslegény szeretőjét kezével torkánál szoritva megfojtotta, magát 

                                                      
51 Pesti Hírlap, 1841. ápr. 3. 
52 Pesti Hírlap, 1841. ápr. 17. 
53 Pesti Hírlap, 1841. ápr. 7., 1841. ápr. 17., 1841. máj. 1., 1841. máj. 15.  
54 Pesti Hírlap, 1841. máj. 1. 
55 Uo. 
56 Pesti Hírlap, 1841. aug. 4. (Baranya), 1841. máj. 26. (Somogy)  



A Pesti Hírlap és Baranya megye (1841–1844) 

T A N U L M Á N Y  5 7  

pedig felakasztotta”,57 de a főtemplom kirablói sem úszták meg szárazon tettüket: „A’ 

hirlapokból ismeretes Abendhauser József a’ pécsi főtemplom kirablója ellen lefolyt büntető-

per mult hónapban végitélet alá bocsáttatván, ő Czeiller György nevű czinkostársával együtt 

halálra itéltettek.”58 

A Pesti Hírlap 1841-ben a Duna-medence életében és később majd Pécs, ill. Baranya fej-

lődésének gazdasági, társadalmi vonatkozásaiban meghatározó szerepet játszó 

Dunagőzhajózási Társaságról (DGT)59 „Dunai gőzhajózás” címmel érdekes dolgokat írt. A 

bécsi központi kormányzattól kizárólagos dunai hajózási privilégiumot elnyert DGT 1835-től 

jelentős bevételre tett szert, amiből viszont az utazás körülményeinek javítására nem sokat 

költött: ”a’ pesti állomás a’ legjobb; és kérdem: mit tett a’ társaság ezen legjobb állomásról 

induló, vagy azon állomásra menő utasok kényelmére, kedvökért, vagy könnyebbülésökért, ma-

gam is gyakran utazván a’ gőzösökön, mondhatom, hogy nem igen tapasztaltam; nyáron külö-

nösen annyi utas szokott lenni a’ hajókon, hogy a’ közös szobák hasonlítanak a’ ca lcuttai hires 

fekete barlanghoz; a’ fedél mindenféle ládákkal és árukkal annyira megrakva, és még az a’ 

sok hintó, hogy mozogni alig lehet, ha hirtelen eső támad, vagy ha az éjt hajón kell tölteni, 

akkor még – nem akarom a’ sok poloskát és bolhát említen.”  60 

Mindent összevetve kijelenthetjük, hogy Baranya megye tudósítói, ill. levelezői 1841-ben 

kivették részüket a Pesti Hírlap hasábjain zajló közéleti-politikai csatározásokból, és írásaik-

kal hozzájárultak ahhoz, amire Kossuth maga is törekedett, hogy az ország életéről minél ár-

nyaltabb, kritikusabb képet adjon az olvasóinak. 

A Pesti Hírlap Baranyáról – 1842 

A Pesti Hírlapot 1841-ben szorgalmasan tudósító „Mecseki” helyett új levelező, Hainer Ignác 

jegyezte az 1841. december 4-i számban a baranyai közgyűlésről készített beszámolót. A va-

gyontalan, értelmiségi pályán működő nemesség társadalmi rétegéhez tartozó Hainer, aki Ba-

ranya vármegye levéltárnoki tisztét töltötte be, még jurátus korában érdeklődő tanúja volt az 

1839–1840. évi országgyűlésnek, majd 1848-ban Batthyány Kázmér főispán–kormánybiztos 

titkára lett. 1848 őszén pedig részt vett a délvidéki harcokban.61 Valószínűleg az országgyűlé-

sen szerzett tapasztalatait kamatoztatta, amikor a baranyai negyedéves közgyűlésekről írta tu-

dósításait: a négy alkalom mindegyikéről bámulatos precizitással megszerkesztett beszámolót 

készített. Írásai 10–20 ezer karakter terjedelműek voltak, a közgyűlési témák számától füg-

gően. Csupán az 1842. év vége felé „lazított” egy kicsit, de 5 ezer karakternél lejjebb akkor 

sem adta. Ha a felmerülő témák száma kevésnek bizonyult, szívesen bocsátkozott „lírai” kité-

rőkbe, de informatívak voltak azok is. Írásai Pécs és Baranya kulturális vagy gazdasági életéről 

közöltek érdeklődésre számot tartó részleteket. A nyári „holtszezonban”, hogy  ne maradjon 

baranyai tudósítás nélkül a lap, egy teljes cikket szentelt a városi életnek.62 „Nehogy valaki 

csömör féltében e sorokon végig ne pillantson, kötelességemnek tartom mindenek előtt 

                                                      
57 Pesti Hírlap, 1841. aug. 4. 
58 Uo. 
59 Huszár 216. 
60 Pesti Hírlap, 1841. márc. 27. 
61 Kőhegyi 2002. 3. sz.  
62 Pesti Hírlap, 1842. júl. 10. 
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kijelentenni azt, hogy ez uttal cassae defectusról egy kukkot sem mondok”, kezdte írását, 

amelyben Pécs számos problémájára kitért.63 

A Baranya megyei közgyűlésről írt tudósításaiban64 Hainer a közgyűlések összes napirendi 

pontjával foglalkozott: néhol humorosan, máskor hazafihoz méltó komolysággal részletezve a 

helyi eseményeket. Első negyedéves tudósításában részletesen ecsetelte egy helyi szemsebész 

„kancsal szemek gyógyításában” elért csendes sikerét. Az eljárás „kitanulásához” a város biz-

tosította az orvos számára az anyagi fedezetet. Ezt követően kissé komikus beszámoló követ-

kezik egy falusi paraszttól aljas módon elorozott méhrajról, kitérve arra, ahogy az elkövetővel 

bántak: szekér után kötözve hurcolták a bíró elé, hogy a spanyol inkvizíciót megidéző mód-

szerekkel halálra kínozzák, mindezt fényes nappal, egyetlen méhkasért, nagy tömeg jelenlété-

ben. Mindez, írja a szerző, népnevelésért, rendezett „criminalis codexért”, morális átalakulá-

sért kiált. A tudósításban szó esik még a casino „hazafiúságáról”, az irodalmi élet egén feltűnt 

új csillagról, a Regélőről, valamint az Erdélyi Híradóról, a Spiegel Modeblatt és a Humorist 

című bécsi divatlap megszűnéséről, amellyel „a’ német irodalom ellen még antipáthiát nem 

mutatunk, sem valami nagy müvelődési kincstárt nem vesztettünk”. Beszámolt a nemzeti 

casinóban tartott tisztújításról. A folytatásban sorra vette a felszólalásokat, kritikai megjegy-

zésekkel fűszerezve a „fizetni nem akaró tanácsnokokról”, „elkerülhetetlenül különvéleményű 

egyedekről”, a költséghiányról, a pótlási lehetőségekről, ill. a főadószedői javaslatokkal kap-

csolatban elhangzottakat. Írt még a véméndi lelkész községe elleni peréről, az orgazdaság gya-

nújába esett volt megyebeli áldozópap bűnvádi keresetéről, a Milos nevű rácz vezénylete alatt 

tevékenykedő rablócsoportról, a magyar útlevelek tárgyában hozott döntésekről – egyszóval: 

minden egyes tudósításában hűségesen tolmácsolta a gyűlésen napirendre vett pontokat.  

A Pesti Hírlap Baranyáról – 1843 

Az 1843-44-es országgyűlés közeledtével megváltoztak a Pesti Hírlap belső arányai. A követ-

utasítások kidolgozása, majd a követválasztás időszakában annyira felduzzadt a Megyei dolgok 

rovata, hogy a Külföldi Hírekre és az Értekező rovatra néha nem maradt hely. A helyi követ-

állítási viták gyakran országos jelentőségűvé terebélyesedtek. A Pesti Hírlap döbbenten szá-

molt be azokról az erőszakosságokról, amelyek során a retrográd erőknek a „tömegnemesség” 

közreműködésével egymás után több megyében sikerült a reformellenzék jelöltjeit megbuk-

tatni. Kossuthot felháborították e riasztó esetek: „érzékenyen hatván kebleinkre ama’ rémitő 

hir, hogy [1843] ápril. 4-kén estve a’ nemesek Kehidán (Deák Ferencz jószágán) gyilkolást 

követtek el”.65 A hátrahúzó erők rettentő eszközül használták fel a házi adó közös (nemes és 

jobbágy) viselésének bevezetése ellen a bocskoros nemesség tömegét,  amely felbőszítve és 

megvesztegetve mindenre kész volt, nehogy kiváltságát elveszítse. Innen eredeztethetők azok 

a véres és erőszakos jelenetek, amelyek az 1843–44-i országgyűlést több megyében megelőz-

ték, pl. Zalában is.66 Kossuth úgy érezte, a köznemesség a megyerendszer sírját ássa ezzel a 

hozzáállással, amely odáig fajult, hogy Zala megyében Deák Ferencet ütötték el az országgyű-

lési követségtől. 

                                                      
63 Uo. – Szegények, koldusok és a segélyezés formái; a magyar nyelv használata nemzetiségi területen; a magyar 

nyelvű polgárőr század; nőnevelés; nemzeti-casino egyesület; magyar táncok. 
64 Pesti Hírlap, 1842. jan. 13. 
65 Pesti Hírlap, 1843. ápr. 13. 
66 Szabolcsi 181.html 
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A megyei rovat azonban azonnal elapadt, amikor Pozsonyban 1843 májusában megnyílt az 

„új diéta”. A Hírlap nagy részben Országgyűlési Tudósításokká változott át, miután szerkesz-

tője kifejtette, hogy ilyenkor a sajtónak „e fontos időszak chronographjává” kell lennie. 

Mindez nem gátolta meg a lapot abban, hogy továbbra is a reformellenzék ügyét támogassa. 

Külön tudósítónak Kossuth Vahot Imrét küldte Pozsonyba, de ő maga is több alkalommal töl-

tött hosszabb-rövidebb időt az országgyűlés színhelyén. Az első, igen részletes országgyűlési 

tudósítás 1843. május 25-én került az olvasók elé.67 Ezután egy hétig még a vezércikk is elma-

radt, s a lap mindjárt az országgyűlési beszámolóval indult. 

Bár a baranyai Hainer Ignácz továbbra is szorgalmasan írta a cikkeit, közel sem volt olyan 

„termékeny”, mint az előző évben. Az akkori 16-hoz képest most „csak” hatszor jelentkezett. 

Ha az 1843. évi dél-dunántúli tudósításokat „számosítjuk,” azt látjuk, hogy Baranyából (44 

000 karakter), Somogyból (22 000 karakter) és Tolnából (20 000 karakter) küldött írások 

együttesen is a felét teszik ki a lapban közölt zalai tudósításoknak (160 000  karakter).68 

Hainer Ignác valóban „korábban ébredt” Baranyában. A Pesti Hírlap 1843. január 8 -i szá-

mában terjedelmes beszámolót írt az utolsó megyegyűlésről, amelynek „legérdekesebb tárgya-

iként” Tolna posták iránti felszólítását, az illír ügyet, Zala Deák Antal (Deák Ferenc testvére) 

halálhírét közlő gyászlevelét és egy rögtönítélő bírósági jegyzőkönyvét jelölte meg. A fonto-

sabb napirendi pontok között szerepelt még a házi adó kérdése, a börtönök ügyében kiküldött 

választmány jelentése, a vontatók (lovak) állomásonként fizetendő bérének szabályozása, a 

megyei hajdúk számának csökkentése – a tudósító szavaival élve csupa „megyei 

beléletünkhöz” kapcsolódó dolog került terítékre.69 

Következő tudósítását már az országgyűlésre való készülődés jegyében írta. „Mai nap 

tarták a’ megyeház udvarában főispáni elnöklet alatt követválasztó és utasitó 

közgyülésöket”,70 amelyen bemutatták Baranya megye jelöltjeit: ifj. Majláth György első alis-

pánt és Gaál Ferdinánd főszolgabírót, akik, szemben a zalai botrányos követválasztással, „egy 

hangú lelkesedéssel kiáltattak ki… Választásnál ugy, mint választás előtt, teljes rend, béke és 

egyetértés uralkodott”.71 Az ügy fontosságára tekintettel a tudósítás folytatását, a gyűlés „főbb 

vonásait” a következő, május 28-i tudósításába halasztották. Rövid vázlatában a következő 

témák szerepeltek: „a) A’ k. k. előadások adandó utasitás végett a’ megyével azonnal közöl-

tetvén, az 1791: 13 t. cz. értelmében tárgyaltassanak. – b) A’ szatmári 12 pont iránt”.72 c) 

Pest-fiumei vasut országos költségen létesittessék, a’ követurak szorgalmazzák, hogy ezen vo-

nal Pécsen keresztül vezettessék. d) A’ bécs-triesti vasút kedvezésnek eltörlése. e) 

Külkereskedési viszonyaink szabályozása a „kölcsönös érdekek elvei szerint. f) Különféle in-

tézetek ügye. g) A királyi kincstárból való kifizetések arányosítása a lakosság számához. h) A 

hadi adó lejjebb szállítása. j) A zsidók türelmi adójának eltöröltetése. k) Minden eddig még 

nem orvosolt sérelem orvoslása. l) A nemes testőr-sereg teljes állapotba visszahelyeztetése. m) 

Törvény a nemesség időszakonkénti fegyveres gyakorlásáról. n) Dalmát-ország, Galícia, 

                                                      
67 Pesti Hírlap, 1843. máj. 25. 
68 V. ö. 1842-es adatok: Baranya 150 000, Somogy 35 000, Tolna 42 000, Zala 28 000 karakter  
69 Pesti Hírlap, 1843. jan. 8. 
70 Pesti Hírlap, 1843. máj. 7. 
71 Uo. 
72 Pesti Hírlap, 1843. máj. 28. A szatmári 12 pont elemei: 1. Ősiség. 2. Nemzeti bank. 3. Az úrbéri tartozások 

kényszerített megváltása. 4. A nem-nemesek birhatási (birtoklási) joga. 5. Az „alkalmas nem-nemeseknek” minden 

hivatalokra való alkalmaztatása, kivéve a bírói hivatalt. 6. Adó terheinek közös viselése. 7. Czéhek és uti vámok. 

8. Népnevelés. 9. Sajtószabadság. 10. Városok rendezése. 11. Állandó törvényszékek. 12. Népképviselet.  
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Lodomeria visszakapcsolása, szorosabb unió Erdéllyel. o) Vallásbeli sérelmek orvosoltatása. 

p) A magyar nyelv terjesztésének ügye. q) Az úrbérben még létező homályok megszüntetése. r) 

A papi tized eltörlésének kérdése. s) Pécs városának becikkelyeztetésének szorgalmazása a 

követek által. t) Őfelsége és hitvesének magyarok közötti tartózkodása. u) A mohácsi gyászme-

zőn nemzeti emlék felállítása. v) Az újabb postai rendeletek megszüntetése, és a bérek lejjebb 

szállítása. x) Az országgyűlési napló célszerűbb szerkesztése. y) Büntető törvénykönyv, katonai 

élelmezés, Duna-szabályozás. z) Az országgyűlési szállások.” 

A fenti felsorolásnak két érdekessége van: sem Hainer Ignác, sem a többi tudósító nem 

szedte korábban pontokba a tudósítása fő témaköreit, ill. mindegyik pont az országgyűlésen 

elővezetendő témákra vonatkozott. A továbbiakban már ezt az elvet követve készítette el tu-

dósításait a levelező, amelyek ily módon lényegre törőbbé váltak, a mai olvasó számára pedig 

– a kicsit nehézkes, régies nyelvezet ellenére is – könnyebben áttekinthetővé. 

Az 1843. év során még egy hosszabb országgyűlési tudósítással jelentkezett Hainer; írásá-

nak középpontjában az országgyűlés eseményei, utasításai – az ott elhangzottak megvitatása – 

álltak.73 

A Pesti Hírlap Baranyáról ‒ 1844 

Az 1844-es év első számában a levelezőit szólította meg a laptól búcsúzni készülő Kossuth. 

Megköszönte nekik addigi tevékenységüket, és arra kérte őket, hogy „férfiasan kitünű hő köz-

redolgozásuk”-kal továbbra is álljanak a lap és a köz szolgálatára.74 A szerkesztő távozását, 

ill. annak körülményeit jól foglalja össze – egyebek mellett ‒ Esztergár László tanulmánya.75 

Négy hónap elteltével azonban a szerkesztő ismét személyes üggyel állt az olvasói elé. A 

kósza hírek és a külföldi lapokban megjelenő cikkek hatására úgy érezte, nyilatkoznia kell a 

levegőben lógó szerkesztő-váltás ügyében. „Tisztelettel értesitem tehát a’ közönséget, hogy én 

Landerer Lajos ur Pesti Hirlapját a’ folyó féléven túl szerkeszteni nem fogom; tehát folyó évi 

junius végével a’ Pesti Hirlappali minden viszonyom tökéletesen megszünik .”76 

Két lapszámmal később ismét a levelezőihez intézett üzenetet. „Akár hova döljön bár 

journalisticsai még bizonytalan jövendőm, minden esetre kötelességemnek ismerendem, e’ 

szellemi munkában is részt venni, ’s a’ nagy kérdés nagy épületének hű munkásai közt szorgal-

masan dolgozni” – írta, majd felszólította őket, hogy megyéikből, a szerkesztő költségére, mi-

előbb juttassák el a laphoz a közlésre érdemes adatokat.77 

A „szerkesztő búcsúszava” végül 1844. június 30-án jelent meg a lap hasábjain, vezércikk 

formájában.78 „Tudtam, hogy a’ pálya nehéz; tudtam hogy göröngyel, ’s – tövisekkel telt; tud-

tam hogy ezer kicsinyded érdekek roppant szörnyetege álland utamba; és érezém hogy erőm 

gyönge, és tehetségeim olly nyomorúk; de hoztam magammal hajthatatlan szilárd szűz akara-

tot, hoztam a’ meggyőződés lángmelegét, a’ hon szeretet szent ihletését, ’s az ezer vész, ezer 

viszontagság között soha meg nem rezzent férfi-kebelnek megtörhetetlen vas türelmét. Igy lép-

tem fel előtted o hon! a’ nehéz pályán.” Ennek a nehéz pályának az állomásait ismertetve kitért 

azokra a célokra, amelyeket, hazafiságát, emberségét megőrizve, „lelke sugallatát” követve a 

                                                      
73 Pesti Hírlap, 1843. jún. 4. 
74 Pesti Hírlap, 1844. jan. 4. 
75 Esztergár 1–19. 
76 Pesti Hírlap, 1844. ápr. 11. 
77 Pesti Hírlap, 1844. ápr. 18. 
78 Pesti Hírlap, 1844. jún. 30. 
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legnagyobb akadályok közepette is próbált megvalósítani, majd köszönetet mondott mindazok-

nak, akik nehéz munkájában segítették. Emlékeztette olvasóit arra az ígéretre, amellyel újság-

írói pályáját kezdte, és amelytől egyetlen pillanatra sem tágított: „Igérem hogy szennyes érde-

kek vezetni soha sem fognak, meggyőződésem nem lesz eladó, és sem a’ hatalmasok komor 

tekintete, sem polgártársaim heve soha meg nem tántorit.” 

A fentiek tükrében nézzük meg, miként tették dolgukat a „férfiasan kitünű hő közredolgo-

zásuk” folytatására felkért levelezők. Az első részletes baranyai tudósítás Kossuth felszólítá-

sait követően, 1844. április 22-én jelent meg a lap hasábjain.79 Ebben Hainer Ignác korábbi, 

„mesélős” stílusában számolt be a március 4-re összehívott megyei közgyűlés lefolyásáról, 

amelyre „össze is sereglettek a rendek szép számmal […] azonban elnök, ki a’ gyülést megnyi-

totta volna, nem volt”. Az elnöki teendőket a törvénynek megfelelően a jelenlévő legidősebb 

főszolgabíróra bízták, és így már a szokásos mederben folytatódhatott a megyegyűlés. A főbb 

napirendi pontokat ‒ a követ urak jelentései után ‒ az országgyűlési tárgyak alkották: a magyar 

nyelv és a népnevelés ügye, a mesterek [tanítók] évi járandósága, a „magyar középponti 

vasuttársaság” részvényeseinek biztosítandó kamatok, a kerületek rendezése és a kereskedést 

„tárgyazó országgyűlési munkálatok”. 

Bár a következő megyegyűlést április 22-re tűzték ki a küldöttek, Hainer, „hosszas távol-

létre” hivatkozva, legközelebb csak június végén, gyakorlatilag Kossuth leköszönése előtt je-

lentkezett tudósítással.80 A szerkesztőváltás előtti utolsó írásában viszonylag szűkszavúan is-

mertette a lezajlott megyegyűlés főbb témáit, amelyek a következők voltak: a vámrendszerről 

szóló törvényjavaslat paragrafusonkénti megvitatása, gróf Széchenyi István telekdíjas terve, a 

katonai szállásolás és élelmezés megváltása, különféle intézmények – siketnéma intézet, 

„gyorsírászati tanítószék” – felállítása, az angol születésű Paget János díjmenetes honosítása, 

aki az „érdemekkel tündöklő Wesselényi családból vevén nőt. A’ többi tárgyalt dolgok, a’ kö-

vetválasztás ismeretes eredményén kivül, a’ magányérdekűek közé tartoznak.”81 

Ezek voltak az utolsó megyei tudósítások, amelyek Kossuth Lajos szerkesztésével kerültek 

be a Pesti Hírlapba Baranyából, eljuttatva az ország olvasóközönsége elé a megye lakosságát 

foglalkoztató, gyakran országos fontosságúvá duzzadó híreket. A három és fél éves időszaknak 

véget vető, olvasókhoz intézett bejelentés egyben egy új korszak kezdetét is jelentette – már 

Kossuth nélkül: „Lemondván az eddigi szerkesztő a’ Pesti Hirlap’ vezetéséről, ugy hiszem, 

kedves dolgot cselekedtem az olvasó közönségnek, midőn Szalay László82 urat ezen lap’ szer-

kesztésére megkértem. Hálás köszönetet mondván a’ t. cz. olvasó közönségnek eddig 

pártfogásaért, a’ Hirlapot ezentulra is hazafiui szives indulatiba ajánlom. Landerer Lajos.” 83 

Az új szerkesztő a következőképpen jellemezte kapott feladatát: „az időszaki sajtó’ utján 

szerkesztő képében fellépni, nehéz feladás, nehéz kivált Kossuth mellett vagy után, és azon 

közönség előtt, melly benne a’ magyar politicai journalistica’ alapitóját, az ország’ egyik leg-

fényesebb capacitását tiszteli – méltán.”84 Szalay ezen megállapítására Kossuth méltán rászol-

gált a Pesti Hírlap élén végzett szerkesztői tevékenységével. 

                                                      
79 Pesti Hírlap, 1844. ápr. 22. 
80 Pesti Hírlap, 1844. jún. 23.  
81 Uo. 
82 Szalay Lászlóról lásd: A centralista Pesti Hírlap. Szabo lcsi 187.html 
83 Pesti Hírlap, 1844. júl. 4. 
84 Uo. 
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Összegzésként megállapíthatjuk, hogy a Pesti Hírlap hasábjain Kossuth Lajos szerkeszté-

sében a közvéleményt tájékoztató, orientáló és formáló liberális hangvételű újságírás vette 

kezdetét Magyarországon 1841-ben. A lapban Baranya megye történéseit is bemutatva az or-

szágos és a helyi ügyek azonos és eltérő voltára tudott következtetni az értő olvasó.  
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