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HUSZÁR ZOLTÁN 

A Pesti Hírlap és Tolna 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. A tör-

ténelemben bőven találunk példákat arra, hogy egy sajtótermék és potenciális közönsége 

őszintén soha sem talált egymásra, de a kor „politikacsinálói” saját érdekeiknek megfele-

lően, befolyásolási szándékkal, hatalmi helyzetükkel élve és visszaélve hosszú ideig, nagy 

példányszámban adtak (és adnak mai is) ki olyan lapokat, amelyek burkoltan, vagy nyíltan 

a politikai „agymosás” szerepét játszották el, ill. játsszák ma is.  

A sajtó és annak története szerves része a művelődéstörténetnek, társadalmi tudatfor-

máló eszköz, tanúja és alakítója a politikai közgondolkodásnak, közvetítője a különböző 

ideológiáknak és művelődési ismereteknek.2 

A jelen tanulmányban3 vizsgált, Kossuth Lajos által 1841–1844 között szerkesztett Pesti 

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

dia- és kommunikációkultúrájában, hanem azt követően is sok vonatkozásban viszonyítási 

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

be Dél-Dunántúlt – Baranya, Somogy, Tolna és Zala megyét – az 1840-es évek első har-

madának közéletébe, ezt szándékozom tanulmányomban vázlatosan összefoglalni.  

A Pesti Hírlap Kossuth Lajos szerkesztésében 

A 19. századi magyar reformkor – amelynek periódushatáraival kapcsolatban a történeti 

irodalomban eltérő vélemények sokaságával találkozhatunk4 – a feudális magyar társada-

lom polgári átalakításának szerteágazó kérdéseit hozta felszínre és ezek megoldásának kü-

lönböző módozatait vitatta meg az 1830-1840-es években az országgyűléseken, a megye-

gyűléseken, a különböző kaszinókban. 

A társadalom átalakításának reformkori nagy közéleti vitái során a bécsi udvar és a ma-

gyar liberális reformellenzék közötti összeütközések a legváltozatosabb formákat öltötték. 

                                                      
1 Pesti Hírlap, 1844. 06. 30. vasárnap, 365. sz.  
2 A magyar sajtó története I. 1705-1848. Fszerk.: Szabolcsi Miklós 11. o. (A továbbiakban: A magyar sajtó 

története I. ) http://mek.oszk.hu/04700/04727/html/2.html  
3 A témát egy korábban megjelent tanulmányomban Dél-Dunántúlra (Baranya, Somogy, Tolna, Zala megyére) 

vonatkozóan már feldolgoztam. A jelen dolgozatomban a fontosabb Tolna 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 
4 A magyar sajtó története I. 11. o. http://mek.oszk.hu/04700/04727/html/2.html  

http://mek.oszk.hu/04700/04727/html/2.html
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Elég, ha az 1832-1836-os,5 1839-1840-es,6 1843-1844-es7 országgyűléseket előkészítő kö-

vetválasztásokra, ill. az országgyűléseken elfogadott törvényekre gondolunk. Nem szabad 

megfeledkezni azokról a koholt perekről sem, amelyek az 1830-as évek utolsó harmadában 

a bécsi udvar metternichi politikájának részét képezték a reformellenzék kiemelkedő, sok 

vonatkozásban szimbolikus vezetői ellen: báró Wesselényi Miklós megtörten és megva-

kulva, Lovassy László őrülten, Kossuth Lajos pedig a „szólásszabadság mártírjaként” nép-

szerűségében megerősödve került ki a börtönből.8 

A feudális társadalom lebontásában és a polgári liberális átalakulás területeinek bemu-

tatásában a Pesti Hírlap lett az a médium, amely az 1839-1840-es országgyűlés után meg-

élénkülő közéleti pezsgés részeként érdekes és korszerű szerkesztési elvekkel tudta a prob-

lémákat olvasóinak bemutatni és értelmezni.9 

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

rális ellenzék „leszerelése” érdekében megváltozott Metternich herceg,10 a mindenható bi-

rodalmi kancellár belpolitikája. Az „engedmények” eszközével igyekezett az ellenzék vi-

torláiból a szelet kifogni. Ennek részét képezte a cenzúra tevékenységének „felpuhítása” 

is. A cenzúra 1840 után Budán, a Helytartótanács Tanulmányi Osztályán belül megalakult 

új, központi könyvvizsgáló hivatal részét képezte. Ennek vezetője az osztály elnöke, báró 

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

írta Jókai Mór: „kormányhivatalnok volt, de felvilágosult fő s alkotmányos érzelmű kapa-

citás”.11 A politikai önkény nyomásának lazulása azt eredményezte, hogy a sajtó iránti 

társadalmi érdeklődés megélénkült. Ennek következtében a sajtótermékek és a megjelent 

példányok száma is jelentős mértékben megnövekedett. Pest-Buda, a sajtónak is köszön-

hetően, 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 ekkoriban 4112 

példányra előfizettek, helyben pedig 442 példányt adtak el.12 

A Pesti Hírlap indulásában is Metternich közvetlen beavatkozását érzékelhetjük. A bécsi 

politikai rendőrséggel intenzív kapcsolatban álló Landerer Lajos intézte a lapindítási enge-

délyt. „[1840] Deczember 28 vagy 29-ik napja volt – írja Kossuth –, midőn Landerer úr 

                                                      
5 Magyarország története 1790-1848. Fszerk.: Mérei Gyula Akadémiai Kiadó, Budapest 1980. 5/2. k. 715 -

748. o. (A továbbiakban: Magyarország története 1790-1848. 5/2. k.); Magyarország története a 19. században. 

Szerk.: Gergely András, Osiris Kiadó, Budapest 2003. 203-210. o. (A továbbiakban: Magyarország története 

a 19. században.)  
6 Magyarország története a 19. században. 212-213. o. 
7 Magyarország története a 19. században. 222-223. o. 
8 Wesselényi perei. In: Magyarország története 1790-1848. 5/2. k. 756-757. o.; Az ifjak pere. In: Magyarország 

története 1790-1848. 5/2. k. 758. o.; Kossuth pere. In: Magyarország története 1790 -1848. 5/2. k. 764-765. o.; 

Magyarország története a 19. században. 210-212. o. 
9 A magyar sajtó története I. 665-678. o. http://mek.oszk.hu/04700/04727/html/180.html  
10 Tarján M. Tamás: Metternich herceg születése. [] http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1773_majus_15_ 

metternich_herceg_szuletese/ (2015. 06. 29.); lásd: Niederhauser Emil: Talleyrand – Metternich (Pannonica 

Kiadó. Budapest, 2004) 
11 A magyar sajtó története I. 660. o., http://mek.oszk.hu/04700/04727/html/179.html ;  

A cenzúra működéséről lásd: A magyar sajtó története I. 676. o. http://mek.oszk.hu/04700/04727/ 

html/180.html  
12 A magyar sajtó története I. 661. o., http://mek.oszk.hu/04700/04727/html/179.html   

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1773_majus_15_
http://mek.oszk.hu/04700/04727/
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azon kérdéssel lépett szobámba: nem volnék-e hajlandó [1841] januárius kezdetével min-

denesetre megindítandó Pesti Hírlapjának szerkesztését magamra vállalni.” „Meggon-

dolta-e – felelt Kossuth –, hogy szerencsétlen nevem bizonyos helyeken nem a legjobb 

ajánló?” De Landerer megnyugtatta, hogy ezt ő már Bécsben elintézte. Csak azt hallga tta 

el Landerer, hogy bécsi „megbízóinak” eleve megígérte Kossuth eltávolítását abban az 

esetben, ha a szerkesztő tevékenysége a kormánynak kellemetlenné válna. Kossuth tehát 

elvileg teljes szerkesztői jogkörrel láthatta el feladatát. A szerkesztői tiszteletdíját 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 való-

színűséggel előre látták, hogy a lapjuk kelendő árucikk lesz a piacon.13 Kossuth szerkesztői 

javadalmazásának reálértékét a korabeli piaci árucikkek és azok árának ismertetésével le-

het igazán megítélni. A lap indulása után fél évvel a Pesti Hírlap 1841. június 12 -i számá-

ban megjelent a Medárd-napi vásár árjegyzéke,14 ami viszonyításul szolgálhat a szerkesztői 

honorárium nagyságára, ill. vásárlóerejére vonatkozóan. Mindezek alapján azt mondhatjuk, 

hogy a szerkesztői honorárium tisztes fizetésnek számított. 

A szerkesztő számára nem túl hosszadalmas, de a „színfalak” mögött azér t 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 06-tól, a 106. számtól 

csütörtökön és vasárnap – növekvő példányszámban látott napvilágot. 

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

séget, hogy… a’ szerkesztés vezérlésére Kossuth Lajos urat kértem meg. Landerer Lajos”15 

Kossuth szerkesztői beköszöntőjében a lapszerkesztés alapvető elvi és gyakorlati teen-

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

vetkeztében szerkesztéshez fogunk, olly meggyőződésből teszszük azt: hogy az időszaki 

lap… a’ nemzet életének hű tükre legyen;”16 

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

rabeli magyarországi sajtópalettán. A hetente kétszer megjelenő, 4 ívlap, azaz 8 oldal ter-

jedelmű újság formailag beleillett a korabeli lapok sorába. Alapvető újdonságot a rovatai 

jelentettek.17 Közülük a legnagyobb hatásúnak a vezércikk számított, amely a magyar saj-

tóban a Pesti Hírlap megjelenéséig ismeretlen műfaj volt. Kossuth minden valószínűség 

szerint az angol The Times-ban először 1785-ben megjelent sajtóműfajt adaptálta a magyar 

viszonyokra.18 A vezércikkek döntő többségét Kossuth írta, szám szerint 216-ot az általa 

jegyzett 365 számban.19 Ezek határozták meg a lap profilját. A polgári átalakulás legfon-

tosabb témáit vették vizsgálat alá, aktuális problémákat, közéleti, társadalmi ellentmondá-

sokat bemutatva. Ha az 1841. év első negyedévét nézzük, világosan látszik Kossuth szinte 

                                                      
13 A magyar sajtó története I. 667. o., http://mek.oszk.hu/04700/04727/html/180.html  
14 Pesti Hírlap, 1841. 06. 12. szombat, 47. szám: „Árjegyzék a’ pesti medárd -vásárról. 
15 Pesti Hírlap, 1841. 01. 02. szombat, 1. szám 
16 Pesti Hírlap, 1841. 01. 02. szombat, 1. szám  
17 A magyar sajtó története I. 667. o., http://mek.oszk.hu/04700/04727/html/180.html  
18 Vezércikk: hivatalos szervezet adja ki valamilyen a közvélemény-formálás legalkalmasabb eszköze közér-

dekű eseménnyel kapcsolatban. 1785-ben a The Times-ban jelent meg az első vezércikk. Magyarországon a 

meghonosítója Kossuth Lajos volt. 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  
19 A magyar sajtó története I. 669. o., http://mek.oszk.hu/04700/04727/html/180.html   
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minden társadalmi jelenség iránti érdeklődése, nyitottsága. Közülük, a teljesség igénye nél-

kül, csak néhányat emelek ki. A Pénz szűke,20 a Nyelvünk ügye,21 a Nemzeti szinházunk 

jövendője,22 Betyárkodás,23 amely a pesti magyar ifjúság elítélendő cselekedeteit ostorozza, 

Pálinkamirigy,24 amely „…miképen bármennyire jövedelmezők legyenek is a’ szeszfőzőhá-

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

fekszenek. … az egész roppant vidékeken a’ nép erkölcsi életébe annyira beszövődött, mi-

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

tumának dija…”25 A Szelid tortura c. írásban a kínvallatások embertelen és törvénytelen 

voltát mutatja be Kossuth. A nem nemesek birtokszerzési képtelenségéről szól a Birtokta-

lanság26 című vezércikk. A Gyermekgyilkolás című írásban a csecsemő- és gyermekgyil-

kosságok társadalmi okait, ill. következményeit tárja kendőzetlenül az olvasók elé.  

A Fáy András által kidolgozott Pesti reform.[átus] főiskola létrehozásának tervezetét 

ismertetve agitál Kossuth a tanintézmény megalapítása és a szükséges anyagi erő össze-

gyűjtése mellett: „A’ mi egy nemzetnél nevelés ügyében történik, a’ nemzetnek történik, 

bármellyik templomban imádkozzék is a’ tanitó növendékeivel.”27 

A Halál és nyomor c. vezércikkben28 – a Rókus kórház igazgatójának statisztikája alap-

ján, a nyomor következményeiről kapunk megrázó, szinte naturalista képet.  

A reformkor egyik legfontosabb, központi belpolitikai témájáról, az Örökváltságról 

1841. február 13-án közölt a lap vezércikket, amely ifj. Bezerédy István „Értekező” rovat-

ban megjelent írására reflektál.29 Ifj. Bezerédy apja „Kokasd” [ma Kakasd Tolna megyé-

ben] településen lévő birtokának megvételéről és jobbágymegváltásáról számolt be roppant 

részletességgel. 

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

országon is meghonosított „kisdedóvó-intézeteket Magyarországban terjesztő egyesület”-

ről szól, „mert e’ századnak emberszerető gondolatai között nem tudunk üdvösebbet, mint 

a’ kisdedóvás gondolatát”30 

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

Bereg Vármegyében, Bay József táblabiró” tetszhalottként került eltemetésre. A konkrét 

esetből Kossuth általános következtetést vont le, ami viszont már kemény bírálat kora köz-

állapotait illetően: „ideje nyiltan kimondani, hogy az egészségi politia általában véve ho-

nunkban a’ legnyomorultabb lábon áll; bölcsőtől kezdve egész siriglan”.31 

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

sztárkultuszát, a színészek túlzott fizetésének kicsikarását utasítja el a szerző. 

                                                      
20 Pesti Hírlap, 1841. 01. 06. szerda, 2. sz. 
21 Pesti Hírlap, 1841. 01. 09. szombat, 3. sz. 
22 Pesti Hírlap, 1841. 01. 13. szerda, 4. sz. 
23 Pesti Hírlap, 1841. 01. 16. szombat, 5. sz. 
24 Pesti Hírlap, 1841. 01. 20. szerda, 6. sz. 
25 u. a. 
26 Pesti Hírlap, 1841. 01. 30. szombat, 9. sz. 
27 Pesti reform.[református] főiskola. In: Pesti Hírlap, 1841. 02. 06. szombat, 11. sz. 
28 Pesti Hírlap, 1841. 02. 10. szerda, 12. sz. 
29 Pesti Hírlap, 1841. 02. 13. szombat, 13. sz. 
30 Pesti Hírlap, 1841. 02. 24. szerda, 16. sz. 
31 Pesti Hírlap, 1841. 03. 03. szerda, 18. sz. 
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A Bünperben a bíráskodás szakszerűtlenségét és embertelenségét veszi górcső alá egy 

konkrét ítélet kapcsán, majd megállapítja, „Ne kivánjuk szivtelenül, hogy még a’ szent 

igazság is csak kiváltság legyen.”32 

A Gyermekkórház című írásban nagyon fontos társadalmi, szociális problémára világít 

rá Kossuth. A másfél éve Pesten működő kórház és igazgatójának pozitív tevékenységét 

állítja szembe a roppant nehéz helyzettel: „… a’ gyermekvilág elhanyagolt á llapotja miatt 

a’ népesség igen nagy része már az élet első éveiben elvész; mert a’ halottas lajstromok 

bizonyitása szerint a’ halottak fele része kis gyermekből áll.”33 

A feudális viszonyok lebontásának másik nagy akadály az Ősiség34 törvény ‒ amely a 

nemesi birtok forgalomképtelenségét garantálta ‒ minden reformkori országgyűlés egyik 

sarkalatos kérdésévé vált. Eltörlésével Kölcsey Ferenc és Deák Ferenc is foglalkozott az 

1832‒1836-os országgyűlésen, sikertelenül. 

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.35 

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

litikájával, ill. Széchenyi István reformelképzelései összeütközésének részleteivel. A re-

formkort elindító „legnagyobb magyar” Kelet népe36 című vaskos munkájával akarta fél 

évvel a Pesti Hírlap megjelenése után Kossuthot az általa radikálisnak tartott változások 

előkészítésétől eltántorítani, mint tudjuk, sikertelenül. A témának hatalmas szakirodalma 

van. Az alábbiakban a Pesti Hírlapban megjelent Tolna megyei vonatkozású és az adott 

megyéből származó „tudósító” cikkeinek bemutatásával szándékozom a lap megyei kap-

csolatrendszerét bemutatni. 

A Pesti Hírlap Tolna megyéről – 1841 

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

keiről a vidéki levelezők hálózata gondoskodott. Ha a dél-dunántúli régiót nézzük, akkor 

Baranyáról, Somogyról, Tolnáról és Zaláról összesen 47 írás jelent meg az első évben: 

Baranyából 18, Somogyból 13, Tolnából 9, Zalából 7 „levéltárcza” vagy más, rövidebb 

tudósítás érkezett a szerkesztő asztalára. 

Ha a tolnai írásokat egyenként megnézzük, azt fogjuk látni, hogy a tudósító, vagy, ahogy 

akkor nevezték, levelező ‒ Tolnából Tóth Ferencz ‒ az esetek többségében a megyei köz-

gyűlésekről küldött összefoglalót. 

Szinte mindegyik megyei tudósító készített írást a „fenyítőtörvényszék”, ill. börtönök 

adatiról.37 

Az 1841. április 14-i számban38 megyei közgyűlés főbb tárgyai között az alábbiak sze-

repeltek: a megyei rendőrség létszámának növelése érdekében „a’ személy és vagyon na-

gyobb biztositása tekintetéből a’ megyei foglárokat 40 rendőrrel szaporítani, ’s az erre 

                                                      
32 Pesti Hírlap, 1841. 03. 10. szerda, 20. sz. 
33 Pesti Hírlap, 1841. 03. 13. szombat, 21. sz. 
34 Pesti Hírlap, 1841. 03. 23. szombat, 23. sz. 
35 Buzinkay Géza: Kis magyar sajtótörténet. Lásd: http://vmek.oszk.hu/03100/03157/03157.htm#8  
36 Gróf Széchenyi István: Kelet népe. Pozsonyban nyomtatta Wigand Károly Fridrik. 1841. Lásd: 

http://mek.niif.hu/05500/05533/05533.htm#b1  
37 Pesti Hírlap, 1841. 08. 04. szerda, 62. sz. (Baranya); Pesti Hírlap, 1841. 05. 26. szerda, 42. sz. (So mogy)  
38 Pesti Hírlap, 1841. április 14., szerda, 30. sz. 

http://vmek.oszk.hu/03100/03157/03157.htm#8
http://mek.niif.hu/05500/05533/05533.htm#b1
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megkivánt 6000 pengő frt évenkinti fizetést, a’ különben is eléggé terhelt adózó nép 

megkimélésével, a’ nemesi rend által viseltetni javaslá.” A javaslatot a megyegyűlés elfo-

gadta. 

Egy P. M. monogrammal megnevezett felszólaló azt indítványozta, hogy a „az ügyvé-

deknek, ’s kiket a’ törvény „honoratior” nevezet alatt ért, gyülésekben ugy mint választá-

soknál szavazati jog adassék…. E’czél pedig csak ugy érethetik el, ha minden tudományos 

müveltségü ’s kiképzett értelmiségü honpolgár a’ megyei testületnek tagjává, istápjává té-

tetik”39 Több támogató hozzászólás után – a dolog rendkívüli jelentősége miatt ‒ nem a 

megyegyűlés tárgyalta tovább a javaslatot, hanem a megyei követutasításba foglalták, amit 

majd a tolnai követek az országgyűlés elé terjesztenek.  

Közismert, hogy Tolna megyében, Hidja-pusztán a „kisdedóvás” tekintetében a reform-

korban, 1836-ban Bezerédy Amália úttörő kezdeményezése nyomán falusi kisdedóvó 

kezdte meg működését 40-60 kisgyermekkel.40 A Pesti Hírlap „Időszaki értesités a’ 

kisdedovó oktatókat képző intézetről Tolnán.” címmel „Wargha István, a’ kisdedovó okta-

tókat képző intézet igazgatója” tollából hosszú cikkben foglalkozott a tolnai intézmény 

működésével, amely példaként szolgált a Magyarországon akkoriban alakuló hasonló ‒ mai 

kifejezéssel ‒ óvodapedagógus-képzője számára. A szerző megállapítja: „nemzeti irányú 

népnevelésünk, ’s ennek eleme a’ kisdedovás, csakugyan nem csak a’ sziv, hanem az észnek 

szavai szerint leginkább igen is korszerű, sőt szükséges huzás nemzeti éltünk sakktábláján”41 

A Pesti Hírlap 1841. július közepén egy másik oktatási intézményről is tudósít: „Bony-

hádon az izraeliták magyar iskolát alapítanak”42 

Az iskoláztatás jelentős eredményéről számolt be cikkében Havas Sándor, aki a Tolna 

községben 1840-ben alapított „nemzeti iskola” év végi vizsgáinak eredményeiről infor-

málta a lap olvasóit. „Mult hó végével tartattak taval létre jött nemzeti iskolánk mindhárom 

osztályában a’ próbatétek számos vendégek jelenlétében. Ezekről csak azt jegyzem meg, 

hogy egyáltalán, de kivált a’ triviális osztályban közmegelégedést gerjesztettek a’ több-

nyire német ajkú növendékeknek jobbára magyar feleletei.”43 

Az uralkodó előtti hódolat kifejezéséről számolt be a megyei közgyűlés eseményeit is-

mertető tudósító, miszerint a tolnai megyegyűlés tagjai a király portréját elkésztő művész-

nek, Boros Jánosnak 100 darab arany jutalmat szavaztak meg és a festményt a „szegszárdi” 

megyegyűlés termében helyezték el.44 

Deák Ferenc országos ismertségét és megbecsültségét jól bizonyítja, hogy Tolna megye 

közgyűlése is táblabírájává választotta a „nemzet prókátorát” „hazafiui fényes érdemeinek 

méltánylásaul”45 

Az 1841. december 1-i számban érdekes kriminalisztikai statisztikát is közöltek Tolna 

megyéről, ami egyúttal „kriminálszociográfiának” is tekinthető: „Megyénk rabjainak az 

utóbbi 10 évekről szóló statisticája e’ következő: rabok voltak összesen 2722; ezek közül 

per alatt 741; fölmentve 291; elitélve 1690. – Gyilkos 155; gyermekgyilkos 19; történetes 

verekedő gyilkos 138; rabló és rablógyilkos 220; gyujtogató 15; marhalopó 630; tolvaj 

128; más vétségű 414. – Nem szerint: férfi 1609, nőszemély 81. – 16 éven alól: férfi 20, 

nőszemély 7; 16 évtől 24-ig: férfi 533, nősz. 22; 24–40: férfi 754, nősz. 21; 40 éven tul: 

                                                      
39 u. a. 
40 Pukánszky-Németh (1996) Lásd: Első óvodáink alfejezet http://mek.oszk.hu/01800/01893/html/ 

08.htm#Heading31  
41 Pesti Hírlap, 1841. július 31., szombat, 61. sz. 
42 Pesti Hírlap, 1841. július 14., szerda, 56. sz. 
43 Pesti Hírlap, 1841. augusztus 25., szerda, 68. sz. 
44 Pesti Hírlap, 1841. szeptember 19., szombat, 75. sz. 
45 Pesti Hírlap, 1841.december 1., szerda, 96. sz. 
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férfi 321, nősz. 14. – Nemes 191, előkelő 12, polgár 11, jobbágy 1471, külföldi 5. – Vallás 

szerint: r. cath. 967, ágostai 137, helvet 470, n. e. görög 75, zsidó 41. – Rögtön itélő tör-

vényszék által 1835-ben biráltatott 3 rabló, 1 rendes per utjára igazittatott, kettő kivégez-

tetett. 1836-ban 3 gonosztevő a’ törvény rendes utjára, 1837-ben pedig 1 gonosztevő szinte 

arra utasittatott.” 

A Pesti Hírlap Tolna megyéről – 1842 

Tolna megyéből Tóth Ferencz levelező jóvoltából négy közgyűlési tudósítás jelent meg a 

Pesti Hírlap 1842. évi négy számában – mindegyik negyedéves közgyűlésről egy-egy, ame-

lyek többnyire a helyi közösséget érintő kérdésekre korlátozódtak.46 

Tóth Ferenc első tudósítása47 a gyűlés napirendjeit követve beszámolt a dunaszent-

györgyi „hadnagy és eskütt választások folytában ujonnan lángra kapott villongások elfoj-

tása végett” felállított „conferentiáról” és a létrejött egyezségről. Sopron megye levele nyo-

mán szóba került a Bécs-Trieszti Vasút Magyarországon átvezető szakasza, és a pártolásra 

Tolna megyét is felhívó indítvány, valamint egy anomália, amelyet Perczel Miklós igye-

kezett felszámolni, nevezetesen, hogy bizonyos, „rendes hivatalt viselő, de ezenfelül tisz-

teletbeli czimekkel is felruházott egyedek, mind a’ két hivatalnak hatóságát egyaránt gya-

korolják”.48 

Az 1842. július 21-i, csütörtöki, 162. számba küldött tudósításban „a’ legfelsőbb helyről 

érkezett kegyes rendeletek és a’ törvényhatósági körlevelek vétettek tárgyalás alá”, köztük 

nemzeti kereskedésünk fellendítése, a zágrábi tisztválasztás körülményei, a vegyes házas-

ságok problémája és Bereg megye „a’ magyar egyháznak a’ rómaitóli függetlenitését tár-

gyazó körlevele”, továbbá Varasd megye levele a szomszéd török tartományokban élő ke-

resztény „feleink” tartós üldöztetéséről. 

Az 1842. augusztus 14-én vasárnap megjelent 169. számban a „Szegszárdon” alapított 

Tolnai védegyesület működéséről olvashattunk részletes beszámolót.  

Két utolsó tudósítását – a szeptemberit és a decemberit49 – a korábbiakhoz hasonló új-

ságírói fogást alkalmazva, a napirendek kronológiáját követve írta meg Tóth Ferencz. Míg 

szeptemberben elsősorban megyei ügyek kerültek terítékre, addig a decemberi közgyűlés 

napirendjét ismét különféle levelekben felvetett problémák ismertetése ad ta. 

A fenti, 1842-ben készített beszámolók vázlatos ismertetése is elegendő annak belátásá-

hoz, hogy a megyei közgyűléseken akkor felmerült problémák közül több kísértetiesen ha-

sonlított a ma (is) megoldásra váró feladatokhoz. Lehet, hogy időnként valóban ismétli 

önmagát a történelem? 

A Pesti Hírlap Tolna megyéről – 1843 

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

követutasítások kidolgozása, majd a követválasztás időszakában annyira felduzzadt a Me-

gyei dolgok rovata, hogy a Külföldi Hírekre és az Értekező rovatra néha nem maradt hely. 

A megyei követállítási viták gyakran országos jelentőségűvé terebélyesedtek. A Pesti Hír-

lap döbbenten számolt be azokról az erőszakosságokról, amelyek során a retrográd erőknek 

                                                      
46 Pesti Hírlap 1842. március 3. csütörtök, 122. sz.; 1842. július 21. csütörtök, 162. sz.; 1842. szeptember 15. 

csütörtök, 178. sz.; 1842. december 11. vasárnap, 203. sz.  
47 Pesti Hírlap, 1842. március 3. csütörtök, 122. sz. 
48 u. o. 
49 Pesti Hírlap, 1842. 09. 15. csütörtök, 178. sz.; Pesti Hírlap, 1842. 12. 11. vasárnap, 203. sz. 
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a „tömegnemesség” közreműködésével egymás után több megyében sikerült a reformel-

lenzék jelöltjeit megbuktatni. Kossuthot felháborították e riasztó esetek. Az 1843–44. évi 

országgyűlést véres és erőszakos jelenetek előzték meg több megyében, pl. Zalában is.50 Kos-

suth úgy érezte, a köznemesség a megyerendszer sírját ássa ezzel a hozzáállással, amely 

odáig fajult, hogy Zala megyében Deák Ferencet ütötték el az országgyűlési követségtől. 

A megyei rovat azonban azonnal elapadt, amikor Pozsonyban 1843 májusában megnyílt 

az „új diéta”. A Hírlap nagy részben Országgyűlési Tudósításokká változott át. 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 töltött 

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

tudósítás 1843. május 25-én került az olvasók elé.51 Ezután egy hétig még a vezércikk is 

elmaradt, s a lap mindjárt az országgyűlési beszámolóval indult.  

A tolnai levelező aktivitása is csökkent, ugyanakkor egy új tudósító is feltűnt a lapban: 

a tolnai Tóth Ferencz mellett egy Tóth István nevű szerző is „csatasorba” állt.  

A Tolna megyéből küldött írások együttes terjedelme a Pesti Hírlapban 1843 -ban kb. 

20.000 karakter. A megyéből 1843-ban érkező első híradásban, február 19-én52 még nincs 

szó az országgyűlésről, de az április 13-i számban már részletes beszámoló olvasható a 

március 27-i „évnegyedes közgyülésünk”-ről, amit gróf galántai Eszterházy Károly főispán 

vezetett. A megyegyűlésen, „mellyen a’ majd 1400 főnyi köznemesség egy-két lobogó 

kisérete mellett Szegzárdon megjelent” megválasztották Tolna megye, ill. a Tolna megyei 

járások különböző tisztségviselőit, majd „Ennek megtörténtével orszgágyülési követekül: 

a’ haza előtt köztiszteletben álló Bezerédjnk [Bezerédj István]53 egy szívvel lélekkel, bony-

hádi Perczel Móricz pedig igen kitünő többséggel, harsogó éljen, taps és tetszés közt elvá-

lasztattak.” A választásokat Tóth Ferencz így jellemezte: „Általában az egész tisztujitás – 

némi kis ármányt és fondorkodást, ugy a’ nepotismus és prosapiai dölyf nemzette erőtetést 

és tulfeszitett küzdelmeket – miknek székzuzásoők, öltönyszabdalások és néhány ablaktöré-

sek lőnek eredményei – leszámitva, ősi szokás szerint lármásan, de rendesen folyt le.”54 

1843-ban Vargha István a Tolna megyei kisdedóvókat képző intézet igazgatója ismét 

beszámolt az intézmény működéséről, „Évnegyedi tudósit. a’ kisd.ovó oktatókat képző in-

tézetről Tolnán.” címmel.55 

A Pesti Hírlap Tolna megyéről ‒ 1844 

Az 1844-es év januári első számában a levelezőit szólította meg Kossuth. Megköszönte 

nekik addigi tevékenységüket, és arra kértre őket, hogy „férfiasan kitünű hő közredolgozá-

suk”-kal továbbra is álljanak a lap és a köz szolgálatára.56 Ezen írás már előrevetítette a 

felelős szerkesztő távozását a laptól. Mindennek körülményeit jól foglalja össze – egyebek 

mellett ‒ Esztergár László tanulmánya.57 

                                                      
50 A magyar sajtó története I. A Hírlap programja. Belső reform. http://mek.oszk.hu/ 

04700/04727/html/181.html  
51 Pesti Hírlap, 1843. 05. 25. csütörtök, 250. sz. 
52 Pesti Hírlap, 1843. 02. 19. vasárnap, 223. sz. 
53 bezerédi Bezerédj István (1796-1856); lásd: https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/ 

MagyarTortenetiEletrajzok-magyar-torteneti-eletrajzok-BE5D/bezeredj-istvan-17961856-B018/ 
54 Pesti Hírlap, 1843.04.13. vasárnap, 238. sz. 
55 Pesti Hírlap, 1843. 08. 06. vasárnap, 271. sz. 
56 Pesti Hírlap, 1844. 01. 04. csütörtök, 314. sz. 
57 Esztergár Lászlótól: Adalékok Kossuth Lajos hírlapírói pályájához. In: Magyar Könyvszemle, 1901. 1. füzet 

1-19. o.  
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Négy hónap elteltével ismét személyes üggyel állt az olvasói elé  a Kossuth. A kósza 

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

vegőben 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.”58 

Két lapszámmal később ismét a levelezőihez intézett üzenetet, amelyben felszólította 

őket, hogy megyéikből, a szerkesztő költségére, mielőbb juttassák el a laphoz a közlésre 

érdemes adatokat.59 

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

cikk formájában.60 „Tudtam, hogy a’ pálya nehéz; tudtam hogy tövisekkel telt… de hoztam 

magammal hajthatatlan szilárd szűz akaratot, 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.”61 Ennek a nehéz pályának az állomásait is-

mertetve kitért azokra a célokra, amelyeket ‒ hazafiságát, emberségét megőrizve, „lelke 

sugallatát” követve ‒ a legnagyobb akadályok közepette is próbált megvalósítani, majd 

köszönetet mondott mindazoknak, akik nehéz munkájában segítették. Emlékeztette olva-

sóit arra az ígéretére, amellyel újságírói pályáját kezdte, és amelytől egyetlen pillanatra 

sem tágított: „Igérem hogy szennyes érdekek vezetni soha sem fognak, meggyőződésem 

nem lesz eladó…” 

A fentiek tükrében nézzük meg, miként tették dolgukat a munkájuk folytatására felkért 

levelezők Tolna megyében. Előrebocsátom, hogy egyre ritkábban érkezett 1844 első felé-

ben Tolnából híradás. Kossuth bizonyára nem ok nélkül buzdította munkára levelezőit: a 

tolnai tudósítások száma szintén megcsappant, és azt a néhányat, amely végül megjelent a 

lap hasábjain, már nem Tóth Ferencz jegyezte, hanem nevét megadni nem akaró, vagy csak 

monogramját használó szerző. 

„Tolna megye jan. 8-kán tartatott közgyülésének főtárgya a’ városok rendezése iránti 

törvényjavaslat volt”,62 amelyet Komárom megye előterjesztése alapján tárgyaltak. 

A következő lapszámban olvashatunk a téma bővebb kifejtéséről, miszerint a fő kérdés 

a curiák (bíróságok) ügye volt. „Választmányunk az igazság gyorsabb kiszolgáltatása, a’ 

jó rend könnyebb és biztosb fentartása, szóval az administrationalis rendszer 

egyszerüsitése és a’ territorialis hatóság behozatala szempontjából ajánlá, hogy a’ város-

okban levő nemesi curiák minden tekintetben a’ város hatósága alá vettessenek.” 63 

A Pesti Napló 1844. április 4-i és május 5-i számában Tolna megyével kapcsolatban egy 

nemes urak közötti személyes okokból kialakult perről és ennek szerteágazó lefolyásáról 

tudósít a tolnai levelező, ill. a cáfolat írója, Gergelyi József.  

Ezek voltak az utolsó megyei tudósítások, amelyek Kossuth Lajos szerkesztésével ke-

rültek be a Pesti Hírlapba Tolna megyéből. A három és fél éves korszaknak véget vető, 

olvasókhoz intézett bejelentés egyben egy új korszak kezdetét is jelentette – egy Kossuth 

nélküli korszak kezdetét a Pesti Hírlap történetében: „Lemondván az eddigi szerkesztő a’ 
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Pesti Hirlap’ vezetéséről, ugy hiszem, kedves dolgot cselekedtem az olvasó közönségnek, 

midőn Szalay László64 urat ezen lap’ szerkesztésére megkértem. Landerer Lajos.”65 

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

utján szerkesztő képében fellépni, nehéz feladás, nehéz kivált Kossuth mellett vagy 

után...”66 Szalay ezen megállapítására Kossuth méltán rászolgált a Pesti Hírlap élén végzett 

szerkesztői tevékenységével. 

Összegzésként megállapíthatjuk, hogy a Pesti Hírlap hasábjain Kossuth Lajos szerkesz-

tésében a közvéleményt tájékoztató, orientáló és formáló liberális hangvételű újságírás 

vette kezdetét Magyarországon 1841-ben, amelyben a Tolna megye történéseit is bekap-

csolva és megmutatva az országos és a helyi ügyek azonos és eltérő voltára tudott követ-

keztetni az értő olvasó. 
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