
A „PÉCSI NAPLÓ 53 
POLITIKAI NAPILAP RÖVID TÖRTÉNETE. 

IRTA: 

V Á R A D Y F E R E N C Z . 

PÉCS szab. kir. város, a Dunán
túlon a legnagyobb, legnépesebb 
s legtekintélyesebb város, mely 
évről-évre folytonosan fejlődött, 
népesedett, épült, közhasznú in
tézményekben örvendetesen gaz
dagodott s a nemzeti kultúrá

nak mindig lelkes előharczosa volt; noha rendelke
zett irodalmi színvonalon álló heti sajtó-orgánumok
kal, melyek a viszonyokhoz képest elég jól, elég 
ügyesen voltak szerkesztve; még se birt a város még 
a 90-es évek legelején se olyan lappal, mely gyors 
és kimerítő értesülés dolgában az előrehaladott 
kor igényeit teljesen kielégítette volna. 

Ugyancsak a 90-es évek elején és pedig 
1892. év őszén szövetkezett Várady Ferencz 
hírlapíró, a „Pécsi Figyelő" politikai hetilap s a 
„Veréb Jankó" czimü képes élczlap volt szer-



kesztője, Baranya vármegye al-levéltárosa Engel 
Lajos pécsi papírkereskedő és nyomdatulajdonos
sal s elhatározták, hogy a város méltóságának s 
az előrébb haladott közönség többetkövetelő 
igényeinek megfelelő napilapot bocsátanak ki. 
így jelent meg 1892. év november havának 
16-án Várady Ferencz szerkesztése alatt Engel 
Lajos kiadásában a „Pécsi Napló" pártonkívüli 
politikai napilap, Pécs szab. kir. város, Baranya-
vármegye s a Dunántúl első napilapja. 

A mutatvány-szám 10 ezer példányban került 
postára. A közönség örömmel látta az uj vállala
tot és sietett életképességét előmozdítani. Rövid 
pár hónap alatt — a vidéki viszonyokhoz képest 
— tekintélyes számú előfizetőgárda tömörült a lap 
mellé s a tollforgatók legjelesebbjei sorakoztak a 
munkatársak közé. A lap megindulásakor a szer
kesztőség csak pár emberből állott ; később azon
ban nagy ,,redakczióvá" fejlődött. Várady Ferencz 
mellett a szerkesztőséget képezték : Thury Zoltán, 
Kéry Gyula, Altmann Zsiga, Mierth László és 
Iványos Gyula. A lap budapesti tudósítója Sebők 
Zsigmond hirlapiró volt, a ,,Pesti Napló" akkori 
belső dolgozótársa. 

A „Pécsi Napló" rendesen 8 oldal terjede
lemben, a kora reggeli órákban jelent meg; vasár
és ünnepnapokon 16 és 32 oldalon, akárcsak a 
fővárosi napilapok bármelyike. így jelen meg ma is. 
Alakja a „Pesti Hirlap"-éval azonos; a megszokott 
kisebb formátum. 



Még egy évi pályafutását be sem végezte, 
1893. november havában megindult a Dunántúl 
második napilapja, a „Pécsi Újság", mely a „Pécs" 
czimü hetilapból alakult. A rákövetkező évben, 
azaz 1894. év július havában egyesült a két 
napilap. Lenkei Lajos hírlapíró, a ,,Pécsi Újság" 
és a „Fünfkirchner Zeitung" tulajdonosának és 
szerkesztőjének tulajdonába ment át a „Pécsi 
Napló", a ki egyesítve a két lap szellemi és 
anyagi erejét, a mai színvonalára emelte a lapot. 
Meghagyta továbbra is a „PÉCSI Napló" czimét 
s felelős szerkesztőjét Várady Ferenczet előbbeni 
minőségében ; mint a lap főszerkesztője állt a szer
kesztőség élére. A közönség igen szívesen vette s 
melegen üdvözölte az egyesülés eszméjét. Rövid 
pár hó alatt megháromszorosodott a „Pécsi Napló" 
előfizetőinek száma s ma már biztos alapon állva 
halad előre. 

Lenkei Lajos nemcsak hogy minden idejét a 
lap szellemi értékének emelésére fordítja, er
nyedetlen szorgalommal és lelkes igyekezettel 
fáradozva annak felvirágoztatásán; hanem még 
anyagilag is meghozza mind amaz áldozato
kat, melyeket a nagy kiadásokkal járó napilap 
igényel. 

A szerkesztőség jelenlegi tagjai a következők: 
Lenkei Lajos főszerkesztő, Várady Ferencz fele
lős szerkesztő, Haksch Lajos segéd-szerkesztő, 
Miklós Gyula főmunkatárs. Rendes dolgozótársak: 
Bolgár Kálmán vezérczikkező, Adorján Sándor 



budapesti tudósító, Körösi Henrik, Kasza Jó
zsef dr., Kossutány Ignácz dr., Koboz István 
kir. tanácsos, Hekinger István, Kiss József, 
Róna Béla, Tolnay (Mátray) Géza dr. 

Íme kis keretbe foglalva a „Pécsi Napló", 
a Dunántúl első napilapja múltjának hű képe. 




