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A délvidéki törökellenes háború interpretációja 

a bécsi Magyar Kurír 1789-es évfolyamában

Döbör András1

Absztrakt
Tanulmányomban bemutatom a II. József császár által II. Katalin orosz cárnõvel
szövetségben az Oszmán Birodalom ellen, az 1739-es belgrádi békében elvesztett
szerbiai és havasalföldi területek visszaszerzéséért 1787-ben indított, fõként a Dél-
vidéken folytatott, 1789-ben Belgrád és Szendrõ bevételével végzõdõ török háború
politikai és társadalmi következményeinek interpretációját a Magyar Kurír címû
bécsi magyar nyelvû hírlap 1789. évi híranyagában. Kutatásom alapját a kezdet-
ben jozefinista, majd a bécsi felvilágosult eszmék terjesztése helyett egyre inkább 
a magyarországi valóság és a nemzeti sérelmek felé terelõdõ, a rendi ellenállás irá-
nyába elmozduló, Szacsvay Sándor által szerkesztett Magyar Kurír hírlapi cikkei-
nek tartalmi és statisztikai elemzése adja, amely során a délvidéki török háborúról
szóló tudósításokat és beszámolókat összevetem és szélesebb kontextusba emelve el-
helyezem a lap 1789. évfolyamának témahálójában. Kutatásaim eredményeképpen
igyekszem bemutatni, hogyan viszonyul a téma a korabeli közbeszédet és köz-
gondolkodást uraló és megosztó, aktuális külpolitikai, belpolitikai és társadalmi
témákhoz, úgymint a francia forradalom és az egyéb európai szabadságmozgalmak
eseményeihez, a háború terheit nyögõ Magyarország lakosait sújtó gazdasági és
egészségügyi problémákhoz, és a II. József reformjaival és uralmával szemben
mindinkább kibontakozó nemzeti mozgalom törekvéseihez.
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1. A délvidéki török háború

A délvidéki török háborút, az utolsó Habsburg–török háborút Ausztria az oro-
szokkal szövetségben indította 1787-ben. A birodalmi hadsereget maga II. József
császár vezette, mivel kötelességének érezte, hogy a háború idején a sereggel vál-
lalja a megpróbáltatásokat. A harcok másfél évig váltakozó szerencsével folytak;
nagyok voltak a veszteségek, a törökök betörtek Magyarország déli területeire, 
a császár elrendelte az újoncozást, és gabona szállítására és hadisegély fizetésére
szólította fel a magyar megyéket. Mindez az új adórendszer elõkészítésével kap-
csolatban fellángoló rendi ellenállást csak tovább fokozta, a megyegyûlések
feliratokban utasították vissza a császár rendeleteit, mondván újoncokat és adókat
csak az országgyûlés szavazhat meg. A maláriában megbetegedõ császár súlyos
betegen tért vissza a hadjáratból, állapota 1789-ben tovább súlyosbodott. Noha
megígérte a rendeknek az országgyûlés összehívását, de már nem sikerült lecsilla-
pítania az elégedetlenkedõket. Mikor Laudon tábornagy vezetésével 1789 októbe-
rében végül sikerült bevenni a szövetségeseknek Belgrádot, II. József már halálos
ágyán kapta a hírt. Halála után utódja, II. Lipót császár – a törökökkel szövetségre
lépett poroszok fenyegetése miatt – 1791-ben megkötötte a szvisovi különbékét,
amelyben Ausztria lemondott Belgrádról, és beleegyezett a háború elõtti status quo
helyreállításába. A török háborút Oroszország egyedül folytatta, az 1791-es béke-
kötés lezárta a magyarság és a törökök majdnem négy és fél évszázados háborúit is.2

2. A jozefinista Szacsvay Sándor és a bécsi Magyar Kurír

A székely nemesi családból származó, tanulmányait a debreceni és a pozsonyi lí-
ceumban folytató, majd Bécsben jogot is hallgató, a jozefinista értelmiségiek közé
tartozó Szacsvay Sándor 1784-ben tért vissza Pozsonyba, ahol az elsõ magyar nyel-
vû újságnak lett a szerkesztõje. Az 1784–1786 közötti, Szacsvay által szerkesztett
pozsonyi Magyar Hírmondó a nyelvrendelet után is megõrizte a jozefinista eszmék
iránti rokonszenvét, és II. József politikájának híve, reformjainak közzétevõje és
támogatója maradt. Sõt, fõ feladatának a „jó fejedelem” rendeletei ellen vétõk le-
leplezését tartotta. A felvilágosult udvarnak és az enyhébb cenzúraviszonyoknak
köszönhetõen szatirikus, voltaire-i stílusban támadta a konzervatív, rendi alapokon
álló magyar egyházi és közigazgatási vezetõket, a francia „ancien regime” csillogását
és értelmetlen pazarlását és butaságát idézõ „dámákat”, a vakbuzgó és babonákban
hívõ, vagy a vallás és hit parancsait szerinte lépten-nyomon megszegõ papságot
és az általuk megtévesztett hívõket – összességében a magyar rendi-feudális viszo-
nyokat – már ekkor sok ellenséget szerezve magának. Egy biztos azonban, az elsõ
magyar újság ekkor érte el legnagyobb népszerûségét 449 elõfizetõvel, amit Szacsvay
anyagi viták miatti menesztése után nem tudott felülmúlni többé.3

Tudományos közlemények 



7

2014. I. évfolyam, 2. szám Délvidéki Szemle

Az újságírással ekkorra magát végleg eljegyzõ Szacsvay 1786-ban Tállyai 
Dániellel, a Pressburger Zeitung korábbi szerkesztõjével, ekkoriban egy szlovák
lap, a Presspurské Nowiny kiadójával, saját magyar újság kiadását fontolgatta.
Tállyai Dániel – aki a kor viszonyai között nyugodtan tekinthetõ a sajtót megélhe-
tési forrásnak tekintõ üzletembernek – terve az volt, hogy szlovák lapja mellett
még két lapot indítson. Egy magyar nyelvû lapot a Magyar Hírmondó, és egy német
nyelvû lapot a Pressburger Zeitung ellenlábasaként és üzleti konkurenciájaként.4

Elõfizetési felhívást hirdettek hát a Magyar Kurírra és a Pressburger Merkurra,
de a helyi nyomdászok, Patzkó és Landerer – hiába szüntette meg II. József még
1781-ben a sajtómonopóliumot – minden követ megmozgattak, hogy a megjelenést
megakadályozzák, és az egyértelmûen gazdasági érdekekért folyó harc a nyomdászok
gyõzelmével végzõdött. A két lap egy-egy mutatványszáma végül 1786 júliusában
engedély nélkül jelent meg, ezért a városi tanács lefogatta Webert, a nyomdászt.
Szacsvay számára azonban nem ezért kellett elsõsorban Pozsonyból távoznia, hanem
azért, mert ekkorra már a nyomdászokon kívül is sok befolyásos ellenséget szer-
zett magának, elsõsorban a Magyar Hírmondóban állandóan kritizált pozsonyi
papság és az elõkelõ dámák, valamint a „Fõ Tisztelendõk és Méltóságok” miatt.5

A történet az év végétõl Bécsben folytatódott, a Magyar Kurír indítását ott
nem lehetett a sajtóprivilégiumra hivatkozva megakadályozni, valamint csábító
volt a birodalmi fõváros felvilágosult légköre is. 1786. december 2-án már a bi-
rodalom székvárosában jelent meg a második szám, és 1787 januárjától egészen
az 1793. évi elsõ számig, a laptól való eltávolításáig, Szacsvay Sándor kiadásában
és szerkesztésében jelent meg a szakirodalomban csak a „második magyar nyelvû
lapnak” nevezett Magyar Kurír.6

3. A délvidéki törökellenes háború elhelyezése a Magyar Kurír
1789. évfolyamának témahálójában

Szacsvay egyértelmûen Bécsben vált a korszak leghaladóbb és legjelentõsebb újság-
írójává és lapszerkesztõvé, aki a korabeli sajtóviszonyokhoz képest elõremutató
publicisztikai színvonalat ért el. Õt sem kerülhették el azonban azok a jellemzõ
belsõ konfliktusok, amelyek a jozefinista értelmiséget jellemezték a nemesi-rendi
ellenállás erõsödésével, hiszen levelezõinek köszönhetõen szoros kapcsolatban
maradt a hazai élettel, tudomást szerzett az uralkodóval szembeni elégedetlenségrõl,
amit a délvidéki török háború még inkább fokozott, és a nemességrõl átterjedt 
a parasztságra és az értelmiségre is. Lapjában jól nyomon követhetõ az a fokozatos
változás, ami ennek a korszellemnek jellemzõ lenyomata. 

A kezdetben jellemzõen lelkes jozefinista, aki „bölcs uralkodónak” és „a mi édes
hazánk édes atyjának” nevezte II. Józsefet, lapjában síkraszállt a vallási türelem
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érdekében, támadta a rendi követeléseket, és elsõsorban az egyházi személyeket,
támogatta a nemesi adómentesség felszámolását, valamint elítélte a németalföldi
és franciaországi mozgalmakat, a politikai változásokra reagálva hangnemet váltott.

Megõrizve jozefinista felfogását, már nem lázadásnak írta le a franciaországi
eseményeket, hanem szimpátiával fordult felé. A francia forradalom híreinek
terjesztésében pedig különösen kiemelt szerepet játszott, tudósításainak, kom-
mentárjainak különleges stílusa miatt. Forrásai a külföldi újságok voltak, de mivel
a híreket csak a bécsi hivatalos lap alapján közölhetett, ezért fiktív, a korban nép-
szerû, felvilágosult írók által kedvelt és gyakran használt úgynevezett alvilági dialó-
gusok mûfaját alkalmazva egészítette ki a hivatalos tudósításokat. Szacsvay lapjában
hol állatok (verebek, fecskék, kutyák), hol történelmi személyek (Machiavelli,
Nagy Sándor, Demokritos), hol mesehõsök (Aesopus) szájába adta a „francia zene-
bona” interpretálását, valamint a jozefinistákra egyébként jellemzõ módon sokszor
elítélõ hangnemben, így is enyhítve a cenzúra éberségét.

A korszak másik jelentõs, a Habsburg Birodalmat érintõ külpolitikai eseményét,
a török háború híreit7 a cenzúra fokozódó nyomása ellenére közvetlen harctéri
tudósításokban ismertette, a bécsi hivatalos lapból átvett írások mellett, melyeket
csillaggal megjelölt8, hogy elválassza azokat a sajátjától. 

Igyekezett kiemelni a magyar egységek harctéri sikereit, helytállását, például
az 1789. július 22-ei lapszámban hosszú összefoglalást közölt a Bánságban állo-
másozó, fõként Fehér, Veszprém, Vas és Sopron vármegyék fiataljaiból álló
Erdõdi-huszárokról, akiknek históriájával9 bizonyította „átallyában jó katona 
a’ Magyar más ellenség ellen is, különösen pedig a’ Török ellen...” 10 Késõbb is sort
kerített azon magyar huszárezredek „historiájának” bemutatására, akik dicsõsé-
gesen szerepeltek a harcokban.11

Igyekezett saját tudósítói hálózatát bõvíteni, például a lapban meghirdette; „A’ kik
a’ Táborazó-hellyekrõl ezen háború alkalmatosságával bizonyos Tudósításokat
küldenek hozzánk ... a’ háború után is 3 esztendeig ingyen Ujságokat küldünk 
az illyeneknek”.12 Tudósítóit pedig egyúttal megnyugtatta, hogy senki sem látja
leveleiket a cenzoron kívül, írhatnak nyugodtan, ugyanis; „Az azt vizsgáló Úr ki-
húzza azt a’ mi Levelünkbõl, a’ mi nem oda való, másnak pedig nints hatalmában
tudakozni ki mit irt”.13

A nyilvánosság kérdésében – a kormányzat által bevezetett újságbélyeg adó
ürügyén, melynek rendeletét ismertette korábban14 – érdekes kirohanást intézett
a Magyar Kurír 1789. július 4-ei számában: „A Gondolatok szabadok a’ fizetéstõl;
de ha ezeket már most Ujság-Levelekre írjuk egy fél krajtzárt fizetnek... Fel-ütették
a béjeget a’ Kurír’ Lovára; szolj igazat, vagy hazudj már – fél krajtzár az ára!!
Mondj hát igazat.” 15
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Ugyanezen lapszám angliai tudósításban késõbb ismertette az újságbélyeg
kialakulásának folyamatát Angliában, és ennek kapcsán merészen nyilatkozik 
a sajtószabadságról: „Ez az az egyenes ösvény, melyen Bétsig jött a’ Stempel16:  de fáj-
dalom! mely nagy kár, hogy ezen Stempellel Angliából az azzal járó Írásban való
Szabadság-is el nem jöhetett. – Angliában olly szabadságok vagyon Stempelt fizetõ
Ujságíróknak hogy ezek a’ Király, a’ Parlamentomok, a’ Ministerium, az Ég és 
a’ Föld ellen-is szabadon ki-mondhatják a’ magok gondolatjaikot, és azt közönséges
Levelekben árulhatják.” 17

A parlamenti nyilvánosság intézményét is ismertette olvasóival Szacsvay,
miszerint ami „a’ Parlamentumokban meg-fordul, azt a’ Nép 14 nap alatt már 
az Ujság-Levelekbõl tudja, és így drága árron is örömest fizeti (...) ezek által adnak
mindent tudtára a’ Népnek; itt Ujságot irni és nyomtattatni mindennek minden
rostálás nélkül szabad...” 18

A cenzúra által kihúzott tudósításait pedig – ezzel is jelezve olvasóinak vé-
leményét – már következetesen nem pótolta, javította, hanem üresen hagyta,
kihúzásokkal és vicces üzenetekkel („Rostában maradt”; „Rosta júk”; „A’ rostába
keresd!”; „a’ Kurírnak ki se szabad mondani”; „itt többet nem írunk, mert a’ Budai
Újságban is tsak ennyi van errõl, de jelent ez is valamit!!” stb.) jelölte.19

Az 1789. évi lapszámban kezdetektõl tudósít a francia király által összehívott
utolsó rendi gyûlés elõzményeirõl (követválasztások, gazdasági helyzet, belpolitikai
hangulat)20, annak megnyitásáról, a polgári rend által tárgyalni kívánt követelések-
rõl és az elsõ ülések eseményeirõl21, természetesen a cenzúra keretei közé szorítva,
de annak korlátait a korábban jelzett módon egyértelmûen tágítva. 

Az 1789. június 27-én a cenzúra által erõsen lerövidített, és szokásához híven
Szacsvay által egyértelmûen jelölt módon jelentette a Magyar Kurír, hogy a francia
rendi országgyûlésben folytatódnak a tanácskozások, „az ellenkezések, a’ belsõ tüznek
füstelgése még meg-nem szüntenek; de semmi nevezetes olvasásra méltó dolog nem
történt, hanem hogy nem régiben – – ”.22 Majd a rövidre vágott tudósítást követõen,
a cenzor által kihúzott helyen, áthallásos tanmesét közölt egy meggazdagodott és
nemesi rangot szerzett francia szabó mester, és egy elszegényedett márki esetérõl,
amelyben az alacsony származása miatt csúfolt szabó túl jár a kevély márki eszén,
és így fogalmaz: „...mert én azt a Mesterséget, a’ mely által gazdag nemes emberré
lettem, most sem szégyenlem”.23

Július 11-én óvatos hangnemben tudósított a francia rendi gyûlés június 24-ei
eseményeirõl, amikor XVI. Lajos király semmisnek nyilvánította a rendi gyûlés
korábbi döntéseit megkísérelve feloszlatni azt, azonban ez a polgári rend és a „soka-
ság” ellenállásán megtört. Ismertette Neckernek a királlyal folytatott megbeszélését,
és annak eredményét, majd a korábban ismertetett jozefinista szemszögbõl és 
a cenzúrát is altatva minõsítette az eseményeket: „Itt a Lárma pohara már teli van;
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a’ Polgári rend engedetlen, és azt mondja, hogy õ az, a’ ki a’ Frantzia Nemzetet
tsinálja; a’ Nemesi Rendtõl magát külömböztetni nem akarná: ennek rosszaknak len-
ni láttatnak a’ következései”.24 Az aznapi események ismertetését folytatta a július
19-ei lapszámban is, beszámolva a polgárság felfegyverkezésérõl, vidéken a nemesi
udvarházak és kastélyok elleni támadásokról, a katonák esküjérõl, miszerint nem
fognak fegyvert saját népük ellen, valamint a harmadik rend politikai gyõzelmérõl:
„(...) össze-adá magát a’ Papi Rend a’ Polgári-Rendel, és annak utána, ugy szólván
kényszerittetek a’ Nemesi Rend-is ezekkel össze-állani”.25 A hír közlése után azonban
nem állhatta meg, remekbe szabott glosszában reagált az eseményekre, melyben
elõször kifejtette a francia királyok XIV. Lajos óta fennálló abszolút hatalmát saját
népe felett, valamint európai befolyását, és utalt a fennálló politikai helyzetnek kö-
szönhetõ gyökeres változásokra: „Ilyen hatalmasok valának a’ Frantzia Királyok.
A Koronás Fejeknek gyülezetekben Prészes vala a’ Frantzia Király, és midön ö szolott,
mindenek hallgattak, tsak a nagy Fridrik26 mormólt néha néha. (...) Ezen hajdani
hatalmas királyt már most a’ maga leg-alább való Jobbágyi a’ Polgári Rend szorí-
tották határok közé.” 27

Szacsvay késõbb is újra és újra visszatért a francia eseményekre, röviden össze-
gezve a kapott híreket a politikai és gazdasági helyzetrõl, miszerint a válság tovább
tart. Július 25-én rövid kommentárban jelezte, hogy „Párisban és egész Frantzia-
országban még sem egész a’ belsõ tsendesség – a szükség pedig könyökig kotorász 
a Frantzia kenyeres kosárban”.28

Július 29-én pedig újabb publicisztikában már azt a szófordulatot engedte meg
magának, hogy mióta a francia közrend észrevette, hogy „a’ nemesi Rend, sõt 
a’ Világnak legnagyobb Fejedelme-is mezittelen születik, meg-hal és el-temettetik 
– nem akarja hinni, hogy néki a’ maga természeti jussához törvényes igazsága ne
vólna; azért Párisban (...) szüntelen ujjabb ujjabb zenebona fordúl elé, melynek
majd mindenkor vér-ontás a’ vége.” 29

Szacsvay politikai publicisztikája egyik csúcspontjának tekinthetõ az 1789. augusztus
5-ei lapszám, amelyben hosszas írásban tett kísérletet Szacsvay az addigi események
történeti áttekintésére. Erre azonban a cenzúra miatt az alvilági fiktív beszélgeté-
sek mûfaját választotta, melynek során a túlvilágon találkozó francia és magyar
veréb meséli el élete és halála történetét, bemutatva egyúttal a francia és a magyar
belpolitikai helyzetet.30

A francia veréb, akit az éhhalál juttatott az elíziumi mezõkre, és „amaz örök
emlékezetû Vóltérral” 31 egy napon született, a párizsi újsághírek alapján részletesen
beszámolt az 1788 óta történtekrõl: a nagy éhínségrõl és hidegrõl, ami 1788–89 for-
dulóján pusztított, a politikai harcokról a király és a polgári rend között, a király
és köznép egymás elleni felfegyverkezésérõl, az erõszakos cselekményekrõl. „Egy
szóval kedves veréb Barátom, most mind az éhségre, mind a’ zenebonára nézve ollyan
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környülállások között vagyon Frantzia-ország, hogy tsak a’ napokban több hever
vala 800 meg-hólt embernél a’ maga vérében a’ 15-dik Lajos Király piattzán.” 32

A forradalmi események ismertetésekor ezután már sokszor kénytelen volt az
elíziumi dialógusok formájához fordulni, de igyekezett részletesen tájékoztatni
olvasóit a július 14. utáni eseményekrõl.33 Az augusztus 22-ei lapszámban például
közölte a király, Necker és a nemzetgyûlés levelezéseit a leváltott miniszter Párizsba
való visszatérését illetõen, a párizsi lapok tudósításai alapján ismertette az Alkot-
mányozó Nemzetgyûlés elsõ határozatait34, ahogy az többek között a Rousseau-i
„társadalmi szerzõdés”, és a Montesquieu-i „hatalmi ágak szétválasztásának elve”
mentén kidolgozza „a’ természeti Törvények finom mértéke szerint a’ maga Törvényét
és a’ Nemzetnek bóldogságát”.35

Az augusztus 26-ai lapszámban a forradalom kegyetlenségét és az arisztokraták
és nemesek elleni attrocitásokat már csak elíziumi publicisztikában, Artois grófjá-
nak halott kutyája és Cerberus párbeszédeként tudta közölni36, a forradalom Rajnán
túli területekre, pl. Belgiumra való továbbterjedésének felvetését37 azonban még 
e formában is erõsen meghúzta a cenzúra, és ezt persze nem hagyhatta szó nélkül
Szacsvay; „Jól tudós Kedves Cerberus nékünk kutyáknak hogy van a’ dolgunk! Belgium-
ról sokot nem lehet ugatnunk, nehogy valaki a farkasbörbundánkra jót vágjon; azért
itt halgatok.” 38 Azt pedig egyenesen komédiának tartotta, hogy a királyt a nemzet-
gyûlés a „Szabadság helyreállítójának” 39 nevezte el; „Oh cerberus! Én egyszer 
a’ Komédián lévén’, egy Komédiát szemlélék játszodni Molieréröl, melynek a’ vala
a’ Titulusa: A’ maga akaratja ellen tselekvö Orvos”.40

1789. október 24-én számolt be ismét Szacsvay a forradalom eseményeirõl 
a párizsi hírlapok alapján, és tudósított a nemzetgyûlési fejleményekrõl, az éhín-
ségrõl, illetve az „Asszonyok menetérõl” 41 és XVI. Lajosnak és a királyi családnak
Párizsba költözésérõl.42 Szacsvay az események ismertetése után reális politikai
érzékkel állapította meg a Nemzetgyûlés és a párizsi nép hatalmának folyamatos
erõsödését a királyi család felett, utalt a király és fõként a királynõ fokozódó nép-
szerûtlenségére, és látnoki szavakkal megjósolta a végkifejletet: „...de tsak ugyan
ugy vagyon Frantzia-országban a’ dolog, hogy Rómában nem minden ok nélkül
imádkoznak ezekért”.43 November 7-én pedig rövid hírben közölte, hogy a királyi
családot Párizsból továbbra sem engedik ki, a „Király a’ Nemzeti-gyûlés rendelé-
seinek örömest alájja írni kéntelen szerentséinek tartja”.44

A franciaországi eseményeken túlmenõen árgus szemmel figyelte külföldi 
hírlapi forrásaiban az egyéb európai szabadságmozgalmakról szóló tudósításokat, 
és ezek pozitív kommentálása mellett igyekezett elvi kapcsolatot hangsúlyozni 
az észak-amerikai és nyugat-európai szabadság-mozgalmakkal. 

Például a társadalmi haladás tekintetében eltérõ talajon álló lengyel köztársa-
sági mozgalomról való 1789. június 24-i tudósításában érdekes párhuzamot von:
„Az Orosz Tsászárné Katharina45 minden Seregeit és élés-házait Ukrániából
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kiköltöztette. Már most a’ Pátrióta Lengyelek az õ ugy nevezett Királyos Közönséges
társaságjoknak belsõ jóbbitásában foglalatoskodván azt beszéllik az Ország-gyûlésben,
hogy ezen mostani Lengyel Királynak halála után, egy Punktum Királyok se légyen,
hanem egész Szabad-társasággá tegyék Országjokat. – Kezdenek minden Nemzetek
a’ Vassinkton46 Filosofiájával élni, és midõn Europában Monárkhiák vólnának fel-
álló félben, a’ Frantzia Nép Anglus szabadságra sohajtozik. s. t. – – –” 47

Az 1789. július 11-ei számban közölt varsói tudósításában pedig a lengyel nemes-
ség által önként megszavazott hadiadó kapcsán komoly politikai áthallásokkal
idézte egy Rubikovszki nevû gazdag nemesember beszédét, aki felszólalt a nemesek
által önként fizetendõ adó mellett: „Adjuk-meg a’ dézmát a’ mi kedves Hazánknak
azokból a javainkból, mellyeket tõle vettünk. (...) Inkább akarom én minden vagyo-
nomnak 4-ed részét (...) hazámnak óltalmára fel áldozni, hogy sem egy (...) idegen
az én házomat fel-forgassa, és én velem a magom születtem földjén betstelenül bánnyék.
– Ha a Fátum a’ mi Kedves Hazánknak és Társaságunknak végsõ veszedelmét tsak
ugyan változhatatlanul el-végzette; készen vagyunk mi is közönségesen a’ mi kedves
Hazánk’ Koporsójába temetkezni... és a’ mi vérünkel Hazánk gyalázatjának azon
tüzét ki-óltani, mely szerint mi Lengyelek az 1772 dik esztendõben, tsak egy tsepp
vérünknek is ki ontása nélkül, annyi Országainkat másoknak engedtük. (...) De én
önként meg-vallom, hogy én az én jószágaimból minden esztendõben 40 ezret vészek,
melynek tized részét minden esztendõben hazám’ közönséges hasznára önként és
örömmel fel-áldozni meg-vagyok határozva.” 48 A nemesek önkéntes adóvállalását
és a közjóért való áldozatvállalását egyértelmûen pozitívan ítélte meg több hasonló
felajánlás ismertetésével, egyértelmûen üzenve ezzel olvasóinak, a magyar nemességnek.

Szeptember 5-én pedig szûkszavúan tudósít arról, hogy Hollandiában „egy titkos
hellyen ottan nagy alattomban való gyüléseket tartanak a’ Patrióták. E’ nem tettzik
nagynak; de nagy hir a’ ki érti.” 49

1789-re már élesen elüt a belföldi tudósítások hangneme is a hivatalos hírektõl,
egyre inkább komorrá festve a képet. Brassóból jelentette a Kurír egy levelezõje,
hogy „mi itt a’ széleken tsendesen vagyunk; de feleségeink, gyermekeink nem tudom
mit esznek jövendõben”.50 Háromszéki tudósítója pedig arról tudósította, hogy egy
köböl tiszta búza ára 13 forintra, a gyengébb minõségûé 10 forintra emelkedett,
„és ezen proportzió szerint minden enni és innya való dolgok oly drágák, hogy 
a’ szegénység alig segíthet némely hellyeken magán; némely hellyeken pedig kész-
pénzzel sem lehet valami inni és enni való dolgot találni... Magyarországban is
minden-felöl erre panaszalkodnak”.51

1789 elején a Magyar Kurír beszámolója szerint víg farsang és szép feleség
helyett békességet, egészséget, a pestistõl és az éhínségtõl való megmenekülést kí-
vántak egymásnak az emberek52, május 2-án pedig Hadik András grófnak, a déli
seregek parancsnokának írt levelében a rekvirálások miatt éhezõ parasztokról írt,
„a’ kik ennek a’ háborúnak rajtok rend-kívül való Súllyát már-is alig viselhetik”.53
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És Szacsvay megtalálta a módját annak, hogy egy allegórikus mesével fejezze ki
véleményét a török háború következményei, a betegségek, járványok és a katonák
elszállásolásának terhe miatt nélkülözõ nép helyzetére vonatkozóan, egyértelmûen
célozva az udvar és a „felszabadító” hadsereg felelõsségére. A mese a Kertészrõl
szól, kinek a veteményesét egy nyúl megdézsmálta, ezért az Urához fordul segít-
ségért, aki azonnal „flintát akaszt a’ nyakába, 36 vadászkutyát és 3 Jágert maga
mellé vészen” 54, és vadászni kezdenek, közben összetapossák az egész veteményest,
végül a nyúl a kerítés egy lyukán keresztül elmenekül. „Ekkor hivatja a’ Kert Ura
a’ Kertészt és jelenti néki, hogy a’ nyúl a’ kertböl el-üldeztetett, mint a’ Nagy Vezér
a’ Bánátból. – Meg-járja a’ Kertész az egész kertet – s ’ vakarni kezdi a’ füle tövit.
– Na! így szól: a’ nyúl ugyan el-szaladott; de te Uram – Ti Jáger és Kutya Uramék
nagyobban meg dolgoztátok a’ Kertemet, mint a’ nyúl száz esztendök alatt meg-
dolgozhatta vólna. (...) Ki légyen itt a’ Kertész – a’ Gazda és a’ nyúl? gondolkozzék
ki-ki rajta – ha tudni kivánnya.” 55

Az 1789. augusztus 5-ei, korábban idézett elíziumi dialógusban a magyar Veréb
elbeszélésében ismét egyértelmûen utalt Szacsvay a Habsburg birodalom belsõ
nehézségeire, a török háború és a rossz gazdasági környezet miatti éhínségekre.
Hiszen a magyar Veréb a’ megboldogult Mária Terézia császárné alatti boldog
idõkben született, „mikor a’ Búzának vékája, a’ legszebbiknek is, tsak 8 garas vala,
’s már most Köble 6-7-8 forinton-is el-megyen sok hellyeken. (...) Mi ugyan Verebek
ezen bóldog országban soha még éhel-halásra nem jutottunk; de tavaly és az idén
sok viszontagságokat szenvedtünk; mert az egyik szomszédunk ellenség, a’ másik
pedig segittség lévén (...) sokot el-vittenek, sokot el prédáltanak, és félek, hogy tsak
a’ jövõ Karátson után-i az én életben levõ fiaim nem várt szükséget fognak szenvedni.” 56

E publicisztika is óvatosan jelzi, hogy a török háború terhei mellett az elszállásolt
német és szövetséges katonák is komoly terhet rónak a lakosságra, és a hadsereg
elszállásolása és rekvirálásai is okozói az éhínségnek és a bizonytalan belpolitikai
helyzetnek.

Figyelme bár a forradalmi eseményekre és a háború okozta helyzetre fókuszált
elsõsorban, de fokozatosan megjelentek és egyre nagyobb hangsúlyt kaptak – például
a Magyar Hírmondó szerkesztésénél tapasztaltakkal ellentétben, amikor kifejezetten
közönyösnek mutatkozott a téma iránt – a nemzeti mozgalom nyelvi és kultu-
rális törekvései.

A ’90-es évek elejére annak köszönhetõen, hogy ráérezve a társadalmi szük-
ségletekre és érdeklõdésre ilyen irányba módosította tudósításai tartalmát és hang-
nemét a Magyar Kurír, rohamosan megnõtt olvasótábora és ezáltal befolyása és
jelentõsége is. Már 1788 végén azzal büszkélkedhetett Szacsvay Sándor, hogy lapjá-
nak 800 elõfizetõje van, amennyi magyar újságnak még soha nem volt korábban.
1789-ben ez a szám 900-ra, 1790-ben pedig 1200-ra emelkedett, ami mutatta a lap
és olvasótábora töretlen fejlõdését, és bizonyára köszönhetõ volt ez Szacsvay óvatos
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és kritikáktól sem mentes közeledésének a rendi ellenállás irányába, melynek
csúcspontját az 1790/91-es országgyûlésrõl való tudósításai jelentik.57

A jozefinista udvar védernyõjében és a II. Lipót alatti átmeneti enyhülés idõ-
szakában – bár érték komoly támadások – nem tudták befolyásolni politikai pub-
licisztikáját, sõt ekkoriban egyre inkább a magyarországi valóság és a nemzeti
sérelmek felé terelõdött figyelme a bécsi felvilágosult eszmék terjesztése helyett,
és korát messze meghaladva ekkor alkotta azon rövid, politikai glosszáit, amelynek
mûfaji meghonosítása a nevéhez fûzõdik.58

A II. Lipót halála utáni politikai változások miatt a régi és az új ellenfelek
1793-ban azonban el tudták érni eltávolítását a laptól.59

A szakirodalom által részletesen ismertetett tény, hogy a Magyar Kurír betiltá-
sára az ürügyet a francia király pörének tárgyalásáról közölt tudósítás szolgáltatta.
Az újság 1793. évi 1. számában közölte a király kihallgatásáról szóló cikket, annak
ellenére, hogy azt a cenzor eredetileg törölte. Ezen túl az volt a kifogás, hogy a király
„Sie” megszólítását „Kegyelmed”-nek fordították a magyar cikkben, ami királlyal
szemben tiszteletlenségnek számított. Az sem számított, hogy a másik magyar lapban,
a mágnások által (Széchényi Ferenc, Festetich György, Teleki Pál) támogatott
Hadi és Más Nevezetes Történetekben is megjelent a tudósítás a cenzor engedélye
nélkül, ott mégis csak késõbb elengedett pénzbírság lett a büntetés. A kancellária
január 3-án jelentette, hogy a Magyar Kurírt betiltották. Szacsvay beadvánnyal
fordult az uralkodóhoz, amely egyértelmûvé teszi, hogy már régóta hátrányosnak
látja helyzetét a másik magyar lappal szemben, amely jobban simul a kancellária
politikájához, és beszámol a fentebb már elmondott különféle zaklatásokról,
amelyekkel szemben lapját mindvégig védenie kellett. Ráadásul õt feleségével és
gyermekével együtt a megélhetésétõl fosztották meg, hiszen mögötte nem áll senki,
csak a vállalkozása, a Magyar Kurír, amely hat év alatt 30 000 forinttal növelte 
a kincstár bevételét, és 14 000 forintot keresett rajta a nyomda. Panaszolja, hogy
a cenzor nem járt el szabályszerûen, mindenfélét törölt az ominózus cikkben, 
ami más lapokban megjelent – és ugyanaz a cenzor engedélyezte a másik magyar
lap számára a cikket, amelyért õt büntetik.60

Mindezek eredményeképpen számûzetése véglegesnek bizonyult, egészen 1815-ben
bekövetkezett haláláig soha többet nem kaphatott újságírói állást sem Magyar-
országon, sem Erdélyben. Pozsony óta halmozott, az egyház és a fõnemesség elleni
bûnei; szatirikus cikkei, éles kirohanásai, újságírói kvalitásai, de fõleg a hatalmi
helyzet változásai – elõbb a rendi ellenzék jozefinisták elleni támadásai, késõbb az
udvar és a rendek kompromisszuma – miatt, melyekhez nem tudott, nem is akart
idomulni, végleg egyedül marad. Az eszmék, valamint az újságírói és lapszerkesz-
tési módszerek, amelyekben hitt ellehetetlenültek az új politikai rendszerben, 
és közel fél évszázadra volt szükség, hogy a magyar politikai hírlapírás újra elérje
azt a szintet, ahol 1787–93 között volt.61
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András Döbör

The Interpretation and Placement of Joseph II’s Southern Anti-Turkish War in the Subject
Matter of 1789 “Magyar Kurír”

This presentation aims to show – on the grounds of the dispatch of year 1789 of the Hungarian newspaper
published in Vienna under the title Magyar Kurír – the interpretation of the political and social consequences
of the Turkish war lead by Emperor Joseph II in alliance with Tsar Catherine II against the Ottoman Empire
which started in 1787 in order to win back the Serbian and Wallachian territories lost due to the Peace Treaty
of Belgrade signed in 1739, and continued mainly in the South and ended by the capture of Belgrade and
Szendrõ in 1789.

The contextual and statistical analysis of the articles of Magyar Kurír – initially Josephinist later focusing
more and more on Hungarian reality and national grievances and revolts rather than on spreading the Viennese
enlightened ideas – edited by Sándor Szacsvay forms the basis of my research. I compare the reports and
accounts of the southern Turkish war and by bringing into a broader context I place them in the subject matter
of volume 1987 of the newspaper.

As a result of my studies I aim to present how the topic relates to issues of foreign policy, internal affairs
and social subjects, dominating the contemporary common talk and public thinking, such as to the French
revolution and other European movements of independence, to the economic and health problems of the
residents of Hungary suffering from the burden of the war and to the increasingly evolving national ambitions
against the reforms and reign of Joseph II.
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